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Για το Συνέδριο 

Το 5ο Συνέδριο του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ πραγματοποιήθηκε στους συνεδριακούς 
χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου που βρίσκεται στη Λ. Συγγρού 387, στην Αθήνα (Πα-
λαιό Φάληρο),  στις 28 και 29 Απριλίου 2018, Σαββατοκύριακο και ώρες, από 10.00 
π.μ. ως 20.00  

Παρουσιάστηκαν 435 εργασίες σε παράλληλες συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν σε 
4 συνεδριακές αίθουσες. Οι εργασίες είχαν κριθεί θετικά από την Επιστημονική Επι-
τροπή και την Επιτροπή Κριτών του Συνεδρίου (μέλη Δ.Ε.Π, Διδάκτορες και κάτοχοι 
Μεταπτυχιακών τίτλων). 

Οι στόχοι του Συνεδρίου ήταν: 
• Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη.
• Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι

εναλλακτικών προσεγγίσεων.
• Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος

Ποιους αφορούσε: 
Εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάθε 
ειδικότητας, Προπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, Μεταπτυχιακούς, 
Υποψήφιους Διδάκτορες, Διδάκτορες, Ερευνητές, Φίλους της Εκπαίδευσης 

Θεματικές περιοχές συνεδρίου, αποτέλεσαν: 
1. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μά-

θηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαί-
δευση

2. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά
αντικείμενα, αξιολόγηση

3. Εκπαίδευση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
4. Τεχνολογίες Ρομποτικής και Αυτοματισμοί
5. Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα
6. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε.
7. Γραμματισμός και Τ.Π.Ε.
8. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική βία -

ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
9. Πολιτισμός και Καλές Τέχνες στην εκπαίδευση. Θέματα Μουσειοπαιδαγωγικής.
10. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
11. Οργανωμένα συνεργατικά διευρωπαϊκά διασχολικά προγράμματα: eTwinning,

Teachers4Europe, ERASMUS+
12. Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης
13. Εκπαιδευτική Έρευνα
14. Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση από απόσταση (e-Learning), Εκπαίδευση ενη-

λίκων, Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
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15. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης. 
16. Φιλοσοφία της Παιδείας. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
17. Άλλα θέματα 

Το συνέδριο έδωσε  έμφαση – στόχευσε στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών 
μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων καινοτόμων & καλών πρακτι-
κών. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν να παρουσιάσουν την εμπειρία και την καινο-
τομία που καθημερινά αναπτύσσεται στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός εκ-
παιδευτικού σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η 
διεκπαιδευτική επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δη-
μιουργηθεί μέσα από τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, 
που θα προάγει το εκπαιδευτικό έργο της κοινότητας.  

 

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την έκδοση του ηλεκτρονικού τόμου πρακτικών του, 
σε μορφή ebook/pdf 

 

Το επόμενο συνέδριο του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ, έχει προκηρυχθεί για τις 11 & 12 
Μαΐου 2019, πάλι στο Ίδρυμα Ευγενίδου. 

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

http://neospaidagogos.gr 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
_____________________________________________________________________ 
 
Banat Μ. Mohammad, Associate Professor, Department of Electrical Engineering Jor-
dan University of Science and Technology Chairman, Mosharaka International Con-
ferences  

Koch Günter , Prof Dr., Prof. DI, Humboldt Cosmos Multiversity, University of Vienna, 
Austria 

Αλευριάδου Αναστασία, Αν. Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με 
γνωστικό αντικείμενο: Ειδική Παιδαγωγική: Μάθηση και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη (Δι-
δάκτορας Ψυχολογίας Α.Π.Θ) 

Αναστασόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστή-
μιο Θράκης 

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Εργ. Δασικής Πληροφορικής, στο 
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

Αντωνίου Παναγιώτης, Καθηγητής στο Δ.Π.Θ, με γνωστικό αντικείμενο Νέες Τεχνολο-
γίες στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό 

Αντωνίου Σταμάτης Αλέξανδρος, Λέκτορας, Οργανωσιακή Ψυχολογία, στο Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

Αντωνίου Φαίη, Λέκτορας στο ΦΠΨ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών  

Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα, Διδάκτορας Γλωσσολογίας, Ερευνήτρια Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, Ερευνήτρια Α΄ Βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ε.Κ. 
«Αθηνά» 

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανε-
πιστημίου Πατρών 

Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

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

Βεντίκος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

Βερναδάκης Νίκος, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού,  του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (διδακτικό αντικείμενο: Εφαρμογές Τ.Π.Ε. στη 
Φυσική Αγωγή) 

Βρανά Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. 
Σερρών 

Γκασούκα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγω-
γής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Δεληγιάννης Ιωάννης, Λέκτορας στο Τμήμα Τεχνών,  Ήχου & Εικόνας του Ιόνιου Πα-
νεπιστημίου 

Δελημάρης Ιωάννης, Μ.Δ.Ε. Κλινικής Χημείας ΕΚΠΑ, Διδάκτορας Ιατρικής ΕΚΠΑ, Με-
ταδιδάκτορας ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μονάδα Βιολογίας (2008-2012). Γνω-
στικό αντικείμενο: Βιολογία ανθρώπου και διατροφική εκπαίδευση Εξωτερικός Μεταδι-
δακτορικός Συνεργάτης ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μονάδα Βιολογίας: Πρό-
γραμμα «Θαλής» mBio-RF project 

Ζάχος Δημήτριος, Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Θεολόγου Κωνσταντίνος, Λέκτορας Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού, στο Ε-
θνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Καλεράντε Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου της Δυτικής Μακεδονίας 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Καραβασίλης Ιωάννης, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, Π.Ε.70 
- Μ.Δ.Ε. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου, Διδάκτορας Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας 

Κατσαδώρος Γεώργιος, Λέκτορας Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση 
στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή 

Κουκουνάρας-Λιάγκης Μάριος, Λέκτορας Διδακτικής των Θρησκευτικών  στο τμήμα 
Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, PhD Κοινωνιολο-
γία της Θρησκείας, ΜΑ Παιδαγωγικής, Θεολόγος-φιλόλογος 

Κουστουράκης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, 
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπι-
στήμιο Πατρών 

Κουτρομάνος Γεώργιος, Διδάκτορας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Κώστας Απόστολος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, B.Eng., M.Sc., Ph.D.,  

Λενακάκης Αντώνιος, Επίκουρος Καθηγητής Θεατρικής Τέχνης και Αγωγής στο Τμήμα 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Μαρκάτος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, τέως Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου 
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Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Παιδαγωγικής)  

Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση Συγκριτική Εκπαιδευτική Έ-
ρευνα, Πανεπιστημίου Augsburg, Σχολή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών, Πα-
νεπιστήμιο Augsburg 

Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου 

Νικολάου Ελένη, Λέκτορας ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Ντίνας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γλωσσολογίας, Ελληνικής γλώσσσας και Διδακτικής 
της στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , Διδάκτορας Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Οικονομάκου Μαριάνθη, D.E.A. De Linguistique generale et appliquee / Paris V-
Sorbonne, Διδάκτορας γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Α-
θηνών, Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Οικονομίδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών 

Πανούσης Ιωάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Παπαβλασόπουλος Σώζων, Επίκουρος Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου  

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, M.Sc. Πληροφοριακά Συστήματα (Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας), Phd Διδακτική Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών) 

Παπαδοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  

Παπαϊωάννου Γεώργιος, Λέκτορας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στη Μουσειολογία - Σύν-
θεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας 

Παρπαρούση Γεωργία, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ-Ι) – Μουσικής, Τμήμα 
Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Διδάκτορας Κοινωνιολογίας 

Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης Τμήμα Φυσικής 
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Ράγκου Πολυξένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σχολή Γε-
ωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων 

Σαρρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Σοφός Λοΐζος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης του Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Παιδαγωγική, Παιδαγωγική και Διδακτική των Μέσων) 

Σπύρτου Άννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φυσικός) 

Σταύρου Λάμπρος, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Dr 
Πανεπιστημίου  Σορβόννης 

Στέφος Ευστάθιος, Διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανε-
πιστημίου Αιγαίου, Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Διδασκαλία Στατιστικής με χρήση Νέων Τεχνολογιών), M.Sc. 
στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΕΑΠ 

Στογιαννίδης Αθανάσιος, Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, Γνωστικό Αντικείμενο: "Σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδο-
λογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών" 

Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής της Διδακτικής Πράξης στο 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτορας Επιστημών της Αγωγής Πανεπι-
στημίου ParisV- René Descartes 

Τζακώστα Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσικής Ανάπτυξης και Αγωγής του Παι-
διού της Προσχολικής Ηλικίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Τουρτούρας Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής  στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Α-
ξιολόγηση των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση) 

Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Τσολακίδης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες Τε-
χνολογίες στην Εκπαίδευση 

Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υ-
πολογιστική Γλωσσολογία 
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Φουρνάρος Σωτήριος, Λέκτορας Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών 

Φωκίδης Εμμανουήλ, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου 

Χοντολίδου Eλένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφική 
Σχολή Α.Π.Θ.. 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

_____________________________________________________________________ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Κριτή 
1 Αγαλιανού Ολυμπία 
2 Αγγελάκη Αικατερίνη 
3 Αγγελιδάκη Μαρία 
4 Αγγελίδου Ειρήνη 
5 Αγγελίδου Χρυσή 
6 Αγγελόπουλος Ηρακλής 
7 Αγγελόπουλος Πέτρος 
8 Αδάμη Κωνσταντίνα 
9 Αδαμοπούλου Ευγενία 

10 Αδάμος Δημήτριος  
11 Αθανασίου Παναγιώτης  
12 Ακριτίδου Δήμητρα 
13 Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος 
14 Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα  
15 Αλεξιάδη Αικατερίνη 
16 Αλεξόπουλος Χρήστος 
17 Αλεξοπούλου Ευαγγελία 
18 Αλεξοπούλου Πελαγία 
19 Αλεξούδα Γεωργία 
20 Αλέφαντος Νικόλαος 
21 Αλημπέρτη Μαρία 
22 Αλμπανάκη Ξανθή 
23 Αλχασίδης Νικόλαος 
24 Αμανατίδης Νικόλαος 
25 Αμπατζόγλου Αναστασία 
26 Αμπουλού Ειρήνη 
27 Αναργυρίδου Δέσποινα 
28 Αναργύρου Αικατερίνη 
29 Αναστασίου Αδάμος 
30 Αναστασόπουλος Ιωάννης 
31 Αναστασόπουλος Νικόλαος 
32 Αναστασοπούλου Ελευθερία  
33 Αναστασοπούλου Χαρίκλεια 
34 Ανδρεαδέλλη Ελένη 
35 Ανδρεάδου Αναστασία 
36 Ανδρεάδου Ανατολή  
37 Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα 
38 Ανδρέου Αθανάσιος 
39 Ανδρούτσου Δέσποινα 
40 Αντύπας Γεράσιμος 
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41 Αντωνίου Ειρήνη 
42 Αντωνίου Ουρανία 
43 Αντωνίου Φλωρεντία  
44 Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα 
45 Αντώνογλου Λεμονιά 
46 Αντωνοπούλου Σοφία 
47 Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή 
48 Αποστολοπούλου Αικατερίνη 
49 Αποστόλου Μαριάννα   
50 Αραθύμου Αικατερίνη 
51 Αραμπατζής Γεώργιος 
52 Αραπίτσα Ευδοκία 
53 Αρβανίτης Νικόλαος 
54 Αρβανιτίδου Βασιλεία 
55 Αρβανιτογεώργος Ανδρέας 
56 Αργυροπούλου Μαρία 
57 Αργυρού Ελευθερία 
58 Αρτέμη Ειρήνη 
59 Ασημακόπουλος Γεώργιος 
60 Ασπρογέρακα Σοφία 
61 Αυγερινός Ανδρέας 
62 Βαβουγυιός Διονύσης  
63 Βαγγελάτος Αριστείδης 
64 Βάθη Σοφία 
65 Βαϊοπούλου Γιούλη  
66 Βαΐτση Μαρία 
67 Βαλσαμάκη Χριστίνα 
68 Βασιλάκη Ασπασία 
69 Βασιλειάδης Παύλος 
70 Βασιλειάδου Πολυξένη 
71 Βασιλείου Βασίλειος 
72 Βασιλούδης Ιωάννης 
73 Βάσιου Αικατερίνη 
74 Βελισσάρη Ειρήνη 
75 Βερέμης Γεώργιος 
76 Βέτσιος Ελευθέριος 
77 Βιδάκης Χρήστος 
78 Βίντου Αουρέλα 
79 Βιτσικάνου Φωτεινή 
80 Βλαχάβα Ευανθία 
81 Βλάχος Γεώργιος 
82 Βλάχος Ζώης 
83 Βλάχου Ρόζα 
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84 Βοζαΐτης Γεώργιος 
85 Βοϊβόντα Θεοδώρα 
86 Βορύλλα Βαρβάρα 
87 Βότση Ελένη 
88 Βουζαξάκης Γεώργιος 
89 Βουρλέτσης Ιωάννης 
90 Βρατσάλη Νεφέλη 
91 Βύρλα Γεωργία 
92 Γαβανά Δήμητρα 
93 Γαβριηλίδου Μόνικα 
94 Γάκης Παναγιώτης 
95 Γαλανάκης Γιάννης 
96 Γαλάνη Ελένη 
97 Γαλανός Ανδρέας 
98 Γαλίτης Παντελής 
99 Γατσογιάννη Αντωνία 

100 Γελαδάρη Αθηνά 
101 Γελαστοπούλου Μαρία 
102 Γερακίνη Αλεξάνδρα 
103 Γεραρής Ηλίας 
104 Γεωργαλής Ευάγγελος 
105 Γεωργαντά Βίκυ 
106 Γεωργαντάκη Σταυρούλα 
107 Γεωργιακάκης Πέτρος  
108 Γεωργίου Ιωάννης 
109 Γεωργίου Μάρθα 
110 Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα 
111 Γεωργοτά Σωτηρία  
112 Γιαγκούλης Νικόλαος 
113 Γιαγτζόγλου Στέφανος 
114 Γιακουμάκης Γεώργιος 
115 Γιαννάκη Μυρτώ 
116 Γιαννέλος Αχιλλέας  
117 Γιαννικόπουλος Ιωάννης 
118 Γιωτόπουλος Γεώργιος 
119 Γιωτοπούλου Αντιγόνη 
120 Γιωτοπούλου Θεοχαρούλα 
121 Γκαβρέση Λαμπρινή 
122 Γκανέτσου Χαρά 
123 Γκαντιά Ελένη 
124 Γκάτσα Τατιανή 
125 Γκένιου Θεοδώρα 
126 Γκιαούρης Χρήστος 
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127 Γκινούδη Αθηνά 
128 Γκιόκα Αναστασία 
129 Γκλέζου Νεφέλη  
130 Γκοδοσίδου Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη 
131 Γκοδοσίδου Νικολέτα 
132 Γκολώνη Βασιλική  
133 Γκολώνης Χρύσανθος 
134 Γκουντούμα Μαρία 
135 Γκούσκος Δημήτρης 
136 Γόγαλης Κώστας 
137 Γόγολα Αγγελική 
138 Γουγουγιάννη Ειρήνη 
139 Γούπος Θεόδωρος 
140 Γράψας Ιωάννης 
141 Γρηγορίου Βασίλειος  
142 Γριζιώτη Μαριάνθη 
143 Γρομητσάρη Θεοδώρα 
144 Γρόσδος Σταύρος  
145 Γώτη Ευθυμία 
146 Δάβουλου Μαρία 
147 Δαβράζος Γρηγόριος  
148 Δάλλας Μάρκος 
149 Δαμάσκου Ευτυχία-Σοφία 
150 Δαμιανίδου Λουκία 
151 Δαρδανού Μαρία 
152 Δάρρα Μαρία 
153 Δασαργύρη Χρυσή 
154 Δέγγλερη Σοφία 
155 Δεϊμέζη Κυριακή 
156 Δεϊμέζης Μωυσής 
157 Δελέγκος Νικόλαος 
158 Δελημπέης Γεώργιος 
159 Δελής Φίλιππος  
160 Δελιόπουλος Γιώργος 
161 Δεμερτζή Σταυρούλα 
162 Δερμεντζή Αθηνά 
163 Δερτούζου Φωτεινή 
164 Δεστές Γεώργιος 
165 Δημακοπούλου Αλεξάνδρα 
166 Δημητρακάκης Κωνσταντίνος 
167 Δημητρέλλος Βασίλειος 
168 Δημητριάδου Ιωάννα 
169 Δημοσθενίδης Δημήτριος 
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170 Διαμάντη Αρίστη 
171 Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα 
172 Δινάκη Βασιλική  
173 Διπλάρη Χριστίνα 
174 Δομουχτσής Κωνσταντίνος 
175 Δουζίνα Μαρίλη 
176 Δουκάκης Σπυρίδων 
177 Δουλιάκα Γεωργία 
178 Δραγογιάννης Κωνσταντίνος 
179 Δρακοπούλου Μαρία 
180 Δρακωνάκη Μαρία 
181 Ελευθερίου Πρόδρομος 
182 Ελμάς Ανέστης 
183 Εμμανουηλίδου Σοφία  
184 Εξάρχου Εύη 
185 Ευαγγελίδου Φωτεινή 
186 Ευθυμιάδης Γεώργιος 
187 Ευσταθιάδου Αννα 
188 Ευσταθίου Αθανασία 
189 Ευσταθίου Ιωάννα 
190 Εφραιμίδης Παύλος 
191 Ζαμπάκη Θεοδώρα 
192 Ζαννέτου Νέλια 
193 Ζαφειρόπουλος Χρήστος 
194 Ζαχαράκη Ελένη 
195 Ζάχος Δημήτριος 
196 Ζέππος Δημήτριος  
197 Ζερβού Κυριακή 
198 Ζήκος Νικόλαος 
199 Ζηκούλη Κωνσταντίνα 
200 Ζουγανέλη Άννα 
201 Ζούνη Ευαγγελία 
202 Ζουρνά Άννα 
203 Ζυγούρης Επ. Φώτιος  
204 Ζωγόπουλος Ευστάθιος 
205 Ζωγράφου Ελένη  
206 Ζώη Σεβαστή  
207 Ηλίας Ιωάννης 
208 Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα 
209 Θανάσουλα Ιωάννα 
210 Θανασούλια Γεωργία 
211 Θεμελής Γιάννης 
212 Θεοδοσίου Ελένη 
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213 Θεοδότου Ευγενία 
214 Θεοδωρακάκος Μηνάς 
215 Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα  
216 Θεοδωρίδου Ελένη 
217 Θεοδωρίδου Μαρία  
218 Θεοδωροπούλου Ρεβέκα  
219 Θεοδώρου Παναγιώτης  
220 Θεοδώρου Παρασκευή  
221 Θεοφανέλλης Τιμολέων  
222 Θεοχάρης Θωμάς 
223 Θεοχαροπούλου Γεωργία 
224 Θώδης Γεώργιος 
225 Ιορδανίδου Μάρθα 
226 Ιορδανίδου Σημέλα 
227 Ιορδανίδου Φωτεινή 
228 Ιωανίδου Κυριακή 
229 Ιωαννίδης Παναγιώτης 
230 Ιωσηφίδου Ειρήνη 
231 Καβαλιέρος Δημήτριος 
232 Καβαλλάρη Ισμήνη 
233 Καβαρατζή Θεοδώρα 
234 Καζάκου Γεωργία 
235 Καζάκου Μαρίνα 
236 Καζέπη Κωνσταντίνα 
237 Καλαϊτζινός Τριαντάφυλλος 
238 Καλαμπαλίκη Θάλεια 
239 Καλαμπούκας Ηλίας 
240 Καλημέρης Ιωάννης 
241 Καλλίγνωμος Κωνσταντίνος 
242 Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος 
243 Καλογεράς Δημήτριος 
244 Καλογεροπούλου Αριστέα 
245 Καλογιαννάκης Μιχαήλ 
246 Καλομοίρης Ηλίας 
247 Καλτσά Αικατερίνη 
248 Καλύβας Αντώνιος 
249 Κάλφα Μαρία 
250 Καλφαγιάννη Αγνή 
251 Καμέας Νικόλαος  
252 Καμπούρμαλη Ιωάννα 
253 Καμπύλης Νικόλαος 
254 Κάμτσιος Σπυρίδων 
255 Κανέλλας Γεώργιος 
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256 Κανέλλη Μαρία-Άννα 
257 Καντάς Κωνσταντίνος 
258 Κάντζου Νίκη 
259 Καπανιάρης Αλέξανδρος 
260 Καπουτσή Φωτεινή 
261 Καπράνος Σταύρος 
262 Καπροΐτη Παναγιώτα   
263 Καραβασίλη Μαρία 
264 Καραβασίλης Ιωάννης 
265 Καραβλίδης Αλέξανδρος 
266 Καραγιάννη Δομνίκη 
267 Καραγιάννη Ευαγγελία 
268 Καραγιάννη Μαρία 
269 Καραγιάννη Μαρία  
270 Καραγιάννη Μαριάννα 
271 Καραγιώργου Ελευθερία 
272 Καραθανάση Ζαχαρένια  
273 Καραϊσαρλή Μαρία 
274 Καρακατσάνη Ευμορφία 
275 Καραμανέ Ευφημία  
276 Καραμανίδης Χαράλαμπος 
277 Καραμητόπουλος Θεόδωρος 
278 Καραμπατζάκη Χρυσούλα  
279 Καράμπελα Μαρία  
280 Καράμπελα Ρεβέκκα- Αθηνά 
281 Καρανικόλα Ζωή 
282 Καραστογιάννης Παύλος 
283 Καρατζάς Ανδρέας  
284 Καρατράντου Ανθή 
285 Καραφωτιά Μαίρη 
286 Καργιώτη Μαρία  
287 Καρέλα Γεωργία 
288 Καρολίδου Σωτηρία 
289 Καρυάκατζη Χρυσαυγή 
290 Κασάρη Γεωργία 
291 Κασβίκη Σοφία 
292 Κασιώρα Βασιλική 
293 Καστανά Αναστασία 
294 Καστανιάς Θεόδωρος 
295 Καστραντά Δήμητρα-Θεοδοσία 
296 Καταρτζής Ιωάννης 
297 Κατσανδρή Αικατερίνη 
298 Κατσάνος Θεοφάνης 
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299 Κατσαρού Κρυσταλλία (Κρυστάλλω) 
300 Κατσικαδέλης Μιχαήλ 
301 Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά 
302 Κατσιούλα Παναγιώτα  
303 Κατσούγκρη Παρασκευή 
304 Κατσούρης Γιώργος 
305 Καφετζή Ευγενία 
306 Κεραμιδά Κωνσταντία 
307 Κερασοβίτης Κωνσταντίνος 
308 Κιούπη Βασιλική 
309 Κιουρτσόγλου Παρασκευή 
310 Κίργινας Σωτήριος 
311 Κλαδάκη Μαρία 
312 Κλειδαρά Μαρία 
313 Κλειδαρά Χριστίνα 
314 Κλεισαρχάκης Μιχαήλ 
315 Κλωνάρη Αικατερίνη 
316 Κογκούλη Πελαγία  
317 Κοζάς Κωνσταντίνος 
318 Κοκκινέλη Κυριακή 
319 Κοκκονός Αντώνιος 
320 Κολιοφούτης Αθανάσιος 
321 Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα 
322 Κολοβελώνη Γεωργία  
323 Κολοζώφ Χρήστος  
324 Κολτσάκης Ευάγγελος 
325 Κολχούρης Βασίλειος 
326 Κόνσολα Χριστίνα 
327 Κονταλή Αθηνά 
328 Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος 
329 Κοντογούρη Ευανθία 
330 Κοντόση Κωνσταντίνα 
331 Κόντου Βασιλική 
332 Κοπάδη Θάλεια 
333 Κοράκης Κωνσταντίνος 
334 Κορακίδη Γεωργία 
335 Κορκοβέλου Αγγελική  
336 Κορολή Μαρία 
337 Κοροσίδου Ελένη 
338 Κορρές Κωνσταντίνος  
339 Κοσμάς Ηλίας 
340 Κοσμίδης Ιορδάνης 
341 Κοσμίδου Ευαγγελία 
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342 Κοτρίδης Ανδρέας 
343 Κότσαρη Κωνσταντίνα  
344 Κουγιουμτζής Γεώργιος 
345 Κούζας Δημήτριος 
346 Κουζιώκας Γεώργιος 
347 Κούκης Νικόλαος 
348 Κουκλατζίδου Μαρία 
349 Κουκούλης Κωνσταντίνος 
350 Κουλιούμπας Βασίλειος 
351 Κουμανάκου Μαρία Αλεξάνδρα  
352 Κουμπενάκη Στυλιανή 
353 Κουράκη Χρύσα 
354 Κουρεντζής Κυριάκος 
355 Κουρέτας Ιωάννης  
356 Κουσκουμπέκου Δήμητρα 
357 Κουσκουρίδα Φραγκούλα 
358 Κουσλόγλου Εμμανουήλ 
359 Κουτούβελα Χριστίνα 
360 Κουτρούκης Θεόδωρος  
361 Κουτρούλης Πέτρος 
362 Κουτσιμπέλη Όλγα 
363 Κουτσουρίδης Ιωάννης 
364 Κοψιδάς Οδυσσέας 
365 Κοψολαίμη Ελένη 
366 Κρανάς Αθανάσιος 
367 Κρασούλης Ηλίας 
368 Κρόκος Σπυρίδων 
369 Κυριακίδης Γεώργιος 
370 Κυριακίδης Θωμάς 
371 Κυριακόπουλος Χρήστος  
372 Κυριάκου Αγγελική 
373 Κυριακού Θεώνη 
374 Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος 
375 Κυριατζάκου Κωνσταντίνα 
376 Κυρκενίδης Ιωάννης 
377 Κωλέττη Ελένη 
378 Κωνσταντή Αγορίτσα 
379 Κωνσταντινίδου Σοφία 
380 Κωνσταντίνου Ειρήνη 
381 Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος 
382 Κωσταρίδης Παναγιώτης 
383 Κώστας Απόστολος 
384 Κωστοπούλου Καλλιόπη 
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385 Κωστούδα Σμαράγδω 
386 Κωτούλας Βασίλειος 
387 Κωτσαλίδου Δόξα  
388 Κωτσίδης Κωνσταντίνος 
389 Λαγουδάκος Μιχαήλ 
390 Λάγουρη Μαρίνα 
391 Λαδά Μαρία  
392 Λαζαρίδου Καλλιόπη 
393 Λάζος Παναγιώτης  
394 Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ 
395 Λαϊνά Μαρία (Μελίνα) 
396 Λάκκα Ανδριάνα 
397 Λαλάς Χρήστος 
398 Λαμπίρης Απόστολος 
399 Λαμπρίδου Ειρήνη 
400 Λασκαρίδου Αντιγόνη 
401 Λαφαζάνογλου Αλέξανδρος 
402 Λενακάκης Αντώνιος 
403 Λεονταρίδου Ντόρα 
404 Λεουτσάκος Ευστάθιος  
405 Λεωνίδου Παγώνα 
406 Λιάπη Βασιλική  
407 Λιγούτσικου Έφη  
408 Λίλιου Ευαγγελία 
409 Λιοδάκη Νίκη 
410 Λόζγκα Ευαγγελία 
411 Λοΐζου Ναταλία  
412 Λουάρη Μαρίνα  
413 Λουμπαρδιά Αγγελική 
414 Λυγάτσικας Ζήνων 
415 Λυτζερίνου Ευαγγελία 
416 Μαγουλάς Αντώνιος  
417 Μαγουλιώτη Θεοδώρα 
418 Μαθιουδάκη Μαρία  
419 Μαΐδου Ανθούλα 
420 Μακρή Κυριακούλα 
421 Μακρή Μάρθα 
422 Μακρή Παρασκευή 
423 Μακρής Γεώργιος 
424 Μακρής Γεώργιος 
425 Μακρυπούλιας Βασίλειος 
426 Μακρυσοπούλου Σταματική 
427 Μαλαγκονιάρη Μαρία 
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428 Μαλέτσκος Αθανάσιος 
429 Μάλλιαρης Χρήστος 
430 Μανάβη Χαρίκλεια 
431 Μάνεση Σουλτάνα  
432 Μάνθου Αργυρώ 
433 Μανικάρου Μεταξούλα 
434 Μάνου Αγγελική 
435 Μαντζανάρης Κωνσταντίνος 
436 Μανώλη Βάια 
437 Μανώλη Βασιλική 
438 Μανωλοπούλου Χρυσή 
439 Μαρκαντώνη Στέλα 
440 Μαρκαντώνης Χρίστος 
441 Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια 
442 Μαρκογιαννάκης Γεώργιος  
443 Μαστρογιάννης Αλέξιος 
444 Ματιάκη Βασιλική 
445 Μαυράκη Μελπομένη 
446 Μαυρομματίδου Σταυρούλα 
447 Μαυροπούλου Εμμανουέλα 
448 Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος 
449 Μεϊντάση Αθανασία 
450 Μελάς Φίλιππος  
451 Μελισίδης Κωνσταντίνος 
452 Μελισόβα Ζαφειρούλα 
453 Μέλλιου Κυριακή 
454 Μεταλληνού Αγγέλα 
455 Μήλιος Νεκτάριος 
456 Μητροπούλου Ελένη 
457 Μιχαηλίδης Τάσος  
458 Μιχαηλίδου Χριστίνα 
459 Μιχάλογλου Θέκλα  
460 Μολοχά Σουλτάνα 
461 Μοσκοφίδης Αλέξανδρος 
462 Μοσχονησιώτης  Στυλιανός 
463 Μοσχούς Νικόλαος 
464 Μουλά Ευαγγελία 
465 Μουρατίδης Αντώνιος 
466 Μουρατίδου Ευθυμία 
467 Μουράτογλου Νικόλαος 
468 Μουσιάδου Ειρήνη 
469 Μουσουλίδης Νικόλας 
470 Μουταφίδου Άννα 
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471 Μουχτάρη Ευθαλία 
472 Μπαγανά Ελπίδα 
473 Μπαζακογιάννη Στυλιανή 
474 Μπακόπουλος Νικόλαος 
475 Μπαλατσού Μαρία 
476 Μπαλίτα Θεοφανούλα 
477 Μπαλταδούρος Σεραφείμ 
478 Μπαμπασίδης Γεώργιος 
479 Μπάμπουρα Άννα 
480 Μπαντούνας Άγγελος 
481 Μπαρής Θεόδωρος 
482 Μπαρμπόπουλος Γεώργιος 
483 Μπαρούτα Μαρία 
484 Μπατζέλη Άννα  
485 Μπατσίλα Μαριάνθη 
486 Μπεαζίδου Ελευθερία 
487 Μπεγέτη Αναστασία 
488 Μπεϊνά Ειρήνη 
489 Μπελεσιώτη Κωνσταντίνα 
490 Μπεμπένη Μαρία 
491 Μπενάκη Σωτηρία 
492 Μπενέκου Τατιανή 
493 Μπερδούσης Ιωάννης 
494 Μπεχράκη Ελένη 
495 Μπίλλα Πολυξένη 
496 Μπιμπούδη Μαρία 
497 Μπίνος Παρασκευάς 
498 Μπιτζελέρη Παναγιώτα Κυριακή 
499 Μπιτσάκος Νικόλαος 
500 Μπλετσογιάννη Βασιλική 
501 Μποτέλη Χρηστίνα 
502 Μποτονάκης Αντώνιος 
503 Μπουλούτα Κωνσταντίνα 
504 Μπούρα Θεώνη 
505 Μπουραζάνας Κωνστατίνος 
506 Μπούτσκου Λεμονιά 
507 Μπρούβαλη Άννα-Μαρία 
508 Μυλωνάς Δημήτριος 
509 Μυρτσίδης Διαμαντής 
510 Νάκη Στυλιανή 
511 Νάστος Ιωάννης 
512 Νείλα Ιωάννα 
513 Νείρος Αντώνιος 
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514 Νιάρη Μαρία 
515 Νιζάμη Αικατερίνη 
516 Νικολακοπούλου Αικατερίνη 
517 Νικολάου Αικατερίνη 
518 Νικολάου Ελένη  
519 Νικολάου Μάρκος 
520 Νικολιδάκης Συμεών 
521 Νικολοπούλου Αικατερίνη 
522 Νίκου Σταύρος 
523 Νίκου Χρήστος 
524 Νομικού Αργεντίνη 
525 Ντίκογλου Κερασία 
526 Ντόκα Αγλαΐα 
527 Ντόλκερα Ανθούλα 
528 Ντούμα Κωστούλα 
529 Ντυμένος Αναστάσιος 
530 Ξάνθη Στυλιανή 
531 Ξενάκη Αντωνία 
532 Οικονομάκου Μαριάνθη  
533 Οικονομίδης Βασίλειος 
534 Οικονόμου Ανδρέας 
535 Οικονόμου Κωνσταντίνα 
536 Οικονόμου Κωνσταντίνος 
537 Ορφανάκη Ασημίνα 
538 Ορφανάκης Βασίλειος 
539 Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία 
540 Πάγκου Αγγελική 
541 Παΐζη Όλγα 
542 Πάκου Αγγελική 
543 Παλάζη Χρυσάνθη 
544 Παλαιοθοδώρου Αργυρώ 
545 Παλαπέλα Γεωργία 
546 Παλιούρας Αριστείδης 
547 Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη 
548 Παναγιώταρου Αλίκη 
549 Παναγιωτόπουλος Ιωάννης 
550 Πάνου Γεωργία 
551 Πανταζή Αφροδίτη 
552 Παντίδου Γεωργία 
553 Παντσίδης Χρήστος 
554 Παπαβασιλείου Γεώργιος 
555 Παπαβασιλείου Χρυσούλα 
556 Παπαγεωργίου Θεοδώρα 
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557 Παπαγιάννης Νικόλαος 
558 Παπαδάκη Ειρήνη  
559 Παπαδάκης Σταμάτης 
560 Παπαδημητρίου Αλέξανδρος  
561 Παπαδημητρίου Γεώργιος 
562 Παπαδημητρίου Ελένη 
563 Παπαδημητρίου Παναγιώτα 
564 Παπαδημητρίου Σουλτάνα 
565 Παπαδημητρίου Σοφία  
566 Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος 
567 Παπαδημητροπούλου Παναγούλα 
568 Παπαδόπουλος Δημήτριος 
569 Παπαδόπουλος Ισαάκ 
570 Παπαδόπουλος Μηνάς 
571 Παπαδοπούλου Αγνή 
572 Παπαδοπούλου Αναστασία 
573 Παπαδοπούλου Γεωργία 
574 Παπαδοπούλου Ευγενία 
575 Παπαευθυμίου Ιωάννα 
576 Παπαϊωάννου Γεώργιος 
577 Παπακωνσταντινοπούλου Αρτεμισία 
578 Παπακώστα Κωνσταντίνα  
579 Παπακώστα Παναγιώτα 
580 Παπαμανώλη Ελευθερία 
581 Παπαναστασίου Ασπασία 
582 Παπανδρέου Κωνσταντίνα 
583 Παπανθύμου Αναστασία  
584 Παπανικολάου Χρήστος 
585 Παπανικολάτου Αρετή 
586 Παπαπαναγιώτου Γεράσιμος  
587 Παπάς Αναστάσιος 
588 Παπαχαρίτου Χριστίνα 
589 Παπαχρήστου Αλεξάνδρα 
590 Παπουτσάκη Καλλιόπη  
591 Παππά Μαρία-Ελένη 
592 Παππά Μαρίνα  
593 Παραλίδου Μαρία 
594 Παρασκευάς Απόστολος 
595 Παρασκευάς Παρασκευάς 
596 Πάρνου Μαρία  
597 Πασιόπουλος Γεώργιος 
598 Πασσαδέλλη Ανθούλα-Στυλιανή 
599 Πασταρματζή Ιωάννα 
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600 Πασχαλίδου Τζήνα  
601 Παταρίδου Ελένη 
602 Πάτρας Παναγιώτης 
603 Πάτση Χαρίκλεια 
604 Παυλής Δημήτριος 
605 Πέκης Αναστάσιος 
606 Πέννα Αλεξία  
607 Πεπές Ευάγγελος 
608 Περάκης Εμμανουήλ 
609 Περπέρης Απόστολος 
610 Περπερίδης Γεώργιος 
611 Πεσματζόγλου Ευανθια 
612 Πετρόπουλος Μιχάλης  
613 Πετροπούλου Σταυρούλα 
614 Πεχλιβανίδου Ευαγγελία 
615 Πιερρή Ευγενία 
616 Πίκλας Ιωάννης 
617 Πιτσιάβας Δημήτριος 
618 Πιτσικάλης Σταύρος 
619 Πλαγεράς Αντώνιος  
620 Πλατάρος Ιωάννης 
621 Πολάτογλου Χαρίτων 
622 Πολύδωρος Γεώργιος 
623 Πολύζος Νικόλαος 
624 Πολυζώη Άννα 
625 Πολυζώη Γεωργία 
626 Πολυζώης Γεώργιος 
627 Πολυμεροπούλου Βασιλική 
628 Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 
629 Πρωτοπαπάς Ελευθέριος 
630 Ραβασόπουλος Γεώργιος 
631 Ράγκου Πολυξένη 
632 Ρακαλλίδου Κρύστα 
633 Ρακιτζής Χρήστος 
634 Ράλλης Μιχαήλ 
635 Ραμπαούνη Βασιλική 
636 Ραχιώτου Λεμονιά 
637 Ρέλλια Μαρία  
638 Ρήγα Ασημίνα 
639 Ρίζου Ευανθία 
640 Ρουμπής Νικόλαος 
641 Ρώιμπα Βασιλική 
642 Ρώσσιου Ελένη 
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643 Σαββοπούλου Μαρία 
644 Σαζακλίδης Νικόλαος  
645 Σαΐτη Αποστολίνα 
646 Σακαρέλλου Ευθυμία  
647 Σακατζής Δημήτρης 
648 Σακελλαράκη Καλομοίρα 
649 Σακελλαρίδη Εύα 
650 Σαλαβασίδης Πέτρος 
651 Σαλαμούρας Γεώργιος 
652 Σάλτας Βασίλειος 
653 Σαλωνίδης Μιχαήλ 
654 Σαμαρά Βασιλική 
655 Σαμαρά Δέσποινα 
656 Σαμαράς Μαργαρίτης 
657 Σάμιος Γουσταύος 
658 Σαμίου Αντιγόνη 
659 Σαμπρή Μαρίκα 
660 Σαμσάρη Ελένη 
661 Σαπουντζάκης Κωνσταντίνος 
662 Σαραγά Αναστασία 
663 Σαρακατσιάνου Δήμητρα 
664 Σάρδη Ελισσάβετ 
665 Σαριγιανίδου Όλγα 
666 Σαρρής Δημήτριος 
667 Σαρρής Δημήτριος 
668 Σαρρής Δημήτριος Κ.  
669 Σασλής-Θεοτοκάτος Γεώργιος 
670 Σαχινίδου Παρασκευή 
671 Σδόγκου Κωνσταντινα 
672 Σεμερτζόγλου Νίκος 
673 Σεραλίδου Ελένη 
674 Σεράνης Παναγιώτης 
675 Σιαμαντά Βασιλική 
676 Σιαμπανοπούλου Ευγενία 
677 Σιατήρα Σταυρούλα 
678 Σιάτρας Αναστάσιος  
679 Σιγάλα Ζαμπέτα 
680 Σιδηρόπουλος Δημήτριος 
681 Σιδηροπούλου Μαρία 
682 Σιμενή Περσεφόνη 
683 Σιμιτζή  Σοφία 
684 Σινάκου Ελένη 
685 Σιούλας Γεώργιος 
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686 Σιούρδα Πηνελόπη 
687 Σίσκου Γιολάντα 
688 Σισσαμπέρη Νίκη 
689 Σιώζος Αθανάσιος 
690 Σιώχος Βασίλειος 
691 Σκέβα Αυγή 
692 Σκόδρας  Αστέριος 
693 Σκορδιαλός Εμμανουήλ 
694 Σμαροπούλου Χριστίνα 
695 Σολάκη Μελίνα 
696 Σολάκης Κωνσταντίνος 
697 Σουβατζόγλου Βασίλειος 
698 Σουλάνη Αλεξάνδρα-Ελένη 
699 Σούνογλου Μαρίνα 
700 Σοφός Αλιβίζος  
701 Σπαθάρα Εύα 
702 Σπαθάρη Αναστασία 
703 Σπανάκη Ειρήνη 
704 Σπυριδάκης Κωνσταντίνος 
705 Σπυρόπουλος Δημήτριος 
706 Σπυροπούλου Nαταλία  
707 Σπυροπούλου Χριστίνα- Μαργαρίτα 
708 Σπύρτου Άννα  
709 Στάγιας Ιωάννης 
710 Σταμάτη Αικατερίνη 
711 Σταμέλος Ιωάννης 
712 Σταμπουλίλη Ζωή 
713 Στασινάκης Παναγιώτης  
714 Σταυρόπουλος Βασίλειος 
715 Σταυρόπουλος Βασίλειος 
716 Σταυρόπουλος Γεώργιος 
717 Σταυροπούλου Ελένη 
718 Σταυροπούλου Ελένη 
719 Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία  
720 Σταφίδας Δημήτριος 
721 Στεργιοπούλου Ευδοκία 
722 Στεφανίδης Γεώργιος 
723 Στεφάνου Μαρία  
724 Στέφου Λουκία 
725 Στιβακτάκη Μαρία 
726 Στράτη Αγγελική 
727 Στράτη Πηνελόπη 
728 Στρέμπας Κωνσταντίνος 

25

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



729 Συλιγάρδου Φωτεινή 
730 Συμεωνίδης Βασίλειος 
731 Συμεωνίδης Νικόλαος 
732 Συρακούλη Βασιλική  
733 Συργιάννης Χαράλαμπος 
734 Σύψας Αθανάσιος 
735 Σφακιωτάκη Κυριακή 
736 Σφακιωτάκη Κυριακή 
737 Σχίζα Μελπομένη 
738 Σωτηράκη Νικολέτα 
739 Σωτηριάδης Δημήτριος 
740 Σωτηρόπουλος Παναγιώτης 
741 Σωτηρούδας Βασίλειος 
742 Ταβουλάρη Αικατερίνη 
743 Ταγκαλάκη Αικατερίνη 
744 Τάτση Αικατερίνη 
745 Τζακώστα Μαρίνα 
746 Τζαλακώστας Ρίζος 
747 Τζήμας Δημήτριος 
748 Τζιάβας Αριστείδης 
749 Τζιάσιου Ευαγγελία 
750 Τζιφόπουλος Μενέλαος  
751 Τζιωρτζιώτη Χρυσάνθη  
752 Τζοβλά Ειρήνη 
753 Τζωρτζάκης Ιωάννης 
754 Τζώτζου Μαρία 
755 Τητήρου Χριστίνα  
756 Τόζιου Σουλτάνα 
757 Τοκμακίδου Ελπίδα  
758 Τολανούδης Μιχαήλ 
759 Τολιάς Δημήτρης 
760 Τουμαζάτος Διονύσιος 
761 Τουπλικιώτη Σοφία 
762 Τουραμπέλης Μιχαήλ 
763 Τουρτούρας Χρήστος  
764 Τριανταφύλλου Σταυρούλα 
765 Τρύφων Μαρία 
766 Τσαβδάρη Αναστασία 
767 Τσαγγάρη Χρυσούλα 
768 Τσαγκάτος Μανώλης 
769 Τσαδήμας Χρήστος  
770 Τσακαγιάννης Σοφοκλής 
771 Τσακιρίδου Δόμνα 
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772 Τσαλίκη Ευανθία 
773 Τσαλικίδης Γεώργιος 
774 Τσαμπάζη Παναγιώτα 
775 Τσαπάρα Μαρία 
776 Τσαπνίδου Μαρία 
777 Τσάρπα Ιωάννα  
778 Τσέκου Αικατερίνη 
779 Τσελεμπόνης Αναστάσιος 
780 Τσερκέζη Ευμορφία 
781 Τσιάμη Μαρία 
782 Τσιαμήτρου Τσαμήτρου Ιφιγένεια 
783 Τσιγγινού Ελένη 
784 Τσίγκα Γεωργία 
785 Τσιγώνιας Αντώνης 
786 Τσικολάτας Αλέξανδρος 
787 Τσιλίκα Κυριακή 
788 Τσιμπλίδου Ελισάβετ 
789 Τσιούμα Κατερίνα 
790 Τσιουπλή Ευγενία 
791 Τσιπλακίδης Ιάκωβος 
792 Τσιτσιπά Κυριακή  
793 Τσιχουρίδης Χαρίλαος 
794 Τσιώλη Μαγδαληνή 
795 Τσολακίδης Κωνσταντίνος 
796 Τσολάκος Παντελής 
797 Τσουκαλά Κικιλία 
798 Τσούνη Βασιλική 
799 Τσούτσουβα Μαρία 
800 Υφαντής Ηλίας 
801 Φακάζη Ελένη 
802 Φαρίδου Σμαράγδα 
803 Φελούκα Βασιλική  
804 Φίλιου Δήμητρα 
805 Φίστα Ευαγγελία 
806 Φλώρος Ανδρέας  
807 Φλώρου Παρασκευή 
808 Φούκας Βασίλειος 
809 Φουλίδη Ξανθίππη  
810 Φουντάνα Μαρία 
811 Φραγκίσκου Αικατερίνη 
812 Φραγκούλης Ιωσήφ 
813 Φριλίγκος Στυλιανός 
814 Φώκου Ιωάννα 
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815 Φωτοπούλου Βασιλική 
816 Χαϊδεμενάκου Άννα 
817 Χαϊδή Ειρήνη 
818 Χαϊδούτης  Αντώνιος 
819 Χαιροπούλου Χρυσούλα 
820 Χαλιούλια Ελένη 
821 Χαλκιάς Γεώργιος 
822 Χαμζαδάκη Γεωργία  
823 Χαρατζόπουλος Παναγιώτης 
824 Χαρίσης Αθανάσιος 
825 Χαριτάκη Γαρυφαλιά 
826 Χαριτάτου Παρθενία 
827 Χάρμπαλη Ιουλία 
828 Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα 
829 Χαρχαρίδου Αναστασία 
830 Χατζηγεωργίου Μαρία 
831 Χατζηγιάννης Θεόδωρος 
832 Χατζηδημητρίου Ευαγγελία 
833 Χατζηκωνσταντίνου Ελένη  
834 Χατζημιχαήλ Χαρούλα  
835 Χατζημπύρος Κωνσταντίνος 
836 Χατζηπαναγιώτου Δημήτριος  
837 Χατζηχρήστου Ελένη Θωμαή 
838 Χίγκα Μαρία  
839 Χιωτέλης Ιωάννης 
840 Χουλιάρα Ξανθή 
841 Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα 
842 Χούπη Μαρία  
843 Χρηστάκης Σπυρίδων 
844 Χριστοφόρου Δήμητρα 
845 Χρυσοχόου Χρυσούλα 
846 Χωριανοπούλου Ελένη 
847 Ψαθοπούλου Παγώνα Ξανθή 
848 Ψαράς Χαράλαμπος 
849 Ψαρογιάννη Μαρία  
850 Ψαρογιώργου Χαριτίνη 
851 Ψώμος Παναγιώτης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Α΄ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 
Σελ.   52 01.Θ.Ε. The Contribution of Technology to Education. Teaching 

Contemporary History by using War Painting. 
Σελ.   82         01.Θ.Ε. Αναδυόμενες τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Τρία έτη ε-

μπειρικών ερευνών της πρωτοβουλίας ETiE. 

Σελ.   93 01.Θ.Ε. Αντιλήψεις εκπαιδευόμενων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-
ρίας για τον αριθμητικό γραμματισμό. Η διάσταση του φύλου. 

Σελ.  101 01.Θ.Ε. Αντίληψη και επικοινωνία. Διαχείριση κρίσεων στους σχο-
λικούς οργανισμούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μελέτη περίπτω-
σης. 

Σελ.  110 01.Θ.Ε. Διδακτικά και παιδαγωγικά εχέγγυα και οργανωτικές δια-
δικασίες για συμμετοχή σε πανελλήνιους διαγωνισμούς ρομποτικής 
για μαθητές Δημοτικού Σχολείου. 

Σελ.  123 01.Θ.Ε. Η δοκιμασία Turing στην τάξη - το παιχνίδι της μίμησης 
Μια βιωματική προσέγγιση των εννοιών τεχνητής και φυσικής 
νοημοσύνης. 

Σελ.  134 01.Θ.Ε. Η θεωρία των δεσμών της ασφαλούς προσκόλλησης και η 
συμβολή της στην ασφαλή μετάβαση των παιδιών στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. 

Σελ.  143 01.Θ.Ε. Μετασχηματίζουσα μάθηση-Πρακτική εφαρμογή διαχείρι-
σης διασπαστικών συμπεριφορών σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλ-
λον. 

Σελ.  150 01.Θ.Ε. Ο βαθμός εμπέδωσης των κειμενικών λειτουργιών από 
τους τις μαθητές -τριες του Λυκείου. Μία έρευνα βασισμένη στα 
μαθητικά γραπτά των γενικών εξετάσεων των ετών 2015 και 2016. 

Σελ.  165 01.Θ.Ε. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
στα Διαπολιτισμικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Α-
ναγκαιότητα και Εφαρμογές. 

Σελ.  174 01.Θ.Ε. Συμβουλευτική υπερηλίκων, ενσυναίσθηση και Τ.Π.Ε. 

Σελ.  183 02.Θ.Ε. Αριθμομνήμονες, ημερολόγια και αλγόριθμοι. 

Σελ.  192 02.Θ.Ε. Διαβάτες νερουλάδες γαλατάδες και τα αλγοριθμικά τερτί-
πιά τους. 

Σελ.  200 02.Θ.Ε. Διαφοροποιημένο διδακτικό πρόγραμμα Μαθηματικών Β' 
Δημοτικού. 
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Σελ.  207 02.Θ.Ε. Διδακτικές τεχνικές ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των 
μαθητών -τριών στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Β' τάξης 
του Λυκείου. 

Σελ.  216 02.Θ.Ε. Ένα παράδειγμα διεπιστημονικής διδασκαλίας Κοινωνιο-
λογίας και Λογοτεχνίας στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών κοινοτή-
των μάθησης. 

Σελ.  232 02.Θ.Ε. Η αξιοποίηση της παρατήρησης και της καταγραφής στην 
αξιολόγηση της μαθησιακής εξέλιξης των μικρών παιδιών. 

Σελ.  244 02.Θ.Ε. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο εφαρμογής 
του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες. 

Σελ.  256 02.Θ.Ε. Η διδασκαλία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Σελ.  272 02.Θ.Ε. Η Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από τα 
έργα: "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι" και "Έξοδος του Μεσολογγίου". 

Σελ.  285 02.Θ.Ε. Θέματα για τη διαφορετικότητα στα Ανθολόγια Λογοτε-
χνικών Κειμένων του Δημοτικού Σχολείου. 

Σελ.  299 02.Θ.Ε. Οι απόψεις των μαθητών για την πλατφόρμα της χημείας 
σε Λύκειο της χώρας. 

Σελ.  315 02.Θ.Ε. Πολυπλοκότητα αλγόριθμων. Στοιχειώδεις έννοιες και ε-
φαρμογές. 

Σελ.  326 02.Θ.Ε. Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών σε σχέση με τα ανα-
λυτικά προγράμματα. 

Σελ.  335 02.Θ.Ε. Το μάθημα των θρησκευτικών και η ανάγκη μιας διαχρονι-
κής προσέγγισης. 

Σελ.  342 03.Θ.Ε. Mobile learning στην εκπαίδευση. 

Σελ.  351 03.Θ.Ε. Tea Time. Χρήση εργαλείων Web2.0 στη διδασκαλία πολι-
τισμού στην Αγγλική Γλώσσα. 

Σελ.  359 03.Θ.Ε. Αναγκαιότητα χρήσης φορητών συσκευών στη διδασκαλία 
των Μαθηματικών. 

Σελ.  369 03.Θ.Ε. Απόψεις μαθητών της Γ Λυκείου για την παράδοση μαθη-
μάτων με τη συνδρομή clickers. 

Σελ.  376 03.Θ.Ε. Διαθεματική συνδιδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας και 
Πληροφορικής. 

Σελ.  384 03.Θ.Ε. Διερευνητικές και ανακαλυπτικές διδακτικές προσεγγίσεις 
οι οποίες χρησιμοποιούν γνωστικά εργαλεία: Από τις C.A.I. έως τις 
S.T.E.M. προσεγγίσεις. 
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Σελ.  394 03.Θ.Ε. Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στην προσχολική εκπαίδευση. 
Σχεδιασμός και αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σελ.  405 03.Θ.Ε. Η δημιουργία Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης στρα-
τηγικός παράγοντας ανάπτυξης της ικανότητας βελτίωσης της μά-
θησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. 

Σελ.  418 03.Θ.Ε. Η εφαρμογή της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Συνεργα-
τικής Μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Σελ.  434 03.Θ.Ε. Η συμβολή του λογισμικού GeoGebra στη διδασκαλία των 
μαθηματικών. 

Σελ.  445 03.Θ.Ε. Κίνητρα στη μάθηση και ενεργοποίησή τους - Η περί-
πτωση της παιχνιδοποίησης. 

Σελ.  455 03.Θ.Ε. Οι αναπηδήσεις μιας ελαστικής μπάλας. Πλήθος και χρο-
νική διάρκεια αναπηδήσεων. 

Σελ.  467 03.Θ.Ε. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς στην 
χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην 
σχολική τάξη και στην διδακτική διαδικασία στο Ν. Τρικάλων. 

Σελ.  475 03.Θ.Ε. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εφαρμογής του 
eportfolio στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Σελ.  487 03.Θ.Ε. Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: e-archaia και η διδα-
σκαλία της γραμματικής των Αρχαίων Ελληνικών. 

Σελ.  496 03.Θ.Ε. Ψηφιακά παιχνίδια για περιβαλλοντικά ζητήματα και προ-
τιμήσεις των μαθητών στα σχεδιαστικά μοτίβα που ενσωματώνουν. 

Σελ.  504 04.Θ.Ε. Εκπαιδευτικά παραδείγματα αξιοποίησης των BeeBot στο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

Σελ.  513 04.Θ.Ε. Προς μία διαθεματική-ολιστική προσέγγιση του μαθήμα-
τος με τη χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. 

Σελ.  523 05.Θ.Ε. Επισκόπηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μάθηση 
σε τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών. 

Σελ.  533 05.Θ.Ε. Η διαχείριση του χρόνου των προϊσταμένων δημόσιων Νη-
πιαγωγείων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και η σχέση της 
με την αποτελεσματικότητά τους και την επαγγελματική τους ικα-
νοποίηση. 

Σελ.  541 06.Θ.Ε. CINEMAYOUTH. Αξιοποίηση του μικροφίλμ στη γλωσ-
σική διδασκαλία. Μία μελέτη περίπτωσης. 
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Σελ.  549 06.Θ.Ε. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας της αξιολόγησης μεταξύ ο-
μοτίμων σε μαθητές Γυμνασίου. 

Σελ.  562 06.Θ.Ε. Μουσειακή εκπαίδευση και γραμματισμός. 

Σελ.  571 07.Θ.Ε. Έρευνα για τη λειτουργία των μοτίβων αφήγησης και της 
παιγνιοποιημένης εφαρμογής ψηφιακών παιχνιδιών μαθηματικών 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Σελ.  579 07.Θ.Ε. Ο κριτικός γραμματισμός ως εξέλιξη του γραμματισμού 
και η παιδαγωγική του προσέγγιση. 

Σελ.  587 08.Θ.Ε. Διερεύνηση απόψεων δασκάλων Τμημάτων Ένταξης για 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. 

Σελ.  598 08.Θ.Ε. Διερεύνηση των κριτηρίων που εφαρμόζουν εκπαιδευτικοί 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τη βαθμολόγηση μαθητών με 
μαθησιακές δυσκολίες. 

Σελ.  609 08.Θ.Ε. Η συμβολή της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση στην 
ανάπτυξη της αυτοαντίληψης σε παιδιά με νοητική υστέρηση. Μια 
έρευνα δράσης. 

Σελ.  617 08.Θ.Ε. Κυβερνοεκφοβισμός, social media και ο ρόλος των γο-
νέων. 

Σελ.  626 08.Θ.Ε. Μελέτη περίπτωσης. Αξιολόγηση και διδακτικές παρεμβά-
σεις σε μαθητή -τές με Νοητική Αναπηρία. 

Σελ.  636 08.Θ.Ε. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και επιθετικότητα στα νεαρά 
άτομα. 

Σελ.  648 08.Θ.Ε. Παραγωγική Μορφολογική Επίγνωση και μαθητές με ανα-
γνωστικές δυσκολίες ή δυσλεξία. Ερευνητικές προσεγγίσεις. 

Σελ.  658 08.Θ.Ε. Ποιοτική διερεύνηση απόψεων γονέων παιδιών με διατα-
ραχές του φάσματος του αυτισμού (Δ.Α.Φ.). 

Σελ.  671 08.Θ.Ε. Προβλήματα λόγου-ομιλίας. Εκλεκτική αλαλία στο σχο-
λείο. 

Σελ.  685 08.Θ.Ε. Προσδοκίες μαθητών, που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής από τη συμμετοχή σε προγράμματα συνεκπαίδευ-
σης. 

Σελ.  692 08.Θ.Ε. Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων 

Σελ.  699 08.Θ.Ε. Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της πολυαισθητηρια-
κής και παραδοσιακής μεθόδου στην εκμάθηση της Αγγλικής 
Γλώσσας 
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Σελ.  709 08.Θ.Ε. Συμβουλευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη της σχολι-
κής παραβατικότητας. 

Σελ.  720 08.Θ.Ε. Τα Τμήματα Ένταξης και η συνεκπαίδευση. 

Σελ.  731 09.Θ.Ε. Εκπαιδευτική προσέγγιση της τέχνης στο νηπιαγωγείο. 

Σελ.  742 09.Θ.Ε. Έφηβοι ερευνητές σύνεδροι μαθητές. Αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. για τη συμμετοχή σε μαθητικό συνέδριο. 

Σελ.  750 09.Θ.Ε. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας του τόπου μου μέσα 
από έναν πίνακα ζωγραφικής. 

Σελ.  759 09.Θ.Ε. Τέχνη και εκπαίδευση Μια διδακτική διαπολιτισμική προ-
σέγγιση.  

Σελ.  767 09.Θ.Ε. Το φως από τον ιμπρεσιονισμό... στην προσχολική ηλικία. 

Σελ.  778 09.Θ.Ε. Ψάχνω τον χαμένο Παλαιοντολογικό θησαυρό. 

Σελ.  786 10.Θ.Ε. Poetic Melodies in the EFL class. Η αξιοποίηση της τέχνης 
στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 

Σελ.  796 10.Θ.Ε. The Stem4You(th) project. The Astronomy Course. 

Σελ.  804 10.Θ.Ε. Ανάπτυξη συστήματος βιο-αισθητηριακής ανίχνευσης προ-
σοχής. Μια πειραματική μελέτη επικύρωσης. 

Σελ.  815 10.Θ.Ε. Αξιοποίηση ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στην εκπαί-
δευση. Ανάλυση της Βιβλιογραφίας. 

Σελ.  823 10.Θ.Ε. Αξιοποιώντας τις ψηφιακές ιστορίες στη διδασκαλία. Απο-
τελέσματα από παρεμβάσεις σε μαθητές της Α' τάξης του δημοτι-
κού. 

Σελ.  834 10.Θ.Ε. Δημιουργώντας ομαδοσυνεργατικά αφήγηση με θέμα το 
ένδυμα, χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε. στα πλαίσια της ερευνητικής 
εργασίας.  

Σελ.  843 10.Θ.Ε. Εκπαιδευτικές κατασκευές και ανακύκλωση. 

Σελ.  851 10.Θ.Ε. Η επαυξημένη και η εικονική πραγματικότητα ως οι νέες 
διαστάσεις στην εκπαίδευση. 

Σελ.  860 10.Θ.Ε. Η επιχειρηματικότητα στο σχολείο. Σύγχρονη αναγκαιό-
τητα ή υπονόμευση της παιδείας; 

Σελ.  868 10.Θ.Ε. Η συνεργατική καινοτομία ενός Γενικού και ενός Ειδικού 
Σχολείου. Μελέτη περίπτωσης.  

Σελ.  877 10.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση έναυσμα για τη μελέτη μαθηματικών 
εννοιών.  
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Σελ.  886 10.Θ.Ε. Μαθαίνω προπαίδειες στην Α' Δημοτικού, βιώνοντας επι-
τυχία.  

Σελ.  895 10.Θ.Ε. Ο αυτοσχεδιασμός στην εκπαιδευτική πράξη. 

Σελ.  903 10.Θ.Ε. Ο δημιουργικός προγραμματισμός ως εργαλείο ανάπτυξης 
της μουσικής δημιουργικότητας. 

Σελ.  913 10.Θ.Ε. Οι γονείς κρίνουν την προσφορά του νηπιαγωγείου στα 
παιδιά τους. 

Σελ.  924 10.Θ.Ε. Παιδική πολιτειότητα, εκπαιδευτικές δράσεις και νέα ψη-
φιακά μέσα: Αναπτύσσοντας την έννοια του ενεργού πολίτη και 
της συμμετοχικής επικοινωνίας σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. 

Σελ.  932 10.Θ.Ε. Συγκρίνοντας το παιχνίδι Απόδραση με την ταινία 
Slowmation, ως ομαδικές δραστηριότητες στην τάξη. 

Σελ.  941 10.Θ.Ε. Συμβολή καινοτόμων δράσεων στη Φυσική Αγωγή. 

Σελ.  949 10.Θ.Ε. Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη μέσα από το παραμύθι. Μια 
πρόταση διδακτικής αξιοποίησης. 

Σελ.  956 10.Θ.Ε. Υπολογιστική-Περιγραφική μέθοδος αξιολόγησης μαθη-
τών Λυκείου με την ενσωμάτωση κλίμακας διαβαθμισμένων κριτη-
ρίων. 

Σελ.  965 11.Θ.Ε. Narro ergo sum η προσέγγιση της ετερότητας μέσω των α-
φηγήσεων ζωής. 

Σελ.  973 11.Θ.Ε. Διάχυση, αντίκτυπος και αξιολόγηση των προγραμμάτων 
Erasmus+ ΚΑ1: Η περίπτωση ενός δευτεροβάθμιου σχολείου. 

Σελ.  981 11.Θ.Ε. Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης-etwinning. 

Σελ.  990 11.Θ.Ε. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις T.Π.E. 

Σελ. 1000 12.Θ.Ε. Όλοι μαζί μια αγκαλιά. Δίαυλοι επικοινωνίας για την απο-
δοχή των προσφύγων. 

Σελ. 1009 13.Θ.Ε. Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής εκπαιδευόμενων στα Δη-
μόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Σελ. 1025 13.Θ.Ε. Γυναίκες στην εκπαιδευτική ηγεσία 

Σελ. 1033 13.Θ.Ε. Δια βίου μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση. Η αξιοποίηση 
Τ.Π.Ε. στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ενημέρωση 
των γονιών. 
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Σελ. 1041 13.Θ.Ε. Εκπαιδευτική έρευνα Καλλιεργώντας την αναγνωστική κα-
τανόηση σε μαθητές της Α' Δημοτικού μέσω της αφηγηματικής δο-
μής. 

Σελ. 1050 13.Θ.Ε. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επαυξημένη πραγματικό-
τητα. 

Σελ. 1060 13.Θ.Ε. Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης στα νέα, ενιαίου τύπου, 6θέσια και άνω, δη-
μόσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία: Η περίπτωση των δασκάλων 
γενικής παιδείας (ΠΕ70) του Νομού Αχαΐας. 

Σελ. 1068 13.Θ.Ε. Επαγγελματική ικανοποίηση Εκπαιδευτικών. 

Σελ. 1082 13.Θ.Ε. Η αυτοαντίληψη του ρόλου των εκπαιδευτικών της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σελ. 1092 13.Θ.Ε. Η σύνδεση θεωρίας-πράξης και οι δυσκολίες που συνα-
ντούν οι φοιτητές στη Β' Φάση της Πρακτικής Άσκησης του 
Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας. 

Σελ. 1103 13.Θ.Ε. Μελέτη της αναγνωστικής ευχέρειας και της προσωδίας 
στην ανάγνωση κειμένου σε μαθητές Α' και Β' δημοτικού. 

Σελ. 1113 13.Θ.Ε. Ο ψηφιακός εννοιολογικός χάρτης ως εκπαιδευτικό και με-
ταγνωστικό εργαλείο. Αντιλήψεις εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών. 

Σελ. 1122 13.Θ.Ε. Σχολική διαρροή και υποεπίδοση στο Δημοτικό Σχολείο. 
Μελέτη περίπτωσης. 

Σελ. 1131 13.Θ.Ε. Σχολική κουλτούρα, επαγγελματική ταυτότητα και ανά-
πτυξη του σύγχρονου Έλληνα εκπαιδευτικού. 

Σελ. 1143 13.Θ.Ε. Τα οφέλη της ψηφιακής αφήγησης και του προγραμματι-
σμού σε μια τάξη νηπιαγωγείου. 

Σελ. 1151 14.Θ.Ε. Erasmus+ Έργο: Camouflage and safety in the virtual 
world. Αποτελέσματα έρευνας για το cyberbullying (κυβερνοεκφο-
βισμό). 

Σελ. 1160 14.Θ.Ε. Διά βίου εκπαίδευση. Θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Σελ. 1170 14.Θ.Ε. Διδακτικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και την παρα-
γωγή γραπτού λόγου. Ένα παράδειγμα επιμόρφωσης. 

Σελ. 1178 14.Θ.Ε. Η διδασκαλία του λεξιλογίου στη μητρική γλώσσα. Στά-
σεις και πρακτικές μελλοντικών εκπαιδευτικών. 

Σελ. 1188 14.Θ.Ε. Πρόταση για ένα νέο μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. 
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Σελ. 1199 14.Θ.Ε. Συγκριτική μελέτη μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
για το e-Learning. 

Σελ. 1209 14.Θ.Ε. Τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας 
ως δείκτες επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Σελ. 1218  15.Θ.Ε. Διερεύνηση της σχέσης της ηγετικής συμπεριφοράς διευ-
θυντών σχολικών μονάδων και των ατομικών στόχων. 

Σελ. 1230 15.Θ.Ε. Διευθυντής στο ελληνικό σχολείο. Αδυναμία διοίκησης-Α-
νυπαρξία ηγεσίας. 

Σελ. 1238 15.Θ.Ε. Εμπόδια και δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων στο επίπεδο 
της σχολικής μονάδας Μελέτη περίπτωσης. 

Σελ. 1248 15.Θ.Ε. Επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων Μια διε-
ρεύνηση της εκτίμησης του κόστους επαναχρησιμοποίησης. 

Σελ. 1257 15.Θ.Ε. Επίδραση ατομικών-υπηρεσιακών χαρακτηριστικών εκπαι-
δευτικών και τύπου περιοχών στη συνεργασία με τους Σχολικούς 
Συμβούλους. 

Σελ. 1268 15.Θ.Ε. Εργασιακό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση των εκ-
παιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκριτική μελέτη πε-
ριοχών Α’ Αθήνας και Ζακύνθου. 

Σελ. 1277 15.Θ.Ε. Η διαχείριση του χρόνου των προϊσταμένων δημόσιων Νη-
πιαγωγείων της Π.Ε. Πιερίας και η σχέση της με την αποτελεσματι-
κότητά τους και την επαγγελματική τους ικανοποίηση. 

Σελ. 1285 15.Θ.Ε. Η ευελιξία των σχολικών μονάδων και ο ρόλος του διευθυ-
ντή και των εκπαιδευτικών, στην εισαγωγή και εφαρμογή αλλαγών 
και καινοτομιών.  

Σελ. 1296 15.Θ.Ε. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στοιχείο του στατι-
στικού γραμματισμού των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. Μελέτη περίπτωσης.  

Σελ. 1305 15.Θ.Ε. Η συμβολή της υποστηρικτικής ηγετικής συμπεριφοράς 
του διευθυντή, της επαγγελματικής ικανοποίησης και του συναι-
σθήματος στο χώρο εργασίας.  

Σελ. 1315 15.Θ.Ε. Η σχολική αποτελεσματικότητα, η κουλτούρα και οι αξίες 
ως παράγοντες βελτίωσης της σχολικής μονάδας.   

Σελ. 1322 15.Θ.Ε. Ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης ενός αποτελεσματικού και α-
νοιχτού σχολείου.  

Σελ. 1331 15.Θ.Ε. Το πολιτισμικό κεφάλαιο του σχολικού ηγέτη ως παράγο-
ντας επιτυχίας της μετασχηματιστικής προσπάθειας για επαγγελμα-
τική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού.   
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Σελ. 1340 15.Θ.Ε.Τα χαρακτηριστικά του διοικητικού μηχανισμού του ελλη-
νικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ιστορικές αναφορές γραφειοκρα-
τία, δυνατότητες εξορθολογισμού.  

Σελ. 1351 16.Θ.Ε. Η απαρχή και η εξελικτική πορεία του θεσμού του Επιθεω-
ρητή από το 1834-1930. 

Σελ. 1361 16.Θ.Ε. Η καλλιέργεια της κριτικής αντίληψης και της αναστοχα-
στικής διαχείρισης της γνώσης δια του γνωστικού αντικειμένου της 
Ιστορίας της Φιλοσοφίας.  

Σελ. 1368 16.Θ.Ε. Θεόδωρος Μετοχίτης, περί παιδείας. 

Σελ. 1374 16.Θ.Ε. Ο βιογράφος Πλούταρχος ως Παιδαγωγός.   

Σελ. 1383 16.Θ.Ε. Ο Παιδαγωγός του χθες, του σήμερα και του αύριο.   

Σελ. 1394 16.Θ.Ε. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότηση 
της δημοτικής εκπαίδευσης. Ο αρχικός σχεδιασμός και οι μετέ-
πειτα εξελίξεις. 

Σελ. 1403 16.Θ.Ε. Οι φυσικές επιστήμες στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης 
(1844-1971). 

Σελ. 1411 16.Θ.Ε. Παιδική ηλικία και κοινωνικές ανισότητες σε δύο προ-
γράμματα Afterschool. Μία εθνογραφική μελέτη.  

Σελ. 1420 16.Θ.Ε. Σε αναζήτηση της Ευμεθόδου. 

Σελ. 1430 17.Θ.Ε. Εγγραμματισμός στην Υγεία: Προσέγγιση της έννοιας στα 
παιδιά και τους εφήβους.  

Σελ. 1436 17.Θ.Ε. Η ηθική του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου.  

Σελ. 1447 17.Θ.Ε. Παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου υποψήφιων δασκά-
λων στις πράξεις με κλάσματα. 

Σελ. 1455 17.Θ.Ε. Ψυχική ανθεκτικότητα. Η σημαντικότητα της θετικής ψυ-
χολογίας στο σχολικό πλαίσιο. 

  

Β΄ ΜΕΡΟΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Σελ. 1467 03.Θ.Ε. Synth4kids. Ένα εικονικό μουσικό όργανο προσανατολι-
σμένο στη μουσική διδασκαλία-μάθηση. 

Σελ. 1478 03.Θ.Ε. Εικονογραφημένο Λεξικό Αγγλικής Γλώσσας. 

Σελ. 1485 03.Θ.Ε. Ο διαδραστικός πίνακας στη διδασκαλία και τη μάθηση 
του δημοτικού σχολείου. 
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Σελ. 1490 03.Θ.Ε. Πολυμεσική Διαδικτυακή Βάση δεδομένων πληροφοριών 
για ετήσια ανθοφόρα κηπευτικά φυτά στην Ελλάδα, στα πλαίσια 
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. 

Σελ. 1501 05.Θ.Ε. EL-STEM: Enlivened Laboratories within S.T.E.M. Edu-
cation. 

Σελ. 1507 08.Θ.Ε. Practical teaching approaches to the education of pupils 
with special educational needs in the general educational environ-
ment. 

Σελ. 1513 08.Θ.Ε. Αθέατη αναπηρία. Εμπειρίες και απόψεις φοιτητών με ει-
δική μαθησιακή δυσκολία σε ένα Παιδαγωγικό Τμήμα A.E.I. 

Σελ. 1520 08.Θ.Ε. Συνδιδασκαλία: Συνεργασία εκπαιδευτικού της τάξης και 
ειδικού παιδαγωγού. 

Σελ. 1526 08.Θ.Ε. Σχολικός εκφοβισμός. 

Σελ. 1532 09.Θ.Ε. Η αξία της μουσειακής αγωγής στην παιδαγωγική διαδικα-
σία. 

Σελ. 1537 09.Θ.Ε. Η αξία της μουσικοθεραπείας στην παιδαγωγική διαδικα-
σία. 

Σελ. 1543 10.Θ.Ε. Ηλιακό Σύστημα Μια διαθεματική προσέγγιση για παιδιά 
Νηπιαγωγείου. 

Σελ. 1550 10.Θ.Ε. Ολυμπιακό πνεύμα. Από την αρχαιότητα στη σύγχρονη ε-
ποχή-Μια διαθεματική προσέγγιση στη Β' Δημοτικού. 

Σελ. 1557 10.Θ.Ε. Παραγωγικότητα και καινοτομία στην εκπαίδευση. 

Σελ. 1562 11.Θ.Ε. STEM for all seasons Μια διαθεματική προσέγγιση 
S.T.E.M. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με όχημα τον καιρό στο 
πλαίσιο του Erasmus+. 

Σελ. 1569 12.Θ.Ε. Αποσαφήνιση των όρων διγλωσσία, δίγλωσσος μαθητής, 
δίγλωσση εκπαίδευση. 

Σελ. 1580 13.Θ.Ε. Η αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην ελληνική 
πραγματικότητα. 

Σελ. 1588 13.Θ.Ε. Σχεδιασμός εξ αποστάσεως προγράμματος για τα στελέχη 
των Δημοτικών Κ.Δ.Β.Μ. 

Σελ. 1600 13.Θ.Ε. Το μέσο δημόσιο κόστος ανά μαθητή σε Δημοτικό Σχολείο 
στο Καρπενήσι της Ευρυτανίας. 

Σελ. 1615 14.Θ.Ε. Διά Βίου Μάθηση. Τί ισχύει στην Ελλάδα σήμερα; 

Σελ. 1620 14.Θ.Ε. Η αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
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Σελ. 1630 14.Θ.Ε. Η εκπαίδευση μιας ομάδας ενήλικων-εκπαιδευόμενων σε 
δωδεκάωρο σεμινάριο και η αξιοποίηση της τέχνης ως βοήθημα να 
ξεπεραστεί το πρόβλημα της αντίστασης των μελών της συγκεκρι-
μένης ομάδας. 

Σελ. 1635 14.Θ.Ε. Η σημασία του σωστού σχεδιασμού των προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ενήλικη εκπαίδευση. 

Σελ. 1640 14.Θ.Ε. Ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στα Σχο-
λεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Σελ. 1644 14.Θ.Ε. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την αξιοποί-
ηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ανοικτή και εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση. 

Σελ. 1652 16.Θ.Ε. Τέχνη και παιδεία στον Πλάτωνα. 

Σελ. 1657 16.Θ.Ε. Ο Σωκράτης ως εκπαιδευτής ενηλίκων και η αξία της Διά 
Βίου Μάθησης. 

Σελ. 1666 16.Θ.Ε. Οι αντιλήψεις του Αριστοτέλους περί παιδείας. 

Σελ. 1672 16.Θ.Ε. Οι διδακτικοί μύθοι του Πλάτωνα στην Πολιτεία. 

  

Γ΄ ΜΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Σελ. 1678 01.Θ.Ε. Η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα στα λογι-
σμικά πακέτα των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου. 

Σελ. 1690 01.Θ.Ε. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων. Η 
φιλία στην εφηβεία. 

Σελ. 1696 01.Θ.Ε. Ο ήχος και η μουσική ως επικοινωνιακός παράγοντας ανά-
μεσα στον γονέα και το παιδί. 

Σελ. 1704 01.Θ.Ε. Συμβουλευτική με στόχο την εργασιακή ενεργοποίηση γυ-
ναικών προερχόμενων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. 

Σελ. 1716 02.Θ.Ε. Γνώσεις στάσεις αντιλήψεις Μαθηματικών της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης για την διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Σελ. 1724 02.Θ.Ε. Δεξιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών για την ορθή αξιο-
ποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών. 

Σελ. 1731 02.Θ.Ε. Δημιουργικές δραστηριότητες για την επίγνωση της ενδυ-
νάμωσης των μαθητών του Δημοτικού σχολείου στην τοπική ιστο-
ρία.  

Σελ. 1739 02.Θ.Ε. Η αξιοποίηση του λεξικού με στόχο την ενοποίηση των 
Ευρωπαϊκών λαών και την άρση στερεοτυπικών αντιλήψεων. 
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Σελ. 1754 02.Θ.Ε. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών - Μια 
νέα εποχή για τη σχολική πραγματικότητα. 

Σελ. 1762 03.Θ.Ε. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού εννοιολογικής χαρ-
τογράφησης Kidspiration 3 για την εφαρμογή του στην προσχολική 
εκπαίδευση. 

Σελ. 1770 03.Θ.Ε. Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές ανάγκες με τη χρήση του 
ψηφιακού εργαλείου Socrative. 

Σελ. 1779 03.Θ.Ε. Η online εκπαιδευτική εφαρμογή του ArcGIS στην προ-
βολή των αξιοθέατων του Ν. Σερρών. 

Σελ. 1787 03.Θ.Ε. Η επίδραση των σύνθετων χαρακτηριστικών των διαδρα-
στικών ψηφιακών ιστοριών στην ανάκλησή τους από παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας.  

Σελ. 1798 03.Θ.Ε. Η χρήση του ipad στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σεβασμού 
της διαφορετικότητας μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών.  

Σελ. 1808 03.Θ.Ε. Το υπολογιστικό νέφος στην εκπαίδευση - Προοπτικές και 
περιορισμοί. 

Σελ. 1815 03.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση και ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 
κατά τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης-ξένης γλώσ-
σας. 

Σελ. 1824 04.Θ.Ε. Η παιδαγωγική αξία των Lego Mindstorms στη μαθησιακή 
διαδικασία. 

Σελ. 1836 06.Θ.Ε. Ενωμένοι στην πολυμορφία. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε., 
για την πορεία προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στα πλαίσια του 
προγράμματος Teaehers4Europe. 

Σελ. 1843 06.Θ.Ε. Νερό, νεράκι, ένα θα σου πω... χωρίς εσένα εγώ δεν ζω! 
Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την αξία του 
νερού. 

Σελ. 1853 07.Θ.Ε. Αξία του κινηματογράφου για την εκπαίδευση. Απόψεις 
εκπαιδευτικών. 

Σελ. 1861 07.Θ.Ε. Εφαρμογές και παρεμβάσεις γραμματισμού με τη χρήση 
κινητού τηλεφώνου. 

Σελ. 1873 08.Θ.Ε. Εφαρμογή προγράμματος φωνολογικής ενημερότητας σε 
μαθητή Α' Δημοτικού με εγκεφαλική παράλυση-σπαστική τετρα-
πληγία. 

Σελ. 1882 08.Θ.Ε. Η σχέση των κωφών μαθητών με το μάθημα της Ιστορίας. 
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Σελ. 1889 08.Θ.Ε. Τεχνολογικές πρακτικές στην εκπαίδευση για παιδιά με 
αυτισμό. 

Σελ. 1899 10.Θ.Ε. Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών. Μια διδακτική πρόταση. 

Σελ. 1909 10.Θ.Ε. Η διδασκαλία της νεότερης ελληνικής ιστορίας με την α-
ξιοποίηση του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. 

Σελ. 1918 10.Θ.Ε. Σύγχρονη φυσική, δημιουργική έκφραση και S.T.E.M. στο 
Δημοτικό Σχολείο. 

Σελ. 1926 10.Θ.Ε. Ταξίδι στο πεπτικό σύστημα μέσω ενός περιβάλλοντος μει-
κτής πραγματικότητας. 

Σελ. 1935 10.Θ.Ε. To Facebook στην υπηρεσία της φιλαναγνωσίας. Ανα-
τροπή των κυρίαρχων πρακτικών και προστιθέμενη παιδαγωγική α-
ξία.  

Σελ. 1946 10.Θ.Ε. To Facebook ως περιβάλλον τεχνολογικά υποστηριζόμενης 
εκπαίδευσης στα Ανώτατα Ιδρύματα.  

Σελ. 1955 10.Θ.Ε. Φυσική Αγωγή και παιδιά με ολική ή μερική απώλεια όρα-
σης στο γενικό Δημοτικό Σχολείο. 

Σελ. 1966 10.Θ.Ε. Χαρακτηριστικά σχεδιασμού ψηφιακών ιστοριών. 

Σελ. 1979 11.Θ.Ε. Μία ημέρα για να θυμάμαι - Πρόγραμμα etwinning. 

Σελ. 1987 12.Θ.Ε. Ανάλυση περιστατικού διάκρισης σε σχολικό περιβάλλον. 

Σελ. 1991 12.Θ.Ε. Διδασκαλία της έννοιας της δημοκρατίας με γλωσσικές και 
εικονικές διδακτικές προσεγγίσεις. 

Σελ. 2002 12.Θ.Ε. Κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού για διαθεματική δι-
δασκαλία. Πιλοτική έρευνα στη Β' Δημοτικού. 

Σελ. 2013 13.Θ.Ε. Αντιλήψεις μαθητών Γυμνασίου για την έννοια της συγχώ-
ρησης και οι επιδράσεις στο σχεδίασμα εκπαιδευτικών προγραμμά-
των αγωγής της συγχώρησης. 

Σελ. 2023 13.Θ.Ε. Κατασκευή και αξιολόγηση εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
για την Γ' Δημοτικού. 

Σελ. 2033 14.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών για τον θεσμό του μέντορα. 

Σελ. 2041 14.Θ.Ε. Διερεύνηση του επιπέδου εθισμού μαθητών στο Διαδίκτυο. 
Η περίπτωση του Γυμνασίου Μασάρων Ρόδου. 

Σελ. 2052 14.Θ.Ε. Εθισμός στο Διαδίκτυο. Έρευνα σε μαθητές και μαθήτριες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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Σελ. 2062 14.Θ.Ε. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
στη Διοίκηση. Κοινότητες πρακτικής. 

Σελ. 2071 14.Θ.Ε. Η σημασία της ασύγχρονης αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαι-
δευόμενων σε μαζικά ανοικτά διαδικτυακά προγράμματα. 

Σελ. 2080 14.Θ.Ε. Υποδοχή και επαγγελματική ένταξη νέων εκπαιδευτικών 
στη σχολική μονάδα. 

Σελ. 2089 15.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωση στους Ανοικτούς 
Εκπαιδευτικούς Πόρους. 

Σελ. 2098 16.Θ.Ε. Η αυτενέργεια ως δεύτερη φύση στην εμπειρία στον John 
McDowell. 

Σελ. 2106 16.Θ.Ε. Προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση, εκπαιδευτικές και κοι-
νωνικές ανισότητες στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. 

Σελ. 2115 17.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας με εφαρμογή της μεθόδου Μετασχη-
ματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία. 

  

Δ΄ ΜΕΡΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ/ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

Σελ. 2127 01.Θ.Ε. Αναζητώντας «επιστημονικά» τον ένοχο. Παρουσίαση δια-
θεματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη μάθηση των Φυσικών Επι-
στημών με χρήση T.Π.E..  

Σελ. 2136 01.Θ.Ε. Η εφαρμογή του κοινωνιογράμματος στη σχολική τάξη Η 
περίπτωση του Β1 τμήματος του 8ου Λυκείου....  

Σελ. 2144 04.Θ.Ε. Από τα Mindstorms στο Cassini και από τη σχολική τάξη 
στις λίμνες υδρογόνου του Τιτάνα. 

Σελ. 2154 06.Θ.Ε. Αναζητώντας πετρώματα στο μεταλλείο του Λαυρίου. Μια 
διδακτική πρόταση με τον συνδυασμό των πακέτων 
LegoMindstorms EV3 και Arduino Uno.  

Σελ. 2165 06.Θ.Ε. Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. στην σχολική τάξη. Μαθαίνω τον 
πολλαπλασιασμό στην Β' τάξη παρέα με τους ήρωες του Ντίσνεϋ.  

Σελ. 2176 06.Θ.Ε. Απλό εκκρεμές και μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτη-
τας με την χρήση βιντεοανάλυσης. 

Σελ. 2185 06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Βασικοί παράγοντες 
άρδευσης. 

Σελ. 2197 06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Διακρίνω τις μορφές 
αγοράς κι εξετάζω τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. 
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Σελ. 2207 06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Η εμπορία 
(marketing) των γεωργικών προϊόντων.  

Σελ. 2217 06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο: Η Ελλάδα σε Α Παγκόσμιο πόλεμο - Ο 
Εθνικός Διχασμός. 

Σελ. 2227 06.Θ.Ε. Διδασκαλία και μάθηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών 
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με το λογισμικό Algodoo. 

Σελ. 2236 06.Θ.Ε. Διεπιστημονικό σενάριο για τη συμβολή των πετρωμάτων, 
των μετάλλων και των ορυκτών πόρων του Ελλαδικού χώρου στην 
κοινωνική εξέλιξη κατά την προϊστορία μέσω τεχνικών δημιουργι-
κής σκέψης.  

Σελ. 2247 06.Θ.Ε. Διερευνώντας τον όγκο του κυλίνδρου Το πρόβλημα του 
Γαλιλαίου.  

Σελ. 2256 06.Θ.Ε. Δικαίωμα στο νερό για όλους και κλιματικές αλλαγές. 

Σελ. 2264 06.Θ.Ε. Εκμάθηση Γεωγραφίας με τη χρήση τρισδιάστατου αλλη-
λεπιδραστικού χάρτη.  

Σελ. 2274 06.Θ.Ε. Ένα σενάριο διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία της 
φωτοσύνθεσης στο δημοτικό σχολείο.  

Σελ. 2285 06.Θ.Ε. Εξόριστος ποιητής: Διαθεματικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. 
για την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου.  

Σελ. 2295 06.Θ.Ε. Η γιορτή της Υπαπαντής: Ένα διδακτικό σενάριο για το 
Δημοτικό. 

Σελ. 2306 06.Θ.Ε. Η Μενδελική κληρονομικότητα στην πράξη Το εικονικό 
εργαστήριο Virtual Genetics Lab ll.  

Σελ. 2317 06.Θ.Ε. Μελέτη Πυραμίδας. Διδακτική πρόταση στα Μαθηματικά 
της Β’ Γυμνασίου.  

Σελ. 2326 06.Θ.Ε. Ο υπερρεαλισμός μέσω Τ.Π.Ε. Διδακτικό Σενάριο. 

Σελ. 2336 06.Θ.Ε. Οικονομική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο - Ανά-
πτυξη Δραστηριοτήτων.  

Σελ. 2344 06.Θ.Ε. Παραρλάμα. Από τη λέξη στην εικόνα και πάλι πίσω. 

Σελ. 2352 06.Θ.Ε. Πρόταση διδακτικού σεναρίου για την ψηφιακή ξενό-
γλωσση τάξη Bonfire Night. 

Σελ. 2360 06.Θ.Ε. Προτεινόμενη διδασκαλία της Φωτοσύνθεσης σε μαθητές 
Στ’ τάξης Δημοτικού με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

Σελ. 2371 06.Θ.Ε. Τα Στερεότυπα. Διδακτικό σενάριο με χρήση T.Π.E. 
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Σελ. 2382 06.Θ.Ε. Το συνεχές ταξίδι της Νούλας Σταγονούλας. Διδακτικό Σε-
νάριο. 

Σελ. 2392 06.Θ.Ε. Ψηφιακά παιχνίδια προγραμματισμού για την ανάπτυξη 
χωρικών δεξιοτήτων στην πρωτοσχολική εκπαίδευση.  

Σελ. 2404 10.Θ.Ε. Developing Pragmatic Competence through the RHCP 
song Californication on C1 adult learners.  

Σελ. 2414 10.Θ.Ε. Travelling through Music. Δημιουργία ραδιοφωνικής εκ-
πομπής ως εναλλακτικό διαθεματικό project. 

Σελ. 2424 10.Θ.Ε. Αξιοποίηση της τέχνης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Σελ. 2433 10.Θ.Ε. Απόψεις μαθητών Λυκείου για την πολυπολιτισμικότητα 
στην εκπαίδευση (έργο eTwinning). 

Σελ. 2441 10.Θ.Ε. Βιωματικό εργαστήριο για τη μη τυπική εκπαίδευση εκπαι-
δευτικών στην κατασκευή και χρήση πειραματικών συσκευών από 
ανακυκλώσιμα υλικά. 

Σελ. 2451 10.Θ.Ε. Γινόμαστε εθελοντές, αλλάζουμε συνήθειες παλιές! 

Σελ. 2459 10.Θ.Ε. Δημιουργική ανάγνωση και δημιουργική γραφή στην ποί-
ηση του Γ. Ρίτσου. 

Σελ. 2469 10.Θ.Ε. Διδακτική αξιοποίηση του φιλοσοφικού παραμυθιού στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Δυνατότητες και προεκτάσεις.  

Σελ. 2476 10.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο «Μικρή βαλίτσα». 

Σελ. 2486 10.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο Η απεικόνιση του Θεού σε άλλες θρη-
σκευτικές παραδόσεις.  

Σελ. 2497 10.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο Προσεγγίζοντας πτυχές του Ολοκαυτώ-
ματος. 

Σελ. 2506 10.Θ.Ε. Ένα απόγευμα στη Σμύρνη ...  Διδακτικό σενάριο - Έκ-
θεση-Έκφραση και Λογοτεχνία της Β' Λυκείου.  

Σελ. 2518 10.Θ.Ε. Ένας άγγελος versus bullying. 

Σελ. 2527 10.Θ.Ε. Η διδασκαλία των βασικών αρχών της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) με τη μέθοδο της μυθοπλασίας. Η περίπτωση 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Σελ. 2534 10.Θ.Ε. Καινοτόμες δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Σελ. 2544 10.Θ.Ε. Καλλιέργεια κομβικών δεξιοτήτων μέσα από τη Νεοελλη-
νική Γλώσσα Γυμνασίου (ATS2020).  
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Σελ. 2554 10.Θ.Ε. Κινούμαι μέσα σε παραμύθι, τραγουδώ και μαθαίνω για 
την μόλυνση του περιβάλλοντος.  

Σελ. 2563 10.Θ.Ε. Μια καρέκλα σπρώχνει τον πόλεμο μακριά 

Σελ. 2571 10.Θ.Ε. Νέες Τεχνολογίες και Λογοτεχνία. Μελέτη περίπτωσης: 
Διαδικτυακή Λέσχη Ανάγνωσης.  

Σελ. 2583 10.Θ.Ε. Ο γύρος της Ελλάδας - Μουσική Πατριδογνωσία Β' Γυ-
μνασίου στο πλαίσιο του έργου ATS2020.  

Σελ. 2591 10.Θ.Ε. Οι Αποκριές μέσα από την τέχνη. Μια προσέγγιση για το 
Νηπιαγωγείο. 

Σελ. 2596 10.Θ.Ε. Οι πατέρες της Ευρώπης μας εμπνέουν... Από τη δημιουρ-
γική γραφή στην ψηφιακή αφήγηση και την καλλιτεχνική έκφραση. 

Σελ. 2609 10.Θ.Ε. Παιχνίδι, παραμύθι και τραγούδι στην διδακτική πράξη. 

Σελ. 2622 10.Θ.Ε. Προσέγγιση της αξονικής συμμετρίας με έμφαση σε κομ-
βικές δεξιότητες. 

Σελ. 2630 10.Θ.Ε. Προσυγγραφική προσέγγιση της Τέχνης και κειμενοκε-
ντρική διδασκαλία του συντακτικού. Μια συνδιδασκαλία στη Ν. 
Γλώσσα. 

Σελ. 2641 10.Θ.Ε. Σελίδες ημερολογίου: Ένα διδακτικό σενάριο Βιωματικού 
Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής ενηλίκων στην άτυπη εκπαί-
δευση.  

Σελ. 2649 10.Θ.Ε. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και Τ.Π.Ε. Ιστορία για όλους. 

Σελ. 2658 10.Θ.Ε. Συστήματα γραφής της αρχαιότητας Διδακτικό σενάριο για 
την αρχαία ιστορία στο Γενικό Λύκειο. 

Σελ. 2668 10.Θ.Ε. Τα Θαύματα του Κόσμου. Διδακτικό σενάριο για την Ε' 
Δημοτικού. 

Σελ. 2677 10.Θ.Ε. Τα παιχνίδια που αγαπούσαν οι γονείς μου και τα παιχνίδια 
που αγαπώ εγώ. 

Σελ. 2687 10.Θ.Ε. Τενεκεδούπολη, μια ψηφιακή ματιά της ιστορίας στο νη-
πιαγωγείο. 

Σελ. 2693 10.Θ.Ε. Το Πρόγραμμα Erasmus+ ως δύναμη αλλαγής και καινοτο-
μίας στο Γυμνάσιο. 

Σελ. 2701 10.Θ.Ε. Τρέχει, τρέχει το νερό. Καινοτομία στην εκπαίδευση. 

Σελ. 2707 10.Θ.Ε. Τρομοκρατία και ισλαμοφοβία Διεπιστημονική διδασκαλία 
Πολιτικής Παιδείας και Γλώσσας. 
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Σελ. 2728 10.Θ.Ε. Φυσικές Επιστήμες και δημιουργικότητα στο Δημοτικό 
Σχολείο Παρουσίαση διδακτικής πρότασης για την Α' Δημοτικού. 

Σελ. 2737 12.Θ.Ε. Μια προσέγγιση του ζητήματος των προσφύγων στο μά-
θημα της Αγγλικής Γλώσσας. 

  

Ε΄ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Σελ. 2743 01.Θ.Ε. Διαχείριση της συμπεριφοράς μέσω της εφαρμογής Class 
Dojo. 

Σελ. 2749 01.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων στην διδασκαλία των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σελ. 2757 01.Θ.Ε. Η γνωστική ανάπτυξη μέσα από την οπτική της διαπολιτι-
σμικής έρευνας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης και η αξία του πολιτι-
σμικού. 

Σελ. 2765 01.Θ.Ε. Η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης και οι προσεγγίσεις 
της. 

Σελ. 2771 01.Θ.Ε. Η εφαρμογή του κοινωνιογράμματος στη σχολική τάξη Η 
περίπτωση του Β1 τμήματος του 8ου Λυκείου....  

Σελ. 2779 01.Θ.Ε. Η θεωρία του Kohlberg της ηθικής ανάπτυξης και η εφαρ-
μογή της σε σχολικό επίπεδο,. 

Σελ. 2784 01.Θ.Ε. Η πραγμάτωση της παιδαγωγικής αποστολής του σχολείου 
στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Σελ. 2790 01.Θ.Ε. Η συμβολή της Συμβουλευτικής στην άρση των στερεοτυ-
πικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα δύο φύλα 

Σελ. 2797 01.Θ.Ε. Η τάξη αντίστροφα Μια μέθοδος διδασκαλίας με χρήση 
της τεχνολογίας και πρόταση εφαρμογής της στο μάθημα της μου-
σικής. 

Σελ. 2804 01.Θ.Ε. Προβληματισμοί σχετικοί με την οικογένεια και τη γονεϊκή 
αποστέρηση. 

Σελ. 2813 01.Θ.Ε. Στρατηγικές εκμάθησης ορθογραφίας στη Γ' Δημοτικού. 

Σελ. 2821 01.Θ.Ε. Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη Θρησκευτική Εκ-
παίδευση στο Δημοτικό. 

Σελ. 2830 02.Θ.Ε. Αξιολόγηση της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας 
στο γλωσσικό μάθημα 

Σελ. 2836 02.Θ.Ε. Διδακτικές επισημάνσεις για το μάθημα των Λατινικών 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
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Σελ. 2841 02.Θ.Ε. Δραστηριότητες στο σχολείο με βάση την θεωρία της πολ-
λαπλής νοημοσύνης. 

Σελ. 2848 02.Θ.Ε. Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού στη ξένη 
γλώσσα 

Σελ. 2855 02.Θ.Ε. Η διδασκαλία των Θρησκευτικών ως έρευνα 

Σελ. 2863 02.Θ.Ε. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγησή τους 
από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Σελ. 2869 02.Θ.Ε. Σύγχρονες Ουμανιστικές θεωρίες στην Εκπαίδευση: Η ψυ-
χολογική οπτική του Carl Rogers και η κοινωνική-παιδαγωγική 
σκέψη του Paulo Freire.  

Σελ. 2881 02.Θ.Ε. Συνδιδασκαλία. Προκλήσεις και δυνατότητες. 

Σελ. 2887 02.Θ.Ε. Τα αναλυτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής στη Γλώσσα 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ελλάδας Κύπρου και Φινλανδίας. 
Μια κριτική και συγκριτική θεώρηση. 

Σελ. 2895 03.Θ.Ε. Μελέτη της πυκνότητας Διδακτικό σενάριο με την αξιο-
ποίηση T.Π.E. 

Σελ. 2902 03.Θ.Ε. Συναισθηματικές παράμετροι στην παιγνιώδη εκπαιδευ-
τική αλληλεπίδραση. 

Σελ. 2910 04.Θ.Ε. Αξιοποίηση των Ρομποτικών Συστημάτων Εδάφους στη 
διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου 
στο μάθημα των Εικαστικών. 

Σελ. 2915 04.Θ.Ε. Διδασκαλία των ελληνικών, σε ενήλικους εκπαιδευόμε-
νους στο εξωτερικό με τη χρήση έργων τέχνης. 

Σελ. 2921 05.Θ.Ε. Google Glass Όροι και προϋποθέσεις για την ορθή συμπε-
ριφορά των χρηστών. 

Σελ. 2927 06.Θ.Ε. Χρήση Τ.Π.Ε. στην ενότητα Γραφική παράσταση κατανο-
μής συχνοτήτων. 

Σελ. 2934 06.Θ.Ε. Βιωματικό εργαστήριο: Αξιοποίηση των ρομποτικών συ-
στημάτων εδάφους στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 
του Δημοτικού Σχολείου. 

Σελ. 2938 06.Θ.Ε. Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες κοινωνικές γλωσσικές 
ποικιλίες. 

Σελ. 2949 06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Το ιερό βιβλίο. 

Σελ. 2956 06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο για το μάθημα της Ιστορίας Στ' Δημοτι-
κού με τη χρήση Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή σύγχρονων θεωριών μά-
θησης. 
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Σελ. 2970 06.Θ.Ε. Η διδασκαλία των Μαθηματικών στην Αγγλική Γλώσσα 
με χρήση Τ.Π.Ε. Μια μελέτη περίπτωσης μεθόδου CLIL. 

Σελ. 2976 06.Θ.Ε. Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα. Διδακτικό σε-
νάριο με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε,. 

Σελ. 2982 07.Θ.Ε. Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: Περιβαλλοντική ευαισθητο-
ποίηση και κατανάλωση το καλό, το κακό και το ωφέλιμο,. 

Σελ. 2989 08.Θ.Ε. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης Ειδικών Τμημάτων Κωφών-Βα-
ρήκοων του 10ου Γυμνασίου Πάτρας. 

Σελ. 2992 08.Θ.Ε. Αυτιστικό φάσμα-Μελέτη περίπτωσης. 

Σελ. 2999 08.Θ.Ε. Δυσαριθμησία χαρακτηριστικά, διάγνωση, αποκατάσταση. 

Σελ. 3006 08.Θ.Ε. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  

Σελ. 3014 08.Θ.Ε. Μουσικοθεραπεία και Αυτισμός. 

Σελ. 3019 08.Θ.Ε. Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στην ψυχολογική υποστή-
ριξη παιδιών με δυσλεξία - Μελέτη περίπτωσης.  

Σελ. 3026 08.Θ.Ε. Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η ένταξή 
τους.  

Σελ. 3035 08.Θ.Ε. Παιχνίδι-Εκπαίδευση-Αυτισμός. Το παιχνίδι και η σημα-
σία του. 

Σελ. 3048 08.Θ.Ε. Σύνδεση οικογενειακών παραγόντων με την επιθετικότητα 
που εκδηλώνεται κατά την πρώτη ηλικία 

Σελ. 3060 08.Θ.Ε. Συστηματικός δικτυακός εκφοβισμός- Σχολική θυματοποί-
ηση. 

Σελ. 3070 09.Θ.Ε. Μουσική και διακαλλιτεχνικότητα. Επίσκεψη στη Δημο-
τική Πινακοθήκη Μεσολογγίου. Διακαλλιτεχνικές προτάσεις. 

Σελ. 3080 09.Θ.Ε. Οι Ομπρέλες... Του Ζογγολόπουλου. 

Σελ. 3088 09.Θ.Ε. Οι υπηρεσίες της Google και η χρήση τους ως συνεργατικά 
εργαλεία μάθησης. 

Σελ. 3095 09.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. στον Τουρισμό - Διαδίκτυο & Τουρισμός. 

Σελ. 3104 10.Θ.Ε. Ανάλυση έργων τέχνης μέσω της χρήσης των ρομποτικών 
συστημάτων εδάφους στο μάθημα των Εικαστικών στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση. 

Σελ. 3109 10.Θ.Ε. Γιάννης Ρίτσος Ειρήνη μια θεολογική προσέγγιση. 

Σελ. 3120 10.Θ.Ε. Διασκεδαστικά μαθηματικά 
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Σελ. 3128 10.Θ.Ε. Διαφοροποιημένο υλικό ιστορίας Γ' Δημοτικού για μαθη-
τές με μαθησιακές δυσκολίες.  

Σελ. 3135 10.Θ.Ε. Η χρήση των εικονικών μουσείων στην καλλιέργεια της αι-
σθητικής αγωγής σε παιδιά δημοτικού.  

Σελ. 3145 10.Θ.Ε. Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνι-
κής Γραμματείας από μετάφραση.  

Σελ. 3151 10.Θ.Ε. Μαθαίνω τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Ένα σχέδιο 
εργασίας σε Ρομά μαθητές.  

Σελ. 3159 10.Θ.Ε. Πάσχα ελληνικό στο Νηπιαγωγείο, μέσα από την πεζογρα-
φία 

Σελ. 3163 10.Θ.Ε. Προβληματισμοί σχετικά με την εργασία, το επάγγελμα 
και την ανεργία - Διδακτικό σενάριο στη Ν. Γλώσσα με χρήση 
Τ.Π.Ε. 

Σελ. 3174 10.Θ.Ε. Στα ίχνη των Δεινοσαύρων - Διδακτικό σενάριο με χρήση 
T.Π.E. 

Σελ. 3185 10.Θ.Ε. Τα παιδιά μαθαίνουν για τα δικαιώματά τους. Διδακτικό 
Σενάριο. 

Σελ. 3191 10.Θ.Ε. Ταξίδι στη Σχηματοχώρα - Διδακτικό σενάριο με χρήση 
Τ.Π.Ε. 

Σελ. 3202 10.Θ.Ε. Το παλάτι των Ιπποτών, αλλιώς... Πολιτιστικό Πρόγραμμα 
για τη Γ' Δημοτικού. 

Σελ. 3213 10.Θ.Ε. Το πρόβλημα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης μέσα 
από τον κινηματογράφο. 

Σελ. 3219 10.Θ.Ε. Τούμπρικα. Ένα βοηθητικό εργαλείο στη διδακτική μέ-
θοδο project, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Σελ. 3227 11.Θ.Ε. Active Book Club Μια Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Λέσχη Βι-
βλίου. 

Σελ. 3233 12.Θ.Ε. Ανίχνευση των ιδεών μαθητών Στ' τάξης Δημοτικού για το 
ηλιακό σύστημα 

Σελ. 3247 12.Θ.Ε. Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών ΣΤ' τάξης Δη-
μοτικού σχολείου για τις κλιματικές ζώνες τη δομή της ατμόσφαι-
ρας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Σελ. 3260 12.Θ.Ε. Η εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών του νομού Ξάνθης 
στις τάξεις υποδοχής - Απόψεις εκπαιδευτικών. 
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Σελ. 3266 13.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Π.Ε.60-Π.Ε.70) για την επιμόρφωση Β1 Επιπέδου των Τ.Π.Ε. Α-
ποτίμηση Προγράμματος. 

Σελ. 3276 13.Θ.Ε. Ο ρόλος του Συμβούλου Καθηγητή κατά τη συγγραφή και 
την ανατροφοδότηση των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως. 

Σελ. 3285 13.Θ.Ε. Στάσεις και απόψεις γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης για την ορθογραφία 

Σελ. 3293 14.Θ.Ε. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 

Σελ. 3302 14.Θ.Ε. Η φιλοσοφία και οι προοπτικές της Ανθρωπιστικής Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων. 

Σελ. 3322 14.Θ.Ε. Νέες Τεχνολογίες: Χρήση, Κίνδυνοι, επιπτώσεις. Έρευνα 
σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου. 

Σελ. 3331 14.Θ.Ε. Πληροφοριακή Παιδεία και ο ρόλος της ακαδημαϊκής βι-
βλιοθήκης. 

Σελ. 3339 15.Θ.Ε. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης Προγραμματισμός προσέλκυση, επιλογή και ένταξη των 
υποψηφίων. 

Σελ. 3345 15.Θ.Ε. Διδακτική της μεθοδολογίας της έρευνας μέσω υλοποίησης 
ποσοτικής μελέτης. 

Σελ. 3355 15.Θ.Ε. Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιο-
ριζόμενου εκπαιδευτικού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικο-
νομικής κρίσης. 

Σελ. 3360 15.Θ.Ε. Η φθίνουσα πορεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - 
Μαθητική διαρροή στην Ελλάδα, 

Σελ. 3366 15.Θ.Ε. Ιδιαιτερότητες στην Οργάνωση και Διοίκηση των Πρότυ-
πων Πειραματικών Σχολείων. 

Σελ. 3375 15.Θ.Ε. Πολιτικές ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Σελ. 3380 15.Θ.Ε. Πολιτική κινήτρων της Διεύθυνσης του σχολείου και Εκ-
παιδευτικοί, 

Σελ. 3386 15.Θ.Ε. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Μοντέλο Ηγεσίας του 
Σχολικού Διευθυντή. 

Σελ. 3393 16.Θ.Ε. Η αυτενέργεια ως δεύτερη φύση στην εμπειρία στον John 
McDowell. 

Σελ. 3401 16.Θ.Ε. Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Human Capital 
Theory) και η σχέση με την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση. 
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Σελ. 3407 16.Θ.Ε. Κοινωνία της γνώσης. 

Σελ. 3415 16.Θ.Ε. Ο Quine και η εξέλιξη του Λογικού Εμπειρισμού. 

Σελ. 3421 16.Θ.Ε. Ο ρόλος του πανεπιστημίου στη διαδικασία της κοινωνικής 
αλλαγής τη δεκαετία του 1940.  

Σελ. 3428 16.Θ.Ε. Ο ρόλος των ιστολογιών στην προσέγγιση σχολείου και 
κοινωνίας. Ένα παράδειγμα,. 

Σελ. 3434 16.Θ.Ε. Φεμινιστική έρευνα και εργασία Η εκθήλυνση στο επάγ-
γελμα των νηπιαγωγών. 

Σελ. 3441 17.Θ.Ε. Οι απόψεις του Max Weber για την επίδραση του προτε-
σταντισμού στο πνεύμα του καπιταλισμού. 

Σελ. 3449 17.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας το θέμα της Οδικής Ασφάλειας με βιωμα-
τικό τρόπο. 

Σελ. 3456 17.Θ.Ε. Συμβουλευτική και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης διαμέσου του Δημόσιου Διαδικτυακού Τόπου (Δ.Δ.Τ.) 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 

  

ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: "ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ" 

Σελ. 3465 Ερώτημα και σύνθεση Στρογγυλής Τράπεζας. 

Σελ. 3466 Εισαγωγικό σημείωμα Στρογγυλής Τράπεζας. 

Σελ. 3467 Βαγγελάτος Αριστείδης. 

Σελ. 3471 Δημοσθένους Γεώργιος. 

Σελ. 3477 Καστής Νικήτας. 

Σελ. 3479 Στυλιανού-Γεωργίου Αγνή. 

Σελ. 3482 Τσολακίδης Κωνσταντίνος. 

Σελ. 3487 Ζάχος Δημήτριος 

  
ΚΑΝΑΛΙ ΒΙΝΤΕΟ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ  
(βίντεο ηλεκτρονικών εισηγήσεων και ομιλιών του 5ου Συνεδρίου) 
 
https://www.youtube.com/channel/UCsVDPLoZk0ShtfLiF4-Khaw 
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Abstract 

This study presents a selection of paintings of the wars of the 20th century, aiming to 
teach students contemporary history with the help of technology. The type of war 
paintings that can be used in the classroom involves battle scenes, as nations celebrate 
their victories to intimidate their enemies. The depiction of other types of warfare, i.e. 
the suffering of civilians or the heavy casualties of armies can also be used to teach 
contemporary wars. Although portraits of military figures were a must in the past, 
depictions of anonymous soldiers away from the battlefield and at the front line were 
also common in the previous century. Naval scenes were frequent and naval battles 
were regarded as a branch of war painting. The development of other large types of 
military equipment, i.e. warplanes and tanks, led to new types of painting that depicted 
them either in action or at rest. In the 20th century wars, official war artists were 
retained to depict the military in action. The term war painting is used mostly in relation 
to 20th century art made during wartime.  

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει πίνακες ζωγραφικής των πολέμων του 20ου αιώνα για 
να δείξει πως επιτυγχάνεται η απομνημόνευση σημαντικών πολεμικών γεγονότων 
μέσω της τεχνολογίας. Το είδος της ζωγραφικής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη 
τάξη περιλαμβάνει σκηνές μαχών επειδή τα κράτη εξυμνούν τις νίκες τους για 
εκφοβισμό των αντιπάλων τους. Η απεικόνιση άλλων πλευρών του πολέμου, π.χ. η 
δυστυχία των πολιτών και οι βαριές απώλειες των στρατών, επίσης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν. Παρόλο που τα πορτραίτα των στρατιωτικών ήταν διαδεδομένα στο 
παρελθόν, τον 20ο αιώνα αναπτύχθηκαν απεικονίσεις στρατιωτών στην πρώτη γραμμή 
ή μακριά από το πεδίο της μάχης. Οι σκηνές ναυμαχιών ήταν διαδομένες και 
θεωρούνταν κλάδος της ζωγραφικής από παλιά. Η απεικόνιση άλλου τύπου 
στρατιωτικού εξοπλισμού, π.χ. πολεμικά αεροσκάφη και τανκς, οδήγησε σε νέους 
τύπους έκφρασης με τις απεικονίσεις τους την ώρα του πολέμου ή εν ακινησία. Στους 
πολέμους του 20ου αιώνα, οι επίσημοι πολεμικοί ζωγράφοι διατηρήθηκαν για να 
απεικονίσουν τις συρράξεις εν δράσει. Ο όρος πολεμική ζωγραφική χρησιμοποιείται 
σε σχέση με τη τέχνη που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια των πολέμων του 20ου αιώνα.        

Key words: war history, wars, war paintings, depiction of war, military art, soldiers, 
military action, battle scenes, naval scenes, military aviation scenes, official war artists.  
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Introduction 

“Teaching Contemporary History by Using War Painting” focuses on how to help 
students to memorize important historical events with the help of images and new 
technology. The project requires a classroom projector and a CD-Rom, including the 
images of some of the most significant moments of the wars of the 20th century. 
Alternatively, it requires a USB Flash Drive, containing information on the significant 
events of World War I and World War II, the Spanish Civil War, the Vietnam War and 
the Middle East Wars, installed on the students’ laptops. The analysis of the images by 
the history teacher should help students to memorize useful information about the wars 
of the last century.  

This memorization can be explained if one recalls that visual images, i.e. paintings of 
war scenes, stored in what is called visual memory, aid memory to perform 
computations, like remembering the date of a battle, the causes and consequences of a 
conflict or the aftermath of a massacre. What aids memory to be of service depends on 
how meaningful the images are and whether their messages are connected to data with 
regard to history.  

If a student can link a war image to a historical event, chances are that he or she will 
remember it when a situation, i.e. a discussion or an examination, arises. Memory, 
which is responsible for analyzing and storing the various sensory inputs, decides if the 
images are worth remembering. If they are and become part of long-term memory, they 
will be stored and retrieved when the appropriate stimuli appear. Using the ability of 
the mind to encode, store and retrieve information that makes an impression, teachers 
could ‘load’ their students’ memory with useful information, namely images and 
analyses of war scenes, in order to have a lasting effect on them.  

The present study will attempt to analyze a selection of war paintings that could play 
an important role in increasing the student’s interest in history and contributing to his 
or her learning historical events/moments with the help of technology. 

 
World War I 

World War I (28 July 1914 - 11 November 1918) involved the world’s great powers 
assembled in two opposing alliances: the Triple Entente of the United Kingdom, France 
and Russia and later America, and the Central Powers, including Germany, Austria-
Hungary, Bulgaria and the Ottoman Empire. The fighting was brutal and caused the 
loss of millions of military personnel, because of great technological advances in 
firepower. The Great War, as it was called by historians later, ended in victory for the 
Allies. Upon its end, the League of Nations was formed to prevent new conflicts but 
Germany’s nationalism, the result of her humiliating defeat, and the blunders of the new 
intergovernmental organisation contributed to World War II. 
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Because of its brutality, World War I ended the glorification of combat painting and 
began the condemnation of armed conflict. The depiction of war scenes was the work 
of the official war artists appointed by governments for information or propaganda 
purposes. Other artists were drafted or enlisted for active duty; still others avoided the 
front by volunteering for the medical corps. But they all worked to depict the misery of 
the war that went on for five years, shattering their optimism. 

Those of the painters, who fought as normal soldiers, exploited the experience at the 
time of the Great War and later. The German painters, Otto Dix (1891-1969) and 
George Grosz (1893-1959), who fought on the Western Front, depicted the subject of 
their experiences for the rest of their careers. Affected by the sights of the war, Dix 
confessed a recurring nightmare in which he crawled through the ruins of houses. He 
represented his traumatic experience in many works, including a portfolio of 
fifty etchings called Der Krieg, “The War,” (1924). One of the pieces, “Storm troopers 
advancing under gas,” is the drawing below. It is a black and white etching and aquatint, 
relating a scene of German soldiers in gas masks, charging the enemy under gas 
bombardment.  

 
Troopers under gas by O. Dix    The Explosion by G. Grosz 

Grosz’ “The Explosion,” above, relates his traumatic experiences that urged him to rally 
against war and social immorality. His art became a symbol of social revolution in 
Germany and helped the people to react to the oppression of the government. The 
painting opposite details the horrors of World War I in Berlin. In the fire caused by an 
explosion, high-rise buildings are collapsing, as windows break and smoke rises in the 
dark sky. Grosz served in the army from 1914 to 1915 and then, briefly in 1917, when 
he was discharged as “permanently unfit”. He spent the rest of the war in Berlin, 
making anti-war drawings and paintings in order to attack the social corruption of his 
country, i.e. capitalism, the military and middle class.   

 

 

 
 
 
 

The Ypres Salient at Night by P. Nash 
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Like his German peers, Paul Nash (1889-1946), the English painter, used his 
opportunity as a war artist to bring to the British people the brutality of the fighting. He 
began to draw scenes of the Great War while fighting on the Western Front in the Artists 
Rifles. 1 After recovering from a wound, he was recruited as an official war artist to 
produce many paintings from the British side of the Great War, like The Ypres Salient 
at Night, above, capturing the disorientation of the soldiers at night caused by the 
constant bombardment of the trenches during the day, and the flares, signalling the 
position of the enemy every night. 

 
Spring in the trenches, Ridge Wood, 1917 (1918) by P. Nash 

In November 1917, Nash was sent by the army to Ypres Salient in Flanders as a 
uniformed observer. At this point the Third Battle of Ypres was taking place. 2 On the 
battlefield and under shellfire, Nash experienced not only the destruction of the ditches, 
but also the wreckage of the local canals and dykes, which drained the local landscape. 
Nash was saddened by this destruction of nature. He became disillusioned with the war 
and transferred his sorrow to the painting above called “Spring in the trenches, Ridge 
Wood, 1917” (1918). 

The next painting by Nash is a scene with four British artillerymen firing a Howitzer 
gun. 3 They stand under a canopy of camouflage netting. To the right a blast erupts from 
the muzzle of the gun; the two men on the left shield their faces and ears to protect 
themselves from the flash and the noise; on the right, the dark figures of the two soldiers 
in charge of the cannon contrast to the red colours of the sky on the left, representing a 
reflection of the war.  

 
A Howitzer Firing by Paul Nash (1918) 
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During the Great War, there was a demand for posters to address both the military 
personnel and civilians for various purposes. Such a poster was the British Lord 
Kitchener Wants You, with the British Secretary of War wearing the cap of the British 
Field Marshal, pointing at the viewer and calling him to enlist in the British Army 
combat against the Central Powers; a similar poster was used in America, showing 
Uncle Sam calling young Americans to join the army.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

British and US propaganda posters 

In France, a poster depicts a young woman, France, calling the people to aid her to 
repair the damages of the war caused by the Germans; and in Germany, a poster depicts 
an intimidating soldier in dark green uniform, holding his rifle in his left hand and a 
metal hammer in his right; he stands against a yellowish brown background and fire, 
urging the men to help the motherland.  

 
French and German propaganda posters 

In Italy, the war was depicted by the German painter Alexander Pock (1871-1950), who 
captured a moment of “The Battle of Doberdo,” one of the bloodiest battles fought in 
August 1916 between the Italians and the Austrians. After a fierce fighting and huge 
casualties, the Italians succeeded in defeating the Austrians, aided by Hungary, part of 
the Austrian-Hungarian Empire, and taking the north-eastern part of their country. Both 
armies suffered great losses, as more than 20,000 soldiers were killed or missing. The 
Battle of Doberdo was an important victory for the Italian army despite its losses.  

 
The Battle of Doberdo by Alexander Pock (August 1916) 
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In America, an artist known for depicting war scenes was William James Aylward 
1875-1956). He studied painting at the Art Institute of Chicago and the Art Students’ 
League in New York. During the Great War, he was one of eight official artists with 
the US Army in France. In the painting below, Aylward depicts a scene of the endless 
truck and wagon trains that followed the advancing armies of the Allies to keep them 
supplied with the materiel of contemporary warfare.  

 
On The Trail of the Hun by William James Aylward (1917-1918) 

The painting below by the American painter Walter Jack Duncan (1881-1941) depicts 
the arrival of one of the many ships that transported the two million “doughboys,” men 
coated in the dust of the soil, giving them the appearance of dough, an informal term 
for a member of the US Army or Marine Corps, used to refer to members of 
the American Expeditionary Forces in WWI, sent to Europe. 4 

 
Newly arrived troops debarking at Brest, France, by Walter Jack Duncan (1918) 

The painting below by James P. Beadle (1863–1947), the English artist of military 
scenes, depicts “The Battle of Gheluvelt (1914), part of the first battle of Ypres, in 
which the advancing Germans suffered heavy casualties, but managed to launch the 
final attack on Ypres. 5 The situation was restored by a counterattack by the British 
army that lost a third of its men, but managed to launch a bayonet charge against 1,200 
German troops. The German force, composed of reserve units, fled after a brutal fight. 
The British line was restored and the French hurried to provide reinforcements, taking 
over part of the front line. The penetration remains the closest the German soldiers came 
to breaking the Allied lines around Ypres until 1918.  
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Battle of Gheluvelt by James Princip Beadle (1914) 

 
The Spanish Civil War 

The Spanish Civil War was a major conflict fought in Spain from 17 July 1936 to 1 
April 1939. It began after a declaration of opposition by a group of right-wing generals 
against the country’s democratically elected republican government. The opposition 
was supported by a number of conservative groups, including right-wing parties, 
monarchists and the Fascist Phalange. 6 

Following the uprising, Spain was divided into left and right-wing factions, including 
civilians and the military. General Francisco Franco (1892-1975), head of the 
conservative force, began a war with the established government and its supporters for 
control of the country. During the fighting, Franco was supported by the German Nazis, 
the Kingdom of Italy and Portugal; while the republican government was aided by the 
Soviet Union, Mexico and democratic volunteers from all over the world.  

Bloody battles ensued in regions that belonged to the republican force in order for 
Franco and his supporters to consolidate their future regime; and killings took place in 
areas controlled by the Fascists, the result of the collapse of law and order. Due to the 
political passion it inspired, the Civil War became notorious for the deaths of millions 
of people. Tens of thousands of civilians on both sides were murdered for their political 
or religious views.  

What is more, upon the end of the war, the members of the Spanish democratic and left-
wing fronts were persecuted by the victorious supporters of Franco; and thousands of 
left-leaning Spaniards fled to refugee camps in Southern France. With the establishment 
of the dictatorship of General Franco, all right-wing parties were fused into the new 
fascist regime.  

The bloody events affected the country’s intelligentsia that reacted strongly by 
producing works, portraying their disillusionment. In the painting below by Salvatore 
Dali (1904-1989), produced six months before the Civil War, when the painter foresaw 
the Spanish Civil War, a rectangular monster like creature seems to be wrestling with 
other terrifying beings. In the foreground, in the bottom right-hand corner, some boiled 
beans provide the painting its title, i.e. “Soft Construction with Boiled Beans”. In the 
background, an electric blue sky with clouds, darker in some parts and lighter in others, 
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provides the brown structure with light. The figure is supported by a brown wooden 
box from which it seems to obtain its balance.    

 
Soft construction with boiled beans by Salvador Dali (1936) 

The painting, an expression of the Spanish Civil War, represents destruction, the result 
of the brutal fight that took place in Spain. It does not seem to depict choosing sides, 
even though Dali’s sister was tortured and imprisoned by communist soldiers, fighting 
for the Republic, and a good friend of his from the art school was murdered by the 
fascists. 

Dali was a skilled draftsman, famous for his bizarre imagination, unusual and 
impressive style. Hidden beneath his surrealism were his ideas about man’s folly and 
the brutality of war. Asked about the painting, Dali replied that the reason he included 
boiled beans was that no one could ‘swallow’ this monstrous situation without the aid 
of some soft vegetable, i.e. the melting beans. His answer was interpreted as a reference 
to the many hardships of the Spanish people during the Civil War, namely the problems 
they had to deal with and the pain they had to bear during the prolonged fighting.  

Dali’s peer, Pablo Picasso (1881-1973), created the well known painting “Guernica” in 
response to the bombing of Guernica, in Basque Country, by German and Italian 
warplanes on the order of the Spanish Nationalist forces, in April 1937, during the 
Spanish Civil War.  

The painting involved the creation of a large mural for the Spanish display at the Paris 
International Exposition at the 1937 World Fair. The theme of the painting is the impact 
of the Spanish Civil War on non-combatant people; and the pain it inflicted on innocent 
civilians. Picasso’s work became famous, as an anti-war symbol and a reminder of the 
tragedies of war. 

 
Guernica by Pablo Picasso (1937) 
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“Guernica” is black, white and grey, 3.5 metres tall and 7.8 metres wide, a huge canvas 
painted in oil to reflect chaos. Picasso’s purpose in painting it was to bring the world’s 
attention to the killings of innocent people. The painting shows people and animals 
suffering by the violence and chaos of the Civil War. On the left, a bull stands close to 
a woman, grieving over a dead child in her arms. The centre is occupied by a horse in 
agony. In the foreground, in the centre, a dismembered man, next to a sword, is lying 
dead, his left open hand, revealing a stigma, corresponding to the crucifixion wounds 
of Jesus Christ, symbols of martyrdom; a man on the right-hand side is screaming, as a 
frightened female figure appears to rush through an open door, carrying a flame-lit 
lamp. A light bulb blazes in the shape of an eye over the head of the suffering horse. 

Picasso’s symbolism with regard to the painting is related to the Spanish word bombilla, 
light bulb, which makes an allusion to “bomb,” the destruction technology causes 
society. Interpretations of “Guernica,” however, vary and contradict one another. An 
interpretation about the posture of the bodies is that it expresses protest. The flaming 
rooms and crumbling walls symbolize the destruction of the town of Guernica and the 
damaging power of civil war. The newspaper print in the centre reveals how Picasso 
learned of the massacre. The light bulb above the suffering horse represents the sun or 
the bare bulb of the torturer’s cell; while the broken sword can symbolize the defeat of 
the democratic forces by the fascists.  

Besides the paintings, a number of posters appeared in the Spanish Civil War to 
encourage the people to resist a fascist takeover. The posters made the viewers feel the 
importance of the situation; reminded them that the conflict was a matter of freedom or 
captivity, life or death. The artwork, by artists both known and anonymous, was bold 
to impress the people. Many of the posters were produced by artists in the Spanish 
Artists’ Union who used shocking images for greatest effect, i.e. gas masks and 
weapons of war that contrast with symbols of peace, like the white pigeon below, or the  
hand bayoneted over a peaceful scene in the country with a peasant, ploughing his field 
to receive Nature’s bounty.   

 
Spanish Civil War posters by an unknown artist 

The posters became important weapons in the battle for a free Spain. Political parties, 
organizations and fronts used them to communicate with the people, large segments of 
whom were illiterate. The posters below by the Spanish Ministry of Propaganda 
celebrate the International Brigades, the thousands of volunteers who rushed to the 
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defence of the Spanish Republic from around the world. The posters read, “All the 
Peoples of the World are in the International Brigades on the side of the Spanish 
people”.    

 
Spanish Civil War posters celebrating the International Brigades 

Many people in the International Brigades came from countries in which fascism had 
abolished democracy. Hundreds of Germans, Italians, Poles, Czechs, Hungarians and 
Serbs joined the Spanish Civil War, while France had 10,000, the largest number of 
fighters in the International Brigades. Thousands of combatants organized as the 
legendary Abraham Lincoln Brigade were from the United States. There was even a 
small number of Chinese and one Japanese fighter. At their high point the International 
Brigades numbered 40,000 and the three pointed red star was their symbol. 

 
The Second World War. 

The Second World War was a global conflict that started in 1939 and ended in 1945. It 
involved a great number of nations, including the great powers that formed two 
opposing military alliances: the Allies, England, France, Russia, America and 
dependent states and the Rome, Tokyo, Berlin Axis. It cost the lives of more than 100 
million people, serving in military units. The belligerents placed their entire financial, 
industrial and scientific resources at the service of the effort. Marked by significant 
events, involving the mass death of civilians, the Holocaust and the use of the atomic 
bomb in Japan, it became the deadliest confrontation in human history. 

The victory of the Allies over the Axis in 1945 ended the conflict. It altered the political 
structure of the world by establishing the United Nations that promotes international 
cooperation and prevents future conflicts; the Soviet Union and the United States that 
became rival superpowers in the Cold War (1947-1991) that lasted forty-six years; and 
brought the decline of the influence of Europe’s great powers, causing the 
decolonization of Asia and Africa.  

When the European Powers entered World War II, they assigned combat artists to their 
armies to produce documentary art on the conflict. To depict the work of her men, 
America invited war artists, as in World War I, to record the activities. As early as 
September 1941, the US asked painters to submit their applications to depict in 
paintings the accomplishments of the men, the standards of army life and “soldier art” 
that would later decorate the interiors of public places.  
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By 1942, the US had established a War Art Unit that included both military and civilian 
artists ready to be dispatched to the various war theaters. America wanted to bring the 
reality of war to the nation and inspire those individuals or groups that would assist in 
the war effort. An advisory committee of art museum directors from the museums of 
art in the US was established to produce a list of candidates for the art unit.  

The committee was given four categories from which to choose: civilians; enlisted men 
and Army officers commissioned as captains; and Navy officers transferred to the 
Army. From the applications, the list of candidates created, included well-known as 
well as unknown American artists. Forty artists, both civilian and military, were 
selected and given a draft instruction sheet, noting where they would be going and to 
whom they would report, informing them that the US Army Commander had been 
directed to provide whatever they needed to do their job the objective of which was the 
creation of a historical record of the war, in the form of oil paintings, watercolors, 
drawings and other graphic media. The men knew that they were not to draw portraits 
but dramatic phases of the conflict so that the results would have a meaning for 
generations to come.  

The output of the artists, who collectively, produced more than five thousand works of 
art, covering World War II Army activities, was sent to the War Department Art 
Committee for screening. Realizing that nothing should be left undocumented, the 
Army sent a memorandum to the War Art Units in 1943 to provide further guidance: 
“What we insist on is … the most integrated picture of war in all its phases that your 
group is capable of.... Any subject is in order, if as artists you feel that it is part of War; 
battle scenes and the front line; battle landscapes; the wounded, the dying and the dead; 
prisoners of war; field hospitals and base hospitals; wrecked habitations and bombing 
scenes; character sketches of our own troops, of prisoners, of the natives of the country 
you visit;— but never official portraits; the tactical implements of war; embarkation 
and debarkation scenes, the nobility, courage, cowardice, cruelty, boredom of war; ... 
Try to omit nothing; … Express if you can—realistically or symbolically—the essence 
and spirit of War.” 8 

 
Hamburg Raid by Floyd MacMillan Davis (1943) 

The impact the war had on the men were seen in paintings like the one below by the 
American Floyd MacMillan Davis (1896-1966), capturing a US Air Force raid. Davis, 
whose artistic career was interrupted by two and a half years of service in the US 
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Navy during the Great War, was sent by Life magazine to England to cover the war. 
When he arrived at the American Eighth Air Force Bomber Command Post, the troops 
were engaged in preparations for a raid on Hamburg. The Great War veteran 
asked the Defence Department for permission to fly in the raid as a war correspondent. 
On the morning of 25 July 1943, Davis flew in the Hamburg Raid and painted it from 
the sky. Later, in 1944, Davis painted a green army truck, unloading American soldiers 
from the front line, visiting Paris. Dirty, exhausted, cold and miserable, their equipment 
on their backs, the men seem to need a  place to rest, as a woman dressed in black is 
watching them.   

 
GIs in Paris by Floyd Davis (1944) 

War and peace are contrasted in the following painting of the summer of 1942. The 
farmer has piled his wagon with hay, cut from a field bordering a US airfield. Beyond 
the man’s wagon stand heavy American aircraft, while four US airplanes are flying 
overhead. Through the clouds, light pours down on the green field, highlighting the 
control tower on the right-hand side. Airfields like this were kept on purpose so that 
they would blend into the surrounding countryside. From an enemy reconnaissance 
plane, this station resembled a cultivated field and pasture land. The artist who painted 
the scene, Peter Hurd (1904-1984), was an American painter known for his landscapes. 
During World War II, Life magazine sent Hurd all over the world as a combat 
correspondent with the US Air Force. He covered almost all the fronts, creating 
hundreds of war sketches. 

 
War and Peace by Peter Hurd, Great Britain (July 1942) 

“Hill 609,” by Fletcher Martin, was painted in Tunisia in 1943. In this butte, a natural 
fortress, the Germans had dug positions out of the rock in places that commanded a 
clear view of the countryside for miles. In the painting, the olive grove on the top of the 
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hill is covered by soldiers. There are no shell holes because only sixteen centimetres of 
earth cover the top of the hill. On the right, Americans can be identified by their round 
helmets and green uniforms. At one point in the battle, Germans tried to confuse the 
Americans by getting around behind, but they were shot by an American Lieutenant. 
The Germans, who had insufficient cover, retreated, as a Stuka flew above the area. 7 

Martin (1904–1979) was an artist-correspondent for Life magazine during World War 
II. He made hundreds of sketches of the life of US soldiers. Fourteen of his paintings 
from the North African campaign were published in the 1943 issue of Life, and brought 
him national recognition. Another scene was the June 1944 Normandy Invasion that 
took place on the northern coast of France, on 6 June 1944. The invaders established 
a beachhead as part of Operation Overlord after a successful “D-Day” that ended with 
the fall of Berlin in 1945. 9 

 
Hill 609 Tunisia by Fletcher Martin (1943) 

In the following painting, set in Anzio, Italy, by the American Robert Benney (1904-
2001), the artist depicts the soldiers of Corps VI firing while medics tend to the 
wounded. German counterattacks at the Anzio beachhead forced the US infantry to take 
cover in caves. The battle that took place on 22 January 1944, beginning with the Allied 
amphibious landing known as Operation Shingle, ended on 5 June 1944 with the 
capture of Rome. The operation was opposed by German forces in the area. Later, in 
1943, Benney was hired to work on paintings depicting the role of the Naval Aviation 
Department in the major battles of the Pacific; and in 1944, he was sent to document 
the Army Medical Department in the South Pacific.  

 
The Battle of the Caves by Robert Benney (1944) 

The next painting by Thomas C. Lea III (1907-2001) depicts US Marine Corps combat 
in the Pacific theater. The men bend over to avoid the mortar of the Japanese. Some are 
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already dead while others, their officer screaming to follow them, keep running forward 
to achieve their objective, i.e. to capture the beach.  

 
The Beach by Thomas C. Lea III (15 September 1944) 

 
In World War II, the lighter side of war was documented by drawings and cartoons that 
appeared in magazines such as Stars and Stripes, the official newspaper of the United 
States Armed Forces. In the drawings the artists made fun of military life and situations 
in which they found themselves. The cartoons caused the laughter of the men who made 
fun of their weaknesses, enjoying some easy moments during the war.  

 
German Capturing Device by Ralph Stein (1942) 

The drawing above by Ralph Stein (1909–1994), cartoonist and staff cartoon editor for 
the US Army magazine “Yank,” a weekly magazine published by the US military 
.during World War II, depicts a special weapon called Hot Foot. It is a small mobile, 
single-seat infantry weapon, which chases the Nazis until exhaustion. Then it pins the 
arms of the tired soldiers with the embracing ring of the weapon while it sets their boots 
on fire with the automatic hand, with a lighted match.  

Combat artists were not recruited solely in the Army. In 1941, the US Navy sent combat 
artists into action on board navy ships to observe operations and document what they 
saw in paintings. The first combat artist on active duty aboard a navy ship was Griffith 
Baily Coale (1890-1950). Coale served in many combat areas and recorded his 
impressions of the action. His drawings, like the one below, illustrated books and 
magazines and toured the US in exhibitions, informing the people and raising their 
morale.  

The painting below, “Navy Gunners,” depicts the firing of Zero, long-range fighter 
aircraft manufactured by Mitsubishi Aircraft Company, a part of Mitsubishi Heavy 
Industries, and operated by the Imperial Japanese Navy from 1940 to 1945, as another 
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Zero dives in flames into the sea. The 50 caliber guns of the men send their bright beams 
at the Zero, not shown in the painting, while a Zero, hit by enemy fire, dives in flames 
into the sea. An operator is listening for instructions through his earphones. The 
prevailing colour is ochre, including the sea, contrasting the white and grey of the sky. 
Charcoal was used to draw the painting to reflect the work of the military during the 
war.      

 
Navy Gunners by Griffith Baily Coale (1942) 

The painting below is also by Coale, depicting Japanese ships after attacks by US dive 
bombers. The Japanese carriers are sending up billowing smoke, as columns of water 
stream into the air around them. The carrier on the left is burning under a cloud of 
smoke; while a cruiser’s stern in the background rises up as she makes her final plunge. 
On the horizon bombs have hit battleships, beginning to burn, as a Zero trailing smoke 
dives into the sea.        

 
Dive bombs, sinking Japanese carriers by Griffith Baily Coale (1942) 

Regarding propaganda posters in World War II, they were designed to instill in the 
people a sense of patriotism and confidence. They linked the war in trenches with the 
people at home. They were used to encourage Americans to help with the war effort. 
The poster below, for instance, urges Americans to buy war bonds. It was produced in 
1942 by the American visual artist Ferdinand Warren (1899-1981). 

66

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 
“Buy War Bonds”by Ferdinand Warren 

A war bond was a certificate issued by a government promising to pay back borrowed 
money at a fixed rate of interest on a specified date. Bonds were issued by the US 
government to finance military operations in times of war. They were either retail bonds 
for the public or wholesale bonds for the market. Advice to buy war bonds were 
accompanied by appeals to patriotism. Retail war bonds, like other retail bonds, were 
affordable for all citizens. 

 
“He’s watching you.” 

Posters were also produced to advise citizen to exhort citizens to endure the personal 
sacrifice in order to help the national effort. They encouraged rationing, recruitment, 
joining the work force and the armed forces, aiming at productivity. Their colourful 
designs elicited strong emotions, as the posters appealed to the people’s fears during 
the war. Responsible for the publication of war posters in the US was the Office of War 
Information created in 1942. The Office of War Information officials felt that the most 
important problem in America was the careless leaking of sensitive information that 
could be picked up by spies and saboteurs. Created in 1942, the poster above, “He’s 
Watching You,” depicts a German soldier who is listening to careless talk in order to 
provide his country with important information. “A careless word ... A needless loss” 
by Anton Otto Fischer (1882-1962), illustrator for the Saturday Evening Post,  the 
message on the poster below, Office of War Information Poster No. 36, 1943, exploits 
propaganda slogans like the following: “Loose talk costs lives, “Loose lips sink ships”; 
“Another careless word, another wooden cross”; “Bits of careless talk are pieced 
together by the enemy”; and stories, emphasizing an anti-rumor theme, as when one 
woman advised another not to talk with a man about her war job, because the woman 
he is dating is untrustworthy and might be an enemy agent. 
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“Loose lips sink ships” by Anton Otto Fischer 

In Great Britain, posters also contained propaganda, like the one by cartoonist Cyril 
Kenneth Bird, pen name Fougasse (1887–1965). Fougasse, French for land mine, is 
known for his work in Punch, a British weekly magazine of humour and satire (1841-
1992), in which he served as editor from 1949 to 1953. His World War 
II warning posters include the famous anti-gossip campaign series.  

 
“Careless talk costs lives” by Fougasse 

The tactics employed in many of these posters were successful in building national 
pride and support for the war effort and were cherished for their patriotic messages. The 
posters above are just a sample from the World War II era, their aim being to caution 
the people by using fear. Enlistment posters aimed to entice young men to join the 
armed forces, playing on the desires of the young men to be identified as “strong and 
brave” and on their feelings of national pride, patriotism, glory and honour. Some 
posters, like the one below, informed women that fighting for the US would not only 
help the country and the war effort but it would help them to gain more rights: “For 
your country’s sake today – For your own sake tomorrow,” Steele Savage, American 
illustrator, 1944.  

 
“For your country’s sake today – For your own sake tomorrow,”  

Steele Savage (1944)  
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The campaign to involve more women in the armed forces and in production industries 
became a must as the war continued and more and more military personnel and laborers 
were needed. It was suggested to women to volunteer for military jobs in order to 
advance the cause of feminism. They were inspired by the idea that by aiding their 
country, they would also be aiding themselves. Women began to believe that by 
participating in the wartime efforts they would become more vital to society. The four 
young women in the poster above are depicted in uniform, looking outward, the 
implication being that they want a better future for themselves and the country. 

 
“They can’t get on without us,” by Thomas C. Dugdale  

Another recruitment poster for the ATS, the Auxiliary Territorial Service, the women’s 
branch of the British Army during the Second World War, illustrates a smiling young 
woman in ATS uniform. The background depicts soldiers surrounding an anti-aircraft 
gun. The slogan, “They can’t get on without us,” by Thomas C. Dugdale (1880-1952), 
the British war artist in both World War I and World War II, demonstrates the purpose 
of the ATS, formed in 1938 in Great Britain to free as many men as possible for service 
on the front. The women were simply expected to ‘spot’ the aircraft, not to fire the guns. 
Some women, however, exceeded their defined role. Conscription for women was 
introduced in 1941. The date the poster was drawn is unknown. 

The following poster, from May 1942, reads in red colour: “One battle, one will, one 
goal: Victory at any cost!” by Mjölnir, Goebbels’ artist from Berlin. Mjölnir, pen name 
for Hans Schweitzer (1901-1980), urges the people to fight for the German cause. 
Mjölnir,  the name of Thor’s hammer in Teutonic mythology, depicts soldiers in dark 
grey uniform, their bayoneted rifles in their hands, standing above a factory worker, a 
hammer in his hand, and a woman, a member of the joint effort, as bottom right, smoke, 
from the German factories, rises in a dark red sky. A tank, in the background, completes 
the war scene of the painting. The dark red and grey colours, the weapons and the 
determined faces of the Germans help the artist give the work an imposing example of 
German war painting. Hans Schweitzer survived the war and had a successful career as 
a graphic artist after 1945. 
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“Ein Kampf, ein Wille, ein Ziel,” Mjölnir (1943) 

In the following poster, a scene from D-Day, 6 June 1944, is re-created. Although the 
drop took place under the cover of darkness, troops on the ground are supported by 
airborne soldiers. The man in the foreground has started to engage the enemy with his 
sub-machine gun. His companion is still wrestling with his parachute. The aircraft 
above carry airborne troops that jumped with equipment weighing more than 30 pounds 
strapped to their person. The poster is more colourful than the German one above, the 
multi coloured technique being typical of the artists of the Allies, aiming to attract the 
men’s attention and recruit them.      

 
“More firepower to ΄em!” by an unknown artist (1941–1945) 

Propaganda posters were also popular in the Soviet Union. The work produced by the 
Soviet Union’s Moscow based news agency, TASS, the Russian news agency during 
the Second World War, shows the history of the conflict from the Soviet perspective. 
The large prints, more than a metre tall, were displayed in shop windows throughout 
the war. They urged the people to defend Moscow and to march to the West. The 
German forces advanced fast in 1941, threatening Moscow, which was one of Hitler’s 
main goals for the invasion. The posters below are a powerful call to arms, aiming to 
raise the morale of the Soviet forces and face an enemy which had conquered the land 
from the eastern border of Poland to Moscow in only a few months.  

 
    Defend Moscow! – 1941          To The West! – 1943 
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The fate of the city was decided in the bloody Battle of Moscow at the end of 1941, 
with a Soviet victory. Before the Soviet victory, the Soviet Union had published the 
poster below in which the artist, Pyotr Tarasovich, informs the men that “A commissar 
is the father and soul of his unit,” encouraging them to have faith in their officers. In 
1943, the German drive was checked and the Soviet Union began marching to the West. 
Pyotr Tarasovich (1907-1993) was People’s Artist of the USSR, painter of military 
posters. 

 
“A commissar is the father and soul of his unit” by Pyotr Tarasovich (1941) 

 
The Vietnam War 

The Vietnam War was a military conflict that took place during the Cold War. It began 
in 1955 and ended in 1975. It followed the First Indochina War, fought between North 
Vietnam, supported by its communist allies, like the USSR, and South Vietnam, 
supported by the US. The Viet Cong (also known as the National Liberation Front), a 
lightly armed South Vietnamese communist-controlled force, fought a guerrilla 
campaign against anti-communist forces in the region. The North Vietnam People’s 
Army engaged in a more conventional war. American and South Vietnamese forces 
relied on air superiority and overwhelming firepower to destroy military operations, 
involving army ground forces and artillery. 

The Vietnam War provided the opportunity for volunteer military and civilian artists to 
produce immediate coverage of the fighting. Beginning in August 1966, the US sent 
twelve teams of artists to Southeast Asia to document events. The objective was to 
portray military operations in Vietnam through their art, obtaining the soldier’s 
impressions, while supplementing the existing documentation of the US military 
history. As in past conflicts, artists were given the same instructions: “paint what you 
see in whatever medium.” They were not limited to any particular subject, except 
portraits. Their subject matter needed to be recognizable because their works were 
historical records.  

These Vietnam War artists produced military and civilian activities: combat, military 
support, recreation, religion, the customs and occupations of the local population. Each 
team went on temporary assignment for 120 days, 60 days in Southeast Asia, making 
on-the-spot paintings or preliminary sketches and color studies, and 60 days in Hawaii, 
producing finished compositions from the initial works. During the 60 days in Vietnam, 
the artists were exposed to the same hardships as the soldiers, namely sniper fire and 
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plodding through the muddy rice fields seeded with land mines. Civilians sent to 
Vietnam were professionals whom the Army provided with transportation, expenses 
and art supplies. They spent thirty days in Vietnam, observing and sketching, and 
returned to America to finish their works that they then donated to the US Army. 

War-related subjects, popular in the Vietnam war, covered every aspect of civilian and 
military life behind the lines and at the front: rice cultivation, the manufacture of 
enamelware, newspaper printing, puppet-shows to entertain the troops, soldiers hanging 
out in their hammocks or getting a haircut; transport of equipment scenes, militia 
women manning anti-aircraft defence guns against American bombers, guerrilla 
warfare in the south of the country, medics caring for the wounded and damaged 
landscapes after bombing and napalm attacks. Portraits of regular soldiers, militia men 
and women, volunteers, doctors, nurses, engineers and communication experts show 
the extent to which the war involved civilians. The artists’ drawings rarely reveal the 
terrible conditions, in which they lived, or the horrific wounds they witnessed while 
working under fire, like limbs wounded and bodies burned by phosphoric bomb attacks. 
Three of the most popular military paintings, referring to the war in Vietnam are the 
following: “Landing zone” by John O. Wehrle (1966); “Attack at twilight” by Robert 
Blum (1966); and “Point man” by Burdell Moody (1967).  

 

Point man by Burdell Moody (1967) 

“Point man” by Burdell Moody was inspired by his personal experience with ground 
infantry long-range reconnaissance patrols (LRRP). The point man was always the most 
important member of an LRRP, leading a seven or eight man patrol through fields or 
jungle. He was an experienced and well trained expert in detecting booby traps and 
other explosive devices set to explode when a man or civilian stepped on them. In this 
painting of the LRRP point man, the artist attempts to show the quietness to which the 
man is exposed. He is alone in this dangerous assignment and uses his physical faculties 
to obtain information about the enemy under a pale brown landscape and tropical sky 
that depict him at the centre of the scene.  

In “Landing Zone” by John O. Wehrle (1941-), a radio telephone operator moves 
through tall grass while a helicopter is in the background. On alert, a radio device on 
his back, his camouflage on his helmet, a soldier is scanning the horizon for enemy 
activities. The mystery of what lies outside the frame, i.e. an enemy patrol, renders an 
exciting appeal. 
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Landing Zone by John O. Wehrle (1966) 

Roger Blum’s “Attack at Twilight” is one of the most popular war-related paintings. 
The painting was inspired during Blum’s first view of a Vietnamese hut burning in the 
background. Against a dramatic red and pink sky, a dark brown hut is burning while, in 
the centre, a bending American soldier is on the lookout for developments. The 
important subject in the scene, the burning hut, concealing the enemy or its munitions, 
appears small against a huge multicoloured reddish sky, implying that the fighting is 
being waged somewhere near the scene.  

 
Attack at twilight by Roger Blum (1966) 

In Vietnam, the Vietnamese Ministry of Information established a national art force in 
1957 in order to serve the propaganda needs of the Northern Democratic Republic of 
Vietnam Government. The force, which functioned under its auspices, played an 
essential part in the war, as it produced propaganda works intended for national 
purposes, namely to communicate the message of the government to the rural 
population. 

Although little is known of the artists and their contribution, the originality of the work 
is recognized because they depict images under the most appalling conditions, like the 
horror of intensive bombing, protracted and bitter land combat and air war that lasted 
two decades and involved the entire population. Many of the artists moved from village 
to village to exhibit their work. A consequence of which is that most posters are 
characterized by damage, like creases and pin holes.  

The collection of over a thousand original posters composes the body of Vietnamese 
propaganda art in the Vietnam War called the Dogma Collection. The majority of the 
posters in this collection were created during the fiercest years of the struggle for 
national unity, 1960 to 1974, which included the period of the involvement of America. 
Of military interest is the poster below – part of the propaganda of the Vietnamese 
government. The poster, painted by an unknown artist in 1962, depicts a young 
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Northern Vietnamese soldier, wearing the distinctive Soviet military cap, which was 
also used by the North Korean army. He is depicted on solemn guard duty against a 
simple light blue and grey landscape. The poster has the distinct tone of a Nazi era 
propaganda poster.  

 
Northern Vietnamese soldiers 

The poster above is a Dogma Collection poster. The word dogma, appearing in the 
centre, indicates that this is the work of a national propaganda artist. The soldier is 
depicted in a blue uniform, holding his bayoneted rifle in his hands and standing against 
the shadow of blue-grey weapons.  

The national propaganda artists graduated from the Hanoi Art Academy, travelled 
north, and became established painters. Some Vietnamese artists went to the Union 
Soviet Socialist Republics (USSR) for training; others used their own imagination to 
create unique and original propaganda art. Their pictures exhibit colourful scenes 
related to war, socialism, nationalism or patriotism, in other words, the aim of the 
country. These posters are important both as traditional historic, civil and military 
documents. 

Many works look naïve but the colours and themes are original, like the shooting scene 
of Southern female National Liberation Front (NFL) fighters depicted below. They fire 
from boats amidst a floating sea of red and white lotus flowers in the Mekong River. 
The poster symbolizes the contribution of the population in the war. The bright colours, 
green leaves and white and red flowers, give the drawing a serenity that contrast with 
the solemn posture of the young women ready to charge the enemy with their rifles. 

 
Female NFL fighters by an unknown artist (1968) 

The poster of a woman wearing an NFL arm band, holding two bayoneted rifles in her 
hands is an example of the various themes included in the propaganda collection of 
Vietnam. The solemn face of the woman, the golden colours of the background and the 
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red and light blue propaganda messages produce a favourable impression on the mind 
and senses of the viewer. 

 
Woman with gun (1970) 

Some works, like the poster below, quote Ho Chi Minh (1890-1969), president from 
1945 to 1969 of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam), leader of the 
Vietnamese nationalist movement for three decades and influential communist leader. 
They became revered slogans, part of the tradition of the Vietnamese people. Nguyen 
Van Troi (1940-1964), below, National Liberation Front bomber, faces the execution 
squad: “Remember my words: Down with the US imperialists…. Ho Chi Ming 
forever”. He was executed after he was captured by South Vietnamese forces, trying to 
assassinate US Secretary of Defence Robert McNamara (1916-2009) while he was 
visiting South Vietnam in May 1963. 

 
Nguyen Van Troi’s execution 

 
Many of the posters were painted in tempera on paper. Due to a shortage of paper in 
the second half of the Sixties, the Fine Arts School of Hanoi, established by the French 
in 1925, donated its works to the artist so that the reverse sides could be used for the 
cause of propaganda art. Colonel Pham Thanh Tam, battlefield artist, who sketched 
scenes on the Ho Chi Minh Trail as it is known in the West, below, recounted that it 
was not unusual for a life drawing to be recycled to become a propaganda poster, in a 
spirit of collaboration between student and artist. Examples of this reverse side art can 
be found in ‘On the Reverse Side’ gallery in the Dogma Collection.  
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The Ho Chi Minh Trail by Colonel Pham Thanh Tam  

The war shortages and limited printing capabilities compelled the Ministry of 
Information to appeal to the patriotic fervour of teachers, artists and students to aid in 
the production of propaganda artworks. In many cases the people were asked to 
reproduce copies; in other cases, as in the following poster of a militia woman directing 
a soldier with a shoulder-launch missile against a mauve background and two white 
lotus flowers, the drawing functions as a paradigm, a typical example, to be reproduced, 
with minor differences.  

 
Giang Nguyen Thai (September 1961) 

Apart from posters, over the course of the war, the American aircraft dropped countless 
propaganda leaflets over Vietnam. Some sources put the total number of leaflets 
produced at fifty billion - or over 1500 for every man, woman, and child in Vietnam. 
The purpose of this was to persuade Viet Cong forces to defect to the West, either by 
focusing on the better life they would enjoy if they surrendered or by emphasizing the 
hardships and dangers they would face if they remained with the communist forces.  

The poster below found at Trung Lap, ARVN Ranger and US Special Forces 
Compound in the Army of the Republic of Vietnam also known as the South 
Vietnamese army (SVA), were the ground forces of the South Vietnamese 
military from its inception in 1955 until the Fall of Saigon in 1975. It is estimated to 
have suffered 1,394,000 casualties (killed and wounded) during the Vietnam War. 
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Leaflet found at Trung Lap, 

ARVN Ranger and US Special Forces Compound (January 1966) 

The black and grey leaflet above depicting a dead communist soldier hit in the head, 
despite his helmet decorated by the red communist star, could be one of the casualties 
of the North Vietnamese Fronts. In the late Seventies, American film directors, who 
had fought in Vietnam, reproduced scenes and images like this known for their anti-
war messages. 

 
Latest Conflicts 

In 1990 and 1991, the Gulf War, i.e. Operations Desert Shield and Desert Storm, 
became the new focal point and five artists were dispatched to Southwest Asia to depict 
military operations in Saudi Arabia and Kuwait. Given the same orders as in the 
previous wars, the five artists were instructed to create pieces reminiscent of the places 
and the events. As before, they were asked to paint what they saw in whatever style or 
whatever medium they chose. They were not supposed to paint official portraits of US 
generals but to depict what they wanted and not be told what to do by others. Armed 
with these words, brushes, paint pads and rifles, the artists brought to life the moments 
they witnessed. 

During the Gulf War, which occurred to defend Saudi Arabia from Iraq, a coalition 
force from thirty-five nations was led by the US to punish Iraq in relation to her 
invasion and annexation of Kuwait. The Iraqi Army’s occupation of Kuwait, which 
took place on 2 August 1990, was internationally condemned and subjected to 
immediate economic sanctions by members of the UN Security Council. The great 
majority of the coalition’s military forces were from the US, with Saudi Arabia, the 
United Kingdom and Egypt as leading contributors. The war is remembered for the 
introduction of live news broadcasts from the front lines of the battle, by the American 
network CNN.  The war ended with the defeat of Iraq although other wars took place 
in the Middle East in the late Nineties.  
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The Chaplain by Peter G. Varisano (July 1989) 

In the painting above by Master Sergeant Peter G. Varisano, depicted right before the 
Gulf War, the unarmed chaplain and his assistant, provide the men with protection in 
addition to other duties, like pastoral care. The drawing is interesting because of the 
contrast between the military uniform and the cross on the chaplain’s helmet. The work 
depicts life’s unexpected events during which, unlike in regular society, the presence 
of a man of faith takes a new meaning in time of war.  

A new war occurred in 2003 called the Iraq War. It began with the invasion of the 
country by a US-led coalition in order to overthrow the government of Saddam Hussein 
(1937-2006), allegedly responsible for the 9/11 attacks. During the conflict, Hussein 
was arrested, tried, found guilty and hanged in 2006. The conflict continued for the next 
decade as an insurgency took place to oppose the occupying forces. More than 
500,000 Iraqis have been killed since the war started. “Satan’s Sandbox” by First Class 
Sergeant Elzie Ray Golden was painted in Karbala, Iraq, in 2003. It depicts two 
helicopters flying over army tanks, roaming the area. A tank is on fire, hit by a 
helicopter, its black smoke billowing in the air, covering the light blue sky and beige 
clouds and shadowing the ground. The title refers to the Iraqi desert war called Satan’s 
sandbox because the hollow ground filled with sand allows the Devil to play his lethal 
games.       

 
Satan’s Sandbox by Elzie Golden, Karbala, Iraq (15 November 2003) 

The picture below by the same soldier-artist depicts the US War in Afghanistan. 
Following the 2001 US invasion of Afghanistan, America, supported by Canada and 
the United Kingdom and later by a coalition of over forty countries, including all NATO 
members, attempted to dismantle al-Qaeda and remove the Taliban from power. The 
War in Afghanistan is the longest war in which the US has been involved, since it is 
still an obnoxious situation. The painting depicts the Province of Hazara, Afghanistan, 
the land of an ethnic minority of Shia Muslims in a country composed of Sunni 
Muslims, 10 who have been persecuted for their religion for years. Depicting Special 
Forces soldiers, patrolling in Afghanistan in 2003, the painting is based on a desert 
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image painted in sand colours. The four soldiers standing on sand covered ruins 
calculate their next move. The technique of the painting gives the viewer the illusion of 
sand, entering the soldiers’ uniforms and equipment. 

 
The Hazara Province by Elzie Golden (28 May 2003) 

In the following painting by Martin Cervantez, painted in 2009 in Afghanistan, Sergeant 
Espejo II and Sergeant Mendez from the California National Guard, sitting on the 
tailgate of a CH–47 Chinook helicopter, survey a valley in Afghanistan while on a 
personnel delivery mission. Smoke from aircraft can be seen, reminding the men on 
board that no flight is routine. In the foreground, the two helicopter pilots, the soldiers 
and the inside of the chopper, are depicted in black colour, to allow the viewer to see 
the reddish, brownish-yellow plain. 

 
Tailgating over the Valley by Martin Cervantez (May 2009) 

   On the artists’ return to the United States, the Center of Military History exhibited the 
works that depicted the Gulf War. This war, as the previous conflicts, had its funny 
moments. Civilian recreation specialists sent to Saudi Arabia organized programs and 
provided arts for use by the soldiers. One such program, the Army Humor Cartoon 
Contest, had three hundred entry submissions. Like the cartoon art from the past, the 
drawings are a personal commentary on life and experiences in the military.  

 
Cartoon making fun of the US  

79

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Epilogue 

Contemporary war art raises a question: Why do countries still send artists to war 
theatres to document army activities? Living in an age of instant media, the use of e-
mail, mobile telephone cameras can send images all over the world in almost no time 
and provide the public with real time information.  

The answer is simple. A camera ‘sees’ a scene with a ‘Cyclops’ narrow vision, while 
the artist has the advantage of seeing it with both eyes. His peripheral vision can witness 
not only the central action but also what is going on around it. He can calculate the 
perspective and the depth; and he can view the colours and the angle.  

As the artist relays the message to the brain and the brain relays the message to his 
hand, he can sketch a scene by adding any of the extras the camera has missed. The 
painter has sensory memory and incorporates it into the picture. Like the camera, he 
captures the moment. Unlike it, he imbues the picture with his interpretation. That is 
why the army still has artists; and that is why teachers can rely on the war paintings of 
these artists to teach contemporary history with the aid of new technology. 

 
Endnotes 

1. Artists Rifles was a regiment of the British Army Reserve. 

2. In World War I, Ypres was the centre of battles between German and Allied forces. 
It was nicknamed Wipers, as its name was difficult for the British troops to pronounce. 

3. Howitzer was an artillery piece.  

4. Doughboy was an informal term for a member of the US Army, used to refer to 
members of the American Expeditionary Force in the Great War. 

5. The First Battle of Ypres, 19 October 1914– 22 November 1914, was a battle of 
the First World War fought on the Western Front around Ypres in West Flanders, 
Belgium. 

6. The Fascist Phalange was the political far right of Spain. 

7. E. Reep, A Combat Artist in World War II (Kentucky, 1987), p. xv.  

8. Stuka was a German dive bomber.  

9. The Normandy landings (codenamed Operation Neptune) were the landing 
operations that occurred on Tuesday 6 June 1944 (termed D-Day) of the Allied invasion 
of Normandy in Operation Overlord during World War II. 
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10. Shia Muslims hold that the prophet Muhammad designated his cousin and son-
in-law as his successor (Imam). “Sunni Muslims” believe that the Islamic prophet 
Muhammad elected his father-in-law as the first caliph. 
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Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει τη φιλοσοφία, τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα των ερευ-
νητικών παρεμβάσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο της ερευνητικής πρωτοβουλίας 
Emerging Technologies in Education (ETiE). Στόχος του ETiE είναι να εξετάσει τη 
χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών σε ένα ευρύ φάσμα διδακτικών αντικειμένων και η-
λικιακών ομάδων. Μέχρι στιγμής, εξετάστηκαν ζητήματα σχετικά με τα τρισδιάστατα 
εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, τις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότη-
τας σε συνδυασμό με tablets, τον προγραμματισμό ως διδακτικό αντικείμενο, τα ψη-
φιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και τη χρήση drones. Στον πυρήνα της φιλοσοφίας του 
ETiE βρίσκονται η ενεργός εμπλοκή των εκπαιδευτικών στην ερευνητική διαδικασία 
και η σύγκριση των πειραματικών μεθόδων με συμβατικές διδακτικές μεθόδους. Επί-
σης, η διάρκεια των παρεμβάσεων και τα μεγέθη των δειγμάτων είναι τέτοια που επι-
τρέπουν την εξαγωγή σχετικά ασφαλών συμπερασμάτων. Από τα μέχρι τώρα αποτελέ-
σματα, διαπιστώνεται ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες έχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
εκπαιδευτικό δυναμικό, το οποίο η ομάδα θα συνεχίζει να εξετάζει στο εγγύς μέλλον.  

Λέξεις-Kλειδιά: αναδυόμενες τεχνολογίες, εκπαιδευτική έρευνα, πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ETiE 

Εισαγωγή 

Τόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις όσο και η αλλαγή των αντιλήψεων αναφορικά με την 
εκπαίδευση, μετέβαλαν σταδιακά τον ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Από α-
πλό μέσο έγινε οδηγός των εξελίξεων, κάνοντας αρκετούς να οραματιστούν -από πολύ 
νωρίς- τον ριζικό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης εξαιτίας της τεχνολογίας (ενδει-
κτικά, Seidel & Rubin, 1977). Δυστυχώς, αλλαγές που σχετίζονται με την τεχνολογία 
δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές από το εκπαιδευτικό κατεστημένο, κάτι που φαίνεται 
να ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο (OECD, 2015). Ταυτόχρονα, οι συνεχείς τεχνολογικές 
εξελίξεις πιέζουν για ακόμα περισσότερες αλλαγές. Έτσι, οδηγηθήκαμε σε μία κατα-
φανή αντίφαση. Έξω από το σχολικό περιβάλλον οι μαθητές χρησιμοποιούν συνεχώς 
τεχνολογικά εργαλεία, πολλά εκ των οποίων έχουν εγγενή και εύκολα αξιοποιήσιμη 
εκπαιδευτική αξία. Μέσα στο σχολείο η χρήση αυτών των εργαλείων είναι, στην κα-
λύτερη περίπτωση, εξαιρετικά περιορισμένη. Συνεπώς, θα πρέπει να ξανασκεφτούμε 
και να επαναπροσδιορίσουμε τι, πότε και πως διδάσκουμε τα παιδιά μας με και μέσα 
από την τεχνολογία. Ωστόσο, για τους εκπαιδευτικούς κάτι τέτοιο θα είναι μια μνη-
μειώδης πρόκληση, δεδομένου ότι, σε μεγάλο βαθμό, η αποτελεσματική χρήση της τε-
χνολογίας είναι για αυτούς ένα ανεξερεύνητο πεδίο και εξακολουθούν να βρίσκονται 
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χωρίς ουσιαστική υποστήριξη. Επιπρόσθετα, οι περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες 
είναι αποσπασματικές, αρκετά περίπλοκες στην υλοποίησή τους (άρα όχι εύκολα εφαρ-
μόσιμες σε πραγματικές συνθήκες) και απουσιάζει μία αποτελεσματική στρατηγική 
διάδοσης των αποτελεσμάτων τους.  

Ως εκ τούτου, ως ερευνητές, θα πρέπει να κινηθούμε προς τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη 
είναι να διερευνηθούν τεχνολογίες που τώρα κάνουν την εμφάνισή τους ή και παλαιό-
τερες που ακόμα έχουν ένα αμφιλεγόμενο αλλά σίγουρα ανεκμετάλλευτο εκπαιδευτικό 
δυναμικό. Οι τεχνολογίες αυτές καλύπτονται από τον όρο "αναδυόμενες τεχνολογίες". 
Δεν έχει νόημα να εξετάζουμε ξανά και ξανά τεχνολογίες που ήδη έχουν καθιερωθεί 
στη συνείδηση των εκπαιδευτικών ως χρήσιμες, την ώρα που αυτές δίνουν, ή έχουν 
ήδη δώσει, τη θέση τους σε άλλες. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τον τρόπο οργάνωσης 
και υλοποίησης των ερευνητικών προσπαθειών. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
περιορισμούς που η εκπαιδευτική πραγματικότητα θέτει (οικονομικούς, οργανωτικούς, 
διαθεσιμότητας διδακτικών ωρών, κτλ.). Η αξία των πορισμάτων μίας έρευνας, σε πρα-
κτικό επίπεδο, μπορεί να είναι μηδενική, όταν δεν μπορούν να μετασχηματιστούν σε 
συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες διδακτικές πρακτικές. Τέλος, για τη διάδοση των απο-
τελεσμάτων των ερευνών δεν αρκούν ιστότοποι και επιστημονικά άρθρα. Αντίθετα, η 
επιτυχής διάδοση επιτυγχάνεται με την ενεργό εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία 
των υπηρετούντων εκπαιδευτικών ή των φοιτητών που κάποια στιγμή θα υπηρετήσουν 
ως εκπαιδευτικοί. Κατ' αυτό τον τρόπο, δημιουργείται ένας πυρήνας ατόμων που έχουν 
αποκτήσει ουσιαστικές εμπειρίες για το πως η τεχνολογία εντάσσεται στην εκπαιδευ-
τική πράξη, που στο μέλλον λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αυτών των εμπειριών.  

Μέσα σε αυτά ακριβώς τα πλαίσια κινείται η ερευνητική πρωτοβουλία Emerging 
Technologies in Education (ETiE). Πρόκειται για μία πολυδιάστατη προσπάθεια που 
ξεκίνησε το 2015 με βασικό στόχο να εξετάσει τα αποτελέσματα από την εκπαιδευτική 
χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών ασχέτως της μορφής που αυτές έχουν. Δεν εστιάζει 
σε ένα και μόνο διδακτικό αντικείμενο, αλλά φιλοδοξεί να καλύψει αντικείμενα από τα 
περισσότερα μαθήματα του δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου, χρησιμοποιώντας 
ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία και εφαρμογές είτε υπάρχουσες είτε εφαρμογές οι οποίες 
αναπτύσσονται από την ερευνητική ομάδα). Παρότι δεν εντάσσεται σε κάποιο επίσημο 
θεσμικό πλαίσιο, ο αριθμός των ακαδημαϊκών, ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων, 
μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών που συμμετέχουν αυξάνεται σταθερά και 
ήδη αριθμεί περί τα τριάντα μέλη, χωρίς να υπολογίζονται οι δεκάδες δάσκαλοι που 
συμμετείχαν στις έρευνες. Στις ενότητες που ακολουθούν, γίνεται μία συνολική αποτί-
μηση της μέχρι τώρα πορείας της πρωτοβουλίας, παρουσιάζοντας, πολύ περιληπτικά, 
τη θεματολογία, την οργάνωση, τα αποτελέσματα και τα κυριότερα συμπεράσματα από 
το σύνολο των ερευνών που διεξήχθησαν κάτω από την ομπρέλα του ETiE.  

Η φιλοσοφία και η ερευνητική μεθοδολογία του ETiE 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει κοινή φιλοσοφία 
στο στήσιμο των παρεμβάσεων και κοινή ερευνητική μεθοδολογία στα θέματα που έ-
χουν διερευνηθεί μέχρι στιγμής από την ομάδα του ETiE. Πιο συγκεκριμένα, δεν 
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υλοποιείται μόνο μία διδακτική μέθοδος στην οποία έχει ενσωματωθεί η χρήση του 
υπό εξέταση τεχνολογικού εργαλείου ή εφαρμογής. Αντίθετα, αυτή συγκρίνεται με τα 
μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν τόσο από τη συμβατική-"καθημερινή" δι-
δασκαλία όσο κι από διδασκαλία που ναι μεν δεν είναι τεχνολογικά εμπλουτισμένη (ή 
είναι εμπλουτισμένη με καλά δοκιμασμένες τεχνολογίες), αλλά υλοποιεί σύγχρονες α-
ντιλήψεις σχετικά με τη μάθηση (για παράδειγμα, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και 
αυξημένη αυτονομία μαθητών). Λόγω αυτής της προσέγγισης, απαιτείται τριπλασια-
σμός του μεγέθους του δείγματος (τρεις ομάδες μαθητών, τρεις διαφορετικές διδακτι-
κές προσεγγίσεις), κάτι που εγείρει σημαντικά εμπόδια στην εξεύρεση σχολείων και 
εκπαιδευτικών πρόθυμων να συμμετάσχουν. Όμως, αυτή η μεθοδολογία επιτρέπει να 
εντοπιστούν με ακρίβεια τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα από τη χρήση της τε-
χνολογίας και να απαντηθεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία το εάν η προτεινόμενη μέθοδος 
υπερτερεί ουσιαστικά από συμβατικές μορφές διδασκαλίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 
ομάδα του ETiE δεν θεωρεί την τεχνολογία πανάκεια και δεν διστάζει να παραδεχθεί 
ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, ο κόπος και ο χρόνος που απαιτούνται για την ενσωμά-
τωση της τεχνολογίας στη διδακτική πράξη είναι δυσανάλογος με τα μαθησιακά απο-
τελέσματα που επιτυγχάνονται. 

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι έρευνες διεξάγονται σε δύο φάσεις. Την πι-
λοτική εφαρμογή ακολουθεί μίας μεγαλύτερης έκτασης και διάρκειας κύρια έρευνα. 
Έτσι, η εμπειρία που αποκτιέται από την πιλοτική εφαρμογή μεταφέρεται στην κύρια 
έρευνα, διορθώνονται τυχόν λάθη με αποτέλεσμα να, βελτιώνεται το επίπεδο αξιοπι-
στίας και εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Να σημειωθεί ότι, ακόμα κι οι πιλοτικές 
εφαρμογές έχουν τέτοια μεγέθη δειγμάτων που θα τις επέτρεπαν να σταθούν και ως 
αυτοτελείς έρευνες. 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη διάρκεια των ερευνητικών παρεμβάσεων, με δεδομένο 
ότι μία ή δύο διδακτικές παρεμβάσεις προφανώς και δεν αρκούν για την εξαγωγή α-
σφαλών συμπερασμάτων, ακόμα κι αν το δείγμα είναι μεγάλο, κάθε έρευνα έχει τέτοια 
διάρκεια ώστε να καλύπτει πλήρως μία ενότητα ομοειδών εννοιών, για παράδειγμα, 
πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση δεκαδικών αριθμών. Τέλος, δίνε-
ται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμβατότητα των ερευνών με την εκπαιδευτική πραγματι-
κότητα και στην ενεργό εμπλοκή των εκπαιδευτικών. Αναφέρθηκε ήδη η σημασία του 
μετασχηματισμού μίας ερευνητικής προσέγγισης σε κάτι πρακτικό και εφαρμόσιμο 
στην καθημερινή διδασκαλία. Ως εκ τούτου, η ομάδα του ETiE δεν έχει ασχοληθεί είτε 
με συσκευές η απόκτηση των οποίων απαιτεί σημαντικά χρηματικά ποσά είτε με διδα-
κτικές προσεγγίσεις που θα έφερναν σημαντική αναστάτωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
του σχολείου. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, για παράδειγμα, η χρήση head mounted 
displays (συσκευών εικονικής πραγματικότητας) ή η διδασκαλία για δέκα ώρες την 
εβδομάδα προγραμματισμού θα είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Όμως, το κόστος των 
συσκευών είναι απαγορευτικό για το σχολείο και είναι πρακτικά αδύνατο να διδάσκε-
ται ένα αντικείμενο για τόσες ώρες χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος των άλλων μα-
θημάτων.  
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Ο Moore (1991), εύστοχα αναφέρθηκε στο "χάσμα" που υπάρχει μεταξύ της μειοψη-
φίας αυτών οι οποίοι είναι πολύ θετικά διακείμενοι απέναντι στην τεχνολογία και υιο-
θετούν από νωρίς τα επιτεύγματά της και της μεγάλης πλειοψηφίας που αρχικά διατη-
ρεί επιφυλάξεις. Ωστόσο, κάποιοι υποστηρίζουν πως αρκεί ένα ποσοστό τη τάξης του 
10% μέσα σε έναν πληθυσμό για να αλλάξει η κρατούσα άποψη (Xie, Sreenivasan, 
Korniss, Zhang, Lim, & Szymanski, 2011). Το ETiE ασπάστηκε αυτή τη λογική, και 
εμπλέκει ενεργά τους εκπαιδευτικούς των σχολείων στα οποία πραγματοποιούνται οι 
έρευνες. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται μέλη της ομάδας, λειτουργούν ως ερευνητές, συμ-
μετέχουν στο σχεδιασμό της έρευνας, ο λόγος τους λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Αυτό 
γιατί οι εκπαιδευτικοί είναι οι βαθύτεροι γνώστες των αναγκών των τάξεών τους και 
αυτοί είναι οι οποίοι, μετά τη λήξη της έρευνας, μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα εργα-
λεία της στη μαθησιακή διαδικασία ή να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των συναδέλφων 
τους στο σχολείο κι έτσι να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της γνώσης. Επίσης, 
θεωρούμε ότι η μεταφορά τεχνογνωσίας στους εκπαιδευτικούς είναι καίριας σημασίας. 
Για τον λόγο αυτόν, όταν μία έρευνα αφορά ανάπτυξη εφαρμογής, αυτή αναπτύσσεται 
από τους εκπαιδευτικούς και η ομάδα συνδράμει και παρέχει υποστήριξη σε κάθε βήμα 
αυτής της προσπάθειας.  

Οι έρευνες 

Μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο της προναναφερθείσας ερευνητικής πρωτοβουλίας, έχουν 
εξεταστεί θέματα που αφορούν: (α) στα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών 
χρηστών και μοντέλα μάθησης σε αυτά, (β) στην επαυξημένη πραγματικότητα και τα 
tablets, (γ) στη διδασκαλία του προγραμματισμού ακόμα και σε μικρές ηλικίες, (δ) τα 
ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και τέλος, (ε) στη χρήση των drones σε διάφορα γνω-
στικά αντικείμενα. Τα θέματα αυτά αναλύονται στη συνέχεια. 

Τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών 

Τα τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών (multi-user virtual 
environments, MUVEs), μία παραλλαγή των εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας, 
αποτέλεσαν αντικείμενο πολλαπλών παρεμβάσεων τόσο σε επίπεδο πιλοτικού όσο και 
σε επίπεδο πλήρους προγράμματος. Από τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν, ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτά της διδασκαλίας στοιχείων για το ηλιακό σύστημα 
(στοιχεία για τους πλανήτες και συγκριτικά στοιχεία) και της εξερεύνησης του διαστή-
ματος (ιστορική αναδρομή, κατάκτηση της Σελήνης και αποστολές στον Άρη), τα ο-
ποία εξετάστηκαν και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Φωκίδης & Ατσικπάση, 
2016; Fokides, Mastrokoukou, & Atsikpasi, 2017; Mastrokoukou & Fokides, 2015). Οι 
φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων αποτέλεσαν μία ιδιαίτερη περίπτωση ομάδας-
στόχου, γιατί παρέκκλινε του αρχικού σχεδιασμού του ETiE. Αυτό γιατί διαπιστώθηκε 
ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης γνώσεων αυτών των φοιτητών στις θετικές 
επιστήμες, κάτι που οδηγεί σε δυσκολίες και προβλήματα όταν αυτοί διδάσκουν ανά-
λογα θέματα σε παιδιά του δημοτικού. Διδάχθηκαν επίσης, τα Αγγλικά ως δεύτερη 
γλώσσα (Fokides & Zampouli, 2016), στοιχεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Φωκί-
δης, Χαχλάκη, & Λιαράκου, 2017), αλλά και στοιχεία από την Αισθητική Αγωγή 
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(Σφακιανού & Φωκίδης, 2017). Στο σύνολο αυτών των παρεμβάσεων συμμετείχαν 
πάνω από χίλιοι μαθητές και φοιτητές και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά, ε-
φόσον οι μαθητές που έκαναν χρήση των MUVEs, παράλληλα με ομαδοσυνεργατικές 
δραστηριότητες εντός των εικονικών κόσμων και εντός της τάξης, είχαν σαφώς καλύ-
τερα μαθησιακά αποτελέσματα από τις ομάδες ελέγχου. 

Η έρευνα στράφηκε και προς τη διερεύνησης του "γιατί" μαθαίνουμε χρησιμοποιώντας 
τέτοια περιβάλλοντα. Αν και στη σχετική βιβλιογραφία έχει διαπιστωθεί ότι με τη 
χρήση MUVEs επιτυγχάνονται καλά μαθησιακά αποτελέσματα, ελάχιστες έρευνες έ-
χουν ασχοληθεί με το ποια από τα χαρακτηριστικά τους ή ποιοι παράγοντες οδήγησαν 
σε αυτά τα αποτελέσματα. Η εξέταση αυτών των παραγόντων γίνεται με την κατα-
σκευή και τον έλεγχο μοντέλων, που όμως έχουν τη δυσκολία ότι απαιτούν σημαντικά 
μεγάλα δείγματα, της τάξης των τετρακοσίων και πλέον ατόμων. Όντως κάτι τέτοιο 
στάθηκε δυνατό και εξετάστηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτε-
λέσματα της χρήσης MUVEs από μαθητές δημοτικού (Fokides, 2017a; Fokides & 
Atsikasi, 2017), αλλά και σε συνθήκες άτυπης μάθησης (Φωκίδης, 2017α). Διαπιστώ-
θηκε ότι η ευκολία χρήσης, η διασκέδαση αλλά και τα κίνητρα για μάθηση που προ-
σφέρουν αυτά τα περιβάλλοντα, είναι οι κυριότεροι παράγοντες για την επίτευξη κα-
λών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Καθώς τα MUVEs δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα στη 
χρήση τους εργαλεία, και πάλι με τη δημιουργία μοντέλων, εξετάστηκαν οι προθέσεις 
των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων να τα χρησιμοποιήσουν στην πράξη. Δια-
πιστώθηκε ότι η υποκειμενική ευκολία χρήσης αλλά και το κατά πόσο οι φοιτητές τα 
αντιλαμβάνονται ως χρήσιμα εργαλεία, είναι οι κυριότεροι παράγοντες που μπορούν 
να προβλέψουν τη χρήση των MUVEs στην εκπαίδευση (Φωκίδης, 2017β; Fokides, 
2017b). 

Επαυξημένη πραγματικότητα και tablets  

Η επαυξημένη πραγματικότητα, είναι μία τεχνολογία η οποία επιτρέπει τον εμπλουτι-
σμό του πραγματικού κόσμου με ένα στρώμα ψηφιακών πληροφοριών. Την τελευταία 
τριετία γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση που οφείλεται στην εξαιρετικά μεγάλη διάδοση των 
κινητών τηλεφώνων και των tablets. Αρχικά, η ομάδα εστίασε σε μαθητές της Στ' τάξης 
και στη διδασκαλία ενοτήτων που αφορούσαν τα φυτά. Τόσο από την πιλοτική φάση 
(με δείγμα εξήντα μαθητών) (Ατσικπάση & Φωκίδης, 2016) όσο και από το ολοκλη-
ρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα (με πάνω από διακόσους σαράντα μαθητές δείγμα) 
(Fokides & Atsikpasi, 2016), προέκυψε ότι όντως αυτή η τεχνολογία έχει τη δυνατό-
τητα να δώσει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με συμβατικές μεθόδους 
διδασκαλίας. Από την άλλη όμως πλευρά, δεν παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις σχε-
τικά με τις αναπαραστάσεις (λανθασμένες αντιλήψεις) των μαθητών, γιατί η αλλαγή 
τους απαιτεί σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο από αυτόν που διήρκεσαν τα προγράμματα.  

Κρίνοντας ότι το θέμα αξίζει περαιτέρω διερεύνησης, οργανώθηκαν τέσσερα ακόμα 
πιλοτικά προγράμματα, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι από εξήντα μαθητές στο 
κάθε ένα από αυτά. Τα δύο αφορούσαν στη διδασκαλία στοιχείων ανατομίας σε μαθη-
τές της Στ΄ τάξης, το τρίτο στόχευε στη διδασκαλία της Γεωγραφίας στην Ε΄ τάξη κι το 
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τελευταίο αφορούσε τη διδασκαλία ενοτήτων από τα Μαθηματικά (δεκαδικοί αριθμοί) 
και πάλι στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Μάλιστα, στα δύο τελευταία προγράμματα δεν 
χρησιμοποιήθηκαν εμπορικές εφαρμογές, αλλά αυτές κατασκευάστηκαν από τους ί-
διους τους εκπαιδευτικούς. Παρόλο που και τα τέσσερα πιλοτικά προγράμματα μόλις 
ολοκληρώθηκαν και τα πορίσματά τους δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί, εντούτοις, η α-
νάλυση των αποτελεσμάτων επαληθεύει σε μεγάλο βαθμό τα ευρήματα των δύο πρώ-
των ερευνητικών παρεμβάσεων.  

Διδασκαλία προγραμματισμού  

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται στην εκπαίδευση είναι το πώς μπορούμε 
να μετατρέψουμε τους νέους από χρήστες της τεχνολογίας σε ικανούς σχεδιαστές και 
δημιουργούς μέσω αυτής (OECD, 2015). Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι κάτι τέτοιο 
επιτυγχάνεται με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον προγραμματισμό 
(Resnick et al., 2009). Σε αρκετές χώρες ο προγραμματισμός διδάσκεται συστηματικά, 
και μάλιστα από μικρές τάξεις. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η διδασκαλία του προγραμμα-
τισμού είναι σχεδόν ανύπαρκτη στο δημοτικό. Μέσω δύο πιλοτικών προγραμμάτων, 
με δείγμα εκατό τριάντα μαθητών της Ε΄ και της Στ΄ τάξης διάρκειας εικοσιπέντε και 
εβδομήντα ωρών αντίστοιχα, έγινε μία προσπάθεια να οριστεί ένα λειτουργικό και ρε-
αλιστικό πλαίσιο διδασκαλίας του προγραμματισμού (Φωκίδης & Μπούκλα, 2016; Χα-
τζηγρηγορίου & Φωκίδης, 2016). Πρέπει να σημειωθεί ότι η διδασκαλία έγινε με έναν 
ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, δηλαδή, με την κατασκευή παιχνιδιών με το προ-
γραμματιστικό περιβάλλον του Kodu της Microsoft. Πράγματι, τα αποτελέσματα ήταν 
ιδιαίτερα θετικά, αναφορικά με το πόσες προγραμματιστικές έννοιες μπορούν να κα-
τακτήσουν οι μαθητές και πόσο καλύτερα μπορούν να τις αξιοποιήσουν σε σχέση με 
συμβατικούς τρόπους διδασκαλίας. Μάλιστα, διαφάνηκε ότι η αυξημένη αυτονομία 
των μαθητών κατά την εργασία τους είναι η πιο κρίσιμη παράμετρος και όχι τόσο η 
διδακτική μέθοδος.  

Σε ένα άλλο πιλοτικό πρόγραμμα, με δείγμα εβδομήντα πέντε μαθητών, εξετάστηκε η 
δυνατότητα να διδαχθούν προγραμματιστικές έννοιες σε ακόμα μικρότερες ηλικίες και 
συγκεκριμένα στη Γ΄ τάξη (Φωκίδης & Τανανάκης, 2017). Αντί για υπολογιστές χρη-
σιμοποιήθηκαν tablets και η εφαρμογή Kodable. Η συγκεκριμένη εφαρμογή περιλαμ-
βάνει αναλυτικά σχέδια διδασκαλίας και δραστηριότητες που μεταφράστηκαν στα Ελ-
ληνικά για τις ανάγκες του προγράμματος. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε 
ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή σημείωσαν σημαντικά καλύτερες 
επιδόσεις σε σχέση με τους μαθητές των άλλων ομάδων. Οι παραπάνω έρευνες κατέ-
δειξαν ότι το πλαίσιο της διδασκαλίας του προγραμματισμού στο ελληνικό δημοτικό 
σχολείο θα πρέπει να επανεξεταστεί σε όλες του τις διαστάσεις. Για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο, η ομάδα, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε, πρότεινε ένα τέτοιο πλαίσιο 
(περιεχόμενο, διδακτική μεθοδολογία και τάξη που αρχίζει η διδασκαλία του) (Φωκί-
δης, 2017γ). 
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Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια  

Σχεδόν το σύνολο των παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότη-
τες είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό τον παιγνιώδη χαρακτήρα των εφαρμογών που χρη-
σιμοποιήθηκαν. Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο. Η ομάδα του ETiE θεωρεί τη μά-
θηση βασισμένη στο παιχνίδι (game based learning) ως μία ενδιαφέρουσα θεώρηση για 
το πώς μπορεί να γίνει η διδασκαλία όχι μόνο ευχάριστη αλλά και αποτελεσματική. 
Στην παρούσα φάση ολοκληρώθηκαν τρία πιλοτικά προγράμματα που εξέτασαν ειδικά 
αυτό το θέμα. Ένα αφορούσε τη διδασκαλία ενοτήτων από τη Μελέτη Περιβάλλοντος 
σε μαθητές της Γ΄ τάξης (Μαλλιά & Φωκίδης, 2017) και δύο τη διδασκαλία ενοτήτων 
από τα Μαθηματικά της Α΄ (Φωκίδης & Ξανθοπούλου, 2016) και της Ε΄ τάξης (Σαβ-
βάτη & Φωκίδης, 2017). Τέσσερα ακόμα πιλοτικά προγράμματα βρίσκονται στη φάση 
της ανάλυσης των δεδομένων και αφορούσαν τη διδασκαλία ενοτήτων από τη Γλώσσα 
της Γ' και Δ' τάξης, τη διδασκαλία ενοτήτων από τη Μελέτη του Περιβάλλοντος της Δ΄ 
τάξης και τη διδασκαλία ενοτήτων από τα Μαθηματικά της Β΄ τάξης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το Kodu όπως και στη διδασκαλία του προ-
γραμματισμού. Έχοντας δεδομένα από ένα σύνολο περίπου τετρακοσίων πενήντα μα-
θητών προερχόμενων από διάφορες τάξεις που διδάχθηκαν ποικίλα διδακτικά αντικεί-
μενα με τη χρήση παιχνιδιών, αυτό που μπορεί να ειπωθεί είναι ότι τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια συνέβαλλαν αρκετά στο να κατακτήσουν οι μαθητές την προσφερόμενη 
γνώση, συγκριτικά πάντα με άλλες μορφές διδασκαλίας. Εξαίρεση αποτελεί η διδασκα-
λία στοιχείων της Γλώσσας, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιή-
σεις. Ακόμη, το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάστηκαν αρκετές ώρες και δυσκολεύ-
τηκαν αρκετά να κατασκευάσουν τα παιχνίδια, όχι τόσο λόγω του προγραμματισμού 
που απαιτούνταν, αλλά λόγω των ελλείψεων της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε, 
προβληματίζει ιδιαίτερα την ερευνητική ομάδα . Τέλος, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που 
προέκυψε από τις παραπάνω έρευνες, είναι ότι ο ενθουσιασμός των μαθητών για αυτή 
τη διασκεδαστική μέθοδο διδασκαλίας, δεν οδήγησε στη διατάραξη του κλίματος μέσα 
στην τάξη.  

Drones 

Το πιο πρόσφατο θέμα με το οποίο ασχολήθηκε η ομάδα αφορά τη δυνατότητα χρήσης 
drones στη διδασκαλία μαθημάτων στο δημοτικό σχολείο. Να τονίσουμε ότι η από-
πειρα αυτή αποτελεί αν όχι την πρώτη, τουλάχιστο μία από τις πρώτες στην Ελλάδα 
και μία από τις ελάχιστες σε διεθνές επίπεδο, που δεν εξέτασε το θέμα θεωρητικά, αλλά 
προχώρησε σε πειραματική εφαρμογή έχοντας ως ομάδα-στόχο μαθητές δημοτικού. 
Στην παρούσα φάση ολοκληρώθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν 
σαράντα μαθητές της Ε΄ τάξης και διδάχθηκαν ενότητες από τη Γλώσσα (περιγραφή 
ενός τόπου), τα Μαθηματικά (μετατροπές μονάδων μέτρησης μήκους), τη Φυσική (εύ-
ρεση της ταχύτητας) και τη Γεωγραφία (κλίμακα). Αυτό που προέκυψε είναι ότι τα 
drones προσφέρουν πλουσιότερες εμπράγματες εμπειρίες και οι μαθητές της πειραμα-
τικής ομάδας πέτυχαν, σε αρκετές περιπτώσεις, υψηλότερες βαθμολογίες στα αξιολο-
γητικά τεστ και η διατηρησιμότητα των γνώσεών τους ήταν μεγαλύτερη σε όλα τα 

88

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



μαθήματα πλην της Γλώσσας (Παπαδάκης, Φωκίδης, Κούρτη-Καζούλλη, & Δάρρα, 
2017).  

Τα επόμενα βήματα 

Παρότι μέσα σε τρία χρόνια η πρωτοβουλία ETiE κάλυψε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών 
αντικειμένων, ηλικιών και τεχνολογικών εργαλείων/εφαρμογών, είναι προφανές ότι α-
πέχει ακόμα αρκετά από το να καλύψει όλα τα γνωστικά αντικείμενα και όλες τις ηλι-
κίες, που αποτελεί το βασικό στόχο/φιλοδοξία του. Όμως, η πολύτιμη γνώση και η 
εμπειρία που αποκτήθηκε επιτρέπουν πλέον μία πιο συστηματική οργάνωση παρεμβά-
σεων. Έτσι, σε επόμενη φάση σχεδιάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε συγκεκριμέ-
νες ηλικίες/τάξεις και σε γνωστικά αντικείμενα για τα οποία δεν έχουν συλλεχθεί δε-
δομένα. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης νέων διδακτικών μεθόδων, ό-
πως flipped classroom και νέων τεχνολογιών, όπως 3D εκτυπωτών, πάντα όμως μέσα 
στα πλαίσια του τι είναι εφικτό να γίνει σε πραγματικές συνθήκες. 

Επιπρόσθετα, επιδιώκουμε να επιτύχουμε ένα καλύτερο σύστημα επικοινωνίας του 
ETiE με τα σχολεία, έτσι ώστε να διευρυνθεί η δεξαμενή εκπαιδευτικών-συνεργατών 
της πρωτοβουλίας. Παρότι μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών ήταν ι-
διαίτερα θετική, επιδιώκουμε να κινητοποιήσουμε και εκείνους που διστάζουν να συμ-
μετάσχουν σε δράσεις όπου απαιτείται η ενασχόληση με θέματα τεχνολογίας. Κάτι τέ-
τοιο θα επέτρεπε τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αυτών που είναι θετικά διακείμε-
νοι στη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση και εκείνων που διατηρούν ακόμα 
επιφυλάξεις. Τέλος, θεωρώντας ότι η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να ωφελείται από 
τις όποιες ερευνητικές δράσεις, παράλληλα με τη διεξαγωγή έρευνας σε κάποιο σχο-
λείο, σχεδιάζονται και επιμορφωτικά προγράμματα για το σύνολο των εκπαιδευτικών 
του σχολείου αυτού που θα αφορούν στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται ή όποια 
άλλη τεχνολογία θα ενδιέφερε τους εκπαιδευτικούς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η γνώση 
της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής χρήσης των αναδυόμενων τεχνολογιών θα είναι 
προσιτή σε όλους.  
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Περίληψη 

Τα μαθηματικά αποτελούν ένα από τα μαθήματα που διδάσκονται στα Σχολεία Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), αλλά συνάμα είναι και ένα μάθημα ‘φόβητρο’ για όλους/ες τους 
εκπαιδευόμενους αφού, ενδεχομένως, αποτέλεσε αιτία διαρροής τους από την εκπαί-
δευση. Ακόμα όμως και σ’ αυτή, τη κοινή, στάση, διακρίνονται έμφυλες ανισότητες. 
Η παρουσιαζόμενη έρευνα, η οποία διεξήχθη σε δείγμα εκπαιδευόμενων ΣΔΕ, έχει ως 
στόχο την ανάδειξη των απόψεων τους όσον αφορά τα μαθηματικά, καθώς και την 
ανάδειξη τυχόν έμφυλων ανισοτήτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τέτοιες ανισότητες 
υφίστανται σε κάποιο βαθμό, ενώ προτείνονται τρόποι για την άμβλυνσή τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΣΔΕ, Αριθμητικός Γραμματισμός, έμφυλες ανισότητες 

Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας θέσει ως έναν από τους κύριους εκπαιδευτικούς της στό-
χους την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού αλλά και την ενθάρρυνση του 
ευρωπαίου πολίτη να αναζητά και να κατακτά νέες γνώσεις οι οποίες θα τον ενισχύ-
σουν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, πρότεινε 
στα κράτη μέλη της την ίδρυση των ΣΔΕ (European Commission, 2000). Τα σχολεία 
αυτά, στην Ελλάδα έχουν ως πρωταρχικό τους στόχο την παροχή βασικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση. Ο κύριος 
στόχος τους είναι να εφοδιάσουν τους αποφοίτους τους με απολυτήριο ισότιμου του 
γυμνασίου αλλά και με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθή-
σουν στη μετέπειτα σταδιοδρομία τους. Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία 
διδάσκονται στα ΣΔΕ είναι και ο Αριθμητικός γραμματισμός, δηλαδή τα μαθηματικά, 
ο οποίος έχει ως κύριους στόχους του τους εξής: α) να κατανοούν οι εκπαιδευόμενοι 
τη σύγχρονη πραγματικότητα και τις απαιτήσεις της εποχής τους και να έχουν το κα-
τάλληλο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να ανταπεξέρχονται σε αυτές, και β) μέσω κατάλ-
ληλων προσεγγίσεων και αποφάσεων να επιλύουν προβλήματα που συναντούν στην 
καθημερινότητά τους είτε αυτά έχουν προκαθορισμένη πορεία λύσης είτε όχι (Λεμονί-
δης, 2010). 

Έμφυλες Ανισότητες και Μαθηματικά  

Σχέση φύλου και μαθηματικών 

Η άποψη ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο αποτελεσματικές λόγω ικανότητας, τόσο στη 
χρήση όσο και στην εκμάθηση των μαθηματικών θεωρείται από τους επιστήμονες ως 
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ξεπερασμένη, καθώς πολλοί παράγοντες (όπως η διαφοροποίηση στον τρόπο μάθησης, 
τα στερεότυπα και οι ίσες ευκαιρίες)  επηρεάζουν αρνητικά την επίδοσή τους 
(McGlennen, 2001, Ηana, 2002). Στο σχολείο αγόρια και κορίτσια έχουν παρόμοιες 
ικανότητες όσον αφορά τόσο στην εκμάθηση όσο και στην εφαρμογή της επιστήμης 
(Barres, 2006). Παρόλα αυτά σύμφωνα με τους Boaler et al. (2011) ενώ τα δύο φύλα 
παρουσιάζουν παραπλήσιες επιδόσεις στα μαθηματικά, περισσότεροι άνδρες από ότι 
γυναίκες, συνεχίζουν να ασχολούνται με τα μαθηματικά σε υψηλό επίπεδο (παρόλο 
που ο γενικός πληθυσμός των γυναικών είναι μεγαλύτερος από των ανδρών).Μάλιστα 
οι Boaler et al. (2011) αναφέρουν ότι τα μαθηματικά και γενικά η επιστήμη είναι τα 
μόνα αντικείμενα στα οποία οι γυναίκες δεν έχουν κατά πολύ καλύτερες επιδόσεις από 
τους άνδρες.  

Μαθηματικός Γραμματισμός και προοπτική εργασίας 

Σύμφωνα με τους Chalis et al. (2002) η κατοχή μαθηματικών γνώσεων είναι ένα προ-
σόν, το οποίο συμβάλει καθοριστικά στην επαγγελματική αποκατάσταση τόσο των γυ-
ναικών όσο και των ανδρών. H ενασχόληση με τα μαθηματικά, είναι κατά την Meece 
(2007) άμεσα συνδεδεμένη με την επαγγελματική εξέλιξη, αλλά όπως αναφέρουν σχε-
τικές έρευνες η ενασχόληση των γυναικών με τα μαθηματικά (και ως εκ τούτου η με-
τέπειτα επαγγελματικές προοπτικές που αυτά προσφέρουν) είναι αποκαρδιωτική στο 
ξεκίνημα του εικοστού πρώτου αιώνα. Τέλος, οι Levinne και Zimmerman (1995) υπο-
στηρίζουν ότι η διαφορά μαθηματικών προσόντων, που υπάρχει ανάμεσα στα δύο 
φύλα, οδηγεί και σε μισθολογική διαφορά κατά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Φύλο και τρόπος εργασίας στο Μαθηματικό Γραμματισμό 

Οι Boaler et al. (2011) σημειώνουν ότι το φαινόμενο της περιορισμένης ενασχόλησης 
των γυναικών με τα μαθηματικά, οφείλεται στο γεγονός ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι 
διδασκαλίας που εφαρμόζονται στην τάξη και προάγουν τη διδασκαλία μαθηματικών 
μεθόδων και λιγότερο την κατανόηση σε βάθος των μαθηματικών εννοιών πλήττουν 
τα κορίτσια καθώς αυτά επιθυμούν το ίδιο με τα αγόρια την ανάλυση των μαθηματικών 
εννοιών και βρίσκουν λιγότερο ενδιαφέρον στην εκμάθηση μαθηματικών μεθόδων από 
ό,τι τα αγόρια, τα οποία ακολουθούν ευκολότερα τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκα-
λίας και τις οδηγίες του καθηγητή. Μια άλλη έρευνα από την Eccles (University Of 
Michigan, 2003) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κορίτσια έχουν την τάση να μη θέ-
τουν τα μαθηματικά σε προτεραιότητα, λόγω της έλλειψης πίστης στην αναγκαιότητά 
τους. Ενώ τα αγόρια θεωρούν τα μαθηματικά περισσότερο αναγκαία, τα κορίτσια στρέ-
φονται στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Τέλος, σύμφωνα πάλι με τους Boaler et al. 
(2011) κάποιο ρόλο παίζουν τόσο η αυτοεκτίμηση των κοριτσιών όσον αφορά τα μα-
θηματικά όσο και ο τρόπος λειτουργία του εγκεφάλου, ο οποίος διαφέρει στα δυο φύλα 
και ευνοεί διαφορετικούς τρόπους μάθησης, όμως τελικά οι κοινωνικές προκαταλήψεις 
που θέλουν τις γυναίκες να μην τα καταφέρνουν στα μαθηματικά είναι ίσως ο σημα-
ντικότερος παράγοντας που τις αποτρέπει από την ενασχόλησή τους με αυτά. 
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Η έρευνα 

Η αναγκαιότητα και οι σκοποί της έρευνας  

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας έχουν ως πρωταρχικό τους ρόλο την απόκτηση από 
πλευράς των εκπαιδευομένων, βασικών δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους παράσχουν κα-
λύτερες ευκαιρίες όσον αφορά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση και στην πε-
ραιτέρω κοινωνικοποίησή τους  (ΥΠΕΠΘ, 2003). Στο πλαίσιο της παραπάνω στοχοθε-
σίας (σε συνδυασμό με άλλες εξίσου σημαντικές περιοχές όπως τη μετατόπιση της στά-
σης των εκπαιδευομένων απέναντι στη σύγχρονη κοινωνία) θα μπορούσε να κινείται 
και ο εκπαιδευτικός όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα οι 
ανάγκες των εκπαιδευόμενων θα μπορούσαν να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρ-
τιση της διδακτέας ύλης μιας και είναι καθοριστικές, τόσο για την ομαλή λειτουργία 
του σχολείου όσο και για τη μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική 
δραστηριότητα των εκπαιδευόμενων (Μάνθου, 2007). Το φύλο είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας, που καθορίζει τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων καθώς και τον τρόπο δι-
δασκαλίας που πρέπει να εφαρμόζει ο εκπαιδευτής. Στην παρούσα έρευνα, θα ερευνη-
θούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Τρίπολης όσον αφορά το αντικείμενο 
του Μαθηματικού Γραμματισμού και θα γίνει προσπάθεια για τον εντοπισμό τυχόν 
διαφοροποιήσεων που επηρεάζονται από το φύλο. Η αξία της παρούσας έρευνας έγκει-
ται στον εμπλουτισμό της υπάρχουσας βιβλιογραφίας που αφορά τα ΣΔΕ τόσο σε 
σχέση με τα μαθηματικά όσο και σε σχέση με το φύλο. Όσον αφορά τους περιορισμούς 
της έρευνας, η μορφή της μελέτης περίπτωσης και ο τοπικός της χαρακτήρας, σε συν-
δυασμό με το περιορισμένο δείγμα δεν επιτρέπουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων 
της αλλά την καθιστούν χρήσιμη σε κάθε μελλοντική προσπάθεια έρευνας αναφορικά 
με το θέμα.  

Μεθοδολογία της έρευνας  

Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία αποτελείται από 
ανοικτού τύπου ερωτήσεις και έχει ως στόχο την κατανόηση της άποψης του ερωτώ-
μενου. Το δείγμα αποτελείται από 5 άνδρες και 5 γυναίκες, οι οποίοι είναι εκπαιδευό-
μενοι του Β κύκλου σπουδών του ΣΔΕ και επιλέχθηκαν λόγω της εμπειρίας που διαθέ-
τουν στον τρόπο λειτουργείας του ΣΔΕ, αφού ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στον Α 
κύκλο. Τα όποια μειονεκτήματα της μεθόδου, όπως η υποκειμενικότητα της ανάλυσης 
των δεδομένων και ο τυχόν ακούσιος επηρεασμός του ερωτώμενου από τον άνθρωπο 
που λαμβάνει την συνέντευξη αντισταθμίζονται από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, 
που εντοπίζονται στο γεγονός ότι μπορούν να αναλυθούν τα θέματα σε βάθος, μπορούν 
να δοθούν διευκρινήσεις για ερωτήματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αν είναι 
απαραίτητο, και ότι είναι εύκολη η καταγραφή των δεδομένων (Bryman, 2012). 

Επεξεργασία και ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων  

Για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων έγινε χρήση της τεχνικής της ποιοτι-
κής ανάλυσης περιεχομένου, η οποία σύμφωνα με τους Graneheim και Lundman 
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(2004) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική στην εκπαιδευτική έρευνα. Μετά 
το “θεματικό κατακερματισμό” των δεδομένων, τα ερευνητικά πεδία που εντοπίστηκαν 
είναι τα εξής: 

α) Αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων όσον αφορά το Αριθμητικό Γραμματισμό. 

β) Αριθμητικός Γραμματισμός και επαγγελματική σταδιοδρομία. 

γ) Αριθμητικός Γραμματισμός και μαθησιακές δραστηριότητες. 

δ) Αριθμητικός Γραμματισμός και οικογενειακό περιβάλλον. 

Οι ενδεικτικές απαντήσεις των γυναικών στο κείμενο σημειώνονται με Γ(1) έως Γ(5), 
ενώ των ανδρών με Α(1) έως Α(5). 

Αποτελέσματα έρευνας 

Αντιλήψεις σε σχέση με το μαθηματικό Γραμματισμό. 

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι, ανεξαρτήτως φύλου αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των μα-
θηματικών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γενική άποψη ότι τα μαθηματικά είναι 
χρήσιμα ακόμη και από άτομα που δεν έχουν καλή επίδοση στα μαθηματικά, ενώ όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση δεν παρουσιάζεται καμία διαφοροποίηση σχε-
τική με το φύλο. Ενδεικτικές είναι οι απαντήσεις: «Είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
πράγματα» (Α1), «Βοηθάνε σε πολλά πράγματα. Σε ότι θέλεις να ασχοληθείς σε χαρ-
τιά, να δίνεις ρέστα, σε τιμολόγια και να μπορείς να μιλήσεις και να είσαι πιο έξυπνος, 
γενικά σε πολλά πράγματα» (Α3), «Ναι όταν εργαζόμαστε να ξέρουμε πως θα πληρω-
θούμε και τι θα κάνουμε, όταν πάμε για ψώνια να ξέρουμε με τις εκπτώσεις; και αυτά 
αν είναι σωστά αυτά που γράφουν οι ταμπέλες;» (Γ2), «Είναι σημαντικά, για την αγορά 
για τους λογαριασμούς, για διάφορες μετρήσεις…» (Γ3).  

Όσον αφορά στην αυτοπεποίθηση των εκπαιδευομένων αυτή καταγράφεται και για τα 
δύο φύλα σε όλες τις εκφάνσεις της. Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι το γεγονός ότι πα-
ρατηρείται περισσότερη μετριοπάθεια στις απαντήσεις των γυναικών σε σχέση με αυ-
τές των αντρών ακόμη και σε γυναίκες που ήταν άριστες μαθήτριες. Αντιθέτως η αυ-
τοπεποίθηση των ανδρών με κάποιες εξαιρέσεις φαίνεται να είναι υψηλή, ανεξάρτητα 
από τη γενική τους παρουσία στο ΣΔΕ. Ενδεικτικές είναι οι παρακάτω απαντήσεις: 
«Ε:δυσκολεύεσαι στα μαθηματικά; Α:Λίγο πολύ … δεν είναι ότι δε μ’ αρέσουν αλλά 
δεν τα ψιλοκαταλαβαίνω . Άμα μου βάλει ο δάσκαλος κάτι θα ψιλοκολήσω λίγο μέχρι 
να έρθει να με δει να μου πει., Ε:Νομίζεις ότι μπορείς να τα μάθεις….; ,Α: εντάξει άμα 
τα προσπαθήσω…» (Α2), «Όχι δε δυσκολεύομαι.» (Α4), «Πολύ εύκολα, πολύ απλά, ο 
καθηγητής είναι πολύ καλός, δε μας ζορίζει, όταν έχουμε κάποια απορία ρωτάμε και 
παίρνουμε μια κανονική απάντηση.» (Α1), «Ναι με δυσκολεύουν» (Γ1), «Σε μερικά 
δυσκολεύομαι και μερικά τα καταλαβαίνω εύκολα. Δυσκολεύομαι στις εξισώσεις.» 
(Γ3), «Με δυσκολεύουν λίγο αλλά με την ενίσχυση του καθηγητή βλέπω να προχωράω 
καλά στα βασικά θέματα.» (Γ2),« Πιστεύω ότι με θεωρεί κάτω του μετρίου» (Γ1). 

Η προτίμηση όσον αφορά τον Αριθμητικό Γραμματισμό είναι ίδια και για τα δύο φύλα. 
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Τα μαθηματικά αποτελούν μία από τις προτεραιότητές τους, ενώ ακόμη και όταν προ-
τιμούν κάποιον άλλο Γραμματισμό, θεωρούν τα μαθηματικά τουλάχιστον ισάξιά του:« 
Ναι τα μαθηματικά και τη γραμματική που είναι τα σπουδαιότερα. Μας βοηθάνε αυτά 
τα 2 μαθήματα στη ζωή μας.» (Γ2), «Τα μαθηματικά μας χρειάζονται και αν θέλουμε 
να καλυτερέψουμε τη ζωή μας…» (Γ5). «Θα υπήρχαν γιατί χωρίς μαθηματικά δεν μπο-
ρείς να προχωρήσεις στη ζωή σου. Να μάθεις κάτι παραπάνω από το να μην κάνεις 
τίποτα. Να ξέρεις να μιλήσεις.» (Α3), «Από τα πρώτα γιατί χρειάζονται στη ζωή, όλο 
και κάπου θα χρησιμεύσουν, βέβαια εξαρτάται και από τη δουλειά που κάνει ο καθέ-
νας.» (Α5). 

Τέλος, ρωτήθηκαν οι εκπαιδευόμενοι για το αν τα μαθηματικά έπαιξαν ρόλο στην α-
πόφασή τους να διακόψουν το σχολείο. Ένας άντρας και δυο γυναίκες απάντησαν πως 
αυτό συνέβη («Ε: Έπαιξαν ρόλο τα μαθηματικά στο να σταματήσεις το σχολείο; Α:ναι» 
(Γ5), « Έμεινα μόνο στα μαθηματικά αυτό όταν ήρθα εδώ είπα ότι δεν μπορώ να τα 
καταλάβω και οι καθηγητές μου είπαν απορώ πως έμεινες μαθηματικά. Δεν είναι τόσο 
βουνό όσο τα θεωρούσα» (Γ2). «Μερικά δεν τα ήξερα και έφυγα» (Α3), ενώ όλοι οι 
υπόλοιποι δήλωσαν πως κυρίως ευθύνονται οικογενειακοί και οικονομικοί λόγοι: « Όχι 
πέθανε ο πατέρας μου και έπρεπε να δουλέψω» (Γ3), «υπήρχαν και οικονομικοί λόγοι 
» (Α4).  

Αριθμητικός Γραμματισμός και επαγγελματική σταδιοδρομία 

Οι εκπαιδευόμενοι που περατώνουν το δεύτερο κύκλο σπουδών των ΣΔΕ λαμβάνουν 
απολυτήριο τίτλο ισότιμου του απολυτηρίου γυμνασίου. Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ 
Τρίπολης, δήλωσαν σε μεγάλο ποσοστό ότι το ενδεχόμενο να συνεχίσουν τις σπουδές 
τους δεν τους αφήνει ασυγκίνητους. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα δεν παρατη-
ρήθηκε καμία διαφοροποίηση απόψεων σχετικά με το φύλο: « Ίσως με βοηθήσουν και 
τα παιδιά μου. Το θέλουν και αυτά. Ναι θα ήθελα, για ψυχολογικούς λόγους (εξηγεί). 
Για να ανέβω στα μάτια μου και στα παιδιά μου. ..» (Γ1), «Αν γίνει ηλεκτρονικό λύκειο 
και μπορώ θα συνεχίσω» (Γ3), «Σε νυχτερινό όχι αλλά σε δεύτερης ευκαιρίας (λύκειο 
εννοεί) ναι θα πήγαινα.» (Α5), «Ναι, και αν γίνει λύκειο σκέπτομαι να ακολουθήσω» 
(Α4).  

Όσον αφορά τώρα τη σχέση των μαθηματικών με τη βελτίωση των εργασιακών συν-
θηκών των εκπαιδευομένων, όλοι αναγνώρισαν τη θετική επίδραση των μαθηματικών 
σε αυτές, ενώ παράλληλα τόνισαν πως θεωρούν τα μαθηματικά ως ένα απαραίτητο 
προσόν για εξεύρεση εργασίας : «Ναι γιατί λένε είναι μαθηματικό μυαλό. Μέσα από 
τα μαθηματικά επεξεργάζεται τα πάντα. Και μηχανικά και οικογενειακά, και στην κοι-
νωνία και όταν συζητάμε μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα.» (Γ3),« Ναι στη δου-
λειά μου όταν με ρωτάει ο πελάτης πόσο κάνει να ξέρω να λογαριάζω» (Γ4),« Ναι 
χρειάζονται γιατί σε βοηθούν να μιλήσεις , να ξέρεις να μετράς για να μπορείς να συ-
νεργαστείς σε γραφείο κτλπ.» (Α3), «Πρέπει να τα χρησιμοποιείς έξω στη δουλειά σου. 
Να μιλάς με τον άλλο καλύτερα.» (Α2). 
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Αριθμητικός Γραμματισμός και μαθησιακή δραστηριότητα 

Οι εκπαιδευόμενοι/ες στη συντριπτική τους πλειοψηφία συνεργάζονταν με τους/τις 
συν-εκπαιδευόμενους/ες τους κατά τη διάρκεια κάποιας μαθησιακής δραστηριότητας 
(«Ναι μπορεί να βοηθήσω κάποιον…» (Α1), «Ναι. Θέλω αλλά ο διπλανός δεν τα πολύ-
καταλαβαίνει.» (Α2), «Ναι και με τους συμμαθητές και με τον καθηγητή.» (Γ4), «ναι 
όταν έχω ανάγκη» (Γ5) ) , ενώ το φύλο των ατόμων με τα οποία συνεργάζονταν δεν 
τους απασχολούσε ( «Με όποιον ξέρει» (Γ5), «Δεν έχω κανένα πρόβλημα» (Γ3), «Και 
με τα δυο χωρίς διάκριση» (Α1), «Και με τα 2» (Α3). 

Όσον αφορά τις μαθησιακές δραστηριότητες, οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν ιδιαίτερη προ-
τίμηση σε θέματα σχετικά με βασικούς υπολογισμούς που σχετίζονταν με την καθημε-
ρινότητά τους (πράξεις, ποσοστά) («Διαιρέσεις πολλαπλασιασμοί» (Γ5), «Αφαίρεση 
πρόσθεση μου αρέσουν. Μόνο οι εκπτώσεις με δυσκόλεψαν» (Γ3) ) αλλά και για άλλα, 
τα οποία διδάχτηκαν μέσα από μη παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και δραστη-
ριότητες (π.χ. κλίμακες) («Ε: Προτιμάς μια δραστηριότητα από το να το δείξουμε στον 
πίνακα; Α:ναι γιατί το βλέπουμε ,μας χρειάζεται» (Γ3), «Το κομμάτι με τις κλίμακες» 
(Α5) ). Έδειξαν να αντιμετωπίζουν δυσκολία σε αντικείμενα όπως οι εξισώσεις τα ο-
ποία προϋποθέτουν μαθηματική σκέψη και προχωρημένες μαθηματικές πρακτικές 
(πολλές φορές δυσκολεύονται να εντοπίσουν τη χρησιμότητά τους στην καθημερινή 
ζωή) («Ε: Τι δε σου άρεσε; Α:Εξισώσεις .Ε: Είχες θέμα στην κατανόηση η στην πρα-
κτική εφαρμογή; Α: Όταν πήγαινα να τη λύσω δυσκολευόμουνα.» (Γ3), «Λίγο στις 
εξισώσεις δυσκολεύτηκα» (Γ5)). 

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι/ες ρωτήθηκαν αν προτιμούν άνδρα η γυναίκα εκπαιδευτή, 
και παρατηρήθηκε η ύπαρξη του στερεοτύπου ότι οι άνδρες «κάνουν» περισσότερο 
από τις γυναίκες για μαθηματικοί («Δεν ξέρω ίσως επειδή όλα τα χρόνια στο σχολείο 
μόνο στην πρώτη είχα δασκάλα» (Γ4)), αν και οι περισσότερες απαντήσεις ανέφεραν 
πως δεν έχει σημασία το φύλο αλλά η ικανότητα των ατόμων. Παρόλα αυτά πρέπει να 
λαμβάνουμε υπόψη μας ότι οι απαντήσεις δόθηκαν και με βάση τα προσωπικά βιώματα 
των εκπαιδευομένων «Όχι ο καθένας έχει τον τρόπο του όπως έχει μάθει να δείχνει 
στους μαθητές» (Α1), « Όχι δεν παίζει εγώ το είπα και πριν ότι παίζει ρόλο πως θα 
διδάξει» (Α4). 

Μαθηματικός γραμματισμός και οικογενειακό περιβάλλον  

Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει καταλυτικό ρόλο τόσο στην έναρξη των σπουδών 
στο ΣΔΕ όσο και κατά τη διάρκειά τους αφού η στήριξή, του αν όχι απαραίτητη, είναι 
διευκολυντική όσον αφορά τη διεκπεραίωση των σπουδών («Ναι. Η μητέρα μου, όχι 
τόσο ο πατέρας μου και τα αδέρφια μου που είναι παντρεμένα» (Α3), «Ναι με τις κόρες 
μου» (Γ4)). Αν και σε πολλές περιπτώσεις το αρχικό οικογενειακό περιβάλλον (γονείς) 
συνέβαλε στη διακοπή των σπουδών, τελικά το σημερινό (σύζυγοι, τέκνα) συμβάλει 
θετικά και καθοριστικά: «Στην αρχή έλεγαν είσαι μεγάλη μετά με είδαν ότι γύριζα ευ-
διάθετη στο σπίτι, και τους έλεγα τι κάνουμε» (Γ3). 
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Συμπεράσματα-προτάσεις 

Τα συμπεράσματα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν, διότι το δείγμα είναι μικρό 
και γεωγραφικά περιορισμένο, όμως αποτελούν εμπλουτισμό στον ερευνητικό τομέα 
της εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και των έμφυλων διαφοροποιήσεων. Ο Αριθμητικός 
Γραμματισμός αποτελεί για τους εκπαιδευόμενους, ανεξαρτήτως φύλου, έναν από τους 
σημαντικότερους τομείς γνώσεων, ο οποίος έχει άμεση σχέση  με τη βελτίωση της κα-
θημερινής ζωής και της επαγγελματικής τους κατάστασης. Σημαντικό ρόλο φαίνεται 
να παίζει η ποιότητα της διδασκαλίας και η ορθή αντιμετώπιση των αναγκών των εκ-
παιδευομένων από τον εκπαιδευτή και όχι το φύλο του, ενώ και η συνεργασία ανάμεσα 
στους εκπαιδευόμενους (που επιδιώκεται από όλους) δεν επηρεάζεται από το φύλο. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων θα ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές της 
(και πάλι ανεξαρτήτως φύλου) αν και προβλήματα όπως η έλλειψη χρόνου και οι αυ-
ξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις τους κάνουν να επιθυμούν ένα εξ αποστάσεως λύ-
κειο τύπου ΣΔΕ.  

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα, προκύπτουν προτάσεις όσον αφορά σε τρόπους 
αντιμετώπισης τυχόν έμφυλων ανισοτήτων ή άλλου είδους προβλημάτων. Καταρχάς, 
για να αντιμετωπιστεί η χαμηλή αυτοπεποίθηση που παρατηρείται κυρίως στις γυναί-
κες αλλά και σε κάποιους άνδρες, θα μπορούσε να γίνουν ενημερώσεις για τη μη ύ-
παρξη διαφοροποίησης μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη μελέτη των μαθηματικών, 
ενώ παράλληλα η ψυχολόγος του ΣΔΕ θα μπορούσε να αμβλύνει τόσο το παραπάνω 
φαινόμενο όσο και το στερεότυπο ότι τα μαθηματικά είναι μια ανδρική υπόθεση (με 
μια κατάλληλη παρέμβαση της). Επίσης εξίσου σημαντική θα ήταν και η διαφοροποι-
ημένη διδακτική προσέγγιση του εκπαιδευτικού, με σκοπό να ανταποκριθεί στις μαθη-
σιακές ανάγκες των μαθητριών του, καθώς και η ενθάρρυνσή τους από τον εκπαιδευ-
τικό να ασχοληθούν με τα μαθηματικά.  

Όσον αφορά στην επίδοση των εκπαιδευομένων στα μαθηματικά καθώς και στο κατά 
πόσο αυτά τους έλκουν ως αντικείμενο, θα μπορούσε ο εκπαιδευτής του Αριθμητικού 
Γραμματισμού να εφαρμόζει εκπαιδευτικές τεχνικές οι οποίες να κεντρίζουν το ενδια-
φέρον των εκπαιδευόμενων (π.χ χρήση ΤΠΕ) καθώς και να υιοθετεί βιωματικές τεχνι-
κές οι οποίες ενδεχομένως το καθιστούν πιο προσιτό στους εκπαιδευόμενους. Επίσης, 
θα μπορούσε να ενθαρρύνει συνεχώς τους εκπαιδευόμενους να ασχολούνται με τα μα-
θηματικά, και να εφαρμόσει διαφοροποιημένη παιδαγωγική προσαρμοσμένη στο εκ-
παιδευτικό κεφάλαιο και τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου. Τέλος, παρατηρείται 
ότι μεγάλη βελτίωση στην επίδοση αλλά και την ψυχολογία των εκπαιδευόμενων θα 
μπορούσε να επιφέρει η επικοινωνία του σχολείου με τις οικογένειες των εκπαιδευό-
μενων, μέσω ημερίδων, σχολικών εορτών κτλπ, όπου το εκπαιδευτικό προσωπικό εξη-
γώντας τα οφέλη και τις ανάγκες της φοίτησης στο ΣΔΕ στις οικογένειες, θα επιτύγχανε 
την παροχή στήριξης προς τους εκπαιδευόμενους. 

 

 

99

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Λεμονίδης, Χ. (2010). Αριθμητικός ή Μαθηματικός Γραμματισμός. Στο Λ. Βεκρής & 
Ε. Χοντολίδου (Eπιμ.), Προδιαγραφές Σπουδών για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 
(σελ 113-134). Αθήνα: ΙΔΕΚΕ 

Μάνθου, Χ. (2007). Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: Μία εκπαιδευτική πρόκληση. Στα 
πρακτικά 2ου Εκπαιδευτικού Συνέδριου ‘Γλώσσα, σκέψη και πράξη στην εκπαίδευση’, 
19-21 Οκτωβρίου 2007, Ιωάννινα.  

YΠΕΠΘ (2003). Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. 2373/16-07-2003 ΦΕΚ 1003 τ. Β΄ 

Barres, B. (2006). Does gender matter?. Nature, 442(7099), 133-136.  

Bryman, A. (2012). Social Research Methods Student Researcher’s Toolkit. Oxford: 
Oxford University Press 

Βoaler, J., Altendorff, L., Kent, G. (2011). Mathematics and science inequalities in the 
United Kingdom: when elitism, sexism and culture collide. Oxford Review of Educa-
tion, 37(4), 457-484. 

Challis, N., Gretton, H., Houston, K., Neill, N. (2002). Developing transferable skills: 
Preparation for employment, in Kahn, P., Kyle, J. (Eds.) effective Learning and Teach-
ing in Mathematics and its applications. London: Stylus Publishing Inc. 

European Commission (2000). Memorandum on lifelong learning. Brussels:  EC  

Graneheim, U.H., Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing re-
search: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education 
Today, 24, pp. 105–112.  

Hana, G. (2002). Towards Gender Equity in Mathematics Education. New York:                                                                                                                            
Kluwer Academic Publishers. 

Levine, P. & Zimmerman, D. (1995). The Benefit of Additional High-School Math and 
Science Classes for Young Men and Women. Journal of Business & Economic Statis-
tics, 13(2), 137-149. 

McGlennen, S. (2001). Gender and Mathematics. Retrieved February 2018 from 
http://opus.ipfw.edu/stu_symp2001/20  

Meece, J. (2007). Trends in women's employment in the early 21st century. Educational 
Research and Evaluation, 12(4), 297-303.  

University Of Michigan. (2003, May 26). University Of Michigan Study Helps Define 
Why Fewer Women Choose Math-based Careers. Science Daily. Retrieved Nov 2, 2017 
from www.sciencedaily.com/releases/2003/05/030526104537.htm  

100

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Αντίληψη και επικοινωνία. Διαχείριση κρίσεων στους σχολικούς οργανισμούς 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, Μελέτη περίπτωσης 

Χανιώτη Μαρουσώ 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Π.Ε.71, M.Ed., Υποψήφια Διδάκτορας 

marousohan@gmail.com 

Περίληψη 

Η ενδοσχολική βία αποτελεί επίμαχο και έντονα αναδυόμενο πρόβλημα στη σύγχρονη 
πραγματικότητα του Ελληνικού σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί συνήθως κάνουν προσπά-
θειες για την αντιμετώπισή της (Bauman & Del Rio, 2005). Συχνά όμως δεν μπορούν 
να τη διαχειριστούν λόγω ανύπαρκτης σχεδόν επιμόρφωσή τους σε θέματα διαχείρισης 
φαινομένων σχολικής βίας ή άλλων θεσμικών δυσκαμψιών (Γιωτάκος, 2015) ή είναι 
λιγότερο αποτελεσματικοί λόγω του ότι πολλά επεισόδια γίνονται εκτός σχολικής τά-
ξης ή γιατί νομίζουν ότι είναι απλώς δυσάρεστα περιστατικά (Beran, 2006, Bradshaw, 
Sawyer & O’Brennan, 2007).Η παρούσα εργασία μελέτησε μια περίπτωση σε ένα σχο-
λείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Αθήνας με σκοπό την ανάδειξη δύο 
τάσεων: εκπαιδευτικών που ήταν υπέρ της άμεσης αντιμετώπισης ενός περιστατικού 
ενδοσχολικής βίας και εκπαιδευτικών που θεώρησαν ότι δεν έπρεπε να αντιμετωπιστεί, 
γιατί κατά τη γνώμη τους ήταν περιστασιακό. Η σύγκρουση μεταξύ των δύο ομάδων 
επιλύθηκε από την διευθύντρια με τη χρήση δημοκρατικού στυλ ηγεσίας. Βασικά στοι-
χεία ήταν η συμπερίληψη και η έμφαση στο συνυπολογισμό της ψυχολογικής προδιά-
θεσης των ομάδων και η ηθική υπευθυνότητα που συνάδει με την περίσταση και του 
κλίματος του σχολείου όπου προεξάρχει το αποστασιοποιημένο στυλ διοίκησης. Δια-
πιστώθηκε ότι η διαχειριστική ικανότητα ενός ηγέτη που επιλέγει τον δημοκρατικό 
τύπο ηγεσίας, όταν συμπληρώνεται με ικανότητες επικοινωνίας και ψυχολογικής διεισ-
δυτικότητας, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική.  

Λέξεις – Κλειδιά: ενδοσχολική βία, ηγεσία, συντονιστής, διεκπεραιωτής, φατριασμός, 
σχολικό κλίμα, ψυχολογική προσέγγιση, δημοκρατικός τύπος απόφασης 

Εισαγωγή 

 Η σύγκρουση είναι μία συνήθης κατάσταση στη ζωή των έμβιων όντων, όπου στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων θεωρείται αρνητική, διότι στο μυαλό των ανθρώπων 
ταυτίζεται με μια κατάσταση αντιπαράθεσης, διαφωνίας, ασυμβατότητας ή δυσπιστίας 
(Rahim, 2000).  

Έτσι, λοιπόν, στους οργανισμούς ή στις επιχειρήσεις, που αποτελούνται από ένα πλή-
θος ανθρώπων, η σύγκρουση συνιστά ένα καθημερινό φαινόμενο, το οποίο έχει αντί-
κτυπο τόσο στα μέλη των οργανισμών όσο και τους ίδιους τους οργανισμούς (Owens, 
2001). Ως εκ τούτου, βάσει αυτής της συλλογιστικής, η εν λόγω έννοια δεν μπορεί παρά 
να αφορά και στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Hanson, 1996). 
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Είναι πολύ λογικό, επομένως, εντός αυτών να δημιουργούνται πολλές συγκρούσεις, ως 
αποτέλεσμα των ενδοπροσωπικών, διαπροσωπικών, ενδοομαδικών, διομαδικών σχέ-
σεων, αλλά και των συγκρουόμενων στόχων, των περιορισμένων πόρων, των διαφορε-
τικών αντιλήψεων, της οργάνωσης, της κακής επικοινωνίας, του ζωτικού χώρου, της 
αλληλεξάρτησης των καθηκόντων, των διαφορετικών κεντρικών στόχων και των δο-
μών ανταμοιβής (Σπυράκης & Σπυράκη, χ.χ. Αθανασούλα-Ρέππα, 1999). 

Μελέτη Περίπτωσης 

Ένα από τα πλέον φλέγοντα αλλά και επίκαιρα προβλήματα της σχολικής κοινότητας 
είναι το θέμα της ενδοσχολικής βίας μέσω της αντιμετώπισης του οποίου προκύπτουν 
προβλήματα επικοινωνίας και αντίληψης μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, 
όπως συμβαίνει αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν αυταρχικές πρακτικές επικοινωνίας 
με τους μαθητές ή όταν κάποιος εκπαιδευτικός δείχνει εύνοια σε κάποιο μαθητή που 
ασκεί σχολική βία (Κωνσταντίνου, 2001, Βασιλείου, 2006) ή όταν το σχολείο δεν ενη-
μερώνει και συνεργάζεται με τους γονείς ή την ευρύτερη κοινότητα ή δεν προχωρά στη 
σύσταση επιτροπής με τη συμμετοχή του διευθυντή, των εκπαιδευτικών, των γονέων 
και των μαθητών για την εφαρμογή πρακτικών για την καταπολέμηση του φαινομένου 
(Creemers & Kyriakides, 2008). Το πρόβλημα ανακύπτει όχι μόνο ως εκδήλωση μιας 
εσκεμμένα βίαιης συμπεριφοράς με σαφή αντικοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά και ως 
στάση αμηχανίας της σχολικής κοινότητας προς την αντιμετώπιση του φαινομένου.  

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην ανάλυσή της εκδήλωσης διαφωνίας στο εσωτερικό 
της ομάδας εκπαιδευτικών ενός σχολείου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α΄Δ/νσης 
Αθηνών, με αφορμή τις διαφορές απόψεων οι οποίες εκφράστηκαν αναφορικά με την 
αντιμετώπιση ενός παρόμοιου γεγονότος ενδοσχολικής βίας. Η ανάλυση προβαίνει σε 
εκτιμήσεις για το είδος των συγκρούσεων που αναπτύσσονται, το ρόλο της διευθύ-
ντριας και τον τρόπο διαχείρισης της σύγκρουσης από αυτή. Η εργασία καταλήγει τεκ-
μηριώνοντας τη θέση που θεωρείται θεμιτή πάνω στο ζήτημα της αντιμετώπισης της 
σύγκρουσης. Το περιστατικό που παρουσιάστηκε αφορούσε λεκτική βία ενός μαθητή, 
έντονα πειράγματα, χλευασμούς και έκφραση αρνητικών σχολίων για ένα μαθητή με 
καταγωγή από την Αλβανία. Ο δρών επιπλέον προχώρησε σε χτυπήματα στο σώμα του 
εν λόγω μαθητή. 

Παρουσίαση της σύγκρουσης 

Παρουσιάστηκε για άλλη μια φορά αυτό το περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο μαθητή 
αλβανικής καταγωγής. Τα προηγούμενα δεν είχαν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και 
αυτό επέτεινε την αμηχανία, αλλά και οδήγησε στην κλιμάκωση του φαινομένου, κα-
θώς η παθητική στάση και ατιμωρησία είχαν κορυφώσει την ένταση του προβλήματος  

Δημιουργήθηκαν δυο αντικρουόμενες στάσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Μια ομάδα 
αποτελούμενη από ένδεκα εκπαιδευτικούς τάχθηκαν υπέρ άμεσης παρέμβασης για την 
αντιμετώπιση του μαθητή που εκδήλωνε επιθετική συμπεριφορά ως εξής: Κλήση των 
γονέων για ενημέρωση, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και ανάλυση των συμβάντων, 
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επίπληξη, απομάκρυνση από το σχολείο και παραμονή του στο σπίτι μετά από συνεν-
νόηση, κοινή αποδοχή/συναίνεση με τους γονείς για το υπόλοιπο της ημέρας ή για μια 
ημέρα στην περίπτωση που θα επαναληφθεί, ανώνυμη ανακοίνωση του περιστατικού 
στη σχολική κοινότητα και δέσμευση για έλεγχο σε πρώτη φάση και για εξάλειψη του 
φαινομένου σταδιακά. Η δεύτερη ομάδα, η οποία αποτελούνταν από την πλειονότητα 
των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας και ανέρχονταν στον αριθμό είκοσι τέσσερα, 
εξέφρασε μετριοπαθείς θέσεις και κινήθηκε στην άποψη ότι το φαινόμενο είναι περι-
στασιακό, και βρίσκεται στο αποδεκτό και συγγνωστό όριο μαθητικής παρεκτροπής 
και ότι θα ήταν καλύτερα να μη δοθεί περαιτέρω συνέχεια και μεγαλύτερη έκταση ώστε 
να υποβαθμιστεί.  

Η σύγκρουση των δυο ομάδων εκφράστηκε με σφοδρότητα λόγω των σοβαρών διακυ-
βευμάτων που επέσυρε η κατάσταση και αφορούσαν κρίσιμα ζητήματα όπως της πο-
λιτικής και κοινωνικής αγωγής, της ηθικής κατά της άσκησης βίας, της κουλτούρας του 
σχολείου και ευρύτερα της κοινωνικής διάστασης της βίας ως σοβαρής παραβατικής 
συμπεριφοράς μεταξύ ατόμων νεαρής ηλικίας. Κατά συνέπεια και οι ενδεχόμενες προ-
τάσεις ή/και λύσεις του προβλήματος θα συγκέντρωναν σοβαρό ενδιαφέρον για τα ε-
πιχειρήματα στην προοπτική αυτή.  

Ένας επιπλέον λόγος της περιπλοκής υπήρξε η έκφραση της σύγκρουσης και με άτυπο 
τρόπο πέραν της τυπικής οδού της διαφωνίας στο Σύλλογο Διδασκόντων των εκπαι-
δευτικών. Η άτυπη μορφή επικοινωνίας εκφράζεται με παράπλευρα κανάλια – μέσα 
απόψεων διαμέσου συγκρότησης ομάδων που εκφεύγουν των επίσημων αρμοδιοτή-
των. Λειτουργεί σε βάρος του κάθε οργανισμού όπου εκφράζεται (Κουτούζης, 1999), 
συνεπώς με την έννοια αυτή η σύγκρουση έχοντας εκτραπεί από ένα επίσημο πλαίσιο 
έλαβε και διαπροσωπικό χαρακτήρα.  

Ζητήματα που αναδείχθηκαν μέσα από τη σύγκρουση 

Η περιγραφόμενη κατάσταση εντάσσεται στην κατηγορία επικοινωνιακής δυσλειτουρ-
γίας η οποία προκύπτει σε περιστάσεις όπου ισχύουν συνθήκες: α) κακών διαπροσω-
πικών σχέσεων, β) παρεμβολών στο μήνυμα, γ) αφορμές του ίδιου του μηνύματος, δ) 
ασυνέπειας των μηνυμάτων και ε) προσωπικής θεώρησης των πραγμάτων (Κουτούζης, 
1999). 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η επικοινωνιακή δυσλειτουργία αποκαλύπτει τις ενδογενείς 
λειτουργίες των αντιπαρατιθέμενων ομάδων, οι οποίες εμφανίζονται στη μορφή της 
φατρίας, της αποκάλυψης αδυναμιών, της έντασης, οργής, σύγχυσης, αποτυχίας, απογο-
ήτευσης, κρυφών θεμάτων, κατασκευής αποδιοπομπαίου τράγου, κυνισμού και αμφισβή-
τησης της εξουσίας (Everard – Morris, 1999). Αντίθετα, σύμφωνα με τον Γιωτάκο 
(2015), οι τεχνικές διαχείρισης των συγκρούσεων, η εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυ-
ξης επικοινωνιακών δεξιοτήτων και προγραμμάτων διαχείρισης του θυμού, αναπτύσ-
σουν θετική συμπεριφορά. Οι διευθυντές των σχολείων μπορούν να διαβεβαιώσουν 
τους μαθητές, το προσωπικό και τους γονείς για την ασφάλεια του σχολείου και τις 
πολιτικές που ακολουθούν, όπως και τις προσπάθειες πρόληψης κρίσεων. Ακόμη να 
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προωθούν ένα θετικό σχολικό κλίμα, να είναι παρόντες και ορατοί, να θέτουν σαφείς 
συμπεριφορικές προσδοκίες, να αξιολογούν και να ελέγχουν τα συστήματα επικοινω-
νίας, να παρέχουν ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης και να διε-
νεργούν προγράμματα πρόληψης της βίας, ώστε να μην αμφισβητείται η εξουσία τους 
και να είναι αποτελεσματικοί (NASP, 2015).  

Στη δική μας περίπτωση υπήρξε μια σύγχυση και μια έκφραση διαφωνιών μεταξύ των 
εκπαιδευτικών. Αυτή διαπιστώθηκε στις συναντήσεις που διεξήχθησαν για το περιστα-
τικό ενδοσχολικής βίας. Οι εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν σε αντικρουόμενες ομάδες : 
των 11 που επιζητούσαν λύση και των 24 εκπαιδευτικών που θεώρησαν το φαινόμενο 
περιστασιακό. Τους δόθηκαν ερωτηματολόγια με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων. 
Μερικές από αυτές ήταν πόσο συχνά βρίσκουν κατεστραμμένα πράγματα, αν το σχο-
λείο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την πρόληψη της βίας, αν νιώθουν έτοιμοι 
να αντιδράσουν κατάλληλα σε περίπτωση εκδήλωσης βίας, αν είναι εκπαιδευμένοι στο 
πώς να αντιδράσουν, αν πιστεύουν ότι οι μαθητές νιώθουν ασφαλείς, αν υπάρχουν α-
νώνυμες καταγγελίες περιστατικών, πόσες φορές παρενέβησαν για να σταματήσουν 
τον εκφοβισμό σε μαθητή, αν κρίνουν κάποιους μαθητές με προκατάληψη, αν υπάρ-
χουν συγκρούσεις με συναδέλφους κ.α.  

Αναφορικά με το κλίμα διαφωνίας στην ομάδα υποστήριξης της κατασταλτικής επέμ-
βασης διαπιστώθηκε κατόπιν παρατήρησης ότι οι απόψεις εκφράστηκαν με διαμορφω-
τικό τρόπο, δηλαδή τα μέλη της επέδειξαν δυναμισμό στην αντιπαράθεση, χωρίς αυτα-
ρέσκεια και επιχειρηματολόγησαν για τα αρνητικά που φέρνει η αναποτελεσματικό-
τητα και η αδράνεια, καθώς μπορεί να επιτείνει το φαινόμενο και υπήρξε μια στάση 
που έτεινε προς τη λήψη μιας θετικής απόφασης (Everard – Morris, 1999).  

Στην ομάδα μετριασμού των εντυπώσεων των προπηλακισμών, η τάση που κυριάρχησε 
ήταν η διεκπεραιωτική (Everard – Morris, 1999) δηλαδή μια συντηρητική, υπάκουη, 
αναβλητική και μη επεμβατική θέση απέναντι στο υπαρκτό και χρονίζον πρόβλημα της 
εμφάνισης ενδοσχολικής βίας. Επίσης φάνηκε ότι δεν υπήρχε ουσιαστική αιτιολόγηση 
ούτε και επίγνωση και ότι μια ακόμη αναβλητική στάση θα επέτεινε το πρόβλημα της 
εκδήλωσης ενδοσχολικής βίας. Τα αποτελέσματα συζητήθηκαν εκτενώς σε με δημο-
κρατική διαδικασία με την διευθύντρια να καθοδηγεί τη διαδικασία. 

Ο ρόλος της διευθύντριας στη διένεξη των ομάδων 

Η διευθυντική θέση, εξ αντικειμένου, τίθεται σχετικά υπεράνω των αντιπαραθέσεων 
λόγω του θεσμικού της ρόλου, μέσω της κατάλληλης χρήσης του οποίου οφείλει να 
συμμετέχει λειτουργικά στα ανακύπτοντα προβλήματα. Ωστόσο, η «κατάλληλη 
χρήση» του θεσμικού ρόλου εναπόκειται στα ιδιαίτερα χαρίσματα του/της εκάστοτε 
διευθυντή/τριας, η ύπαρξη των οποίων σε προσωπικό επίπεδο είναι προϋπόθεση επιτυ-
χούς αντιμετώπισης των προβλημάτων. Ο τύπος του/της χαρισματικού ηγέτη/ιδας είναι 
μάλλον σπανίζων, ωστόσο, είναι ο πλέον δόκιμος για τη διευθέτηση προβλημάτων κα-
θώς τον χαρακτηρίζει η σχετικότητα με την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, η αρέσκεια από 
τα μέλη της ομάδας, η επινοητικότητα στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων, η ικανότητα 

104

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



άντλησης κύρους τόσο από την εμπειρία όσο και από την εκτίμηση των συναδέλφων 
του/της και την ικανότητα να σταθμίζει ιδεαλιστικούς και εξιδανικευμένους στόχους και 
να τους υποστηρίζει με αρχηγική επιβλητικότητα απέναντι στα μέλη των ομάδων με κα-
τάλληλη διαμόρφωση των απόψεων ώστε να υιοθετήσουν τις προτάσεις του/της. (Κου-
τούζης, 1999: 156) 

Οι ιδιότητες αυτές του/της χαρισματικού ηγέτη/ιδας συμπυκνώνουν μια ηθική η οποία 
εκπέμπεται από το συγκεκριμένο πρόσωπο, ώστε ο/η ίδιος/α να υποστασιοποιεί ένα 
μέτρο συμπεριφοράς εμπνέοντας τους συναδέλφους στην κατεύθυνση των επιχειρημά-
των του/της. Η πλευρά της ηθικής διεύθυνσης είναι, συνεπώς, καθοριστική και ουσιώ-
δης στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων, ορίζεται δε ως συνύπαρξη δυο στοιχείων: 
της ηθικής – η οποία εκφράζει το σώμα ηθικών ιδεών στο οποίο πιστεύει ο/η διευθυντής 
– και της ηθικής δεοντολογίας ή πρακτικής – η οποία δηλώνει την έμπρακτη εφαρμογή 
των αρχών αυτών (Argiropoulou, 2011).  

Στην προκείμενη περίπτωση η στάση της διευθύντριας χαρακτηρίστηκε από συνέπεια 
στην εφαρμογή του θεσμικού της ρόλου ως σχετικά ουδέτερης έναντι των ομάδων. 
Διατήρησε δεοντολογικά απόσταση από τις ομάδες τηρώντας, ωστόσο, την ηθική αρχή 
της παρουσίας κάνοντας διακριτικά εμφανείς τις απόψεις της κατά της απόκρυψης των 
συμβάντων. Στο σημείο αυτό εκφράστηκε χαρισματικότητα σχετικά με τη στάθμιση 
της υπάρχουσας κατάστασης και της θέσης να ληφθούν στόχοι ιδεαλιστικού τύπου. Δεν 
εκφράστηκε όμως από τις πτυχές της αρέσκειας όλων δεδομένου ότι, η τοποθέτησή της 
εκλήφθηκε ως μεροληπτική από τη συντηρητική ομάδα η οποία αντέδρασε φατρια-
στικά. Η στάση αυτή ενισχύθηκε και με μια υπόρρητη συμπεριφορά προκατάληψης σε 
σχέση με την έμφυλη ιδιότητα της διευθύντριας (τα μέλη της συντηρητικής ομάδας 
ήταν κατά τα δυο τρίτα άνδρες), η οποία υπέσκαψε – στο επίπεδο των εντυπώσεων 
πάντως – το κύρος της έναντι της ομάδας αυτής. Η έμφυλη προκατάληψη στο χώρο της 
εκπαίδευσης έχει προσδιοριστεί και ως διάκριση προς τις γυναίκες εκπαιδευτικούς οι 
οποίες κατέχουν ή διεκδικούν ηγετικές θέσεις στην εκπαιδευτική ιεραρχία (Καμπούρ-
μαλη και συν, 2010). 

Η αντιμετώπιση της – ορατής – αυτής διάκρισης έγινε με όρους ηθικής αυθεντικότητας 
από τη διευθύντρια, η οποία παρενθετικά του κύριου θέματος των προπηλακισμών δια-
χειρίστηκε διαλογικά την υποφαινόμενη έμφυλη προκατάληψη αποδοκιμάζοντας κάθε 
υπόνοια σχετικά με την ταυτότητά της. Η ηθική αυθεντικότητα εκφράστηκε έτσι σε 
σχέση με τις πρωταρχικές ιδιότητες της πολίτου, ανθρώπου και εκπαιδευτικού ως ό-
φειλε να επισημάνει ενώπιον της κατάστασης. Η στάση αυτή επιβεβαίωσε την ηθική 
της παρουσίας – ασκώντας κριτική – αλλά και την ηθική της υπευθυνότητας διότι δια-
φύλαξε την κριτική αυτή από προσωπική εμπλοκή η οποία θα διασάλευε και θα ενέ-
πλεκε περαιτέρω το κύριο θέμα. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η συνδυαστική χρήση 
χαρισματικότητας και ηθικής της υπευθυνότητας αφενός διότι η διευθύντρια στάθηκε 
ευρετικά απέναντι σε μια έκτακτη εκτροπή και αφετέρου με την επινοητικότητα της 
δράσης αυτής κατάφερε να μη περιπλέξει το κύριο θέμα αποφεύγοντας να προκαλέσει 
επίθεση θίγοντας προσωπικά τους συντηρητικούς συναδέλφους. Ωστόσο, ένα στοιχείο 
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χαρισματικότητας ήταν ελλιπές μάλλον δικαιολογημένα. Το στοιχείο της αρχηγικής 
επιβολής των θέσεών της, το οποίο πάντως θα πρέπει να πιστωθεί στις αρετές διαχεί-
ρισης της κατάστασης στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής και συμμετοχικής αντίληψης για 
τη διαχείριση συγκρούσεων, στάση η οποία αναλύεται και κρίνεται στην ενότητα που 
ακολουθεί. 

Η διαχείριση της σύγκρουσης από τη διευθύντρια 

Η συνθήκη απαιτούσε διαχείριση με εμβάθυνση στην ατομική και στην ομαδική ψυχο-
λογία καθόσον η ομαδοποίηση έχει το χαρακτηριστικό να ξεπερνά το επίπεδο δυσαρέ-
σκειας των ατόμων σε ένα οργανισμό (Πασιαρδής, 2004: 9). Κατά συνέπεια, η διευθύ-
ντρια αναγκάστηκε να μεταχειριστεί μια ψυχολογική προσέγγιση αναγνωρίζοντας την 
πολυπλοκότητα του ανθρώπινου παράγοντα στη λειτουργία των οργανισμών. 

Στη βάση της προσέγγισης αυτής η διευθύντρια επέλεξε τη μορφή διαλογικότητας που 
υποβάλλει το δημοκρατικό μοντέλο διαχείρισης συγκρούσεων. Η επιλογή του δημο-
κρατικού τύπου εμπνέεται τόσο σε συνάρτηση με την ψυχοσύνθεση της διευθύντριας, 
(Πασιαρδής, 2004: 202) ως χαρακτηριστικού της ήρεμης και συνεργάσιμης προσωπι-
κότητάς της όσο και με το εγγενές κλίμα του σχολείου, (Πασιαρδής, 2004: 166) το οποίο 
διαμορφωμένο από το αποστασιοποιημένο στυλ ηγεσίας της διευθύντριας προήγαγε ε-
λάχιστους περιορισμούς, υψηλή υποστήριξη από τη διευθύντρια αλλά και χαμηλό 
βαθμό συνεργατικότητας και οικειότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών. 

Πρακτικά, το δημοκρατικό στυλ προβλέπει με σειρά έκφρασης εκ μέρους του/της διευ-
θυντή/τριας: α) την παρουσίαση ιδεών και αποδοχή ερωτήσεων, β) παρουσίαση εναλ-
λακτικής απόφασης που μπορεί να αλλάξει, γ) τον καθορισμό ορίων και το αίτημα στα 
μέλη να πάρουν απόφαση. Στο ακραίο όριο της προσέγγισης αυτής όπου αγγίζεται α-
πόλυτη αυτονομία των υφισταμένων ο διευθυντής/ηγέτης θέτει το πρόβλημα και η ο-
μάδα υφισταμένων αποφασίζει (Κουτούζης, 1999: 150). Στην προκείμενη περίπτωση 
όμως λόγω του παράγοντα μη συνεργατικότητας εκ του αποστασιοποιημένου στυλ υ-
πήρξε περιορισμός στα τρία αρχικά στοιχεία. 

Έτσι, η διευθύντρια αφού άκουσε τις απόψεις των δυο πλευρών και κατανόησε τις θέ-
σεις τους παρουσίασε την πρόταση να αντιμετωπιστεί το θέμα με κλήση των γονέων, 
αυστηρές προειδοποιήσεις για μη περαιτέρω ελαστικότητα και άμεση απομάκρυνση, 
στηριζόμενη σε επιχειρηματολογία του Συλλόγου Διδασκόντων, των μαθητών που εκ-
δηλώνουν παραβατική συμπεριφορά από το σχολικό χώρο για μια ημέρα, εφόσον 
προηγηθεί συνεννόηση και αποδοχή των όρων αυτών από τους γονείς τους, με την 
προϋπόθεση ότι έχουν εξαντληθεί στην πράξη από τους εκπαιδευτικούς οι παιδαγωγι-
κοί μέθοδοι, τρόποι, τεχνικές που συνέστησε ο σχολικός σύμβουλος της περιφερείας 
και προετοιμασία δημοσιοποίησης με επιστημονικό τρόπο που θα αναφέρεται στα γε-
νικά χαρακτηριστικά του φαινομένου και στην αντιμετώπιση, επίλυσή του, χωρίς να 
δίνονται στοιχεία και προσωπικά δεδομένα των μαθητών. Δέχθηκε τις ενστάσεις της 
συντηρητικής πλευράς για μη δημοσιοποίηση και της αντίθετης για άμεση πάταξη χω-
ρίς άλλα περιθώρια. Ανασυνθέτοντας το θέμα η διευθύντρια κατέθεσε, ως μέση λύση, 
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την πρόταση η δημοσιοποίηση - γνωστοποίηση να γίνει μέσα από επιστημονική σύν-
θεση του φαινομένου με κατάθεση εργασιών από τους συμμετέχοντες προκαλώντας 
προβληματισμούς στην κοινότητα μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένη 
ημερίδα. Κατ΄ επέκταση στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα στα πλαίσια του κύκλου 
μαθημάτων της Σχολικής Κοινωνικής Ζωής είναι εφικτό να λάβουν υπόσταση, να εκ-
πονηθούν, εργασίες projects από τους μαθητές του σχολείου με θέμα : « Σχολική βία, 
σχολικός εκφοβισμός» δυνάμενες να παρουσιασθούν στις ενδοσχολικές ημερίδες των 
εκπαιδευτικών ή περαιτέρω στο σύνολο των μαθητών σε διδακτικές ώρες που θα αφιε-
ρωθούν στην σχολική βία, στο αμφιθέατρο του σχολείου προκειμένου να επιτευχθεί ο 
προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο. Η λειτουργικότητα της πρό-
τασης έγινε δεκτή ως ανώτερο όριο αντιμετώπισης πριν ληφθούν κατασταλτικά μέτρα 
δείχνοντας μια διάσταση της συναλλακτικής ηγεσίας η οποία κινείται στην κατεύθυνση 
ουσιαστικών τροποποιήσεων στη σχολική ζωή (Πασιαρδής, 2004: 214). 

Συμπεράσματα 

Η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης φαινομένων σχολι-
κής βίας ή η άποψη ότι πρόκειται απλώς για δυσάρεστα περιστατικά ήταν δύο βασικά 
στοιχεία που αναδείχτηκαν από μια ομάδα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
που τήρησε μια μετριοπαθή στάση απέναντι στη διαχείριση ενός περιστατικού ενδο-
σχολικής βίας και ήρθε σε σύγκρουση με μια άλλη ομάδα εκπαιδευτικών που ήταν υπέρ 
της άμεσης αντιμετώπισης. Στη σύγκρουση αυτή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο το δη-
μοκρατικό στυλ ηγεσίας και η διαχείριση της ψυχολογικής προδιάθεσης των ομάδων, 
εκ μέρους της διευθύντριας του σχολείου, όπως και η ηθική υπευθυνότητα που επέ-
δειξε. Καταλήξαμε στο ότι η επίλυση ακανθωδών θεμάτων μέσα στη σχολική κοινό-
τητα, όπως της ενδοσχολικής βίας, παραπέμπεται στη διαχειριστική ικανότητα μιας χα-
ρισματικού τύπου ηγεσίας, στο μέτρο που αυτή συμβάλλεται με ικανότητες επικοινω-
νίας, ψυχολογικής διεισδυτικότητας, ήρεμης ιδιοσυγκρασίας, ηθικών προαιρέσεων και 
δημοκρατικές αντιλήψεις. Ο σύνθετος αυτός τύπος διευθυντικής διαχείρισης απαιτεί 
ενέργειες αυτό – βελτίωσης και προσέλκυσης στις αξίες των χαρακτηριστικών αυτών. 
Η σχολική ηγεσία της μονάδας που αντιμετώπισε το πρόβλημα λειτούργησε με τις δε-
ξιότητες του διευκολυντή (facilitator) στην αντιμετώπιση των κρίσεων και με επινόηση 
και οι δημιουργικότητα (Argyropoulou, 2011). Άλλωστε και άλλες έρευνες για το ρόλο 
της ηγεσίας αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της στη διαχείριση θεμάτων σχολικής 
βίας, όπως αυτή του Makhasane (2014), όπου αναδείχτηκε ότι η ηγεσία μπορεί να α-
ντιμετωπίσει τη σχολική βία. Ορισμένες πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν ήταν η δια-
χείριση της βίας, η διαχείριση σωματικών τιμωριών και η διαχείριση των συγκρού-
σεων. Ακόμη η έρευνα των Dupper & Meyer-Adams (2002), που αναδεικνύει το ρόλο 
του σχολικού ηγέτη στη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων μέσω της διαμόρφωσης 
ενός θετικού σχολικού κλίματος και επικοινωνίας. 
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Διδακτικά και παιδαγωγικά εχέγγυα και οργανωτικές διαδικασίες για συμμετοχή 
σε πανελλήνιους διαγωνισμούς ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού Σχολείου 

Μαστρογιάννης Αλέξιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., alexmastr@yahoo.gr 
Φραγκόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, gfraggy@sch.gr 

Περίληψη 

Οι συμμετοχές σχολείων σε διαγωνισμούς, παρά τις όποιες ενστάσεις που εγείρονται, 
είναι δυνατό να προσδώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία επιπρόσθετα γνωστικά 
και κοινωνικοποιητικά οφέλη, εξαιτίας, κυρίως, της κινητοποίησης του ενδιαφέρο-
ντος και της δημιουργίας κινήτρων που κομίζουν τέτοιες εξωσχολικές δράσεις. Σε 
αυτό το πλαίσιο ευγενούς άμιλλας, οι διαγωνισμοί Εκπαιδευτικής Ρομποτικής επωφε-
λούνται, ταυτόχρονα, των πολλών πλεονεκτημάτων της ρομποτικής, καθώς και της 
συμμετοχής σε διαγωνισμούς, και ευνοούν κατά πολύ τη μάθηση, επειδή τη συνδυά-
ζουν με τη δημιουργία και τη διασκέδαση. Η παρούσα εργασία περιγράφει την εξά-
μηνη προετοιμασία-διαδρομή μιας τάξης ενός περιφερειακού σχολείου μέχρι τη βρα-
βευμένη συμμετοχή της στον τελικό ενός Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής για παιδιά Δημοτικού Σχολείου, στον οποίο κατέκτησε τη δεύτερη θέση. 
Παρουσιάζονται, αναλυτικά, τόσο το παιδαγωγικό σκηνικό που διέτρεξε την όλη 
προσπάθεια αλλά και οι διαδικασίες οργάνωσης και προετοιμασίας που απαιτήθηκαν 
για αυτή την ωφέλιμη, επιτυχημένη συμμετοχή. Τέλος, αναφέρονται και τα πλούσια 
μαθησιακά οφέλη που αποκομίστηκαν από αυτή την τερπνή και καινοτομική εξωσχο-
λική δράση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ρομποτική, διαγωνισμός, Scratch, WEDO I- II, LEGO, edutainment 

Εισαγωγή - Συμμετοχή Σχολείων σε διαγωνισμούς 

Η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος, η έξαψη της περιέργειας και η δημιουργία κινή-
τρων αποτελούν ουσιώδεις παράγοντες μάθησης, οι οποίοι ενισχύουν τη διδακτική 
διαδικασία και διαμορφώνουν παρωθητικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Μαστρο-
γιάννης, 2015). Ιδιαιτέρως, τα κίνητρα για μάθηση είναι ένα κεντρικό πρόβλημα σε 
κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό, δεδομένου ότι τα κίνητρα είναι κύρια και κρίσιμη πη-
γή δραστηριοτήτων, καθώς λειτουργούν ωστικά, δίνοντας νόημα και αξία στην καθη-
μερινή εκπαιδευτική διαδικασία (Bazylev et al., 2014). Η δημιουργία ενθαρρυντικών 
συνθηκών μάθησης με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας 
είναι ένα συνεχές εκπαιδευτικό ζητούμενο, ανά τις σχολικές αίθουσες του κόσμου. 

Σε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης κινήτρων στην εκπαίδευση, πολλοί ερευνητές (Kuech 
& Sanford, 2014; Cantador & Conde, 2010; Mader, 2008; Ozturk & Debelak, 2008a) 
υποστηρίζουν ότι ένας καλά σχεδιασμένος σχολικός διαγωνισμός ενισχύει τα κίνητρα 
των μαθητών και ενθαρρύνει με διασκεδαστικό τρόπο τη μάθηση, ενώ ισχυροποιεί 
και διευρύνει προηγούμενες γνώσεις. Ακόμη, ως παράπλευρα οφέλη για τους μαθητές 
μπορούν να συγκαταλεχθούν η αναγνώριση και η ανάδειξη του ταλέντου τους αλλά 
και η αυτοεκτίμησή τους. Αδιαμφισβήτητα, η συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό Σχο-
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λείων προάγει την ομαδική εργασία, τον ενθουσιασμό, την ικανοποίηση και τις κοι-
νωνικές δεξιότητες, ενώ αποτελεί πρόκληση και πρόσκληση για τους μαθητές (αλλά 
και τους εκπαιδευτικούς), αφού μπορεί να διεγείρει την περιέργειά τους, τη δημιουρ-
γικότητά τους, να τους εμπνεύσει και να τους παρακινήσει για δράση (Tibell, 2008; 
Thrasher, 2008).  

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς βοηθά τους μαθητές (χαρισματικούς και μη) να αντι-
ληφθούν και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να αυξήσουν το ενδιαφέ-
ρον τους για τις επιστήμες, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες αυτοαπο-
τελεσματικότητας και να συμβάλλει στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής τους 
(Blankenburg et al., 2016; Ozturk & Debelak, 2008a). Η επαφή με εκατοντάδες παι-
διά από όλο τον κόσμο, η γνωριμία με κορυφαίους του είδους, η απόκτηση εμπειριών 
σε διαγωνισμούς, η δοκιμασία των ιδίων ιδεών και γνώσεων, η μύηση στον προγραμ-
ματισμό των ενεργειών και στην ακρίβεια των χρονοδιαγραμμάτων που απαιτεί η 
προετοιμασία, καθώς και η αύξηση των ηγετικών ικανοτήτων είναι ακόμη μερικά 
πλεονεκτήματα από τα οποία μπορεί να επωφεληθούν οι μαθητές που συμμετέχουν 
σε διαγωνισμούς (Bishop & Walters, 2007; Schuster, Devol & Melo, 2006).  

Τέλος, η χαρά της δημιουργίας, η μύηση στην εργασία και στα υψηλά στάνταρντ, η 
ευγενής άμιλλα, ο σεβασμός της δουλειάς των άλλων, η βελτίωση της συμμετοχής 
στην τάξη, η μείωση της απροθυμίας και φυγοπονίας, η ενίσχυση της γνώσης του κό-
σμου μέσω των σχετικών μοντελοποιήσεων, ο έλεγχος της ποιότητας της διδασκαλίας 
και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα, καθώς και η διαχείριση της επιτυχίας 
και αποτυχίας συμπληρώνουν τις θετικές παιδαγωγικές περιστάσεις που μπορεί να 
οικοδομήσουν οι σχολικοί διαγωνισμοί (Bazylev et al., 2014; Butters, 2011; Ozturk & 
Debelak, 2008a; 2008b). 

Ωστόσο, όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις συμβαίνει, υπάρχουν και ενστάσεις 
ως προς την παιδαγωγική ωφελιμότητα των διαγωνισμών, ως σχολικών δράσεων. Εί-
ναι αμφίβολο για μερικούς, αν οι διαγωνισμοί στην εκπαίδευση έχουν θετικό αντί-
κτυπο και επιρροή στο μαθησιακό κεφάλαιο των μαθητών (Cantador & Conde, 2010), 
καθώς οι διαγωνισμοί πιθανόν να βλάπτουν τη μαθησιακή διαδικασία αναγκάζοντας 
τους μαθητές να επικεντρωθούν στους στόχους αντί στην ίδια τη διαδικασία. Ακόμη, 
και το άγχος και η ανησυχία στα οποία εκτίθεται ένας μαθητής, που συμμετέχει σε 
έναν διαγωνισμό, έχουν αρνητικές συνέπειες, αφού δημιουργούν φραγμούς και προ-
σκόμματα στην ολοκλήρωση και την ανάπτυξή του, και είναι δυνατό να επηρεάσουν 
την απόδοσή του, οδηγώντας τον σε χαμηλή αυτοεκτίμηση (Ozturk & Debelak, 
2008a; Vockell, 2004).  

Ένα άλλο σημείο κριτικής εστιάζει στην παρότρυνση για μάθηση, που ναι μεν επι-
τυγχάνουν οι διαγωνισμοί, η οποία, όμως, στηρίζεται σε εξωτερικά κίνητρα. Αλλά, 
ακόμη και έτσι, αυτή η εξωτερική παρότρυνση (και όχι εσωτερική παρώθηση) μπορεί 
να αποτελέσει αφετηρία για τον μαθητή, ώστε να προχωρήσει σε μια εγγενή ανακά-
λυψη της χαράς, που προσφέρει η μάθηση κάθε επιστήμης (Kuech & Sanford, 2014). 
Πράγματι, είναι παρακινδυνευμένο να υποστηριχθεί ότι ένας διαγωνισμός, που απαι-
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τεί συνεχή και αυστηρή δουλειά καθ’ όλη τη διάρκεια μιας προετοιμασίας πολλών 
μηνών, προσφέρει μόνο εξωτερικά κίνητρα. Οι Ozturk & Debelak (2008a) πιστεύουν 
ότι ανάλογα με τη φύση του διαγωνισμού, τη διάρκεια της προετοιμασίας και την η-
λικία-ωριμότητα των συμμετεχόντων, οι ακαδημαϊκοί διαγωνισμοί μπορεί να είναι 
ένας παραγωγικός συνδυασμός εσωτερικών και εξωτερικών κινήτρων. Για παράδειγ-
μα, ένας διαγωνισμός που περιλαμβάνει μόνο μία συγκέντρωση των μαθητών και α-
παιτεί πολύ λίγη ή καθόλου προετοιμασία θα προσφέρει σχεδόν αποκλειστικά εξωτε-
ρικά κίνητρα. 

Γενικά, όμως, όπως και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης - 
ΟΟΣΑ προτείνει, τα σχολεία πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν 
συχνότερα σε διαγωνισμούς, ως σχολικές δράσεις (OECD, 2016). Οι διαγωνισμοί ως 
εξωσχολικές δραστηριότητες βοηθούν να διευρύνονται και να κατανοούνται επιστη-
μονικές έννοιες και γνώσεις και αποτελούν δέλεαρ, ώστε οι μαθητές να αποκτούν 
πραγματικό ενδιαφέρον για τη μάθηση της επιστήμης και την κατανόηση των επιστη-
μονικών φαινομένων. Μάλιστα, έχει επισημανθεί ότι οι μαθητές, που συμμετέχουν σε 
ακαδημαϊκούς διαγωνισμούς, έχουν βελτιωμένες επιδόσεις σε διάφορα σχετικά τεστ 
(Butters, 2011).  

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική και οι Διαγωνισμοί της 

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η ρομποτική είναι μια συναρπαστική περιοχή με 
πολλή παρωθητική ενέργεια, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρακινήσει 
τη μάθηση και να αυξήσει την ψυχαγωγία τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες 
(Johnson, 2003). Ως επακόλουθο, το ενδιαφέρον για τη ρομποτική έχει αυξηθεί ση-
μαντικά τα τελευταία χρόνια, και η αγορά και η κατασκευή ρομπότ, που χρησιμοποι-
ούνται για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς (edutainment), έχει εκτιναχθεί 
(Barreto & Benitti, 2012). Η ρομποτική έχει γίνει μέρος της σύγχρονης ζωής, και ως 
εκ τούτου η κατασκευή ρομπότ και αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου στην 
παγκόσμια βιομηχανία κρατά σημαντικό μερίδιο (Filippov, Ten & Fradkov, 2017). 

Η ρομποτική, πέραν της κρίσιμης διείσδυσής της και της σχετικής κυριαρχίας της 
στην καθημερινότητα, αποτελεί, πια, σημαντικό κομμάτι και της σχολικής εκπαίδευ-
σης. Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένας γενικευμένος όρος, που χρησιμοποιείται 
για να υποδηλώσει ένα γνωστικό αντικείμενο, και απαιτεί από τους μαθητές όχι μόνο 
να προγραμματίζουν ρομπότ, αλλά ακόμα και να τα σχεδιάζουν, να τα δημιουργούν 
και να τα συναρμολογούν (Di Lieto et al., 2017). Η ρομποτική θεωρείται από πολλούς 
ότι προσφέρει σημαντικά μαθησιακά οφέλη στην εκπαίδευση όλων των επιπέδων 
(Johnson, 2003) και οι δυνατότητές της για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθη-
σης είναι εξαιρετικά πλούσιες, όπως ήδη από τη δεκαετία του 1990, ο Seymour Pa-
pert, o επινοητής του κονστρουκτιονισμού, είχε επιχειρηματολογήσει (Papert, 1993).  

Η ρομποτική, επειδή είναι ένα συναρπαστικό θέμα για τους μαθητές όλων των ηλι-
κιών, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και ερευνητών, καθώς μπορεί 
να επηρεάσει σημαντικά τη φύση της επιστήμης, της μηχανικής και της τεχνολογικής 
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εκπαίδευσης (Matarič, 2004). Θεωρείται, δε, μοναδικό και πολύτιμο εκπαιδευτικό 
εργαλείο για την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για όλους τους 
μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Afari & Khine, 2017). 
Πράγματι, πολλά ευρήματα μελετών και ερευνών καταδεικνύουν ότι η Εκπαιδευτική 
Ρομποτική ενισχύει τη ζωή των μαθητών και επηρεάζει θετικά την επιστημονική τους 
απόδοση, καθώς και τις σχέσεις με τους συμμαθητές τους (Karahoca, Karahoca & 
Uzunboylu, 2011). Η αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα σχολεία, ως ε-
νός αξιόλογου εποικοδομιστικού και διαμεσολαβητικού εργαλείου, μπορεί να αλλά-
ξει, προς το καλύτερο, την πρόσβαση των μαθητών στις γνώση και τις δεξιότητες, 
μέσω της ενεργούς εμπλοκής τους σε ίδια ή κοινά έργα και πειράματα (Tocháček, 
Lapeš & Fuglík, 2016).  

Μάλλον, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση ο ισχυρισμός ότι η συμπερίληψη της Επιστή-
μης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών στα Αναλυτικά Προ-
γράμματα παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο και μια σημαντική βελτίωση στην ταχύτητα 
της μάθησης (Scaradozzi et al., 2015). Η ρομποτική μπορεί να βοηθήσει καίρια και 
ουσιαστικά προς αυτή τη μετασχηματιστική και αναπλαισιωτική κατεύθυνση, καθώς 
είναι ένα πολυεπιστημονικό πεδίο (Afari & Khine, 2017; Johnson, 2003), που περι-
λαμβάνει Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική, Σχεδίαση και 
Καινοτομία, Πληροφορική, Προγραμματισμό και Ψυχολογία. Η σύνθεση των 4 πρώ-
των παραπάνω επιστημών (στα αγγλικά: Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) αποτελούν τη γνωστή εκπαιδευτική προσέγγιση STEM. Η Εκπαιδευτι-
κή Ρομποτική είναι βεβαιωμένο ότι μπορεί να αποτελέσει δραστικό, αποτελεσματικό, 
γνωστικό και παρωθητικό εργαλείο αλλά και «κατηφορικό κανάλι» διδασκαλίας και 
μάθησης, προσδίδοντας ώθηση στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών και βελ-
τιώνοντας την κατανόηση συγκεκριμένων περιοχών της STEM (Di Lieto et al., 2017; 
Johnson, 2003).  

Συνυπολογιζομένων των εγγενών μαθησιακών και παιδαγωγικών ωφελημάτων, που 
προσφέρει η Εκπαιδευτική Ρομποτική αλλά και η συμμετοχή σχολείων σε διαγωνι-
σμούς, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, προβάλλει ως εκ των ων ουκ άνευ η συ-
μπόρευση, η αλληλοσυμπλήρωση και η ταυτόχρονη υλοποίηση και αξιοποίηση αυ-
τών των δυο μαθησιακά επωφελών δράσεων. Για αυτό τον λόγο είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθεί ένα σύστημα διαγωνισμών και προκλήσεων στην Εκπαιδευτική Ρομποτι-
κή, το οποίο θα ικανοποιεί τα υψηλά επίπεδα των διεθνών στάνταρντ (Bazylev et al., 
2014). 

Κάθε ομάδα που συμμετέχει σε διαγωνισμό ρομποτικής χρησιμοποιεί ρομποτικά κιτ 
(συνήθως LEGO), που συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται πολύ εύκολα, 
καθώς και άλλα εξαρτήματα, για να κατασκευάσει κάθε είδους αντικείμενο και ρο-
μπότ.  

Επίσης, απαραίτητη είναι και η γνώση κάποιας απλής γλώσσας προγραμματισμού, 
ώστε να παραχθούν οι κινήσεις-εντολές που απαιτούνται. Στις μέρες μας, ήδη από το 
2006, μια νέα γλώσσα προγραμματισμού, η Scratch, απόθεσε τα τεχνολογικά-
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γνωστικά όπλα της στα ποντίκια και στα πληκτρολόγια μαθητών ανώτερης σχολικής 
μέχρι και λυκειακής ηλικίας (Maloney et al., 2004). Η γλώσσα αυτή είναι φιλική, ελ-
κυστική, προσιτή, βιωματική και ευέλικτη, δεν απαιτεί οποιαδήποτε γραφή κώδικα 
και τα λάθη στη σύνταξη είναι αδύνατα. Μέσω αυτής, οι μαθητές δημιουργούν, εύ-
κολα, διαδραστικές ιστορίες, παιχνίδια, και κινούμενα σχέδια. Η Scratch είναι ένα 
οπτικό περιβάλλον προγραμματισμού, που επιτρέπει στους χρήστες να μάθουν προ-
γραμματισμό υπολογιστών, ενώ καταπιάνονται και ασχολούνται με έργα που έχουν 
νόημα για αυτούς, όπως είναι οι ιστορίες και τα παιχνίδια (Maloney et al., 2010). Η 
νέα αυτή γλώσσα προγραμματισμού είναι ένα οπτικώς ελκυστικό, εξαιρετικά εύχρη-
στο και αλληλεπιδραστικό πακέτο λογισμικού, που καθιστά δυνατό τον προγραμμα-
τισμό χωρίς την καταφυγή σε οποιονδήποτε κώδικα (Clark & Rogers, & Spradling, 
2011). Μάλιστα, ένας βασικός στόχος της ομάδας σχεδιασμού ήταν να εισαχθεί ο 
προγραμματισμός σε χρήστες, δίχως ουδεμία προηγούμενη, σχετική εμπειρία.  

Γενικά, η συμμετοχή σχολείων σε διαγωνισμούς ρομποτικής προσφέρει ιδιαίτερα και 
παραπανίσια οφέλη στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα οποία μπορούν να συνοψι-
σθούν στα παρακάτω (Afari & Khine, 2017; Bazylev et al., 2014; Johnson, 2003; Pa-
pert, 1996): 

• Τροφοδοτείται το ενδιαφέρον και η περιέργεια των μαθητών (αλλά και των ενηλί-
κων).  

• Προσφέρονται πρακτικές δραστηριότητες με διασκεδαστικό τρόπο.  
• Δημιουργούνται ελκυστικά μαθησιακά περιβάλλοντα.  
• Βελτιώνονται ο ψηφιακός εγγραμματισμός και οι αλγοριθμικές δεξιότητες. 
• Αναπτύσσεται και καλλιεργείται η βιωματική μάθηση (learning by doing). 
• Ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα και αναπτύσσεται και καλλιεργείται η βιωματική 

μάθηση (learning by doing). 
• Οι μαθητές αποκτούν πολλές γνώσεις σχετικά με την τεχνολογία, αναπτύσσουν δε-

ξιότητες προγραμματισμού και εμπλέκονται ενεργητικά στη σχεδίαση, κατασκευή και 
συναρμολόγηση προϊόντων, εργαλείων και μακετών. 

• Οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, κριτικής σκέψης, μο-
ντελοποίησης και συνεργασίας. 

• Οι μαθητές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και να δημιουργούν 
καινοτόμους σχεδιασμούς. 

• Οι μαθητές παρακινούνται να γράφουν πιο εύκολα, καθώς τεκμηριώνουν τα σχέδια 
και τα πειράματά τους.  

• Οι μαθητές συμμετέχουν ανεπιτήδευτα και φυσικά, καθώς παίζουν, και μαθαίνουν 
καλύτερα, υπό του ενεργού ρόλου τού σχεδιαστή και του κατασκευαστή. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιασθούν όλα τα επεισόδια και η διαδρομή της επιτυχημένης 
(βραβευμένης) συμμετοχής μιας ομάδας μαθητών της Ε΄ Δημοτικού ενός περιφερεια-
κού Σχολείου, οι οποίοι πήραν μέρος σε έναν σχετικό πανελλήνιο διαγωνισμό Εκπαι-
δευτικής Ρομποτικής το σχολικό έτος 2016-17. Ειδικότερα, θα μελετηθούν οι διδα-
κτικές και παιδαγωγικές συνθήκες αλλά και οι διαδικασίες οργάνωσης και προετοι-
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μασίας που απαιτούνται, οι οποίες μπορεί να εξασφαλίσουν, κατά το δυνατό, μια α-
ξιοπρόσεκτη παρουσία με παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά, κατά το πλείστον, οφέλη. 

Η συμμετοχή ενός σχολείου σε διαγωνισμό ρομποτικής. Μελέτη περίπτωσης 

Το 2015 διεξήχθη για πρώτη φορά ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής αποκλειστικά για παιδιά Δημοτικού, ηλικίας 8-12 ετών, υπό την αιγίδα του 
μη κερδοσκοπικού Οργανισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Επιστήμης με διακριτι-
κό τίτλο WRO Hellas. O διαγωνισμός μέχρι σήμερα (2018), σύμφωνα με τους οργα-
νωτές, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοση της 
νέας εκπαιδευτικής μεθόδου STEM και την ένταξή της στο σύστημα διδασκαλίας και 
εκπαίδευσης των μαθητών στην Ελλάδα. 

Η ιδέα για τη συμμετοχή του Σχολείου στον Τρίτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαι-
δευτικής Ρομποτικής για παιδιά Δημοτικού, ενθουσίασε τους μαθητές. Οι προηγού-
μενες άλλωστε συμμετοχές του σχολείου, στον διαγωνισμό αυτό, είχαν ήδη διαμορ-
φώσει ένα πολύ θετικό, δημοφιλές κλίμα υπέρ της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής.  

Η προετοιμασία θα διαρκούσε περίπου πέντε μήνες. Τόσο οι κανονισμοί του διαγω-
νισμού (κάθε ομάδα έπρεπε να αποτελείται το πολύ από έξι μέλη), όσο και η έλλειψη 
ρομποτικών κιτ (το σχολείο διέθετε μόνο ένα), επέβαλαν, τελικά, τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό μόνο μιας ομάδας παιδιών της Πέμπτης τάξης, αποτελούμενη από έξι μα-
θητές (4 αγόρια, 2 κορίτσια). 

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός και επιβλέπων της ομάδας που θα εκπροσωπούσε το 
Σχολείο, από την πρώτη στιγμή θεώρησε σημαντικό η δράση αυτή να μην περιοριστεί 
μόνο σε έξι παιδιά, αλλά να υλοποιηθεί από το σύνολο των μαθητών του τμήματος. Ο 
πλουραλισμός αυτός και η καθολικότητα της συμμετοχής θα έδινε τη δυνατότητα για 
σύνδεση της δράσης με τα υπόλοιπα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος αλλά 
και για μια ενδεχόμενη διαθεματική διδακτική προσέγγιση με σημαντικά οφέλη για 
τους μαθητές.  

Ο διαγωνισμός προσκαλούσε τους μαθητές να κατασκευάσουν μοντέλα με αυτοματι-
σμούς, σύμφωνα με το κεντρικό θέμα του, που είχε τίτλο «Οχήματα και μεταφορές 
του αύριο». Για την κατασκευή έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το ρομποτικό κιτ LEGO 
WeDo (1.0 ή 2.0), το οποίο θα προγραμματιζόταν, μέσω της γλώσσας προγραμματι-
σμού Scratch. 

Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν στις αρχές Οκτωβρίου, πριν ακόμη ανακοινωθεί το θέμα 
του διαγωνισμού. Στο σύνολο των παιδιών, παρότι ήταν ήδη εξοικειωμένο με τη 
Scratch από το μάθημα Πληροφορικής, έγιναν κάποια σχετικά μαθήματα επανάληψης 
και υπενθύμισης. Περισσότερη βαρύτητα δόθηκε στην επαφή και τη γνωριμία των 
μαθητών με το ρομποτικό πακέτο WeDo 1.0 και 2.0, το οποίο διέθετε το σχολείο από 
παλαιότερες σχετικές συμμετοχές.  

Τα πακέτα αυτά της LEGO περιέχουν αισθητήρα κλίσης, αισθητήρα απόστασης και 
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ηλεκτρικό κινητήρα, στοιχεία απαραίτητα για κατασκευές με αυτοματισμούς. Για την 
αρχική προετοιμασία διατέθηκαν περίπου 15 απογευματινές εξωδιδακτικές ώρες στον 
χώρο του σχολείου. Συμμετείχαν και οι 22 μαθητές της τάξης (υπήρξε έγγραφη συ-
γκατάθεση των γονέων). Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και αξιοποιώντας δικά 
τους τουβλάκια Lego, τα οποία έφεραν στο σχολείο, πειραματίστηκαν δημιουργώντας 
απλές κατασκευές με αυτοματισμούς, τις οποίες προγραμμάτιζαν μέσω Scratch, μέχρι 
τις αρχές Νοεμβρίου που ανακοινώθηκε το θέμα του διαγωνισμού.  

Το μεθοδολογικό μοντέλο που ακολουθήθηκε ήταν προσαρμοσμένο στο μοντέλο των 
Carbonaro, Rex & Chambers (2004), το οποίο περιλαμβάνει το στάδιο της ενεργοποί-
ησης, της εξερεύνησης, της διερεύνησης, της δημιουργίας και τέλος της παρουσία-
σης. 

Στο στάδιο της ενεργοποίησης των μαθητών, τους δόθηκε χρονικό περιθώριο περίπου 
δύο εβδομάδων μέσα στο οποίο έπρεπε να συλλέξουν στοιχεία, να συζητήσουν και να 
προβληματιστούν σχετικά με τα οχήματα και τις μεταφορές του αύριο. Στο στάδιο 
αυτό αναζητήθηκαν οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών οι οποίες θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν στη συνέχεια. 

Στο επόμενο στάδιο, της διερεύνησης, οι μαθητές κλήθηκαν να αξιοποιήσουν τις 
γνώσεις τους αλλά και την έρευνα που ήδη είχαν κάνει. Μέσα από στρατηγικές κα-
ταιγισμού ιδεών και διαλογικής συζήτησης, οι μαθητές πρότειναν ιδέες κατασκευής, 
οι οποίες ήταν σαφώς σχετικές και με το θέμα του διαγωνισμού αλλά και πρακτικά 
υλοποιήσιμες. Η ιδέα, η οποία τελικά προκρίθηκε, δεν άργησε να παρουσιαστεί. Ένα 
αιωρούμενο τρένο, όπως το maglev, το οποίο κινείται πάνω σε μαγνητικό πεδίο, έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται απαραίτητα για ένα μεταφορικό μέσο του 
μέλλοντος, όπως ταχύτητα, άνεση και οικονομία. Σύμφωνα με το σενάριο που έφτια-
ξαν τα παιδιά, ένα αιωρούμενο βαγόνι θα κινείται ευθύγραμμα, σε μια διαδρομή ο-
γδόντα εκατοστών, μεταφέροντας εμπορεύματα από έναν σταθμό σε έναν άλλο.  

Το πλέον δύσκολο τμήμα της κατασκευής ήταν ο διάδρομος, πάνω στον οποίο θα κι-
νούνταν το αιωρούμενο βαγόνι. Ωστόσο, το σχετικό υλικό και τα video που αναζητή-
θηκαν στο διαδίκτυο αλλά και η βοήθεια κάποιων γονέων βοήθησαν πολύ στο στάδιο 
αυτό, ώστε το πρώτο τμήμα της κατασκευής να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Το βαγόνι 
κατασκευασμένο από τουβλάκια lego, το οποίο μπορούσε να κινείται αιωρούμενο 
πάνω σε διάδρομο ογδόντα εκατοστών, ήταν έτοιμο. 

Στη συνέχεια, η μόνη εκκρεμότητα για την ολοκλήρωση της κατασκευής, αφορούσε 
στον προγραμματισμό των αυτοματισμών και τη δημιουργία υποστηρικτικού υλικού 
για την παρουσίαση. Στο στάδιο αυτό οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες των 
τεσσάρων περίπου ατόμων, οι οποίες ανέλαβαν: 

• Η πρώτη ομάδα την ολοκλήρωση της κατασκευής 
• Η δεύτερη τον προγραμματισμό των αυτοματισμών 
• Η τρίτη τη δημιουργία εικονικής αναπαράστασης της κατασκευής μέσω Scratch 
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• Η τέταρτη τη σύνταξη των κειμένων της παρουσίασης 
• Η πέμπτη τη δημιουργία ενός Power Point, άμεσα σχετιζόμενου με τα κείμενα της 

παρουσίασης 

Οι ομάδες λειτουργούσαν παράλληλα. Ο συντονισμός τους υπήρξε ιδιαίτερα δύσκο-
λος, καθώς έπρεπε, συνεχώς, να λύνονται μικρά πρακτικά προβλήματα που πολλές 
φορές οδηγούσαν σε αδιέξοδο, θέτοντας σε κίνδυνο την ολοκλήρωση της κατασκευ-
ής. Παρόλα αυτά, μετά από δύο μήνες δουλειάς, οι ομάδες ολοκλήρωσαν το έργο 
τους, και η κατασκευή στο τέλος Ιανουαρίου ήταν έτοιμη (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Η τελική κατασκευή του αιωρούμενου τρένου 

Το τελικό έργο είχε διαστάσεις μακέτας περίπου 60 εκ. επί 120 εκ. και περιελάμβανε 
τέσσερα μέρη. Τους δύο σταθμούς που βρίσκονται αριστερά και δεξιά, τον διάδρομο 
μέσα στον οποίο κινείται το βαγόνι και τέλος το ίδιο το βαγόνι, πάνω στο οποίο φορ-
τώνονται και ξεφορτώνονται τα εμπορεύματα. Για να είναι εύκολο στον καθένα να 
δει το τρένο να αιωρείται, τα πλαϊνά στηρίγματα του διαδρόμου φτιάχτηκαν από διά-
φανο πλαστικό. Για τους αυτοματισμούς της κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν ένας αι-
σθητήρας κλήσης, ένας αισθητήρας απόστασης και δύο ηλεκτρικοί κινητήρες. 

Όταν το τρένο φτάνει στον σταθμό φόρτωσης, ακουμπά πάνω στην εξέδρα που βρί-
σκονται τα εμπορεύματα και την ανατρέπει. Τότε, ο αισθητήρας κλήσης σταματά το 
τρένο και οι μπίλιες, που έχουν χρησιμοποιηθεί σαν εμπορεύματα, πέφτουν μέσα στο 
βαγόνι. Στη συνέχεια, το βαγόνι κινείται ανάποδα προς τον άλλο σταθμό. Όταν ο αι-
σθητήρας απόστασης αντιληφθεί το βαγόνι που έχει φτάσει στον σταθμό, το σταμα-
τάει και δίνει εντολή να ανοίξει η πόρτα του. Τότε, οι μπίλιες πέφτουν πάνω σε μια 
τσουλήθρα και φορτώνονται σε ένα αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα, ο τρόπος λειτουργίας 
της κατασκευής αποτυπωνόταν με εικονική αναπαράσταση και στον υπολογιστή μέ-
σω Scratch. Ως υπόβαθρο-φόντο χρησιμοποιήθηκε ένας χάρτης της Ευρώπης. Ένα 
τρένο κινείται από τον έναν σταθμό της Ελλάδας στον άλλο σταθμό της Γαλλίας, με-
ταφέροντας εμπορεύματα από τη χώρα μας στη Γαλλία. Το τρένο του χάρτη κινείται 
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παράλληλα και ταυτόχρονα με τις εντολές των αισθητήρων.  

Στο τελευταίο στάδιο, της παρουσίασης, οι έξι μαθητές που επιλέχτηκαν ως εκπρό-
σωποι της ομάδας της τάξης, παρουσίασαν την κατασκευή σε κάθε ένα από τα υπό-
λοιπα τμήματα του σχολείου ξεχωριστά, κάνοντας έτσι δοκιμές και πρόβες πριν τον 
διαγωνισμό. 

Η επιτυχημένη συμμετοχή της ομάδας στους περιφερειακούς αγώνες του διαγωνι-
σμού την οδήγησε στον τελικό διαγωνισμό, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 18 
Μαρτίου 2017, στην αίθουσα Γ. Κασιμάτης στο ΟΑΚΑ. Συνολικά, στον διαγωνισμό 
συμμετείχαν 3.300 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου και 730 σχολικές 
ομάδες. Η πολύ όμορφη αυτή περιήγηση στις παιδαγωγικά μεγαλόδωρες λεωφόρους 
της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής τελείωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μιας και η 
ομάδα που εκπροσώπησε το σχολείο κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον τελικό του 
Τρίτου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για παιδιά Δημοτικού 
Σχολείου. 

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Στους διαγωνισμούς σχολείων, παρότι επικρατεί ένας σχετικός σκεπτικισμός, ως προς 
τις παιδαγωγικές τους διαστάσεις, φαίνεται να επιτυγχάνεται μια ισορροπία μεταξύ 
ανταγωνισμού και συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, η εστίαση στους μαθησιακούς 
στόχους αντί στον ίδιο τον ανταγωνισμό παραμένει ενεργή και κυρίαρχη κατά τη δια-
δικασία (Cantador & Conde, 2010).  

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ψυχολόγο Robert Mills Gagne (1916-2002), η εφαρμογή 
ενός μοντέλου εννέα βημάτων-γεγονότων δίνει ισχυρή, προκαθορισμένη δόμηση στα 
σχέδια μαθημάτων αλλά και μια ολιστική θέαση για τη διδασκαλία, ενώ αποτελεί και 
έναν άριστο τρόπο για να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική και συστηματική μάθη-
ση (Μαστρογιάννης, 2015). Το πρώτο από αυτά τα γεγονότα αναφέρεται στην από-
κτηση της προσοχής και τη δημιουργία κινήτρων. Η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος 
και η έξαψη της περιέργειας που πράγματι προσφέρουν οι συμμετοχές των μαθητών 
σε διαγωνισμούς Εκπαιδευτικής Ρομποτικής ενισχύουν τη διδακτική διαδικασία και 
διαμορφώνουν εκπαιδευτικές περιστάσεις αιχμαλώτισης και διατήρησης της προσο-
χής, οι οποίες μπορεί να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και 
της μάθησης. Η συμμετοχή του συγκεκριμένου σχολείου στον διαγωνισμό ρομποτι-
κής, μέσω των αβανταδόρικων συνθηκών για τη μάθηση που δημιουργήθηκαν, επι-
χειρηματολογεί ισχυρά υπέρ των αμέσως παραπάνω, συνηγορικών προς τη μάθηση, 
προτάσεων. 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην περίπου εξάμηνη προετοιμασία, αλλά και αυτοί 
που έλαβαν μέρος στην τελική φάση, είχαν την ευκαιρία, σε πλαίσιο ευγενούς άμιλ-
λας, όχι μόνο να έρθουν σε επαφή με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινω-
νιών, αλλά και να μάθουν να συνεργάζονται, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, να 
ισχυροποιούν την κριτική τους σκέψη, να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, να ανα-
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πτύσσουν κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, να γίνουν περισσότερο δη-
μιουργικοί, αντιμετωπίζοντας πρακτικά προβλήματα και δυσκολίες κατά την υλοποί-
ηση μιας κατασκευής και ενός έργου. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα, μέσω της κοινω-
νικής αλληλεπίδρασης και των αυθεντικών, βιωματικών δραστηριοτήτων στις οποίες 
συμμετείχαν, να βελτιώσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, μοντελοποίησης 
και προγραμματισμού. Τέλος, η όλη βιωματική διαδικασία λειτούργησε και αποτρε-
πτικά, εναντίον της αδρανούς γνώσης. Ένα από τα κύρια φαινόμενα της ένδειας της 
σχολικής γνώσης είναι η λεγόμενη αδρανής γνώση, οι αποκτηθείσες σχολικές γνώ-
σεις και δεξιότητες, δηλαδή, που δεν μεταφέρονται και δε χρησιμοποιούνται σε κα-
ταστάσεις της καθημερινής ζωής. Γενικά, η βιωματικότητα δεν προκρίνεται και δεν 
ενισχύεται στο σχολείο, αφού οι γνώσεις που δίνονται στο σχολείο δε συνδέονται με 
καταστάσεις της πραγματικής ζωής (Βοσνιάδου, 2006). 

Αναντίρρητα, είναι καιρός τα Αναλυτικά Προγράμματα της Υποχρεωτικής Εκπαί-
δευσης να συμπεριλάβουν στις γνωστικές αποσκευές τους μια σειρά από μαθήματα 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, αφού πρώτα, φυσικά, προηγηθεί η σχετική επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών. Τα αντισταθμιστικά οφέλη, μιας τέτοιας «καινοτομίας», σύμφω-
να με όσα παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία, θα είναι πολύ πλούσια, γενναιό-
δωρα και μαθησιακά αξίζοντα.  

Σύμφωνα, με τον Sebastian Thrun, γνωστό Αμερικανογερμανό επιστήμονα της Πλη-
ροφορικής, η ρομποτική, πέραν των πολλών άλλων, δίνει και τη δυνατότητα για εξο-
νυχιστική μελέτη της νοημοσύνης (από www.brainyquote.com/topics/robotics). Όσον 
αφορά, βέβαια, στους μαθητές, η ρομποτική δημιουργεί ένα άκρως επιζητούμενο κα-
ταλυτικό παιδαγωγικό τρίπτυχο, καθώς συνδυάζει τη δημιουργία, τη μάθηση και τη 
διασκέδαση. Το τρίπτυχο αυτό σε αντιστοιχία με το θέμα του αναφερθέντος διαγωνι-
σμού μπορεί να μετασχηματιστεί σε ένα φουτουριστικό αεικίνητο όχημα, το οποίο θα 
ταξιδεύει τους μαθητές στους ανοιξιάτικους και γεμάτους χαμόγελα σχολικούς Πα-
ραδείσους…  
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Η δοκιμασία Turing στην τάξη – το παιχνίδι της μίμησης 
Μια βιωματική προσέγγιση των εννοιών τεχνητής και φυσικής νοημοσύνης 

Πάτκου Ευδοξία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19 & Π.Ε.04.01, M.Sc  

epatkou@sch.gr 

Περίληψη 

«Μπορούν οι μηχανές να σκέφτονται;»: ένα ερώτημα που τίθεται σε συζήτηση σε μία 
τάξη μαθητών Γ΄ Γυμνασίου, με στόχο να προσεγγίσουν τη σημασία των όρων «μη-
χανή», «σκέφτομαι», «νόηση», «τεχνητή νοημοσύνη», «φυσική νοημοσύνη».  Η δρα-
στηριότητα βασίζεται σε μια πρωτοποριακή ιδέα ενός σπουδαίου μαθηματικού, του  
Alan Turing που θεωρείται  «πατέρας της επιστήμης των υπολογιστών». Ο Turing, 
λοιπόν, το 1950, για να αποφύγει την ασάφεια του όρου «σκέφτομαι» προτείνει μια 
δοκιμή. Αυτή τη δοκιμή, που είναι γνωστή ως «Test Turing», προσομοιώσαμε στην 
τάξη, με παίκτες τους ίδιους τους μαθητές. 

Λέξεις-Kλειδιά: τεχνητή νοημοσύνη, φυσική νοημοσύνη, μηχανή, άνθρωπος, δοκι-
μασία Turing 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, όλο και πιο συχνά βομβαρδιζόμαστε με διαφημίσεις για διάφο-
ρες συσκευές ατομικές ή οικιακές, όπως smartphone, ipad, κλιματιστικά, πλυντήρια ή 
έξυπνους φούρνους... Έχουν άραγε αυτές οι συσκευές νοημοσύνη; Είναι διαφημιστι-
κές υπερβολές; Από ποιο σημείο και μετά οφείλουμε να δεχθούμε ότι ένα ον έχει 
νοημοσύνη; 

Οι διαισθήσεις μας παύουν να είναι τόσο ξεκάθαρες όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με 
υπολογιστικά συστήματα που εξάγουν συμπεράσματα ή εκτελούν λειτουργίες (πχ ια-
τρικά μηχανήματα), παίζουν σκάκι ή αλληλεπιδρούν αυτόνομα με το περιβάλλον.  

Όταν  μιλάμε για νοημοσύνη, αυθόρμητα εννοούμε τη ανθρώπινη νοημοσύνη. Τα τε-
λευταία πενήντα χρόνια με την ανάπτυξη των υπολογιστών επινοήθηκε ο όρος Τε-
χνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Η ΤΝ, ως υποκλάδος της επιστήμης των υπολογιστών, υπο-
στηρίζει ότι με αφετηρία τους υπολογιστές είναι δυνατή  η κατασκευή σκεπτόμενων 
μηχανών, ενώ προϋποθέτει πως υπάρχει μια ουσιώδης ομοιότητα ανάμεσα στις μηχα-
νές και στον ανθρώπινο νου.  

Ο  Alan Turing περιέγραφε το 1936 ένα μηχάνημα που μπορούσε να προγραμματι-
στεί για οποιονδήποτε αλγόριθμο. Για την ιστορία, αναφέρουμε ότι υπήρξαν μηχανές 
από τον 16ο αι. (όπως του Pascal και του Leibniz) που έκαναν  αυτόματους υπολογι-
σμούς, ακολουθώντας βήμα – βήμα,  οδηγίες για χειρισμό συμβόλων. Αντί, όμως, να 
έχουμε μια μηχανή για ένα μόνο αλγόριθμο, όπως ήταν εκείνες οι μηχανές, είναι κα-
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λύτερο να έχουμε μία μηχανή για όλους τους αλγόριθμους. Αυτό το μηχάνημα σήμε-
ρα το ονομάζουμε υπολογιστή. Και η ερώτηση, «αν μια μηχανή μπορεί να σκέφτε-
ται», εστιάζεται στο, «αν ένας υπολογιστής μπορεί να σκέφτεται», όπως το έθεσε ο 
Alan Turing to 1950, και σε ένα συνέδριο, που διοργανώθηκε  το 1956, στο Darmouth 
College καθιερώθηκε ο όρος Τεχνητή Νοημοσύνη (Muller, 2006). Ο Turing πρότεινε 
την εξής δοκιμή: Αν θέλουμε να ελέγξουμε μία μηχανή (έναν υπολογιστή) για τεχνη-
τή νοημοσύνη, θα βάλουμε μία  ανακρίτρια, που θα μιλάει μέσω ενός πληκτρολογίου 
(κάνοντας δηλαδή chat) με μια μηχανή αλλά και με  έναν άλλον άνθρωπο.  Η μηχανή 
και ο άνθρωπος είναι σε διαφορετικούς χώρους και η ανακρίτρια δεν  ξέρει που είναι 
ποιος. Το άτομο που παριστάνει τον άνθρωπο απαντά στις ερωτήσεις με ειλικρίνεια 
και προσπαθεί να πείσει την ανακρίτρια ότι αυτός είναι ο άνθρωπος. Από την άλλη 
μεριά, η μηχανή (ο υπολογιστής) έχει προγραμματιστεί να λέει ψέματα, ώστε να πα-
ριστάνει τον άνθρωπο. Αν η ανακρίτρια, μετά από μια σειρά ερωτήσεων, δεν είναι σε 
θέση να ξεχωρίσει, ποιος είναι ο άνθρωπος και ποιο το μηχάνημα, τότε λέμε πως ο 
υπολογιστής, ή το πρόγραμμά του, ή ο προγραμματιστής του  πέρασε τη δοκιμασία 
και όντως έχει νοημοσύνη. 

Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να θέσει κανείς τέτοιες ερωτήσεις. Για οποιαδήποτε ε-
ρώτηση είναι εύκολο να σκεφθεί κανείς και έναν τρόπο έτσι ώστε ο υπολογιστής να 
απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση, όπως θα απαντούσε ο άνθρωπος. Όμως με συνεχείς 
ερωτήσεις θα γινόταν ολοφάνερη η έλλειψη πραγματικής κατανόησης του υπολογι-
στή. Η ανακρίτρια θα πρέπει να επινοεί πρωτότυπες ερωτήσεις και να τις εναλλάσσει 
με άλλες προσχεδιασμένες ώστε να ελέγξει αν και κατά πόσο έχει επιτευχθεί πραγμα-
τική κατανόηση. Όπως επίσης να θέτει ερωτήσεις που να ακούγονται ως ανοησίες, 
αλλά να έχουν κάποια λογική. 

Διδακτικό αντικείμενο 

Στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το θέμα της  
Τεχνητής Νοημοσύνης, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ενότητας «Προ-
γραμματισμός –Αλγόριθμοι», της Γ΄ Γυμνασίου, (σχολική χρονιά 2017-18). Οι μαθη-
τές/τριες έχουν τις βασικές γνώσεις σε περιβάλλον προγραμματισμού Scratch, ήδη 
από τις προηγούμενες τάξεις και γνωρίζουν τις βασικές δομές προγραμματισμού με 
διαγράμματα ροής.  

Σκοπός – Διδακτικοί στόχοι 

Σκοπός: Η επαφή των μαθητών με την έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης.  

Η ψηφιακή επανάσταση αναμφίβολα έχει επηρεάσει όλες τις πτυχές της κοινωνικής 
μας ζωής,  τη μάθηση, τις  ιατρικές εφαρμογές, την έρευνα, τις επιχειρήσεις και την 
αγορά εργασίας. Η επερχόμενη επανάσταση στην ΤΝ (AI: Artificial Intelligence)  πι-
στεύεται, πως θα έχει ακόμα μεγαλύτερη επίδραση. Έτσι είναι απαραίτητο οι μαθητές 
σήμερα να αποκτήσουν τον αντίστοιχο γραμματισμό.  
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Επιμέρους στόχοι: Να κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες: αλγόριθμος, πρόγραμμα, 
προγραμματισμός. Nα προβληματιστούν για το τι είναι η νόηση, τι είναι τεχνητή 
νοημοσύνη, αν αυτή υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει στο μέλλον, αν η τεχνητή νοημο-
σύνη απαιτεί γλώσσα, αντίληψη, αισθήσεις και βούληση.  Ποια τα όρια της σημερι-
νής τεχνολογίας και πως φανταζόμαστε το μέλλον.  

Εφαρμογή στην τάξη 

Πριν εφαρμόσουμε το τεστ Turing κάναμε στην τάξη τρεις δραστηριότητες προετοι-
μασίας.  

Α. Η πρώτη έχει τίτλο  «Το έξυπνο χαρτί». Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει  στην  
εισαγωγή  της  έννοιας του  προγράμματος και της ιδέας πως ο,τιδήποτε κάνουν οι 
υπολογιστές οφείλεται στο γεγονός ότι εκτελούν πιστά εντολές γραμμένες από (δη-
μιουργικούς) προγραμματιστές. 

Η δραστηριότητα αφορά ένα διαγωνισμό Τρίλιζας μεταξύ ενός μαθητή Α με έναν άλ-
λον συμμαθητή του Β που διαβάζει και ακολουθεί ακριβώς τις οδηγίες που είναι 
γραμμένες  σε ένα χαρτί. Ουσιαστικά πρόκειται για διαγωνισμό του μαθητή Α με το 
χαρτί. (Curzon, P). Το κοινό, η τάξη, συμμετέχει με το να βλέπει αν τηρούνται οι κα-
νόνες και βοηθούν τον συμμαθητή τους αν το χρειάζεται απέναντι στο αντίπαλο χαρ-
τί. Το χαρτί δεν χάνει ποτέ. Στην καλύτερη περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι ισοπα-
λία. Οι οδηγίες που είναι γραμμένες στο χαρτί βρίσκονται στο σύνδεσμο: 
www.sepchiou.gr/docs/edu/just%20the%20paper.extended.v5.pdf (τελευταία προσπέ-
λαση 7-2-2018).  

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, ότι οι οδηγίες του «έξυπνου χαρτιού» είναι ένα 
πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές πρέπει να ακολουθηθούν ακριβώς ,όπως 
είναι, ώστε το χαρτί να αναμετρηθεί και να νικήσει το μαθητή Α. 

Η συζήτηση μπορεί να επεκταθεί με την ερώτηση, αν το χαρτί έχει νοημοσύνη, εφό-
σον καταφέρνει να κερδίζει, ή αν η «νοημοσύνη» του αφορά απλώς έναν χειρισμό 
συμβόλων. Σε αυτό το σημείο είναι μεγάλη η συμμετοχή των μαθητών στην τάξη τό-
σο στο να «αναμετρηθούν» με το χαρτί, όσο και στη συζήτηση για το αν το χαρτί έχει 
νοημοσύνη. Επίσης τίθεται το ερώτημα, αν ο μαθητής Β, που είναι ο βοηθός του χαρ-
τιού (και ας υποθέσουμε πως δεν ξέρει να παίζει τρίλιζα), καταλαβαίνει το παιχνίδι, ή 
απλώς χειρίζεται τις εντολές του χαρτιού χωρίς να καταλαβαίνει. 

Αυτή η δραστηριότητα μοιάζει με το παράδειγμα του κινέζικου δωματίου του John 
Searle: Έστω ότι έχουμε έναν βρετανό που δεν γνωρίζει κινέζικα, κλειδωμένο σε ένα 
δωμάτιο και επικοινωνεί με τον εξωτερικό  κόσμο μέσω γραπτών μηνυμάτων. Τα μη-
νύματα που δέχεται είναι γραμμένα στα κινέζικα, το ίδιο και αυτά που στέλνει. Αυτό 
το επιτυγχάνει χάρις σε ένα σύνολο κανόνων γραμμένων στα αγγλικά, που προσδιο-
ρίζουν πως θα χειρίζεται συντακτικά τα εισερχόμενα μηνύματα, και σε μια βάση δε-
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δομένων, που είναι επίσης στα κινέζικα, προκειμένου να βρίσκει τα κινέζικα σύμβολα 
που γράφει στα εξερχόμενα μηνύματα. Από τη σκοπιά του εξωτερικού παρατηρητή 
που γνωρίζει κινέζικα, τα μηνύματα που στέλνει είναι ερωτήματα, ενώ τα εξερχόμενα 
είναι οι απαντήσεις τους. Στον παρατηρητή αυτόν λοιπόν, θα δίνεται η εντύπωση πως 
ο άνθρωπος μέσα στο δωμάτιο γνωρίζει κινέζικα. Ωστόσο, αυτή η εντύπωση είναι 
προφανώς ψευδής από την οπτική του ανθρώπου μέσα στο δωμάτιο, διότι δεν γνωρί-
ζει καθόλου κινέζικα (Searle, 1994).  

Β. Στην δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να συνομιλήσουν με ένα chat-
bot . Chatbots είναι προγράμματα που μιμούνται την ομιλία, με τα οποία ο χρήστης 
αλληλεπιδρά, κάνει δηλαδή chat. Μπορούν να πειραματιστούν με το παράδειγμα: 
https://scratch.mit.edu/projects/183883533/ . 

Τα chatbots έχουν σχεδιαστεί ώστε να δίνουν αυτόματες απαντήσεις πάντα σε συνάρ-
τηση με τον διάλογο που διεξάγεται. Στο παράδειγμά μας έχει παρομοιαστεί με 
chatbot η Ada Byron Lovelace. Τα παιδιά ρωτάνε γράφοντας  δύο συγκεκριμένες ε-
ρωτήσεις: «ποιά είσαι;» και «πότε γεννήθηκες;»  και περιμένουν τις απαντήσεις. Αν 
οι ερωτήσεις δεν είναι ακριβώς αυτές, το chatbot δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Εδώ τα 
παιδιά αντιλαμβάνονται ότι οι απαντήσεις που παίρνουν από ένα chatbot είναι απόλυ-
τα εξαρτώμενες από το τι έχει οριστεί από τον προγραμματιστή. Ζητείται από τα παι-
διά να παρέμβουν στον κώδικα του chatbot και να προσθέσουν μια ακόμα ερώτηση, 
πχ «πότε γεννήθηκες;» καθώς και την απάντηση που θα πρέπει να δίνει το chatbot 
στην συγκεκριμένη ερώτηση. Αυτό προϋποθέτει να κάνουν μια μικρή έρευνα για την 
Ada Lovelace, να μάθουν πράγματα γι’ αυτή και να προσθέσουν στη συνέχεια  όσες 
ερωτήσεις θέλουν, μεγαλώνοντας αντίστοιχα και τον κώδικα. Αναφερόμαστε, τότε, 
στη βάση δεδομένων όπου το chatbot αναζητά τις απαντήσεις, ώστε να μπορεί να α-
νταποκρίνεται σαν να ήταν άνθρωπος και αναπτύσσεται συζήτηση για τους περιορι-
σμούς που υπάρχουν. Όσο μεγάλη και να είναι η βάση δεδομένων, κάποτε το chatbot, 
αρχίζει να επαναλαμβάνει τις ίδιες απαντήσεις και έτσι είναι δυνατόν να διαπιστωθεί 
ότι δεν  πρόκειται για άνθρωπο. Προκύπτει, επίσης, το θέμα της «μεταφοράς» των 
απόψεων του προγραμματιστή στο chatbot και ίσως να προκύψει συζήτηση για την 
πιθανότητα το chatbot να απαντά για παράδειγμα ρατσιστικά, ή σεξιστικά… Η ιδέα 
βασίζεται σε παράδειγμα από τον ιστότοπο 
https://computationalthinkingcourse.withgoogle.com/unit?lesson=17&unit=7 (τελευ-
ταία προσπέλαση 26-11-2017). 

Εδώ, κάνουμε αναφορά σε διάσημα chatbots όπως: α) στην ELIZA  ένα πρώιμο 
chatbot (1966) που δημιουργός του υπήρξε ο καθηγητής Joseph Weizenbaum. Ο 
Weizenbaum  ήθελε να αποδείξει πόσο «επιφανειακή» είναι η επικοινωνία μεταξύ 
ανθρώπων και υπολογιστών. Όλως περιέργως, όμως, εντυπωσιάστηκε και ο ίδιος από 
τη συναισθηματική σχέση που μπορούν να αναπτύξουν οι άνθρωποι μιλώντας με μια 
μηχανή. Περισσότερα για το chatobot ELIZA μπορούμε να δούμε στο 
https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA. 
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 Στον σύνδεσμο  https://scratch.mit.edu/projects/11376278/#player  βρίσκουμε ένα 
(από διάφορα που μπορεί να βρει κανείς) παράδειγμα σε scratch με το οποίο μπορούν 
να πειραματιστούν τα παιδιά.  

β) Αναφέρουμε επίσης και τον Eugene Goostman, ένα chatbot που δημιουργήθηκε το 
2001 από τρεις ρώσους προγραμματιστές  και το οποίο παρουσιάζεται ως ένα 13-
χρονών αγόρι της Ουκρανίας, που έχει ως στόχο να προκαλέσει τη συγχώρεση των 
χρηστών για τη γραμματική και το επίπεδο των γνώσεών του. Ο Eugene Goostman 
κατάφερε να ξεγελάσει για την πραγματική ταυτότητά του το 33% των κριτών με 
τους οποίους συνομίλησε. (Aamoth,  2014) 

Γ. Η τρίτη δραστηριότητα αναφέρεται στην μηχανική μάθηση.  

Το chatbot, αντί να ψάχνει κάθε πιθανότητα απάντησης από τη βάση δεδομένων του, 
του "διδάσκουμε" τι απαντήσεις  πρέπει να δίνει στις ερωτήσεις μας. Αποθηκεύει στη 
μνήμη του τις δική μας απάντηση και θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε αυ-
τή  ερώτηση (εφ' όσον το ρωτάμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο).  

Παραδείγματα με τα οποία πειραματίστηκαν οι μαθητές, βρίσκονται στο   
https://scratch.mit.edu/projects/183884367/ και 
https://scratch.mit.edu/projects/199375137/  

 Αυτή η διαδικασία ανάπτυξης αλγορίθμου, είναι ένα παράδειγμα μηχανικής μάθη-
σης.  Παράδειγμα μηχανικής μάθησης είναι το AlphaGo το αναβαθμισμένο «έξυπνο» 
σύστημα της βρετανικής εταιρείας DeepMind, θυγατρική της Google,  που  κατάφερε 
να γίνει ειδήμων στο κινεζικό επιτραπέζιο παιγνίδι Go, χωρίς καμία πλέον ανθρώπινη 
παρέμβαση, μαθαίνοντας τα πάντα μόνο του εκ του μηδενός. Χρειάσθηκε μόνο 40 
μέρες για να αφομοιώσει γνώσεις 3.000 ετών και να γίνει ανίκητο στο συγκεκριμένο 
τρομερά απαιτητικό παιγνίδι.( https://deepmind.com/research/alphago/ τελευταία 
προσπέλαση 26-11-2017). 

Στο σημείο αυτό προκύπτει η συζήτηση, σχετικά με το πώς μαθαίνουν οι ζωντανοί 
οργανισμοί, πώς οι άνθρωποι, ή τα ζώα και πώς οι μηχανές. Τα παιδιά προκαλούνται 
να αναρωτηθούν τι σχέση έχει η ζωή με την ευφυΐα και αν η νόηση είναι μόνο βιολο-
γικό φαινόμενο ή όχι.  

Δ. Δοκιμασία Turing 

Η εφαρμογή της δοκιμασίας Turing γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής ή στην τά-
ξη. Χρειαζόμαστε υπολογιστή με projector και δύο laptop (ή δύο pc σε άλλους δύο 
χώρους). 

Έχοντας μιλήσει αρκετά για τις μηχανές και για τον προγραμματισμό τους με τις 
προηγούμενες δραστηριότητες, πραγματοποιούμε στη συνέχεια το τεστ Turing στην 
τάξη, που  παίρνει τη μορφή του «παιχνιδιού της μίμησης». Επιλέγουμε τυχαία δύο 
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παιδιά, που οδηγούνται έξω από την τάξη σε ξεχωριστούς χώρους με ένα laptop το 
καθένα, ενώ η υπόλοιπη τάξη αποτελούν τους εξεταστές. Τα δύο παιδιά Α και Β που 
θα εξετάζονται από την τάξη, επικοινωνούν με την τάξη μέσω της πλατφόρμας του 
Edmodo. Η τάξη δεν γνωρίζει ποιος είναι ποιος, ενώ η καθηγήτρια συντονίζει το παι-
χνίδι. Το ένα παιδί θα είναι ο άνθρωπος  και το άλλο παιδί θα πρέπει να προσποιείται 
πως είναι υπολογιστής που μιμείται τον άνθρωπο. Αυτός είναι και ο πιο δύσκολος 
ρόλος. Το παιχνίδι είναι εξαιρετικά δυσμενές για τον μαθητή – μηχανή. Όταν ένας 
άνθρωπος πρέπει να προσποιηθεί πως είναι η μηχανή, θα έδινε ασφαλώς ένα εξαιρε-
τικά φτωχό θέαμα. Η ταχύτητα/βραδύτητα στις πράξεις  και η ακρίβεια/ανακρίβεια 
στην αριθμητική είναι εύκολο να τον προδώσουν. Οι ερωτήσεις που θα απευθυνθούν 
στους μαθητές Α και Β, συζητούνται στην τάξη: Τι απάντηση περιμένουμε από έναν 
άνθρωπο και τι απάντηση περιμένουμε από μια μηχανή που μιμείται τον άνθρωπο; 
Εξηγούμε στα παιδιά πως στόχος τους είναι να διακρίνουν ποιος είναι ο άνθρωπος 
και ποιος ο υπολογιστής. Πριν φύγουν, λοιπόν, από την αίθουσα τα δύο παιδιά που θα 
ανακριθούν, είναι καλό να συζητήσουμε πιθανές απαντήσεις σε ερωτήσεις, τέτοιες 
που θα έδινε ένας άνθρωπος ή ένας υπολογιστής, όπως αυτές παρακάτω. 

1.Γράψε μας δύο στίχους από ένα αγαπημένο σου ποίημα 

2.Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 2; 

3.Ποιό είναι το αποτέλεσμα της πράξης 346725*45633  

4.Ποιό είναι το όνομα της τραγουδίστριας η οποία είναι κριτής στο the voice; 

5.Ποιά είναι η τιμή του π; 

6. Σου αρέσει το φαγητό; 

Συζητάμε τις πιθανές απαντήσεις. 

Στην ερώτηση 1: ένας «έξυπνος» υπολογιστής που μιμείται τον άνθρωπο, θα έλεγε 
«μην υπολογίζετε σε μένα για κάτι τέτοιο. Δεν έμαθα ποτέ να γράφω ποίηση».  

Ενώ ένας άνθρωπος είναι πολύ πιθανό να γράψει δύο στίχους. 

Στη ερώτηση 2: ένας άνθρωπος θα έδινε πιθανότατα την τιμή 1,414 , σε αντίθεση  με 
έναν υπολογιστή που ενώ υπολογίζει 1,41421362373095… αν θέλει να προσποιηθεί 
τον άνθρωπο θα περιόριζε και αυτός τα πολλά δεκαδικά ψηφία. Αν δώσει πολλά δε-
καδικά ψηφία θα αποκαλυφθεί. Το ίδιο ισχύει και για την 5η ερώτηση. 

Στην ερώτηση 3: Η απάντηση είναι 15822101925. Ο άνθρωπος θα αργήσει αρκετά 
δευτερόλεπτα να το βρει. Ο υπολογιστής θα το βρει αμέσως, αλλά εφόσον πρέπει να 
προσποιηθεί θα πρέπει να καθυστερήσει μερικά δευτερόλεπτα.  

128

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Στην ερώτηση 4. Ο άνθρωπος είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα απαντήσει αμέσως. Ο υπο-
λογιστής θα αργήσει και ίσως απαντήσει: «Δεν παρακολουθώ τηλεόραση». 

Στην ερώτηση 6: ένας υπολογιστής πιθανά θα απαντούσε υπεκφεύγοντας, μια και δεν 
τρώει: «Το φαγητό είναι απαραίτητο» ή κάτι παρόμοιο. 

Δηλαδή ένα μέρος του καθήκοντος των προγραμματιστών του υπολογιστή είναι να 
τον κάνουν να φαίνεται πιο «χαζός» απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα σε κάποια 
θέματα. Η κύρια δυσκολία τους θα είναι να κάνουν τον υπολογιστή να απαντήσει σε 
ερωτήσεις «κοινής λογικής» ερωτήσεις στις οποίες ο άνθρωπος θα έδινε απαντήσεις 
χωρίς καμιά δυσκολία. 

Υπάρχει πάντως μια δυσκολία στο να θέσει κανείς τέτοιες ερωτήσεις. Με συνεχείς 
ερωτήσεις θα φανεί στο τέλος η έλλειψη πραγματικής κατανόησης.  

Μια ερώτηση που ακούγεται σαν ανοησία, μπορεί να έχει στην πραγματικότητα κά-
ποιο νόημα. Για παράδειγμα αν ρωτήσουμε: «Άκουσα ότι σήμερα το πρωί ένας ιππο-
πόταμος πέταξε πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Τι έχετε να πείτε γι’ αυτό». Ο υπολογι-
στής (που αν είχε μέτωπο, θα του έτρεχε  κρύος ιδρώτας), ίσως να απαντούσε επιφυ-
λακτικά «κάτι τέτοιο μου φαίνεται γελοίο». Μέχρις στιγμής μπορεί να φαίνεται ότι 
ξεπέρασε τα δύσκολα, αλλά αν ακολουθήσει η ερώτηση «Πού είναι το γελοίο;», τότε 
ο υπολογιστής ίσως απαντήσει (αφού ανατρέξει στη βάση δεδομένων του): «Οι ιππο-
πόταμοι δεν πετούν», αλλά αν ακολουθήσουν ερωτήσεις όπως «Άκουσα ότι αυτή τη 
μετάλλαξη την προκάλεσε το ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Τι έχετε να πείτε γι αυτό;» ή 
άλλες ασυναρτησίες  όπως «είχε και ένα ροζ αερόστατο»,  ή «κάτω από τη Θεσσαλο-
νίκη», τότε μπορεί να πέσει στην παγίδα και να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Στη 
συνέχεια, οι δύο εξεταζόμενοι μαθητές αποχωρούν και  δίνεται στους υπόλοιπους μα-
θητές της τάξης  πίνακας με ενδεικτικές ερωτήσεις, όπως οι παρακάτω: 

1. Πρόσθεσε το 45623 με το 70543  

2. Πόσο μακριά είναι τα μαλλιά σου; 

3. Ποιος αριθμός ακολουθεί μετά : 0,3, 6, 9, 12, __  

4. Πόσο κάνει 4*4+4*4-2+4*4 

5. Πόσο μας κάνει 32 

6.Ποιά είναι η τετραγωνική ρίζα του 3 

8.Σου αρέσει το σχολείο; 

9.Τι μέρα είναι σήμερα; 
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10.Ποιό είναι το αγαπημένο σου φαγητό; 

11. Πόσες μέρες έχουμε για τα Χριστούγεννα; 

12.Ποιά χώρα έχει σημαία με τρία χρώματα: Μπλε Άσπρο και Κόκκινο; 

13. Σου αρέσει το διάβασμα; 

14.Τι ώρα είναι τώρα; 

15. Πόσες μέρες έχει ο Φεβρουάριος τα δίσεκτα έτη; 

Θέτουμε τις ερωτήσεις μέσω του περιβάλλοντος του Edmodo (ή μέσω messenger)  
και περιμένουμε τις απαντήσεις, που βλέπουμε όλοι μαζί με ένα βιντεοπροβολέα στον 
πίνακα. Οι μαθητές μπαίνουν συνήθως στο παιχνίδι με ενθουσιασμό και επινοούν και 
άλλες ερωτήσεις με ευρηματικότητα. Ως επέκταση της δραστηριότητας ζητήθηκε από 
τα παιδιά να κάνουν μια ερευνητική εργασία σχετική με το θέμα της ΤΝ και τις ε-
φαρμογές της σήμερα και τι προβλέπουν οι επιστήμονες για το μέλλον.  

Θεωρητική τεκμηρίωση 

Η δοκιμασία του Turing, έχοντας τους δύο εξεταζόμενους για την ευφυΐα τους κλει-
σμένους σε δύο ξεχωριστούς απομονωμένους χώρους, ή αλλιώς μέσα σε δύο «μαύρα 
κουτιά» και αποδεχόμενη ως πειραματικά δεδομένα μόνο περιορισμένο φάσμα «εξω-
τερικών συμπεριφορών» φαίνεται να ταιριάζει με κάποια μορφή συμπεριφορισμού. 
Δεν γνωρίζουμε, ούτε μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει μέσα στο μαύρο κουτί. Μας εν-
διαφέρει μόνο πως συσχετίζονται τα εισερχόμενα δεδομένα στο μαύρο κουτί και οι 
εξερχόμενες πληροφορίες. Αυτό που ενδιαφέρει την δοκιμασία Turing, δεν είναι το 
είδος της φαιάς ουσίας που διαθέτει ο εντός του μαύρου κουτιού, αλλά η  ικανότητά 
του να αντιδρά με τρόπο ευφυή. Είναι άραγε η δοκιμασία του Turing ευάλωτη στην 
κριτική επειδή στηρίζεται στη θεωρία του μαύρου κουτιού;  Όπως παρατηρεί και ο 
Hofstadter, συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλο, σαν να είμαστε μαύρα κουτιά, οπό-
τε η πεποίθησή μας για την ύπαρξη άλλων νοήσεων θεμελιώνεται στην παρατήρηση 
της συμπεριφοράς ούτως ή άλλως.  Κάθε φορά, έχουμε να κάνουμε με ένα μαύρο 
κουτί. Ο συμπεριφορισμός, λοιπόν, του Turing συνίσταται στο να εφαρμόζει αυτήν 
την κοινότοπη αλήθεια σε μια πειραματική διαδικασία . 

Όπως λέει ό ίδιος ο Alan Turing στο άρθρο του Computing Machinery and Intelli-
gence, που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και περιλαμβάνεται  στο βιβλίο «Το εγώ 
της νόησης» (Hofstadter & Dennet, 1993), η μέθοδος που βασίζεται σε ερωτήσεις και 
απαντήσεις φαίνεται πως είναι η καταλληλότερη για να διεισδύσουμε σε όλα τα πεδία 
της ανθρώπινης δραστηριότητας που επιθυμούμε να μελετήσουμε. Ο ίδιος ισχυριζό-
ταν το 1950, ότι σε 50 χρόνια, δηλαδή στην εποχή μας, οι υπολογιστές θα έχουν απο-
κτήσει μνημονική ικανότητα της τάξης του 109 με τέτοιο τρόπο ώστε να τους κάνου-
με να παίζουν το παιχνίδι της μίμησης τόσο καλά, που ένας μέσος ανακριτής να μη 
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έχει παραπάνω από 70% πιθανότητα να κάνει τη σωστή αναγνώριση ύστερα από 5 
λεπτά ανάκρισης (Muller, 2006)  

Οι απόψεις που ήταν αντίθετες σ’ αυτές  του Turing, όπως τις ομαδοποιεί ο ίδιος στο 
παραπάνω άρθρο του, ήταν επιγραμματικά: α) η θεολογική αντίρρηση: Η σκέψη απο-
τελεί λειτουργία της αθάνατης ψυχής του ανθρώπου. Ο Θεός εκτός από τον άνθρωπο, 
δεν έχει δώσει ψυχή στα ζώα και τις μηχανές. Ως εκ τούτου ούτε τα ζώα, ούτε οι μη-
χανές είναι σε θέση να σκέφτονται.  Είναι όμως τόσο αυθαίρετος αυτός ο συλλογι-
σμός που καθιστά το επιχείρημα ανυπόστατο. 2) Το επιχείρημα της στρουθοκαμήλου: 
Αν οι μηχανές μπορούσαν να σκέφτονται οι συνέπειες θα ήταν τρομακτικές. Ας ελπί-
ζουμε ότι δεν θα κατορθώσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. 3) Το επιχείρημα της συνείδη-
σης: Όσο μια μηχανή δεν θα είναι ικανή να γράψει ένα σονέτο, ή να συνθέσει μια 
συμφωνία βασιζόμενη σε σκέψεις και συναισθήματα  που έχει δοκιμάσει η ίδια και 
όχι σε χάρη σε κάποια τυχαία αναδιάταξη συμβόλων, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι 
η μηχανή είναι ισοδύναμη με τον εγκέφαλο, δηλαδή ικανή όχι μόνο να γράφει κάτι, 
αλλά και να γνωρίζει τι γράφει. 4) Επιχειρήματα στηριζόμενα σε ποικίλες μορφές α-
νικανότητας: Μπορεί να κατασκευαστεί μηχανή που είναι ικανή για πολλά πράγματα, 
αλλά δεν είναι ικανή για παράδειγμα να είναι ευγενική, επινοητική, φιλική, να διαθέ-
τει πρωτοβουλία, να έχει αίσθηση του χιούμορ, να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, να 
ερωτεύεται, να απολαμβάνει παγωτό φράουλα… Πολλοί όμως από τους περιορι-
σμούς συνδέονται με την ιδιαίτερα μικρή χωρητικότητα μνήμης 5) Η αντίρρηση της 
Ada Lovelace:σε ένα δοκίμιό της γράφει: «Η αναλυτική μηχανή δεν έχει την αξίωση 
να δημιουργεί οτιδήποτε. Μπορεί να κάνει οτιδήποτε είμαστε σε θέση να τη διατά-
ξουμε να εκτελέσει». 6) Η συμπεριφορά δεν υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες: Φαίνε-
ται ανέφικτο το εγχείρημα να δώσουμε κανόνες διαγωγής για κάθε ενδεχόμενο. 7) Η 
μαθηματική αντίρρηση, θεώρημα Gödel: Σε οποιοδήποτε επαρκώς ισχυρό λογικό σύ-
στημα είναι δυνατό να διατυπωθούν προτάσεις που δεν μπορεί ούτε να αποδειχθούν 
ούτε να διαψευσθούν μέσα στο πλαίσιο του συστήματος, εκτός βέβαια αν το ίδιο το 
σύστημα είναι μη συνεπές. Το συμπέρασμα αυτό αναφέρεται σε μια μηχανή με άπει-
ρη χωρητικότητα. Σύμφωνα με το συμπέρασμα του Gödel  υπάρχουν ορισμένα πράγ-
ματα που μια μηχανή δεν μπορεί να τα κάνει. Αν είναι προσχεδιασμένη να απαντά σε 
συγκεκριμένες ερωτήσεις, θα υπάρχουν ερωτήσεις που δεν θα μπορεί να απαντά, ό-
σος χρόνος και να της δοθεί 8) Επιχείρημα στηριζόμενο στην εξωαισθητηριακή αντί-
ληψη (τηλεπάθεια, διόραση, πρόγνωση, ψυχοκίνηση): Ο Turing ήταν πεισμένος ότι οι 
αποδείξεις υπέρ της τηλεπάθειας ήταν ιδιαίτερα ισχυρές. Στο παιχνίδι της μίμησης, σε 
μια ερώτηση του τύπου «τι χρώμα έχει το τραπουλόχαρτο που κρατώ στο χέρι μου;», 
ο άνθρωπος, όπως ισχυριζόταν ο ίδιος, χάρη στην τηλεπάθεια μπορεί να δώσει τη 
σωστή απάντηση, ο υπολογιστής όμως όχι. 50 χρόνια αργότερα όμως, αυτές οι αντι-
λήψεις είναι πλέον πολύ ασθενέστερες. (Hofstadter & Dennet, 1993), 

Η δημιουργία μιας ΤΝ ισότιμης ή, τουλάχιστον, παρόμοιας με την ανθρώπινη αποτε-
λεί εδώ και δεκαετίες ένα άπιαστο όνειρο για εκατοντάδες ερευνητές. Τα τελευταία 
χρόνια, στο ΜΙΤ έχει ξεκινήσει μια μεγάλη διεπιστημονική προσπάθεια από νευροε-
πιστήμονες, νευροψυχολόγους, γλωσσολόγους, μαθηματικούς και με ειδικούς των 
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υπολογιστών που συνεργάζονται στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου αμερικανικού προ-
γράμματος: «Εγκέφαλος, Νοήσεις και Μηχανές», το οποίο έχει δημιουργήσει ένα τε-
ράστιο δίκτυο από στενά συνεργαζόμενα ερευνητικά κέντρα στις ΗΠΑ με στόχο τη 
δημιουργία, στο μέλλον, μιας υπολογιστικής νοημοσύνης πραγματικά ισοδύναμης με 
την ανθρώπινη, δεδομένου ότι η τελευταία αποτελεί το πρότυπο και το μέτρο αξιολό-
γησης αυτών των προσπαθειών (Παπαματθαίου, 2017). Στο MIT, ο Andrew Owens 
και οι συνεργάτες του, κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα υπολογιστή που 
είναι ικανό να προσαρμόζει τους σωστούς ήχους στις εικόνες ενός βωβού βίντεο 
(Bixenspan, 2016). Οι εικονικοί βοηθοί μπορούν να καθοδηγούν σε εξατομικευμένη 
μάθηση. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Open Learning Initiative (OLI), το Πανεπι-
στήμιο Carnegie Mellon εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια με γνωσιακούς δασκάλους 
(cognitive tutors) με βάση την ΤΝ  (Παπαματθαίου, 2017). Στο «2005 DARPA chal-
lenge» τέσσερα αυτοκίνητα διέσχισαν την έρημο κάνοντας 200 χιλ. χωρίς οδηγούς, 
φτάνοντας στον προορισμό τους (Muller, 2006). Με μια απλή αναζήτηση μπορεί να 
βρει κανείς πάρα πολλές αναφορές στην ΤΝ, στις εφαρμογές της και το μέλλον της. 
Το «ποτάμι» της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, αλλά είναι δυνα-
τό να διοχετευθεί σε κατάλληλα και πιο ασφαλή «κανάλια». 

Αποτελέσματα 

Οι έννοιες που τέθηκαν προς συζήτηση είναι δύσκολες για την ηλικία των μαθητών. 
Το υπό διαπραγμάτευση θέμα «σκέφτονται οι υπολογιστές;», τους κέντρισε την πε-
ριέργεια και την αρχική απορία τους, ακολούθησε η έντονη αντίρρησή τους  για την 
δυνατότητα να υπάρχει/ξει τεχνητή νοημοσύνη. Στην εκτέλεση του τεστ Turing υ-
πήρξε μια δυσκολία για το παιδί που υποδύονταν την μηχανή. Απαντούσε πολλές φο-
ρές, αυθόρμητα ως άνθρωπος και όχι ως μηχανή, αλλά αυτό ήταν αφορμή για συζή-
τηση στην τάξη μετά. Τα κύρια επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν από τη μεριά των 
μαθητών, ήταν πως «οι υπολογιστές  κάνουν ό,τι ορίσουμε εμείς και τίποτα παραπά-
νω». «Δεν μπορεί το πρόγραμμα που γράφουν οι άνθρωποι και ακολουθεί πιστά ένα 
ρομπότ, να θεωρείται ότι είναι ίδιο με τη σκέψη που κάνει ο άνθρωπος με τον εγκέ-
φαλό του». «Οι σκέψεις των ανθρώπων δεν αφορούν  μόνο οδηγίες σχετικά με το πώς 
να κάνουμε πράγματα, αλλά συνδέονται  και με συναισθήματα, όπως χαρά, περιέρ-
γεια, θυμό». «Δεν είναι οι σκέψεις που παράγονται από τον εγκέφαλο ενός ανθρώπου, 
όπως το πρόγραμμα που υλοποιεί ένας υπολογιστής». «Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το 
ίδιο έξυπνοι». «Ούτε όλοι οι άνθρωποι με τα ίδια ερεθίσματα παράγουν τις ίδιες σκέ-
ψεις, άρα τι περιμένουμε από μια μηχανή; με ποιόν άνθρωπο να συγκριθεί;». Υπο-
στήριξαν ότι η νόηση είναι καθαρά βιολογικό αποτέλεσμα και ότι ούτε  στο μέλλον 
θα μπορέσουν οι άνθρωποι να κατασκευάσουν μηχανές με τεχνητή νοημοσύνη. Με-
ρικά από τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν ήταν ότι «υπάρχουν μηχανές, όπως ας 
πούμε ένας θερμοστάτης, ή ένας συναγερμός, αλλά και πιο πολύπλοκες, όπως σε ερ-
γοστάσια ή σε ερευνητικά κέντρα, οι οποίες πραγματοποιούν κάποιες μόνο δουλειές, 
και μόνο αυτές, αυτόματα με πολύ πετυχημένο τρόπο». Παρόλες τις δυσκολίες, τις 
διαφωνίες και τις αντιρρήσεις, η παρέμβαση μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής, γιατί οι 
μαθητές προσέγγισαν με παιγνιώδη τρόπο, το τι είναι η αλγοριθμική σκέψη, αναρω-
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τήθηκαν για δύσκολες φιλοσοφικές  έννοιες και ενεργοποιήθηκαν τα κίνητρα της πε-
ριέργειας, και της ευχαρίστησης για τη μάθηση. 
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Η θεωρία των δεσμών ασφαλούς προσκόλλησης και η συμβολή της στην ασφαλή 
μετάβαση των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Νιζάμη Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed., aikanizami@sch.gr 

Περίληψη 

Η μετάβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει απασχολήσει τις τελευταίες δεκαετίες 
πολύ την επιστημονική κοινότητα. Η θεωρία των δεσμών προσκόλλησης και κατά 
πόσο σχετίζεται με την κάθε είδους μετάβαση του ανθρώπου, θα εξεταστεί σ’ αυτή την 
εργασία. Με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στην θεωρία των δε-
σμών προσκόλλησης, η ασφαλής προσκόλληση  οδηγεί στην ομαλή μετάβαση των παι-
διών στην εκπαιδευτική διαδικασία, από το σπίτι στον Βρεφονηπιακό σταθμό, από το 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο και γενικά στην ανάπτυξη κοινωνικών και προσω-
πικών σχέσεων και στην εισαγωγή σε καινούριες καταστάσεις που εμπεριέχουν αλλα-
γές. Η ενημέρωση των γονέων και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε θέματα που 
αφορούν στην διαμόρφωση ή την τροποποίηση δεσμών προσκόλλησης συμβάλλει α-
ποτελεσματικά στην ομαλή μετάβαση. Η  ασφαλής προσκόλληση οδηγεί στην ασφαλή 
μετάβαση.  

Λέξεις-Kλειδιά: προσκόλληση, θεωρία δεσμών, ασφάλεια, μετάβαση 

Εισαγωγή  

Τα ανθρώπινα όντα, σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο είδος, διέρχονται από μακρά 
περίοδο εξάρτησης από άλλους. Για την επιβίωσή τους πρέπει να τα φροντίζουν, ωρι-
μότερα μέλη του είδους για πολλά χρόνια (Field, 1996). Αναπτύσσεται ένα είδος προ-
σκόλλησης, μέσα από αυτή την φροντίδα. Το είδος της φροντίδας που απολαμβάνουν 
τα βρέφη, έχει πολλή μεγάλη σημασία και επηρεάζει το είδος της προσκόλλησης που 
διαμορφώνουν, ασφαλή ή ανασφαλή προσκόλληση και τις συνέπειες τους. Ο John 
Bowlby (1969), μελετώντας την πρώιμη σχέση μητέρας -παιδιού, οδηγήθηκε στο συ-
μπέρασμα ότι η προσκόλληση, δεν είναι μόνο απαραίτητη για την επιβίωση αλλά είναι 
και ένα γενετικά καθορισμένο χαρακτηριστικό. Αν η μητέρα και το βρέφος χωριστούν, 
βιώνουν και οι δυο έντονο άγχος αποχωρισμού, που αν δεν αποκατασταθεί, οι συνέ-
πειες για το βρέφος θα είναι πολύ βαθιές( I.Yalom, 2017). Η δημιουργία δεσμών προ-
σκόλλησης είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του παιδιού. Η ανάπτυξη και η 
ποιότητα των σχέσεων του παιδιού με το πρόσωπο που το φροντίζει είναι απαραίτητη 
για την κανονική του ανάπτυξη και την συναισθηματική του ωριμότητα. Στον  πρώτο 
χρόνο της ζωής του βρέφους κορυφώνεται η διαδικασία της ανάπτυξης δεσμών προ-
σκόλλησης. Το παιδί αναπτύσσει από ανασφάλεια έναν ισχυρό δεσμό με τη μητέρα, ο 
οποίος ενισχύεται ακόμη περισσότερο λόγω της ισχυρούς έλξης που νοιώθει η μητέρα 
προς το παιδί (H.Gardner, 2010). Στην ανάπτυξη αυτών των δεσμών προσκόλλησης  
και το «σχεσιακό πλέγμα» κατά την Mitchel, το πρόσωπο γίνεται κατανοητό μέσα στον 
πυκνό ιστό των σχέσεων, τωρινών και μελλοντικών (I.Yalom, 1017). Η απουσία ενός 
τέτοιου δεσμού συνεπάγεται την δημιουργία προβλημάτων όσον αφορά στην 
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μελλοντική ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει άλλα πρόσωπα, να σχετίζεται μαζί τους 
και να αντλεί από την γνώση αυτήν καθώς γνωρίζει βαθμιαία τον εαυτό του. 

Θεωρία  «δεσμού» του Bowlby 

Ο Bowlby, παρατήρησε τα παιδιά που έχασαν ή απομακρύνθηκαν από τους γονείς τους 
μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μελέτησε τις εκθέσεις 
κλινικών συνεντεύξεων με εφήβους που είχαν ψυχολογικά προβλήματα ή παραβατική 
συμπεριφορά. Βρήκε ότι οι διάφορες πηγές περιέγραφαν παρόμοια στάδια (Bowlby, 
1969).  Μετά τον αποχωρισμό τα παιδιά κλαίνε, γίνονται έξαλλα από τον φόβο τους. 
παθαίνουν κρίσεις θυμού, προσπαθούν να δραπετεύσουν απ’ το ξένο περιβάλλον. Το 
δεύτερο στάδιο είναι της απογοήτευσης, της κατάθλιψης και της απόγνωσης. Αν ο α-
ποχωρισμός συνεχιστεί και δεν αποκατασταθεί με την δημιουργία κάποιας άλλης στα-
θερής σχέσης, τα παιδιά αυτά αδιαφορούν εξ ολοκλήρου για τους άλλους. Την κατά-
σταση αυτών των παιδιών την ονόμασε αποδέσμευση. Για το σχηματισμό όμως μιας 
ασφαλούς προσκόλλησης, ο Bowlby, υπέθεσε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανι-
σμός που να παρέχει ισορροπία μεταξύ της ανάγκης του βρέφους για ασφάλεια και της 
ανάγκης του για εξερεύνηση και για  ποικίλες εμπειρίες μάθησης. Τον μηχανισμό αυ-
τόν τον αποκάλεσε «δεσμό» και ολοκληρώνεται μέσα από τέσσερις φάσεις, ως την 
ολοκλήρωση των δύο πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού, δημιουργώντας μια «δυ-
ναμική ισορροπία μεταξύ του ζεύγους μητέρας-παιδιού. Το πρώτο στάδιο του «προ-
συντονισμού», ως 6 εβδομάδων, τα βρέφη μένουν σε στενή επαφή με όσους τα φρο-
ντίζουν, και προσπαθούν να συντονιστούν με τα συναισθήματα και την συμπεριφορά 
της μητέρας. Το δεύτερο στάδιο από 6 εβδομάδων ως 6-8 μηνών τα βρέφη αισθάνονται 
τον «φόβο των ξένων», η κατάσταση εξισορροπείται  με την εμφάνιση του προσώπου 
που παρέχει ασφάλεια, το τρίτο στάδιο το «άγχος του αποχωρισμού» που εξισορροπεί-
ται και πάλι με την εμφάνιση του προσώπου φροντίδας και το τελευταίο στάδιο το 
αίσθημα της ασφάλειας, που ολοκληρώνεται μέχρι τα 2 χρόνια  

Ασφαλής και ανασφαλής προσκόλληση 

Οι επιστημονικές έρευνες κατέληξαν λοιπόν, ότι η αίσθηση ασφάλειας είναι πιο σημα-
ντική από την τροφή για την δημιουργία δεσμού. Καθώς μεγάλωναν τα πιθηκάκια των 
πειραμάτων των Harlow & Harlow, (Pallini, 2014), όπου για ένα χρόνο τρέφονταν από 
υποκατάστατα μητέρας, μια από σύρμα και μια από ύφασμα. Ενώ τρέφονταν κι από τις 
δυο, έδειξαν προτίμηση να αγκαλιάζουν την υφασμάτινη. Οι ερευνητές κατέληξαν στα 
εξής συμπεράσματα: τα πιθηκάκια ήταν επιθετικά, δεν ήταν κοινωνικά και κανένα απ’ 
αυτά δεν μπορούσε να συνουσιαστεί κανονικά, «το υποκατάστατο δεν μπορεί να κρα-
τήσει στην αγκαλιά του το βρέφος, και να επικοινωνήσει με ήχους και χειρονομίες. Δεν 
μπορεί να υποδείξει την κακή συμπεριφορά ούτε και να προσπαθήσει να διακόψει το 
σωματικό δεσμό του βρέφους προτού γίνει έμμονη ιδέα» (Harlow & Harlow, 1969).  

Η μεταγενέστερη κοινωνική συμπεριφορά αυτών των πιθήκων ενισχύει την πεποίθηση 
του Bowlby, ότι ο δεσμός αναπτύσσεται και αμφίδρομα. Είναι ένα αυτορυθμιζόμενο 
σύστημα μεταξύ μητέρας και βρέφους που συμβάλλει την συναισθηματική ανάπτυξη 
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του βρέφους. Για να υπάρξει λοιπόν δεσμός χρειάζεται συναλλαγή συναισθημάτων. Τα 
πιθηκάκια ναι μεν αγκάλιαζαν την υφασμάτινη μητέρα αλλά ήταν δική τους η ενέργεια, 
δεν έπαιρναν ζεστασιά. Το σύστημα της ρύθμισης μέσω της ανταλλαγής συναισθημά-
των δεν λειτούργησε και δεν δημιουργήθηκε δεσμός προσκόλλησης. Τα πιθηκάκια δεν 
μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις, ούτε το σύστημα αναπαραγωγής 
λειτούργησε. «Η απουσία του «δεσμού» συνεπάγεται την δημιουργία προβλημάτων 
όσον αφορά την μελλοντική ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει άλλα πρόσωπα και να 
μεγαλώνει απογόνους» ( Gardner, 2010).  

Η συμπεριφορά προσκόλλησης ενεργοποιείται σε συνθήκες αδυναμίας και κινδύνου, 
με την απουσία της μητέρας και σταματάει με την εγγύτητά της. Η απομάκρυνση της 
μητέρας αποτελεί για το παιδί το ερέθισμα-σήμα για να ενεργοποιήσει τη συμπεριφορά 
προσκόλλησης. Από την στιγμή που θα πετύχει τον σκοπό του η εγγύτητα της μητέρας 
αποτελεί το ερέθισμα-σήμα,  για την ενεργοποίηση της συμπεριφοράς εξερεύνησης. Η 
φιγούρα επιμέλειας είναι η ασφαλής βάση που χρησιμοποιεί το παιδί για τις εξερευνή-
σεις του, με την ενεργοποίηση ή παύση των συμπεριφορών προσκόλλησης (Pallini, 
2014). Δηλαδή κατά μια έννοια στη σχέση μητέρα-παιδί, το ερέθισμα-σήμα για την 
ενεργοποίηση της συμπεριφοράς προσκόλλησης, είναι η μητρική απουσία. Η διατή-
ρηση της εγγύτητας σε έναν προστατευτικό ενήλικα είναι πρωταρχικής σημασίας μη-
χανισμός για την επιβίωση του παιδιού (Bowlby,1969). Η ασφαλής ανάπτυξη δεσμών 
προσκόλλησης στην βρεφική μας ηλικία αποτελεί το  ψυχικό μας απόθεμα στην αντι-
μετώπιση δυσκολιών. Ακόμη και η ικανότητα να μπορέσει ένα αυτάρκες άτομο να ζη-
τήσει βοήθεια, αποτελεί μια κατάκτηση, μια κοινωνική ωρίμανση. Είναι σημάδι ψυχι-
κής ισορροπίας η καταφυγή στην βοήθεια και συνήθως σε άτομα που είναι σε θέση να 
αντιμετωπίζουν τον κόσμο με ψυχικό σθένος (Pallini, 2014). 

Η ανασφαλής  προσκόλληση, είναι η προσκόλληση στην οποία δεν κατάφεραν να α-
ναπτυχθούν οι δεσμοί προσκόλλησης. Στην μελέτη της Ainsworth και της ομάδας της 
(1978), σε κατάσταση που ονομάστηκε «συνθήκη μ’ έναν ξένο» (strange situation), 
παρατηρήθηκαν αντιδράσεις παιδιών σε καταστάσεις ξένες προς το παιδί για να παρα-
τηρηθεί η ενεργοποίηση του συστήματος προσκόλλησης, στο απρόβλεπτο και ξένο. 
Παρατηρήθηκε η μεταβλητή «ασφάλεια-άγχος» και η σχέση της με την σωματική ε-
παφή. Τα παιδιά που είχαν αναπτύξει ασφαλείς δεσμούς προσκόλλησης αντιδρούσαν 
έντονα στην απουσία της μητέρας, αλλά παρουσία της, μπορούσαν εύκολα να απομα-
κρυνθούν και να συνεχίσουν την εξερεύνηση. Σε αντίθεση με τα παιδιά με ανασφαλείς 
δεσμούς προσκόλλησης που γίνονταν επιθετικά με την φιγούρα φροντίδας ή δεν στα-
ματούσαν το κλάμα και με την εγγύτητα της μητέρας, γενικά ήταν αγχώδη. 

Αιτίες των διαφορών στους τύπους του δεσμού 

Χαρακτηριστικά παιδιού: η συγχρονικότητα της συναλλαγής είναι ένα επίτευγμα κοινό 
του βρέφους και της μητέρας. Έρευνες για να ελέγξουν την πεποίθηση ότι η συμπερι-
φορά του βρέφους συμβάλλει στην δημιουργία σχέσεων δεσμού, κατέληξαν στο συ-
μπέρασμα ότι βρέφη που περνούσαν πολλή ώρα με την απασχόλησή τους με 
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αντικείμενα παρά να συναλλάσσονται κοινωνικά με την μητέρα, είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν συμπτώματα ανασφαλούς δεσμού (Lewis & Feiring, 
1989). 

Η συμπεριφορά της μητέρας: Τα αποτελέσματα μετά από μελέτη βρεφών με άμεση και 
κατάλληλη ανταπόκριση της μητέρας τους στο κλάμα τους σε ηλικία τριών μηνών, οι 
μητέρες ήταν ευαίσθητες και υπεύθυνες, είχαν περισσότερες πιθανότητες να χαρακτη-
ριστούν τα βρέφη τους, ότι είχαν αναπτύξει ασφαλείς δεσμούς προσκόλλησης στην 
ηλικία του ενός έτους (Ainsworth & Bell, 1969). Όσο πιο αφοσιωμένες είναι οι μητέ-
ρες, όσο πιο γρήγορα ανταποκρίνονται στο κάλεσμα του μωρού, με κατάλληλο τρόπο 
και ευαισθησία, και εξέφραζαν θετικά συναισθήματα, τόσο πιο ασφαλή δεσμό είχαν 
αναπτύξει τα μωρά τους, ( Isabella, 1993),  σε αντίθεση με τα ανασφαλή παιδιά που οι 
μητέρες δεν ήταν και τόσο αφοσιωμένες στην άμεση ανταπόκριση των αναγκών του 
παιδιού τους ( Van Ijzendoorn & al, 1992).  

Κοινωνικά-πολιτισμικά αίτια: Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το είδος του δεσμού κατά 
πόσο είναι ασφαλής ή ανασφαλής, επηρεάζεται τόσο από το πρόσωπο που το φροντίζει, 
όσο κι από το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο μεγαλώνει. Χαμηλό ποσοστό 
(49%), παιδιών με ασφαλή δεσμό παρατηρήθηκε στην Γερμανία. Μελέτες έχουν απο-
δείξει πως οι Γερμανοί γονείς ακολουθούσαν μια πολιτισμική αξία και μια πολιτισμική 
πεποίθηση, πως τα βρέφη πρέπει να απομακρυνθούν από την σωματική επαφή μόλις 
μπορέσουν να κινούνται μόνα τους (Grossman & al, 1985).  Οι ερευνητές υποστήριξαν, 
ότι το γεγονός ότι τα παιδιά στην Γερμανία αναπτύσσουν ανασφαλή δεσμό προσκόλ-
λησης, ευθύνεται στην πεποίθηση των Γερμανίδων μητέρων, ότι το ιδανικό είναι ένα 
μη προσκολλημένο βρέφος, αλλά θα υπακούει στις εντολές των γονέων χωρίς συζή-
τηση. Έρευνες στα παιδιά που μεγαλώνουν στα Κιμπούτς στο Ισραήλ, από κοινότητα 
ενηλίκων ανέπτυξαν ανασφαλείς δεσμούς προσκόλλησης, έστω κι αν έβλεπαν τους γο-
νείς τους κάποιες ώρες την ημέρα ( Cole & Cole, 2011).  Προφανώς δεν έπαιρναν την 
ασφάλεια που παρέχει η σωματική επαφή από αυτούς που τα μεγάλωναν, έτσι ώστε να 
αναπτυχθεί η ασφαλής προσκόλληση. Στην Ιαπωνία, στις παραδοσιακές Ιαπωνικές οι-
κογένειες όπου η μητέρα δεν εργάζεται, παρατηρήθηκαν παιδιά με ανασφαλή δεσμό 
προσκόλλησης εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μητέρες δεν θέτουν τα παιδιά τους σε θέση 
εξερεύνησης και έχουν αναπτύξει με τις μητέρες μια έντονη σχέση εξάρτησης, η οποία 
όμως οδηγεί σε αδιάκοπο φόβο των ξένων και διαφορετικών καταστάσεων και αλλα-
γών. Στις μη παραδοσιακές ιαπωνικές οικογένειες όπου οι μητέρες αναγκάζονται να 
εργαστούν και συνηθίζουν τα παιδιά τους και στην φροντίδα ενός ξένου προσώπου, 
(Durrett, Ottaki & Richards, 1984), τα αποτελέσματα είναι ίδια με εκείνα των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών Αμερικής όπου μόνο 12% των παιδιών που εξετάστηκαν ανήκαν στην 
κατηγορία της ανασφαλούς προσκόλλησης ( Ainnsworth & al, 1978).  

Δεσμοί προσκόλλησης και εκπαίδευση 

Οι πρώτες λοιπόν εμπειρίες φροντίδας από τον γονιό, είναι πολύ σημαντικές για την 
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προσωπική ζωή του παιδιού αλλά μπορούν να διορθωθούν από άλλες εμπειρίες, που 
παίρνουν στην προσωπική  ζωή, σπουδαιότητα. Στην διάρκεια της ανάπτυξης γίνονται 
πάρα πολλές εμπειρίες σχέσεων-φροντίδας, ίσως περισσότερο ευνοϊκές που επηρεά-
ζουν με ουσιαστικό τρόπο την ισορροπία στην συναισθηματική μας ζωή. 

Ο  βιολόγος Waddington (1957), (Pallini, 2014), θεώρησε την ανθρώπινη προσωπικό-
τητα σαν μια κατασκευή που εξελίσσεται αδιάλειπτα. Διάφορες διαδρομές αρχίζουν 
απ’ το ίδιο σημείο, αλλά το άτομο έχει μια ευρεία γκάμα επιλογών και δυνατοτήτων. 
Ο Bowlby (1969), πήρε αυτή την αντίληψη απ τον βιολόγο για να προχωρήσει στην 
διαδρομή αυτή. Παρομοιάζει την προσωπική ανάπτυξη με μια σιδηροδρομική δια-
δρομή με ενδιάμεσους σταθμούς και σιδηροδρομικούς κόμβους από όπου ξεκινάνε και 
διακλαδώνονται εναλλακτικές κατευθύνσεις. Από την αρχική ψυχολογική κατάσταση, 
βαθειά επηρεασμένη απ’ τις πρώτες σχέσεις προσκόλλησης, διακλαδώνονται διάφορες 
διαδρομές ανάπτυξης που σημαδεύονται από καινούριες συναντήσεις και συνθήκες και 
σχέσεις ζωής, όπως η άφιξη μιας νταντάς, η βρεφοκόμος, η νηπιαγωγός, ο δάσκαλος, 
ο καθηγητής, μια καινούρια φιλία ή μια συναισθηματική σχέση. Όποια κι αν είναι η 
διαδρομή που έκανε το άτομο, επιστρέφει σε κάθε ηλικία, στην ασφάλεια που του πα-
ρέχει ο ασφαλής δεσμός προσκόλλησης και του επιτρέπει την προσέλευση σε νέες δια-
δρομές. Τα άτομα κάθε φορά που μπαίνουν σε ουσιαστικές συναισθηματικές σχέσεις, 
βρίσκονται σ’ ένα σημείο στροφής. Η ανάπτυξη των σχέσεων αυτών σχετίζεται με την 
μορφή των σχέσεων δεσμού που διαμόρφωσαν και σταθεροποίησαν. Έτσι η σχέση θα 
πάρει μια νέα κατεύθυνση λίγο ή πολύ ευνοϊκή. Αν έχει σταθεροποιήσει σταθερούς, 
συναισθηματικούς δεσμούς, τότε αναδύεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό του και η σχέση 
προχωρά. Αν όμως οι συναντήσεις του είναι ατυχείς, αρχίζουν και οι τριγμοί στην ε-
μπιστοσύνη του. Όποια κι αν είναι η διαδρομή που θα επιλέξει, πάντα αναδύεται η 
πρώτη διαδρομή, για να του επιτρέψει την προσέλευση σε νέες διαδρομές. Οι διαδρο-
μές που παρεκκλίνουν της υγιούς ανάπτυξης, καταλήγουν σε παθογένεια. 

 Η δυνατότητα της αλλαγής της διαδρομής μειώνεται στη διάρκεια της ζωής, αλλά είναι 
πάντα υπαρκτή ( Bowlby, 1980, Pallini, 2014). Μερικές από αυτές τις συναντήσεις 
παίρνουν τον χαρακτήρα δεσμών προσκόλλησης, και τοποθετούνται με ουσιαστικό 
τρόπο στο σύστημα σχέσεων, μαζί με τις προηγούμενες εμπειρίες προσκόλλησης με το 
γονιό. Η μελέτη των συνδέσμων ανάμεσα στην ανάπτυξη των δεσμών προσκόλλησης 
με το γονιό και στο συναισθηματικό δεσμό που σταθεροποιείται στο σχολείο ή και με 
άλλους σημαντικούς ενήλικες είναι μεγάλου ενδιαφέροντος. Οι φιγούρες αναφοράς δεν 
είναι απεριόριστες. Το μωρό σταθεροποιεί μια ιεραρχία από φιγούρες σημαντικές που 
τις επιλέγει από άλλους σημαντικούς ενήλικες με τους οποίους  έρχεται σε επαφή. Αυτό 
επαληθεύεται με τα παιδιά που ξεκινούν το σχολείο. Ανάμεσα  στους εκπαιδευτικούς  
στον παιδικό σταθμό, επιλέγουν κάποιους, να τους αναγνωρίσουν ως φιγούρες επιμέ-
λειας. Αυτή η φυσιολογική τάση θα πρέπει να ενθαρρύνεται, επειδή επιτρέπει μια γα-
λήνια συναισθηματική ανάπτυξη, σε καταστάσεις που λείπει η σταθερή παρουσία της 
μητέρας. Οι θεσμοί που τείνουν να αποθαρρύνουν αυτή την φυσική τάση του παιδιού, 
παρεμβαίνουν πολύ δυσάρεστα στην ομαλή συναισθηματική του ασφάλεια, με αποτέ-
λεσμα την δυσχέρεια στην μετάβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
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Το πλεονέκτημα της τάσης για μονοτροπία (δεσμός προτίμησης με την φιγούρα φρο-
ντίδας (Bowlby, 1969), και επομένως στην ανθρώπινη τάση να εγκαθιδρύει δεσμούς 
προτίμησης, των οποίων η σημασία είναι ιεραρχική, συνεισφέρει στην σταθεροποίηση 
δεσμών υπευθυνότητας του ενήλικα σε σχέση με το παιδί. Έτσι οριοθετείται ο δεσμός 
ευθύνης του ενήλικα που παρέχει φροντίδα και το παιδί αισθάνεται ασφάλεια. Ο 
Bowlby παρατήρησε ότι παιδιά που είχαν μια κοινωνική συμπεριφορά διαφοροποιη-
μένη στο σχολείο, ήταν παιδιά που είχαν υποστεί τραυματικούς αποχωρισμούς απ’ την 
φιγούρα φροντίδας τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, και ανέπτυσσαν μια επιφα-
νειακή  κοινωνική συμπεριφορά, και ήταν ανίκανα να παγιώσουν δεσμούς προσκόλ-
λησης με διάρκεια και βάθος.  

Στα σχολικά χρόνια αξίζει ιδιαίτερης προσοχής ο στοχασμός πάνω στις φιγούρες των 
παιδαγωγών στους παιδικούς σταθμούς, στις νηπιαγωγούς και των δασκάλων αργό-
τερα. Ένα απ’ τα κριτήρια που ξεχώρισε ο Ijzendroorn, παγιώνει την άποψη ότι μια 
σχέση, για να θεωρηθεί προσκόλλησης, θα πρέπει να επηρεάζει την κοινωνικοσυναι-
σθηματική ισορροπία του παιδιού. Μ’ αυτή την έννοια όλο και πιο πολλές μελέτες α-
ποδεικνύουν το γεγονός ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους δασκάλους 
και στα παιδιά δρουν καταλυτικά στην προσαρμογή του παιδιού, τόσο στην προσχο-
λική ηλικία, στα πρώτα χρόνια του Δημοτικού αλλά και αργότερα (Howes, 2000). Η 
διάδραση με τον δάσκαλο, δεν έχει μόνο στόχο να αυξήσει την γνωστική ικανότητα 
του παιδιού αλλά και την συναισθηματική του ωρίμανση και ψυχική υγεία.. Η διαδι-
κασία της μάθησης, επαληθεύεται σ’ ένα περιβάλλον αποδοχής, εμπιστοσύνης, και δια-
προσωπικής εγγύτητας. Ένας μαθητής αποστασιοποιημένος από τον δάσκαλό του ή σε 
διαμάχη μαζί του, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση για να αναπτυ-
χθεί γνωστικά και συναισθηματικά. Από την άλλη πλευρά, ένα παιδί με ανασφαλή δε-
σμό προσκόλλησης με την μητέρα, έρχεται εκ νέου να αναπτύξει προστατευτική σχέση 
με τον δάσκαλο ώστε να αισθανθεί ασφάλεια.  Η συνεισφορά του δασκάλου με τον 
μαθητή είναι αποφασιστική και πάει πέρα απ’ την εμπειρία προσκόλλησης που έχει ο 
μαθητής με τους γονείς. Ο εκπαιδευτικός αναδύει την ασφαλή προσκόλληση ή σε πε-
ρίπτωση έλλειψής της δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, προστασίας, φροντίδας, ώστε 
το παιδί να αποκτήσει αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.  

Η ανασφαλής προσκόλληση προδιαθέτει τα άτομα να νιώθουν μια μεγαλύτερη ανάγκη 
να κυριαρχούν στους άλλους και να τους ελέγχουν. Το παιδί με ανασφαλή προσκόλ-
ληση παρουσιάζει τις ανάγκες του εκβιαστικά και οδηγεί τον γονέα σε ανταγωνιστική 
συμπεριφορά ή χαλαρή (Pallini, 2014). Αυτή του η στάση φαίνεται από την συμπερι-
φορά του που λέει: « δεν έχω ανάγκη κανέναν, είμαι ικανός και αρκούμαι στον εαυτό 
μου», είναι όμως; 

Η συμπεριφορά της προσκόλλησης με την ανάπτυξη, θα εξελίσσεται όλο και περισσό-
τερο, από την απλή αναζήτηση εγγύτητας σε μια διάδραση πάνω στην συνεργασία. Ο 
εκπαιδευτικός αλλά και οι σημαντικοί ενήλικες προς ένα κοινό στόχο θα βρουν δρα-
στηριότητες ρύθμισης, ανάμεσα στην ασφάλεια και την εξερεύνηση. Εδώ οι φιγούρες 
προσκόλλησης αντιπροσωπεύονται από τον δάσκαλο. Οι διαδράσεις ανάμεσα στο 
παιδί και τον δάσκαλο θα έχουν διπλή εξελικτική λειτουργία, να ευνοήσουν τις 
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ακόλουθες διαδικασίες αυτορρύθμισης και να παγιώσουν ένα αιτιολογικό σύστημα συ-
νεργασίας. Δάσκαλος και μαθητής θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί προς ένα κοινό 
στόχο, αυτόν της εκμάθησης (Bowlby, 1969).  

Τέλος η κοινωνικοποίηση θα αναλάβει μια κατεύθυνση όλο και μεγαλύτερης εμβάθυν-
σης και διερεύνησης του κύκλου των φίλων (Sroufe et al, 2005).  Τα αποτελέσματα της 
προσαρμογής των παιδιών στο σχολείο, στο θέμα της μετάβασης, καθώς και στην συ-
μπεριφορά των παιδιών με συνομηλίκους και κατά πόσο σχετίζεται με τους ασφαλείς 
ή ανασφαλείς δεσμούς προσκόλλησης, προκύπτει από ευρείες μελέτες παρατήρησης 
παιδιών, που παρακολουθήθηκαν επί μακρόν και αξιολογήθηκαν από την strange situ-
ation, στις επόμενες ηλικίες, μέχρι να φτάσουν στην ενήλικη φάση. Ιδιαίτερα η μελέτη 
των Sroufe και συνεργατών (2005), και οι μελέτες των Grossmann και  Gross-
mann(1991). 

Συμπεράσματα  

 Αναπτύσσονται δεσμοί ασφαλούς προσκόλλησης με το άτομο που μας φροντίζει και 
δημιουργείται το αίσθημα της ασφάλειας μέσα από την σωματική επαφή που είναι πολύ 
σημαντική τον πρώτο χρόνο της ζωής. Είναι μια βιολογική προδιάθεση του ανθρώπου 
να βρίσκεται κοντά σε ενήλικες του είδους του (Bowlby, 1969).  Η ανάπτυξη των δε-
σμών προσκόλλησης έχει καθοριστικό ρόλο  στην συναισθηματική ανάπτυξη των παι-
διών και στην υγιή εν γένει ανάπτυξή τους. Η αγχώδης και ανασφαλής προσκόλληση 
είναι πιο επιρρεπής στην αλλαγή. Αν κάποιο άτομο δεν μπορεί να προσφέρει αυτή την 
διάδραση λόγω σοβαρών συνθηκών κάποιος σημαντικός ενήλικας αναλαμβάνει αυτόν 
τον ρόλο. Με την ανάπτυξη πραγματοποιούνται αλλαγές στη συμπεριφορά προσκόλ-
λησης. Αν το παιδί έχει αναπτύξει μια πρώτη σχέση εμπιστοσύνης αυτή αναδύεται και 
η μετάβαση γίνεται ολοένα και πιο εύκολη. Η μονοτροπία  (Bowlby, 1969), θα οδηγή-
σει το παιδί μέσα από την «εκλεκτική συγγένεια» να επιλέξει το άτομο που θα δεθεί 
και θα αντικαταστήσει τη φιγούρα φροντίδας, και η μετάβαση από το σπίτι στο σχο-
λείο, θα γίνει ανώδυνα. Όταν το παιδί συνειδητοποιεί την  επιστροφή της μητέρας μετά 
από τον αποχωρισμό, συντελείται μια κοινή εξερεύνηση που σηματοδοτεί την αρχή 
των συμπεριφορών συνεργασίας. Έτσι δημιουργείται η ικανότητα αυτορρύθμισης που 
το παιδί επικαλείται σε κάθε δυσκολία ώστε να μπορεί να επιδέχεται τις αλλαγές, να 
προσαρμόζεται σε νέα περιβάλλοντα, να αντέχει, να συνεργάζεται. Τα παιδιά με ανα-
σφαλή και αγχώδη προσκόλληση είναι είτε μοναχικά, είτε θέλουν να έχουν τον ρόλο 
του αρχηγού, με μικρές ικανότητες συνεργασίας. Μελέτες των Sroufe και Flesson 
(1986) σε Δημοτικά σχολεία έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί και ασφαλή παιδιά ανέπτυσ-
σαν μια συμπεριφορά τρυφερής φροντίδας και αλληλοσεβασμού, σε αντίθεση με τα 
ανασφαλή παιδιά που έτρεφαν ανταγωνιστικά συναισθήματα, με αποτέλεσμα να ε-
μπνέουν και στους δασκάλους παρόμοια συναισθήματα. Μ’ αυτό τον τρόπο το παιδί 
βίωνε την απόρριψη που είχε ήδη βιώσει απ’ το σπίτι. Οι δεσμοί προσκόλλησης αλλά-
ζουν, αυτό θα πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτικός. Η επιμόρφωση, ώστε να αναγνωρί-
ζει κάθε φορά στους μαθητές του το είδος των δεσμών, που έχουν αναπτύξει στο οικο-
γενειακό περιβάλλον, έτσι ώστε να μπορέσει να διορθώσει και να αλλάξει τους δε-
σμούς προσκόλλησης, μέσα από ένα κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και αγάπης. 
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Μόνο έτσι θα καταφέρει ο εκπαιδευτικός να απεγκλωβίσει τον μαθητή  με ανασφαλή 
προσκόλληση, απ’ τον ρόλο του «κυρίαρχου αρχηγού» με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, 
στην αυτοπεποίθηση και μέσα από την ασφάλεια στην συνεργασία αλλά κυρίως στη 
νοηματοδότηση της ζωής. 
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Μετασχηματίζουσα μάθηση-Πρακτική εφαρμογή διαχείρισης διασπαστικών συ-
μπεριφορών σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον 

Καμπούρμαλη Ιωάννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Σχ. Σύμβουλος Π.Ε. 

Δρ. Επιστημών της Αγωγής 

Λαζαράκη Φανή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ.70, Ψυχολόγος 

(Μ.Ed, Μ.Α.) 
Περίληψη 

Με αφορμή τις ανάγκες μιας εύρωστης λειτουργίας της καθημερινότητας της σχολικής 
τάξης, σχεδιάστηκε πρόγραμμα για την αποδοχή της ετερότητας και την διαχείριση 
κρίσεων, με επαναδιαπραγμάτευση του αρχικού συμβολαίου της τάξης, έπειτα από έ-
νταξη νέων μαθητών. Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε τμήμα της ΣΤ΄ τάξης του 
87ου Πειραματικού Δημ. Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπ. Αθηνών. Στο συγκεκριμένο 
τμήμα φοιτούν Έλληνες που ανήκουν στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης, 
Ρομά, πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, 
την Αλβανία, την Κίνα, κ.ά. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του τμήματος που υλοποιήθηκε 
η διδασκαλία, αποτελεί η συνεχής κινητικότητα του μαθητικού πληθυσμού. Επισημαί-
νεται πως στο πλαίσιο της πολιτικής του σχολείου, σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές και 
διεθνείς συμβάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, διευκολύνονται οι εγγραφές κατά 
τη διάρκεια όλου του χρόνου. Λόγω των αυξημένων ψυχο-συναισθηματικών αναγκών 
των μαθητών / τριών, δίνεται μεγάλη βαρύτητα στη δημιουργία θετικού συγκινησιακού 
κλίματος μέσα στην τάξη καθώς και στην αποδοχή της ετερότητας. 

Λέξεις-Kλειδιά: Μετασχηματίζουσα Μάθηση, διασπαστικές συμπεριφορές, διαφορετι-
κότητα, προβληματικές καταστάσεις, κρίση, τέχνη. 

Εισαγωγή 

Η συμβολή της τέχνης στην διεργασία της μάθησης αποτυπώνεται στη διεθνή και στην 
εγχώρια βιβλιογραφία (Kόκκος, 2011α, 2011β, Mezirow,1991,2000, Mezirow και 
συν.,2007, Ράικου,2013). Στοχεύει στον πυρήνα των διεργασιών του κριτικού στοχα-
σμού διευκολύνοντας την ανάλυση των πεποιθήσεων, την επίγνωση του πλαισίου, τον 
φαντασιακό προβληματισμό και την αμφισβήτηση των ισχυρισμών (Brookfield,1998). 
Ο παρατηρητής, όπως αναφέρει και ο Καστοριάδης (2008), βρισκόμενος σε άμεση δια-
λεκτική σχέση με το έργο τέχνης που λειτουργεί ως παράθυρο στο χάος φωτίζει μύχιες 
σκέψεις και πόθους, ανασύροντας ασυνείδητες εικόνες, συναισθήματα νοήματα και 
σκέψεις.  

Από τους πρώτους που μίλησε για τη συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην ανάπτυξη 
της φαντασίας και του κριτικού στοχασμού στο πεδίο της μάθησης και όχι μόνο, ήταν 
ο Dewey (1933). Οι επιστήμονες επίσης του περίφημου Palo Alto, υπογράμμισαν την 
θεραπευτική συμβολή της τέχνης σε δυσλειτουργικές νόρμες επικοινωνίας 
(Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967). Επιπλέον και η Σχολή της Φρανκφούρτης υπο-
γράμμισε πως η επαφή με τις τέχνες βοηθάει το άτομο στην απόκτηση κριτικής ματιάς 
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απέναντι σε στερεοτυπικές κοινωνικές παραδοχές που δυσχεραίνουν την κοινωνική 
καθημερινότητα( Κόκκος,2011α, 2011β, 2011γ).  

Σύμφωνα με τον Κόκκο ( 2011β), η συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης μεγάλης 
αισθητικής αξίας προσφέρει στους εμπλεκόμενους την δυνατότητα αυτοδύναμης σκέ-
ψης και δημιουργίας κριτικής συνείδησης των πραγμάτων. Από τα παραπάνω αναπτύ-
χθηκε μια μέθοδος εφαρμογής, αποτελούμενη από 6 στάδια, τα οποία ακολουθήθηκαν 
στην πραγματοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης. 

Πρακτική Εφαρμογή της Μεθόδου 

Η παρέμβαση διήρκησε πέντε ώρες και πραγματοποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη και 
στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, με την εφαρμογή των αρχών της 
μεθόδου της «Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας». Σκο-
πός της εφαρμογής αυτής ήταν να προσεγγίσουν οι μαθητές/τριες το αναφερόμενο ζή-
τημα και να τοποθετηθούν με τόλμη απέναντι στα αποπροσανατολιστικά ζητήματα 
(Mezirow, 2007), που δυσχεραίνουν τη σχολική τους καθημερινότητα με βιωματικό 
τρόπο και κριτικό στοχασμό, μέσω έργων τέχνης σημαντικής αισθητικής αξίας. 

 Οι στόχοι του προγράμματος σε επίπεδο στάσεων τίθενται ως εξής: 

• Ομαλή συνεργασία όλων των μαθητών/τριών μέσα στην τάξη  
• Αποδοχή και διαχείριση δύσκολων και προβληματικών καταστάσεων στην τάξη  
• Συμμετοχή και έκθεση στον κριτικό στοχασμό ως μέσο στην αναπλαισίωση της δια-

χείρισης της σχολικής τάξης.  
• Ενθάρρυνση χρήσης του κριτικούς στοχασμού για την επίτευξης αντικειμενικής προ-

σέγγισης .  
• Ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοχής της διαφορετικότητα και διαχείρισης κρίσεων 

μέσα στην τάξη.  

Ειδικότερα: τα 6 στάδια της μεθόδου 

Πρώτο Στάδιο :Διερεύνηση της ανάγκης για κριτικό στοχασμό ( 45΄ λεπτά ) 

Αφορμή για το σχεδιασμό της διδασκαλίας αποτέλεσε η αναγκαιότητα επαναδιαπραγ-
μάτευσης του αρχικού συμβολαίου του τμήματος, λόγω της υψηλής κλιμάκωσης το 
τελευταίο διάστημα διασπαστικών συμπεριφορών και εντάσεων.  

Αρχικά έγινε συζήτηση με τη μέθοδο των ερωταποκρίσεις με τους μαθητές. Τα περισ-
σότερα μέλη της ομάδας, πήραν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην κρίση που υπήρχε μέσα 
στην ομάδα και τα υπόλοιπα ένιωσαν ένα αποπροσανατολιστικό δίλημμα. Όπως άλλω-
στε προβλέπεται και από τη μέθοδο, στο στάδιο αυτό , αποτυπώθηκε η αμφιθυμία της 
ομάδας και η αναγκαιότητα για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. 

Δεύτερο Στάδιο: Έκφραση των απόψεων των συμμετεχόντων ( 60΄ λεπτά ) 
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Οι μαθητές ακολουθώντας τη διεργασία ομάδας, αφού τα μέλη της γνωρίζονται ((Πο-
λέμη – Τοδούλου,2005), κλήθηκαν εργαζόμενα αρχικά ατομικά, έπειτα σε δυάδες και 
στο τέλος σε τετράδες ή πεντάδες να σκεφτούν και να απαντήσουν στο ερώτημα  
« Τι είναι αυτό που μπορεί να διαταράξει την ομάδα της τάξης;» 

Καταγράφτηκαν σε χαρτί οι απόψεις, οι σκέψεις και οι παραδοχές και αναρτήθηκαν 
στο ταμπλό της τάξης, ώστε να βρίσκονται αποτυπωμένες, καθόλη τη διάρκεια της δι-
δασκαλίας. 

Τρίτο Στάδιο: Προσδιορισμός των κριτικών ερωτημάτων και υποθεμάτων 

 Έπειτα από συζήτηση των παραγόμενων απόψεων, σκέψεων και παραδοχών προέκυ-
ψαν τα εξής υποθέματα για διερεύνηση:  
1. Διασπαστικές συμπεριφορές της ομάδας και καθημερινότητα.  
2. Παράγοντες συγκρούσεων μέσα στην τάξη μας. 
3. Συνεργασία της ομάδας 
4. Αποδοχή της ετερότητας 

Με βάση τα παραπάνω υποθέματα διατυπώθηκαν τα ακόλουθα κριτικά ερωτήματα:  
«Τι είναι για σένα συμπεριφορές που δυσκολεύουν την ομάδα στο σχολικό περιβάλλον;»  
«Πώς συνδέεται η καθημερινότητά μας με τις διασπαστικές αυτές συμπεριφορές και 
γιατί;»  

Τέταρτο Στάδιο : Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά ε-
ρωτήματα 

Τα έργα που επιλέχθηκαν για την επεξεργασία των παραπάνω κριτικών ερωτημάτων 
ήταν τρία εικαστικά μεγάλης αισθητικής αξίας.  

Πρώτο εικαστικό έργο 
Τίτλος Le Tour du Monde  
Ζωγράφος  
 

Αndre Henri Dargelas 1828–1906) 

Χαρακτηριστικά Λάδι σε μουσαμά 46 cm Χ 37.5cm 
Έτος 1860–1869 
Πηγή https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Andr%C3%A9-

Henri_Dargelas 
Μουσείο/ Γκα-
λερί  

Ιδιωτική συλλογή  
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H επιλογή του συγκεκριμένου πίνακα προήλθε εύλογα από τα κριτικά ερωτήματα και 
τα υποθέματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Αποτελεί έργο υψηλής αισθητικής τέχνης 
αναπαραστατικού τύπου και προσφέρει ερεθίσματα κριτικού στοχασμού, εξυπηρετώ-
ντας τις ανάγκες της πρακτικής. Προτιμήθηκε να μην επιλεγεί πίνακας αφηρημένων 
νοημάτων, καθώς δε ήταν ξεκάθαρο στις εκπαιδεύτριες το προγενέστερό επίπεδο έκ-
θεσης των νέων μαθητών σε αυτό το είδος τέχνης.  

Δεύτερο εικαστικό έργο  
Τίτλος Παιδικός Καβγάς 
Ζωγράφος  Ιακωβίδης Γεώργιος (1853-1932) 
Χαρακτηριστικά Λάδι σε μουσαμά 
Έτος 1900 
  
Μουσείο/ Γκα-
λερί  Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα  
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Με αντίστοιχο σκεπτικό επιλέχθηκε και το δεύτερο έργο υψηλής αισθητικής τέχνης, 
σχετιζόμενο κι αυτό και με τα δύο κριτικά ερωτήματα και προέτρεπε σε αυτοστοχασμό 
και στοχασμό, κινώντας την περιέργεια των μαθητών για ανάλυση.  

Τρίτο εικαστικό έργο 
Τίτλος Παιδική συναυλία  
Ζωγράφος Ιακωβίδης Γεώργιος (1853-1932) 
Χαρακτηρι-
στικά  

Λάδι σε μουσαμά 176cm X 250cm 

Έτος 1900 
Πηγή http://www.pi-

schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=34&v=1 
Μουσείο/ 
Γκαλερί  

Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα  
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Τέλος το τρίτο έργο επιδίωκε να υπογραμμίσει την αντίθεση , ανάμεσα στον καβγά 
και την αρμονία που προέρχεται από μια καλοκουρδισμένη ομάδα. 

Συνολική Σύνδεση Κριτικών Ερωτημάτων με Έργα Τέχνης 
Έργο τέχνης  Σύνδεση με ερώτημα 1 Σύνδεση με ερώτημα 2 
Le Tour du Monde     
Παιδικός Καβγάς     
Παιδική Συναυλία      

Πέμπτο Στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτιση τους με τα κριτικά 
ερωτήματα ( 135 ΄ λεπτά) 

Η επεξεργασία των έργων τέχνης έγινε με τη βοήθεια της τεχνικής Visible Thinking 
του Perkins (2003). Τα κυριότερα στάδια της τεχνικής είναι : 
• Χρόνος για παρατήρηση 
• Ευρεία και περιπετειώδης παρατήρηση 
• Λεπτομερής και σε βάθος παρατήρηση 
• Ανασκόπηση της διεργασίας 
Η διαδικασία ακολουθήθηκε σε καθένα έργο ξεχωριστά και διήρκησε 45 λεπτά ΄για το 
καθένα.  

Έκτο Στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός και αποτίμηση της ανάπτυξης της ικανότη-
τας για κριτικό/δημιουργικό στοχασμό. (60 λεπτά). 

Στο στάδιο αυτό επιδιωχθεί η τελική σύνδεση με το αρχικό ερώτημα όπως έχει κατα-
γραφεί ανωτέρω έχει και ζητήθηκε από τους/τις μαθητές/τριες να γράψουν πάλι ένα 
κείμενο μετά την παρέμβαση, εμπλουτισμένο, συμπληρώνοντας ή και αναθεωρώντας 
την αρχική τους άποψη. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής διαδικασίας ακολουθήσε 
σύντομη συζήτηση. Στη συνέχεια οι εκπαιδεύτριες προκειμένου να αποτιμήσουν την 
ανάπτυξη της ικανότητας για δημιουργική κριτική σκέψη έκαναν την αντιπαραβολή 
της αρχικής και της τελικής απάντησης των μαθητών/τριών, ώστε να εντοπιστούν τα 
σημεία εκείνα όπου οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν κριτικό και δημιουργικό τρόπο σκέψης  

Τέλος, συγκρίθηκαν αναστοχαστικά οι απόψεις με εκείνες που εκφράστηκαν στο 2ο 
στάδιο, παρήχθησαν τα συμπεράσματα. Στο στάδιο αυτό παρατηρηθεί προβληματι-
σμός από τους μαθητές/τριες για τις διασπαστικές συμπεριφορές στην τάξη. Μελετώ-
ντας τις αρχικές απόψεις, που εκφράστηκαν στο 2ο Στάδιο, και συγκρίνοντάς τις με τις 
τελικές ο εμπλουτισμός και ο κριτικός στοχασμός ήταν έκδηλός με διακύμανση αυτών, 
ανάλογα με τη ψυχο-συναισθηματική ετοιμότητα του κάθε/μιας μαθητή/τριας.  

Συμπέρασμα 

Στην παρούσα εργασία επιδιώχθηκε βιωματική προσέγγιση της μεθόδου «Μετασχημα-
τίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας». Η τέχνη ομόφωνα ενεργοποιεί τη 
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στοχαστική διάθεση (δημιουργική και κριτική) (Μέγα, 2011). Στην Ελλάδα όμως κυ-
ρίως στην τυπική εκπαίδευση (σε όλες της βαθμίδες), παρατηρείται έλλειψη παράδο-
σης ανάπτυξης και καλλιέργειας της κριτικής σκέψης ( Ράικου, 2013). Η παραπάνω 
μέθοδος μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση αυτής και στην μετατόπιση των εμπλε-
κόμενων μαθητών/τριών σε λειτουργικότερα για την καθημερινότητά νοητικά τους 
σχήματα.  
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Ο βαθμός εμπέδωσης των κειμενικών λειτουργιών από τους/τις μαθητές/τριες 
του Λυκείου: Μία έρευνα βασισμένη στα μαθητικά γραπτά των γενικών εξετά-

σεων των ετών 2015 και 2016. 
 

Αλέφαντος Νικόλαος Κων/νου  
Δρ. Φιλολογίας, διδάσκων στο Πρότυπο Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής 

alefantos.nikos@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στα ευρήματα έρευνας που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 
2016. Δεδομένα της έρευνας αποτέλεσαν 600 μαθητικά γραπτά των γενικών εξετάσεων 
των ετών 2015 και 2016, τριακόσια από κάθε έτος. Το άρθρο βασίζεται στις αρχές της 
Κειμενογλωσσολογίας και της Ανάλυσης Λόγου και στόχος της έρευνας είναι η διε-
ρεύνηση του βαθμού στον οποίο οι μαθητές/τριες του Λυκείου έχουν εμπεδώσει βασι-
κές αρχές της κειμενογλωσσολογικής θεωρίας, στην οποία βασίζεται η σύγχρονη διδα-
κτική της γλώσσας. Στη χώρα μας απουσιάζουν σχετικά ερευνητικά δεδομένα, χρήσιμα 
για την οργάνωση της διδακτικής δράσης σε μια πιο αποτελεσματική κατεύθυνση. Στο 
σώμα του άρθρου περιέχονται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση των 
γραπτών δοκιμίων των μαθητών/τριών, τα κυριότερα ευρήματα που αναδείχτηκαν, κα-
θώς και προτάσεις για την οργάνωση της διδασκαλίας σε πιο κειμενοκεντρική βάση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κειμενικότητα, Επικοινωνία, Κειμενογλωσσολογία. 

Εισαγωγή 

Το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται η έρευνα είναι ότι στο πλαίσιο της τελικής/αθροιστι-
κής αξιολόγησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στις Γενικές Εξετάσεις, στις οποίες κάθε 
χρόνο συμμετέχουν οι τελειόφοιτοι μαθητές ή και οι απόφοιτοι προηγουμένων ετών, 
μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα 
της διδακτικής πράξης. Στην περίπτωση της γλωσσικής διδασκαλίας έμφαση τα τελευ-
ταία χρόνια έχει δοθεί στον βαθμό στον οποίο οι μαθητές έχουν κατανοήσει ότι η 
γλώσσα ως κοινωνικό προϊόν διαφοροποιείται στη χρήση της ανάλογα με την εκάστοτε 
καταστασιακή περίσταση επικοινωνίας. 

Από τα μαθητικά κείμενα μπορούμε να διακριβώσουμε σε ποιο βαθμό οι μαθητές/τριες 
έχουν κατανοήσει τις κύριες κειμενικές λειτουργίες, οι οποίες εντάσσονται στη θεωρία 
ανάλυσης λόγου, στις αρχές της οποίας βασίζεται η σύγχρονη διδακτική του μαθήμα-
τος. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι σε ποιο βαθμό οι παραπάνω αρχές εφαρμόζονται 
στην πράξη, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι ο έλληνας εκπαιδευτικός δεν είναι εξοι-
κειωμένος με αυτές, ώστε να προβάλλει συστηματικά τις λειτουργίες, οι οποίες συνα-
ποτελούν την κειμενικότητα. Δε νοείται η επικοινωνιακή διδασκαλία «ερήμην» των 
βασικών αυτών εννοιών, οι οποίες επιτρέπουν την ουσιαστική προσέγγιση του κειμέ-
νου τόσο κατά την παραγωγή του όσο και κατά την παραμελημένη διδακτικά πρόσ-
ληψή του (Μπαμπινιώτης, Γ., 1990).  
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Οι επιμέρους προσεγγίσεις στο λόγο, τις οποίες προώθησαν οι θεωρίες της λογοτεχνίας 
(Φιλολογική Ερμηνευτική, Φορμαλιστική, Δομιστική, Νεοκριτική και Θεωρία της Αι-
σθητικής της Πρόσληψης και της Ανταπόκρισης), συνέβαλαν στη συνειδητοποίηση της 
ανάγκης για μια συνολικότερη προσέγγιση που θα συνεξετάζει και τους τρεις παράγο-
ντες της παραγωγής λόγου (συγγραφέας, κείμενο, αναγνώστης) (Ματσαγγούρας, Η., 
2001). Το έργο αυτό επιδιώκει η κειμενογλωσσολογική θεωρία, που είναι αποτέλεσμα 
σύνθεσης δομισμού, με πολλά στοιχεία φορμαλισμού και σημειολογίας από τη μια με-
ριά και γλωσσολογίας από την άλλη (Βελουδής, Γ., 1997).  

Σύμφωνα με τις αρχές της Κειμενογλωσσολογίας και της Ανάλυσης Λόγου, σύγχρονου 
κλάδου της Γλωσσολογίας, η υιοθέτηση της κειμενικής προοπτικής στη γλώσσα έχει 
τεράστιες επιπτώσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας, αλλά και όλη την εκπαίδευση 
γενικότερα. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά από τους McCarthy και Carter σε μια από 
τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις εφαρμοσμένης ανάλυσης λόγου στην εκπαίδευση, 
«τη στιγμή που κάποιος αρχίζει να αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως λόγο, ολόκληρο το 
τοπίο αλλάζει, συνήθως για πάντα» (McCarthy, M., Carter, R., 1994). Επίσης, γλώσσα 
και κοινωνία είναι αδιαχώριστες έννοιες, καθώς «Κανένα από αυτά δεν υπάρχει χωρίς 
το άλλο: δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνικό άτομο χωρίς γλώσσα ούτε γλώσσα χωρίς 
κοινωνικό άτομο» (Halliday, M., 1978). Για αυτό το λόγο δουλειά του σχολείου είναι 
να διευρύνει το λειτουργικό δυναμικό της γλώσσας, πράγμα που σημαίνει ότι οι μαθη-
τές/τριες πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα να ελέγχουν τις ποικίλες, λειτουργικά 
διαφοροποιημένες, μορφές γλώσσας που χρησιμοποιούνται στην κοινωνία. 

Αν συνοψίσουμε τη συμβολή της ανάλυσης λόγου, μπορούμε να επισημάνουμε τις συ-
νέπειες των βασικών παραδοχών της προσέγγισης αυτής. Μια πρώτη παραδοχή είναι 
ότι βασική μονάδα ανάλυσης είναι το κείμενο. Η έμφαση στο κείμενο σημαίνει τη ρι-
ζική αντιστροφή της παραδοσιακά κυρίαρχης προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία. 
Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιμέρους γραμματικό, συντακτικό, λεξικό ή άλλο φαινόμενο 
πρέπει να διδάσκεται μέσα από το κείμενο, δηλαδή συνδεδεμένο με συγκεκριμένες πε-
ρικειμενικές προϋποθέσεις (δημιουργούς, αποδέκτες, λειτουργίες). Η οπτική αυτή ση-
μαίνει το άνοιγμα της διδασκαλίας στην αλληλεπίδραση του/της μαθητή/τριας με δια-
προσωπικά, γνωστικά, πολιτισμικά πλαίσια αναφοράς.  

Παράλληλα, κύριο πεδίο μελέτης είναι η γλώσσα του κειμένου. Η έμφαση στη γλώσσα 
του κειμένου ισοδυναμεί με την εμπιστοσύνη στο αυθεντικό, φυσικό κείμενο ως αυτό-
νομο σύστημα, στο οποίο τα επιμέρους γλωσσικά στοιχεία αντιμετωπίζονται ως εναύ-
σματα περικειμενοποίησης, δηλαδή δείκτες της ευρύτερης αλληλεπίδρασης του δη-
μιουργού με τον αποδέκτη του κειμένου σε ένα μεταβαλλόμενο περικειμενικό πλαίσιο. 
Η γλωσσική κατάρτιση δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από την επικοινωνιακή ικανότητα 
του ομιλητή μιας γλώσσας (McCarthy, M., Carter R., 1994), και, για αυτό το λόγο, η 
διδασκαλία του κειμένου συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της κοινωνικο-πολιτισμι-
κής επάρκειας του μαθητή.  

 Το κείμενο, άλλωστε, είναι δομημένο, δηλαδή συστηματικά οργανωμένο. Η συστημα-
τική φύση του κειμένου συνεπάγεται ότι η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως στρατηγική και 
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διαδικασία παρά ως ένας κατάλογος γραμματικών και λεξιλογικών στοιχείων. Τέλος, 
τα κείμενα αποτελούν γλωσσικές μονάδες με νόημα, το οποίο προκύπτει θεμελιακά 
από τη χρήση τους σε συγκεκριμένες καταστάσεις: Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η έμ-
φαση θα πρέπει να δίνεται στο γεγονός ότι η σημασία στο κείμενο προκύπτει συλλο-
γικά από την αλληλεπίδραση δημιουργών και αποδεκτών με τα περικείμενα χρήσης της 
γλώσσας. Η διδακτική μέθοδος οφείλει επομένως να περικειμενοποιεί τα κείμενα, να 
παρέχει δηλαδή τις απαραίτητες πληροφορίες για το περιβάλλον τους.  

Το κείμενο, επομένως, αποτελεί συστατικό στοιχείο του άμεσου και ευρύτερου κοινω-
νικοπολιτισμικού περιβάλλοντος: Η δυναμική αντίληψη της σχέσης του κειμένου με 
το περικείμενο σημαίνει ότι στη διδασκαλία πρέπει να δίνεται έμφαση σε στοιχεία του 
κοινωνικού, ιστορικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος της γλωσσικής παραγωγής. Ε-
πιπλέον, κεντρική θέση στη διδακτική διαδικασία καταλαμβάνει η ανάλυση της γλωσ-
σικής ποικιλίας και των επιπέδων της γλώσσας και του ύφους (Κακριδή – Ferrari, Μ., 
Χειλά – Μαρκοπούλου, Δ., (1996). Η οικείωση των μαθητών/τριών με την ποικιλία 
των κειμενικών ειδών και την πολλαπλότητα των κειμενικών λειτουργιών αποτελεί τον 
πυρήνα της γλωσσικής εκμάθησης (McCarthy, M., Carter R., 1994).  

Οι δεύτερης γενιάς κειμενογλωσσολογικές εργασίες αναζητούν, πέρα από τα δομικά 
στοιχεία, τους κειμενικούς παράγοντες που μετατρέπουν τα δομικά στοιχεία σε ενιαίο 
και οργανικό όλον, το κείμενο (Beaugrande, R. and Dressler, W., 1981). Με άλλα λό-
για, αναζητούν τους όρους της κειμενικότητας, της αναγνώρισης δηλαδή ενός κειμένου 
ως κειμένου, όπως αποκαλείται. Αυτοί είναι η Συνοχή ( cohesion ), η οποία αναφέρεται 
στους γραμματικούς τρόπους σύνδεσης των δομικών στοιχείων του κειμένου, η Συνε-
κτικότητα (coherence), η οποία αναφέρεται στις εννοιολογικές συνδέσεις των δομικών 
στοιχείων ενός κειμένου, η Προθετικότητα ( intentionality ), η οποία επικεντρώνεται 
στις γενικότερες πεποιθήσεις, στάσεις και επιδιώξεις του δημιουργού (Μπαμπινιώτης, 
Γ., 1984), η Πληροφορικότητα ( informativity ), που αναφέρεται στον τρόπο και στο 
βαθμό που το κείμενο επαληθεύει ή διαψεύδει τις κειμενικές προσδοκίες του αναγνώ-
στη, η Διακειμενικότητα ( intertextuality ), με την οποία ανακαλείται η γνώση που δια-
θέτουμε για άλλα ομοειδή κείμενα, η Καταστασιακότητα ( situationality ), η οποία α-
ναφέρεται στο χειρισμό των συνθηκών της επικοινωνίας από το συγγραφέα και, τέλος, 
η Αποδεκτότητα ( acceptability ), η οποία αναφέρεται στη δυνατότητα του παραλήπτη 
ενός κειμένου να αναγνωρίζει σε αυτό έναν ή περισσότερους συνεπιδρώντες παράγο-
ντες από όσους αναφέρθηκαν πιο πάνω, ώστε να δικαιολογήσει αν και γιατί τα γλωσ-
σικά στοιχεία που προσλαμβάνει έχουν ενότητα και νόημα (Ματσαγγούρας, Η., 2001)  

Στην παρούσα έρευνα εστιάσαμε σε τέσσερις από τις παραπάνω λειτουργίες, διότι θε-
ωρούμε ότι είναι οι πιο σημαντικές για την παραγωγή λόγου που θα είναι αποτελεσμα-
τικός για τη δοσμένη περίσταση επικοινωνίας. Αυτές είναι η Καταστασιακότητα, η 
Προθετικότητα, η Συνοχή και η Συνεκτικότητα. Ειδικότερα, η Καταστασιακότητα εί-
ναι η κειμενική λειτουργία που συνίσταται στον βαθμό στον οποίο το παραγόμενο κεί-
μενο ανταποκρίνεται στη ζητούμενη περίσταση επικοινωνίας. Η κειμενική αυτή λει-
τουργία προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό και τις γλωσσικές επιλογές που ακολουθεί ο 
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πομπός/συγγραφέας, καθώς διαμορφώνει τον λόγο του ανάλογα με τους αποδέκτες 
στους οποίους απευθύνεται και την εκάστοτε πρόθεση που έχει. Η προθετικότητα, από 
την άλλη, είναι αυτή που αναφέρεται στη συνειδητή πρόθεση του δημιουργού ενός 
κειμένου να δώσει, έμμεσα τις περισσότερες φορές, ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή να 
προβάλει μια κεντρική ιδέα μέσα από τις ιδέες, τις πληροφορίες, τη δράση των ηρώων 
και τις δικές του αντιδράσεις (Μπαμπινιώτης, Γ., 1984). Η προθετικότητα καθιστά την 
παραγωγή λόγου αναπτυξιακή διαδικασία, ενώ η έλλειψη σκοπού και αποδέκτη απο-
δυναμώνει τη διαδικασία παραγωγής του γραπτού λόγου (Ματσαγγούρας, Η., 2001).  

Η έννοια της προθετικότητας συνδέεται στενά με την έννοια της αποτελεσματικότητας 
του κειμένου, του βαθμού δηλαδή στον οποίο αυτό ανταποκρίνεται στην περίσταση 
επικοινωνίας, για την οποία προορίζεται. Για αυτό το λόγο ένα πρώτο στοιχείο που 
πρέπει να διδαχθούν οι μαθητές/τριες, για να επισημαίνουν την προθετικότητα ενός 
κειμένου, αλλά και για να παράγουν οι ίδιοι κείμενα με έναν συγκεκριμένο σκοπό και 
αποδέκτη, είναι η λειτουργία του κειμένου. Για να είναι το κείμενο αποτελεσματικό 
στην υλοποίηση της λειτουργίας του, πρέπει ο πομπός να κάνει επιλογές περιεχομένου 
και μορφής που να προσιδιάζουν στο σκοπό του (Μπαμπινιώτης, Γ., 1984). Παράλ-
ληλα, η προθετικότητα είναι αυτή που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την πληροφορι-
κότητα και αποδεκτότητα ενός κειμένου, οπότε η διερεύνησή της παρέχει χρήσιμα συ-
μπεράσματα και για τις άλλες κειμενικές λειτουργίες που προσδιορίζουν την έννοια της 
κειμενικότητας. 

Επίσης, σημαντικός παράγοντας που συνάπτεται με την προθετικότητα είναι το μήνυμα 
του κειμένου. Αυτό συνιστά την κεντρική ιδέα που επιθυμεί ο συντάκτης του κειμένου 
να βρει την έκφρασή της σε αυτό. Με αυτή την έννοια, το κεντρικό μήνυμα αποτελεί 
τη γενεσιουργό αιτία του κειμένου (Μπαμπινιώτης, Γ., 1984). Συγγραφέας που δεν ξε-
καθαρίζει το σκοπό του και δεν τον χρησιμοποιεί ως κριτήριο επιλογής τού τι πρέπει 
να συμπεριλάβει στο κείμενό του οδηγείται αναπόφευκτα στη συγγραφή κειμένων που 
δεν έχουν συνοχή και συνεκτικότητα (Μπαλούμης, Ε., 1970).  

Από την άλλη, η συνοχή και η συνεκτικότητα, αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της 
κειμενικότητας. Άλλωστε, η έννοια της κειμενικότητας δεν περιορίζεται στη σύνταξη 
ή τη μορφολογία, καθώς εμπεριέχει τη λειτουργική χρήση των γραμματικών και συ-
ντακτικών δομών μέσα στον πραγματικό χρόνο και τη διεπίδρασή τους με άλλους πα-
ράγοντες, που τη συναποτελούν, όπως είναι η συνεκτικότητα (http//www. komvos. edu. 
gr/ glwssa/Lexiko/lexiko _ n. htm.). Με τον όρο της συνοχής (γλωσσικής) αναφερόμα-
στε στην αμοιβαία αλληλοσυσχέτιση των γλωσσικών υπομονάδων του κειμένου σε ε-
νιαία και συγκροτημένη ακολουθία (Beaugrande, R. and Dressler, W., 1981). Η έννοια 
της συνοχής είναι σημαντική για την αποτελεσματική ανάγνωση ενός κειμένου, καθώς 
η ερμηνεία/κατανόηση ενός στοιχείου της πρότασης εξαρτάται από την ερμηνεία κά-
ποιου άλλου. 

Ο όρος αναφέρεται στα ποικίλα γλωσσικά μέσα (γραμματικά, λεξιλογικά, φωνολο-
γικά), με τα οποία οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να αποτελέσουν μεγα-
λύτερες ενότητες λόγου. Οι σχέσεις μεταξύ των γραμματικών και των λεξιλογικών 
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στοιχείων των προτάσεων που συγκροτούν το κείμενο στην αρχική του διάταξη και 
μας καθοδηγούν σε κάθε αναδιάταξη των συστατικών του στοιχείων λέγονται συνοχι-
κοί δεσμοί. Οι συνοχικοί δεσμοί είναι διαφόρων ειδών. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι 
η προσωπική αναφορά, οι λεξικές σχέσεις και η συνδεκτικότητα.  

Από τη μια, με την προσωπική αναφορά, ονοματική (κυρίως με αντωνυμίες) και ρημα-
τική (η λειτουργία των εξαρτημένων μορφημάτων του ρήματος που δηλώνει την κατη-
γορία του προσώπου), οργανώνεται το σύστημα ταύτισης των προσώπων στο κείμενο. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις η ονοματική αναφορά συνδυάζεται με τη ρηματική α-
ναφορά. Από την άλλη, στην κατηγορία των λεξικών σχέσεων ανήκει κάθε σχέση που 
αφορά λεξικά μορφήματα (Γεωργακοπούλου, Α., Γούτσος, Δ., 1999), όπως με τη 
χρήση ποικίλων γλωσσικών τεχνικών. Ένα τέτοιο παράδειγμα συνιστά η επανάληψη 
(ρητή επανάληψη ή επανεμφάνιση ενός στοιχείου με διαφορετική γραμματική κατηγο-
ρία), ο παραλληλισμός, η παράφραση, η έλλειψη ή η παράλειψη στοιχείων που προμη-
μονεύτηκαν (Νάκας, Θ., 2003). 

Τέλος, η συνδετικότητα αναφέρεται στη χρήση συνδετικών εκφράσεων, για να δηλω-
θούν σημασιολογικές σχέσεις. Στη βιβλιογραφία οι συνδετικές και μεταβατικές λέξεις 
και εκφράσεις, με τις οποίες επιτυγχάνεται η σύνδεση των προτάσεων και των παρα-
γράφων ενός κειμένου, ορίζονται ως κειμενικοί δείκτες και παρομοιάζονται με τις πι-
νακίδες σήμανσης των δρόμων, που ενημερώνουν τον οδηγό για το τι ακολουθεί(Γε-
ωργακοπούλου, Α., Γούτσος, Δ., 1999). Με άλλα λόγια, αυτές οι λέξεις και εκφράσεις 
συνδέουν από τη μια στο μικροεπίπεδο του λόγου όμορες προτάσεις και από την άλλη 
στο μακροεπίπεδο του κειμένου οικοδομούν τον άξονα συσχέτισης, ο οποίος διέπει το 
κείμενο και γύρω από τον οποίο οργανώνονται οι πληροφορίες του.  

 Ένας ακόμη τρόπος, για να μελετηθεί ο βαθμός γλωσσικής συνοχής ενός κειμένου, 
είναι να εξετάσουμε τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων, αν δηλαδή κυριαρχεί η κατά 
παράταξη ή καθ’ υπόταξη σύνδεση. Τα μαθητικά κείμενα χαρακτηρίζονται από απο-
σπασματικότητα, η οποία συντακτικά εκφράζεται με ασύνδετη ή με κατά παράταξη 
σύνδεση των προτάσεων (Ματσαγγούρας, Η., 2001). Η καθ’ υπόταξη σύνδεση εκφρά-
ζει ανώτερο επίπεδο σκέψης και λόγου, διότι δεν αρκείται στην απλή παράθεση πλη-
ροφοριών και θέσεων, αλλά εισέρχεται στη συσχέτιση των δεδομένων (Χαραλαμπά-
κης, Χρ., 1999). 

Η συνοχή από μόνη της δεν είναι αρκετή για να στηρίξει ένα καλά δομημένο κείμενο. 
Οι συνοχικοί δεσμοί αποτελούν απλώς αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ύ-
παρξη ενός κειμένου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η νοηματική συνάφεια ή 
συνεκτικότητα των διαφόρων μερών του, αλλά και η συσχέτισή του με το άμεσο και 
ευρύτερο περικείμενο (Γεωργακοπούλου, Α., Γούτσος, Δ., 1999). Η συνεκτικότητα α-
φορά τον ή τους τρόπους με τους οποίους τα στοιχεία του κειμενικού κόσμου, τα σχή-
ματα, δηλαδή, των εννοιών και των σχέσεων που υπόκεινται του επιφανειακού κειμέ-
νου, συναρμόζονται μεταξύ τους (Beaugrande, R. and Dressler, W., 1981). Ο όρος α-
ναφέρεται στην αλληλουχία σημασιών, η οποία καθιστά ένα κομμάτι λόγου κατανοητό 
ως κείμενο. Πρόκειται για βασική ιδιότητα του κειμένου, η οποία μπορεί να του 
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προσδώσει σημασία, ακόμη και όταν αυτό στερείται συνοχής.  

Η έννοια της συνεκτικότητας, λοιπόν, αναφέρεται στο νοηματικό περιεχόμενο του κει-
μένου και καθορίζει το βαθμό στον οποίο οι αναγνώστες κατανοούν το κείμενο. Βέ-
βαια, η κατανόηση δεν εξαρτάται μόνο από τη συνεκτικότητα του κειμένου, αλλά και 
από παράγοντες που συνδέονται με τον αναγνώστη, όπως τις γνώσεις του για το θέμα 
και το βαθμό ενημερότητάς του για τον τρόπο οργάνωσης των κειμένων. Έτσι, το ίδιο 
το κείμενο εμφανίζεται με διαφορετικό βαθμό συνεκτικότητας στους αναγνώστες του 
(Ματσαγγούρας, Η., 2001). Εξάλλου, ένας έμπειρος εκπαιδευτικός, που ασχολείται με 
τη διδασκαλία και αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος, είναι σε θέση να λειτουρ-
γήσει ως κριτικός αναγνώστης σε επίπεδο νοηματικής συνεκτικότητας ενός μαθητικού 
κειμένου διερευνώντας το νοηματικό περιεχόμενο του κειμένου και την αλληλουχία 
των νοημάτων του σε σχέση με το ζητούμενο, αφού έχει γνώσεις για το θέμα και υψηλό 
βαθμό ενημερότητας για τον τρόπο οργάνωσης των κειμένων ανάλογα με το είδος, στο 
οποίο κάθε φορά ανήκουν.  

Όσον αφορά, λοιπόν, το κείμενο θεωρούμε ότι σημαντικό ρόλο στη νοηματική συνε-
κτικότητά του παίζουν οι μικροδομές της πρότασης, οι μεσοδομές της παραγράφου και 
οι μακροδομές του κειμένου ως ολότητα. Έτσι, μπορούμε να εκλάβουμε ως δηλωτικά 
της νοηματικής συνεκτικότητας του κειμένου την εσωτερική πληρότητα και ορθότητα 
των προτάσεων και την (κατά παράταξη ή καθ’ υπόταξη) σύνδεσή τους σε περίοδο, 
την ορθή δόμηση των παραγράφων και την εμφανή σύνδεση μεταξύ τους και την πα-
ρουσία όλων των βασικών δομικών στοιχείων του είδους, ενταγμένων στο κείμενο 
σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναγνωστών ή, τουλάχιστον, με αποκλίσεις αναγνω-
ρίσιμες και αποδεκτές (Ματσαγγούρας, Η., 2001). Καταληκτικά, αναφέρουμε ότι κα-
θοριστικό ρόλο στη διαδικασία της συνεκτικότητας ενός κειμένου παίζουν τα συμφρα-
ζόμενα, το πλαίσιο επικοινωνίας, το οποίο και καθορίζει ποιές έννοιες και σχέσεις είναι 
συναφείς με τη συγκεκριμένη περίσταση και επομένως θα ενεργοποιηθούν από τον πο-
μπό και το δέκτη, ώστε να δομηθεί ο κοινός τους κειμενικός κόσμος (http//www. 
komvos. edu. gr/ glwssa/Lexiko/lexiko _ n. htm).  

Μέθοδος – Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνάς μας είναι η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι μαθητές/τριες 
έχουν κατανοήσει τις κύριες κειμενικές λειτουργίες, ειδικά την Προθετικότητα, τη Συ-
νοχή και τη Συνεκτικότητα, στις οποίες στοχεύει η επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική 
προσέγγιση της γλώσσας. Γι’ αυτό βασιστήκαμε στην τελική/αθροιστική αξιολόγηση 
του μαθήματος στο πλαίσιο των γενικών εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθη-
τών/τριών στο Πανεπιστήμιο διερευνώντας 600 γραπτά, 300 από το έτος 2015 και 300 
από το έτος 2016. 

Η μέθοδος που επιλέξαμε για τη διερεύνηση των γραπτών είναι η ποιοτική, η οποία 
βασίζεται στην περιγραφή επιλογών, συμπεριφορών και του βαθμού κατανόησης μιας 
δεδομένης γνώσης. Η ανάλυση γίνεται μέσω γραπτών περιγραφών και εξηγήσεων και 
τα αριθμητικά στοιχεία και οι στατιστικές αναλύσεις, τις περισσότερες φορές, 
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κατέχουν δευτερεύοντα ρόλο (Bird, M., κ.α., 1999). Η ποιοτική έρευνα χρησιμοποιεί 
κάποια είδη ποσοτικοποίησης, αλλά οι στατιστικές μορφές ανάλυσης δεν έχουν κε-
ντρική σημασία. Η κεντρική θέση, στην οποία θεμελιώνεται, είναι η «ερμηνευτική», 
με την έννοια ότι την απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται, κατανοείται ή 
βιώνεται ο κοινωνικός κόσμος. Παράλληλα, ως μεθοδολογικό εργαλείο πήραμε την 
ανάλυση περιεχομένου, αφού είναι η καταλληλότερη ερευνητική προσέγγιση από τη 
στιγμή που υπάρχουν μη-δομημένα δεδομένα, όπως είναι τα γραπτά των μαθη-
τών/τριών. 

Η ποιοτική μέθοδος εντάσσει τα παιδαγωγικά φαινόμενα μέσα στο κοινωνικο-πολιτι-
στικό και ιστορικό τους πλαίσιο στην προσπάθεια να τα ερμηνεύσει (Ξωχέλλης, Π., 
1987). Η ερμηνεία αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την περιγραφή των φαινομένων, 
γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάζονται ως ευρήματα της έρευνας οι 
προσωπικές αξίες και απόψεις του ερευνητή. Βασικό στοιχείο συνιστά και το γεγονός 
ότι η ποιοτική μέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα αποσκοπεί στην παραγωγή σφαιρι-
κής αντίληψης, στη βάση πλούσιων και λεπτομερών στοιχείων, όπως αυτά εμφανίζο-
νται στο φυσικό κοινωνικό τους πλαίσιο (Mason J., 2003). Ως τέτοια μπορούμε να θε-
ωρήσουμε αναμφίβολα τα ευρήματα που προκύπτουν από τη διερεύνηση των γραπτών 
των μαθητών στις Γενικές Εξετάσεις.  

Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος που κρίνεται αποτελεσματική και προσφέ-
ρει ικανοποιητικές εγγυήσεις αντικειμενικότητας και πιστότητας (Σακαλάκη, Μ., 
1984). Είναι η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιεί συγκεκριμένους κανόνες για την 
εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων από την ανάλυση των γραπτών κειμένων (Weber, 
R, P, 1990). Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία της δεν εμπεριέχουν τη μεροληψία που 
πιθανόν να χαρακτηρίζει τις απαντήσεις ή τη συμπεριφορά των ερωτώμενων ως απο-
τέλεσμα της άμεσης επαφής τους με τον ερευνητή.  

Άλλο πλεονέκτημα της παραπάνω μεθόδου είναι ότι μας επιτρέπει τη συστηματική διε-
ρεύνηση του κειμένου. Αυτό το στοιχείο ανταποκρίνεται στην επιδίωξή μας να εξετά-
σουμε το κείμενο στην ολότητά του και όχι επιλεκτικά. Επίσης, οι κατηγορίες που χρη-
σιμοποιούμε για την ταξινόμηση των δεδομένων ορίζονται με σαφήνεια, ώστε να είναι 
δυνατή η επανάληψη και ο έλεγχος της διαδικασίας από άλλους ερευνητές. Αυτές οι 
ταξινομικές κατηγορίες, που κάνουν διακριτή την ανάλυση, προσδίδουν εγκυρότητα 
στην έρευνάς μας. 

Βασισμένοι, λοιπόν, στα παραπάνω διερευνήσαμε το βαθμό κατάκτησης των κειμενι-
κών λειτουργιών της Καταστασιακότητας, της Προθετικότητας, της Συνοχής και Συ-
νεκτικότητας τους/τις μαθητές/τριες με θέμα το κείμενο που παρήγαγαν στο πλαίσιο 
της τελικής αξιολόγησής τους στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στα έτη 2015 
και 2016. Αυτές οι τέσσερις κειμενικές λειτουργίες αποτέλεσαν αντίστοιχα και τις υ-
ποκατηγορίες της ανάλυσης περιεχομένου που διενεργήσαμε. Τα μαθητικά γραπτά που 
διερευνήσαμε ενδείκνυνται για συγκριτική ανάλυση, διότι και στις δύο περιπτώσεις 
ζητούνταν από τους/τις μαθητές/τριες η εκφώνηση ομιλίας. Πιο συγκεκριμένα, στη θε-
ματοδοσία του έτους 2015 ζητούνταν η εκφώνηση ομιλίας σε ημερίδα του Δήμου με 
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θέμα «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς» με ερωτήματα: 
α. Οι λόγοι για τους οποίους το ευρύ κοινό πρέπει να πλησιάσει και να γνωρίσει τους 
χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και β. Οι δραστηριότητες με 
τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν με αυτά. Ανάλογα, στη 
θεματοδοσία του έτους 2016 ζητούνταν η εκφώνηση ομιλία σε εκδήλωση του σχολείου 
με θέμα τις ανθρώπινες σχέσεις στη σύγχρονη εποχή με ερωτήματα: α. Τα χαρακτηρι-
στικά της γνήσιας φιλίας, όπως οι νέοι την αντιλαμβάνονται και β. Την άποψη των 
νέων σχετικά με τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης/διαδικτύου στη δημιουρ-
γία σχέσεων φιλίας. 

Στην πρώτη υποκατηγορία της ανάλυσης περιεχομένου, στην Καταστασιακότητα, διε-
ρευνήσαμε τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές/τριες χειρίζονται τις συνθήκες της επικοι-
νωνίας ως συγγραφείς. Ειδικότερα, το βαθμό στον οποίο οργανώνουν μορφολογικά το 
κείμενό τους ανάλογα με τη ζητούμενη καταστασιακή περίσταση, αν δηλαδή οργανώ-
νουν την κατάλληλη προσφώνηση στο εκάστοτε ακροατήριο, αν στην εισαγωγική πα-
ράγραφο αναφέρονται στην περίσταση επικοινωνία και στο θέμα της συζήτησης, αν 
επιστρατεύουν τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές σε λεξιλόγιο και σύνταξη, προκει-
μένου να δημιουργήσουν την απαραίτητη για την περίσταση αμεσότητα του ύφους λό-
γου και αν, τέλος, ολοκληρώνουν την ομιλία τους με την κατάλληλη αποφώνηση που 
να ταιριάζει στην περίσταση. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια κατατάξαμε τα μαθητικά 
γραπτά και των δύο δειγμάτων της έρευνάς μας σε πέντε ομάδες. Στην ομάδα Α εντά-
ξαμε τα γραπτά με πολύ καλή εικόνα, στην ομάδα Β τα γραπτά με καλή εικόνα, στην 
ομάδα Γ όσα είχαν μέτρια εικόνα, στην ομάδα Δ αυτά με κακή εικόνα και στην ομάδα 
Ε αυτά με πολύ κακή εικόνα. 

Στη δεύτερη υποκατηγορία της ανάλυσης περιεχομένου, στην Προθετικότητα, διερευ-
νήσαμε τον βαθμό στον οποίο οι μαθητές/τριες έχουν διατυπώσει με σαφήνεια και πλη-
ρότητα το μήνυμα του κειμένου τους. Παράλληλα, κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της 
Προθετικότητας των παραγόμενων κειμένων αποτέλεσε η πληροφορικότητά τους, ο 
βαθμός δηλαδή στον οποίο το κείμενο επαληθεύει ή διαψεύδει τις κειμενικές προσδο-
κίες του αναγνώστη, αν δέχεται δηλαδή τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου να 
γίνει κοινωνός του ζητούμενου προβληματισμού. Τέλος, κριτήριο για την Προθετικό-
τητα του παραγόμενου κειμένου θεωρήσαμε την αποτελεσματικότητά του, τον βαθμό 
δηλαδή στον οποίο αυτό ανταποκρίνεται στην περίσταση επικοινωνίας, για την οποία 
προορίζεται, αν υπάρχει ένας συγκεκριμένος σκοπός και αποδέκτης. Με βάση τα πα-
ραπάνω κριτήρια κατατάξαμε τα μαθητικά γραπτά και των δύο δειγμάτων της έρευνάς 
μας σε πέντε ομάδες. Στην ομάδα Α εντάξαμε τα γραπτά με πολύ καλή εικόνα, στην 
ομάδα Β τα γραπτά με καλή εικόνα, στην ομάδα Γ όσα είχαν μέτρια εικόνα, στην ομάδα 
Δ αυτά με κακή εικόνα και στην ομάδα Ε αυτά με πολύ κακή εικόνα. 

Στην τρίτη υποκατηγορία της ανάλυσης περιεχομένου, στην Συνοχή, διερευνήσαμε τον 
βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται στα μαθητικά γραπτά ποικίλα γλωσσικά μέσα 
(γραμματικά, λεξιλογικά, φωνολογικά), με τα οποία οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ 
τους, ώστε να αποτελέσουν μεγαλύτερες ενότητες λόγου. Κυρίως διερευνήσαμε το 
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βαθμό στον οποίο οι μαθητές/τριες επιστρατεύουν ποικιλία συνοχικών δεσμών που κα-
θοδηγούν την ανάγνωση του κειμένου σε κάθε αναδιάταξη των συστατικών του στοι-
χείων ( προσωπική αναφορά, λεξικές σχέσεις, συνδεκτικότητα). Με τα κριτήρια αυτά 
κατατάξαμε τα μαθητικά γραπτά και των δύο δειγμάτων της έρευνάς μας σε πέντε ο-
μάδες. Στην ομάδα Α εντάξαμε τα γραπτά με πολύ καλή εικόνα, στην ομάδα Β τα γρα-
πτά με καλή εικόνα, στην ομάδα Γ όσα είχαν μέτρια εικόνα, στην ομάδα Δ αυτά με 
κακή εικόνα και στην ομάδα Ε αυτά με πολύ κακή εικόνα. 

Τέλος, στην τέταρτη υποκατηγορία της ανάλυσης περιεχομένου, στη Συνεκτικότητα, 
διερευνήσαμε τον βαθμό στον οποίο οι αναγνώστες κατανοούν τα νοήματα σε επίπεδο 
μικροδομών της πρότασης, μεσοδομών της παραγράφου και μακροδομών του κειμένου 
ως ολότητας. Έτσι, εκλάβαμε ως δηλωτικά της νοηματικής συνεκτικότητας του κειμέ-
νου την εσωτερική πληρότητα και ορθότητα των προτάσεων και την (κατά παράταξη 
ή καθ’ υπόταξη) σύνδεσή τους σε περίοδο, την ορθή δόμηση των παραγράφων και την 
εμφανή σύνδεση μεταξύ τους. Επίσης, εξετάσαμε την παρουσία όλων των βασικών 
δομικών στοιχείων του είδους, ενταγμένων στο κείμενο σύμφωνα με τις προσδοκίες 
των αναγνωστών ή, τουλάχιστον, με αποκλίσεις αναγνωρίσιμες και αποδεκτές. Κατα-
τάξαμε, λοιπόν, τα μαθητικά γραπτά των ετών 2015 και 2016 σε πέντε ομάδες ανάλογα 
με τον βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια. Στην ομάδα Α ε-
ντάξαμε τα γραπτά με πολύ καλή εικόνα, στην ομάδα Β τα γραπτά με καλή εικόνα, 
στην ομάδα Γ όσα είχαν μέτρια εικόνα, στην ομάδα Δ αυτά με κακή εικόνα και στην 
ομάδα Ε αυτά με πολύ κακή εικόνα. 

Καταλήγοντας, οι υποψήφιοι του πρώτου έτους των γραπτών της έρευνας (2015) είναι 
τελειόφοιτοι του Λυκείου ή απόφοιτοι προηγούμενων ετών που είχαν το δικαίωμα συμ-
μετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο, ενώ του έτους 2016 
τελειόφοιτοι Λυκείου που διαγωνίστηκαν με το νέο σύστημα εισαγωγής. Τα μαθητικά 
γραπτά τα διερευνήσαμε ανώνυμα, χωρίς διακριτικά προσωπικά και βαθμολογικά στοι-
χεία των μαθητών/τριών, διότι σε καμιά περίπτωση δεν ενδιαφέρουν την έρευνα, αφού 
επηρεάζουν τη δεοντολογία και εγκυρότητά της. Άλλωστε, η παρουσία μας με την ι-
διότητα του βαθμολογητή διευκόλυνε την έρευνα, καθώς αξιοποιήσαμε την ιδιότητα 
για ερευνητικούς λόγους έχοντας κεκαλυμμένα τα γραπτά με τα ειδικά αυτοκόλλητα, 
όπως αυτά παραδίδονται για βαθμολόγηση από το επικουρικό προσωπικό του βαθμο-
λογικού κέντρου. Βέβαια, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια 
με τα οποία από τη μια βαθμολογήσαμε και από την άλλη ερευνήσαμε τα γραπτά των 
μαθητών.  

 Τα ευρήματα της έρευνας 

Αρχικά, η ανάλυση περιεχομένου των γραπτών του έτους 2015 έδειξε ότι στην υποκα-
τηγορία της Καταστασιακότητας η εικόνα είναι κακή. Ειδικότερα, παρατηρήσαμε ότι 
11 από τα 300 γραπτά που διερευνήσαμε έχουν πολύ καλή εικόνα, 21 καλή εικόνα, 46 
μέτρια εικόνα, 185 κακή και 37 πολύ κακή εικόνα. Ανάλογη είναι η εικόνα στα μαθη-
τικά γραπτά του έτους 2016, καθώς σε 8 από τα 300 γραπτά η εικόνα είναι πολύ καλή, 
σε 22 καλή, σε 20 μέτρια, ενώ σε 240 γραπτά χαρακτηρίσαμε την εικόνα στην 
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κειμενική λειτουργία της Καταστασιακότητας κακή, ποσοστό ακόμη μεγαλύτερο από 
αυτό του πρώτου δείγματος της έρευνας. Τέλος, σε 10 γραπτά η εικόνα των γραπτών 
είναι πολύ κακή, καθώς σε αυτά οι μαθητές/τριες ή δεν παρήγαγαν κείμενο ή το κείμενο 
που παρήγαγαν δεν είχε την επαρκή έκταση για διερεύνηση της έννοιας της κειμενικό-
τητας. 

Όπως παρατηρήσαμε κατά την ανάλυση περιεχομένου, στην πλειοψηφία των γραπτών 
που διερευνήσαμε αξιοποιείται εισαγωγικά η δοσμένη καταστασιακή περίσταση, κα-
θώς οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες ξεκινούν το κείμενό τους με προσφώνηση στο 
ακροατήριο (όχι πάντα την καταλληλότερη για τη ζητούμενη περίσταση επικοινωνίας). 
Ωστόσο, δεν παρατηρήσαμε περαιτέρω αναφορά στην καταστασιακή περίσταση, στοι-
χείο που θα έδινε στο κείμενο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Επιπλέον, στα περισ-
σότερα γραπτά οι μαθητές/τριες δε χρησιμοποιούν τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές 
σε λεξιλόγιο και σύνταξη, προκειμένου να δημιουργήσουν την απαραίτητη για το κει-
μενικό είδος της ομιλίας αμεσότητα του ύφους λόγου. Σε πολλές περιπτώσεις προτιμά-
ται η παθητική σύνταξη από την ενεργητική, ο λόγος είναι μακροπερίοδος, η υπόταξη 
διαδοχική και συνηθέστερο ρηματικό πρόσωπο είναι το τρίτο ενικό ή πληθυντικό, ενώ 
η επιλογή του πρώτου πληθυντικού προσώπου (πληθυντικός συμμετοχής) θα ενίσχυε 
την αμεσότητα και πειστικότητα του λόγου, ενώ η χρήση του δεύτερου πληθυντικού 
προσώπου θα δημιουργούσε μεγαλύτερη οικειότητα με το ακροατήριο. Σε λίγα μόνο 
μαθητικά γραπτά παρατηρήσαμε τις κατάλληλες για το είδος του κειμένου γλωσσικές 
επιλογές, όπως και την ενδιάμεση αναφορά στο ακροατήριο ή την ολοκλήρωση της 
ομιλίας με επαρκή αναφορά στην περίσταση επικοινωνίας και όχι με μια απλή προ-
σφώνηση ή την κοινότυπη φράση «Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας». 

Η εικόνα από την ανάλυση περιεχομένου στην υποκατηγορία της Προθετικότητας φαί-
νεται ότι είναι σχετικά καλύτερη από αυτή της Καταστασιακότητας. Ειδικότερα, 46 
από τα 300 μαθητικά γραπτά του πρώτου δείγματος της έρευνάς μας τα εντάξαμε στην 
ομάδα Α, καθώς κρίναμε ότι η εικόνα σε αυτά είναι πολύ καλή, 20 γραπτά στην ομάδα 
Β (καλή εικόνα), 92 στην ομάδα Γ (μέτρια εικόνα), 73 στην ομάδα Δ (κακή εικόνα) και 
69 στην ομάδα Ε (πολύ κακή εικόνα). Η εικόνα είναι χειρότερη στα μαθητικά γραπτά 
του δεύτερου δείγματος της έρευνάς μας, καθώς 5 από τα 300 γραπτά τα εντάξαμε στην 
ομάδα Α, 50 στην ομάδα Β, 35 στην ομάδα Γ, 140 στην ομάδα Δ και 70 στην ομάδα Ε. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η εικόνα στην Προθετικότητα ήταν 
καλύτερη αναφορικά με προηγούμενες έρευνές μας που επικεντρώθηκαν σε μαθητικά 
γραπτά των εξετάσεων των ετών 2008, 2009, 2012, 2013 και 2014. Χρειάζεται, όμως, 
ακόμη μεγαλύτερη εστίαση στη συγκεκριμένη κειμενική λειτουργία, η οποία είναι κομ-
βικής σημασίας τόσο για την κριτική αποδόμηση ενός κειμένου όσο και για την παρα-
γωγή ενός κειμένου που να πληροί τους όρους της κειμενικότητας. 

Στα περισσότερα γραπτά οι μαθητές/τριες διατυπώνουν στην εισαγωγική παράγραφο 
– έστω και ημιτελώς – το μήνυμα του κειμένου, το οποίο αντίστοιχα αποτυπώνει την 
πρόθεσή τους ως ομιλητές. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αυτό διατυπώνεται είναι 
τυποποιημένος, καθώς παρατηρούμε απλή αναδιατύπωση των ζητουμένων. Σε λίγα 
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μόνο γραπτά εντοπίσαμε πρωτοτυπία ως προς την απόδοση – άμεσα ή έμμεσα - του 
μηνύματος. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις το μήνυμα απορρέει από μια γενικότερη 
εισαγωγή που είναι δοκιμιακού τύπου, καθώς περιλαμβάνει την αναφορά στην εποχή 
μας και τα γνωρίσματά της. Ως εκ τούτου, δε δένει οργανικά με την εισαγωγή και δεν 
ανταποκρίνεται στις κειμενικές προσδοκίες του δέκτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις μάλι-
στα δημιουργείται η εντύπωση μιας κατασκευαστικής λογικής της εισαγωγής, λογικής 
που αποτελεί προϊόν μιας παραδοσιακής – φορμαλιστικής διδασκαλίας, η οποία αντι-
τίθεται στη λογική της επικοινωνιακής και κειμενοκεντρικής προσέγγισης της γλωσσι-
κής διδασκαλίας. 

Επιπλέον, σε πολλά γραπτά παρατηρήσαμε την απουσία αποτελεσματικότητας, καθώς 
δεν ανταποκρίνονταν στην περίσταση επικοινωνίας, για την οποία προορίζονταν. Στα 
γραπτά αυτά δινόταν η εντύπωση ότι οι μαθητές/τριες παράγουν κείμενο χωρίς να υ-
πάρχει συγκεκριμένος σκοπός και αποδέκτης, διότι εκτός από την ασαφή και χωρίς 
πληρότητα δήλωση του μηνύματος και της πρόθεσής τους δεν είχαν και τις κατάλληλες 
γλωσσικές επιλογές, προκειμένου το κείμενο να έχει φυσικότητα στο λόγο και να α-
νταποκρίνεται στη ζητούμενη καταστασιακή περίσταση. Πιο ειδικά, η εικόνα αναφο-
ρικά με το λεξιλόγιο, τη σύνταξη και άλλες επιλογές ύφους, όπως το ρηματικό πρό-
σωπο, ήταν μέτρια ως κακή, με αποτέλεσμα το κείμενο και στις δύο περιπτώσεις (έτη 
2015 και 2016) να μη θυμίζει ομιλία, αλλά συχνά δοκίμιο ή άρθρο. Με βάση τα κριτή-
ρια που θέσαμε για τη διερεύνηση της Προθετικότητας θεωρήσαμε το παραπάνω στοι-
χείο αρνητικό, αφού επηρεάζει ανάλογα και άλλες σχετικές με αυτήν κειμενικές λει-
τουργίες, όπως την πληροφορικότητα και, κυρίως, την αποδεκτότητα. 

Από την άλλη, στην υποκατηγορία της Συνοχής η εικόνα στα μαθητικά γραπτά και των 
δύο δειγμάτων της έρευνας ήταν κακή. Πιο συγκεκριμένα, σε 18 από τα 300 γραπτά 
του πρώτου δείγματος η εικόνα στη συνοχή του παραγόμενου κειμένου ήταν πολύ 
καλή, σε 64 καλή και γι’ αυτό τα εντάξαμε στην ομάδα Β της υποκατηγορίας, σε 91 
μέτρια (ομάδα Γ), σε 111 κακή (ομάδα Δ) και σε 16 πολύ κακή (Ομάδα Ε), αφού σε 
αυτά οι μαθητές/τριες ή δεν παρήγαγαν κείμενο ή το κείμενο που παρήγαγαν δεν είχε 
την επαρκή έκταση για διερεύνηση της έννοιας της κειμενικότητας. Ανάλογη ήταν η 
εικόνα στα μαθητικά γραπτά του δεύτερου δείγματος του έτους 2016, καθώς 10 από τα 
300 γραπτά τα εντάξαμε στην ομάδα Α (πολύ καλή εικόνα), 55 στην ομάδα Β (καλή 
εικόνα), 96 στην ομάδα Γ (μέτρια εικόνα), 128 στην ομάδα Δ (κακή εικόνα) και 11 
γραπτά είχαν πολύ κακή εικόνα (ομάδα Ε). 

Το κυριότερο στοιχείο που χαρακτήριζε την πλειοψηφία των γραπτών στην υποκατη-
γορία της Συνοχής ήταν η χρήση μόνο συνδετικών λέξεων για την νοηματική οργά-
νωση του λόγου σε επίπεδο περιόδου λόγου ή παραγράφου και η απουσία ποικίλων 
συνοχικών δεσμών. Σε λίγα γραπτά, τα οποία εντάξαμε στην ομάδα Β, οι μαθητές/τριες 
στο κείμενό τους χρησιμοποιούσαν την ονοματική αναφορά ή τη ρηματική αναφορά 
με την παράθεση ομοιόμορφων γραμματικά ρηματικών τύπων σε τμήματα του λόγου 
τους μεγαλύτερα της περιόδου λόγου. Τέλος, σε ακόμη λιγότερα σε αριθμό γραπτά 
παρατηρήσαμε ποικίλα γλωσσικά μέσα (γραμματικά, λεξιλογικά, φωνολογικά), με τα 
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οποία οι προτάσεις συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να αποτελέσουν μεγαλύτερες ενότη-
τες λόγου, όπως λεξικές σχέσεις (χρήση συνωνύμων, παράφραση κ.α.) 

Καταληκτικά, στην υποκατηγορία της Συνεκτικότητας η εικόνα στα μαθητικά γραπτά 
και των δύο δειγμάτων της έρευνάς μας ήταν μέτρια προς κακή. Ειδικότερα, 18 από τα 
300 γραπτά του πρώτου δείγματος τα εντάξαμε στην ομάδα Α, καθώς η εικόνα στη 
συνεκτικότητα του παραγόμενου κειμένου ήταν πολύ καλή, 60 στην ομάδα Β (καλή 
εικόνα), 124 στην ομάδα Γ (μέτρια εικόνα), 84 στην ομάδα Δ (κακή εικόνα) και 14 
στην ομάδα Ε (πολύ κακή εικόνα). Ανάλογη είναι η εικόνα στα γραπτά του δεύτερου 
δείγματος της έρευνας, καθώς 25 γραπτά τα εντάξαμε στην ομάδα Α (πολύ καλή ει-
κόνα), 49 στην ομάδα Β (καλή εικόνα), 146 στην ομάδα Γ (μέτρια εικόνα), 70 στην 
ομάδα Δ (κακή εικόνα) και 10 γραπτά στην ομάδα Ε, καθώς η εικόνα σε αυτά αναφο-
ρικά με τη συνεκτικότητα του κειμένου ήταν πολύ κακή.  

Στα πιο πολλά γραπτά και των δύο δειγμάτων της έρευνάς μας εντοπίσαμε στην υπο-
κατηγορία της Συνεκτικότητας την εμφανή δυσκολία των μαθητών/τριών να μεταβούν 
ομαλά από τη μια νοηματική ενότητα (πρώτο ζητούμενο) του κειμένου τους στην άλλη 
(δεύτερο ζητούμενο). Σε αυτή την αστοχία οδηγεί η αδυναμία τους να διατυπώσουν με 
σαφή τρόπο το μήνυμα και την πρόθεσή τους στην εισαγωγική παράγραφο του κειμέ-
νου. Σε ελάχιστες περιπτώσεις γραπτών οι μαθητές/τριες παρά την ελλιπή διατύπωση 
του μηνύματος ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στη μετάβαση των δύο ζητουμένων χάρη 
στην εκφραστική τους ικανότητα. Επίσης, σε πολλά γραπτά η παράθεση ιδεών που 
κινούνται περιφερειακά των ζητουμένων (φαίνεται καθαρά ότι αποτελούν προϊόντα 
μιας κατασκευαστικής λογικής παραγωγής κειμένου) διασπά τη νοηματική αλληλου-
χία, με αποτέλεσμα να ατονεί η κειμενική λειτουργία της συνεκτικότητας. Για παρά-
δειγμα φράσεις του τύπου «στην εποχή μας που επικρατούν ο υλικός ευδαιμονισμός 
και η ηθική χαλάρωση η γνήσια φιλία προβάλλει όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία» ή «είναι 
ανάγκη να προστατεύσουμε τα μνημεία, για να αποφευχθεί ο μεσσιανισμός…» αντα-
ποκρίνονται στην επιθυμία του εντυπωσιασμού του δέκτη και όχι της παράθεσης αυ-
θεντικών ιδεών με νοηματική αλληλουχία. 

Προτάσεις 

Όπως, λοιπόν, μπορούμε να διαπιστώσουμε από τα παραπάνω ευρήματα της έρευνάς 
μας, οι μαθητές/τριες δεν έχουν εμπεδώσει κύριες κειμενικές λειτουργίες, όπως η κα-
ταστασιακότητα, η προθετικότητα, η συνοχή και η συνεκτικότητα, με αποτέλεσμα να 
δυσκολεύονται να παραγάγουν κείμενο που κρίνεται αποτελεσματικό για μια συγκε-
κριμένη περίσταση επικοινωνίας. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι στη 
χώρα μας η διδακτική πρακτική εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να βασίζεται σε 
μια κατασκευαστικού τύπου λογική παραγωγής λόγου και να γίνεται ερήμην του κει-
μένου. Ωστόσο, δε νοείται σήμερα να εξακολουθεί ανάλογου τύπου διδασκαλία με το 
επιχείρημα ότι είναι πιο αποτελεσματική σε επίπεδο βαθμολογίας, αφού πετυχαίνει τον 
στόχο της που είναι η εισαγωγή των μαθητών στο Πανεπιστήμιο. Αν συνέβαινε αυτό, 
οι επιδόσεις των υποψηφίων στο γλωσσικό μάθημα δε θα ήταν το 2016 χειρότερες του 
προηγούμενου έτους, παρόλο που τόσο το κείμενο που δόθηκε για κριτική επεξεργασία 
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και πύκνωση όσο και το θέμα παραγωγής λόγου ήταν πιο βατά και κοντά στα ενδιαφέ-
ροντα των μαθητών (τουλάχιστον το θέμα παραγωγής λόγου) από ό,τι τα αντίστοιχα 
του έτους 2015. 

Πρέπει, επομένως, να καταρριφθεί στη χώρα μας ο μύθος της παραδοσιακής και πιο 
αποτελεσματικής γλωσσικής διδασκαλίας και να γίνουν πράξη οι αρχές της επικοινω-
νιακής και κειμενοκεντρικής διδασκαλίας της γλώσσας και οι μαθητές/τριες να εξοι-
κειωθούν με την κειμενογλωσσολογική θεωρία, η οποία αποτελεί τη βάση τόσο για την 
κριτική αποδόμηση και επεξεργασία ενός κειμένου όσο και για την παραγωγή κειμένων 
που είναι κατάλληλα και αποτελεσματικά για την εκάστοτε περίσταση επικοινωνίας. 
Για να συμβεί, όμως, αυτό χρειάζεται πρώτα ο Έλληνας εκπαιδευτικός να εξοικειωθεί 
με τις παραπάνω αρχές. Δεν νοείται η επιμονή στην παραδοσιακή διδασκαλία στη χώρα 
μας, ενώ άλλες χώρες έχουν εισέλθει στον αστερισμό της διδασκαλίας που βασίζεται 
στον κριτικό γραμματισμό, προέκταση της επικοινωνιακής και κειμενοκεντρικής διδα-
σκαλίας.  

Επίσης, χρειάζεται η εμπέδωση κύριων κειμενικών λειτουργιών από τους/τις μαθη-
τές/τριες με τη δημιουργία νέου διδακτικού υλικού, έντυπου και ηλεκτρονικού, που θα 
εξοικειώνει και τον έλληνα εκπαιδευτικό με τις αρχές και τις μεθόδους της επικοινω-
νιακής και κειμενοκεντρικής διδακτικής προσέγγισης της γλώσσας. Στο περιεχόμενο 
του διδακτικού υλικού των τριών τάξεων του Λυκείου χρειάζεται να γίνεται συστημα-
τικά λόγος για τις λειτουργίες, οι οποίες συναποτελούν την κειμενικότητα. Δε νοείται 
η επικοινωνιακή διδασκαλία «ερήμην» των βασικών αυτών εννοιών, οι οποίες επιτρέ-
πουν την ουσιαστική προσέγγιση του κειμένου τόσο κατά την παραγωγή του όσο και 
κατά την παραμελημένη διδακτικά πρόσληψή του. Άλλωστε, με την ανάδειξη των λει-
τουργιών του κειμένου διευκολύνεται η κάθε μορφής επεξεργασία του σε παραγωγικό 
ή προσληπτικό επίπεδο. Η σποραδική και επ’ ευκαιρία αναφορά σε μερικές απ’ αυτές 
τις έννοιες, η οποία γίνεται ενίοτε στα σημερινά διδακτικά βιβλία της γλώσσας, δεν 
αίρει την εντύπωση μιας εμπειρικής περισσότερο, από την πλευρά αυτή, προσπέλασης 
του κειμένου ακόμη και σε σχολικές βαθμίδες, όπως στο Λύκειο, όπου η αντιληπτική 
ικανότητα των μαθητών προσφέρεται για πιο ουσιαστικές προσεγγίσεις (Μπαμπινιώ-
της, Γ., 1990). 

Η πρόταση για την παραγωγή νέου διδακτικού υλικού, ωστόσο, δε σημαίνει ότι ο Έλ-
ληνας εκπαιδευτικός δε χρειάζεται να απεμπλακεί από την κυρίαρχη λογική ότι το δι-
δακτικό υλικό είναι το κύριο καθοδηγητικό μέσο και βασικό εργαλείο για την οργά-
νωση της διδακτικής πράξης. Άλλωστε, η επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική διδα-
κτική προσέγγιση της γλώσσας στηρίζεται σε αυθεντικά κείμενα, τα οποία εκφράζουν 
τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες και παρέχουν αφορμήσεις για μια πιο στοχαστοκε-
ντρική διδασκαλία, μια πιο ολιστική προσέγγιση της γλώσσας, επομένως και της κοι-
νωνίας, στις συνθήκες και τα δεδομένα της οποίας αυτή διαμορφώνεται και εξελίσσε-
ται. Τα κείμενα, επομένως, τα οποία χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για την οργάνωση 
της διδασκαλίας του, είναι καλό να ανανεώνονται σε τακτά διαστήματα, για να αντα-
ποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες. Έτσι, η 
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διδακτική πράξη γίνεται πιο ελκυστική και αποτελεσματική, κυρίως ολιστική, καθώς 
εμπεριέχει τα στοιχεία της παρώθησης, της κριτικής σκέψης, του διαλόγου, του κοινω-
νικού προβληματισμού, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, της δράσης, της αλ-
ληλεπίδρασης, της σκοπιμότητας και πολλά άλλα.  

Άλλωστε, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 
που έχει παραδοθεί στο Ι.Ε.Π. (αμφίβολο αν και πότε θα εφαρμοσθεί στην πράξη) ε-
στιάζει στο κείμενο και τους κειμενογλωσσικούς παράγοντες (επικοινωνιακή-λειτουρ-
γική προσέγγιση), στην πολυτροπική θεώρηση της επικοινωνίας, καθώς και στις δεξιό-
τητες που συνδέονται με τους νέους γραμματισμούς και τις ΤΠΕ. Συγχρόνως, αντλεί 
στοιχεία από τον κριτικό γραμματισμό και δίνει στον μαθητή το ρόλο του κριτικού 
αναγνώστη και του δημιουργού-συγγραφέα. Σε πρακτικό επίπεδο, τα ισχύοντα διδα-
κτικά εγχειρίδια, αν και πρωτοποριακά για τα δεδομένα της δεκαετίας του 1990, έχουν 
ξεπεραστεί από τις σύγχρονες εξελίξεις, ενώ και ο ανοιχτός χαρακτήρας του νέου Π.Σ., 
που αντιτίθεται στη λογική του μοναδικού βιβλίου, ευνοεί την αξιοποίηση μιας διαφο-
ροποιημένης διδακτικής ύλης, ανάλογα με τις ανάγκες.  
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Περίληψη 

Η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣυΕΠ) τοποθετείται σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο των υποστηρικτικών δομών που υπάρχει στο Δημόσιο Σχολείο 
γενικότερα αλλά και στο Διαπολιτισμικό ειδικότερα. Ο θεσμός της ΣυΕΠ είναι πολύ 
ευρύς, σημαντικός και πολλαπλός τόσο για το μαθητή, όσο για το σχολείο και την κοι-
νωνία. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη διεξαγωγή της έρευνας, που διερεύνησε τις από-
ψεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Διαπολιτισμικά Σχολεία της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, και αφορά την εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού σε αυτά τα σχολεία. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Οκτω-
βρίου-Δεκεμβρίου 2016, συμμετείχαν 47 εκπαιδευτικοί των Διαπολιτισμικών Σχο-
λείων (Γυμνάσιο-Λύκειο) των Σαπών από την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Από τα 
αποτελέσματα φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν για την μεγάλη ανάγκη, ση-
μασία, σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Διαπολιτισμικά Σχολεία. Αυτό γιατί οι μαθη-
τές αυτών των σχολείων προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα (οικονομικά, κοι-
νωνικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά).  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Συμβουλευτική, Σύμβουλος, Μαθητές, 
Επαγγελματικός Προσανατολισμός.  

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή 
όπου τα σύνορα των χωρών είναι ανοιχτά, ιδιαίτερα ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Έτσι μαθητές με διαφορετικές εθνικότητες, γλώσσες και κουλτούρα βρί-
σκονται σε μια χώρα και πρέπει να γίνουν αποδεκτοί από τους γηγενείς. Η πολυπολιτι-
σμικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει τις μεγάλες πόλεις όλων των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλα χαρακτηριστικά τους είναι η πολυγλωσσία και η πολι-
τιστική διαφοροποίηση των κατοίκων τους.  

Στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι η θεμελίωση μιας σύγχρονης και αν-
θρωπιστικής εκπαίδευσης, όπου όλοι οι μαθητές θα αντιμετωπίζονται ισότιμα. Σε ό-
λους τους μαθητές ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους πρέπει να δίνονται οι ίδιες 
ευκαιρίες προκειμένου να επιτύχουν και να αντιμετωπίζονται όλοι με σεβασμό. Αυτή 
η μορφή εκπαίδευσης, δεν μπορεί να οριστεί με σαφήνεια, ωστόσο είναι σαφές ότι 
στηρίζεται στα πανανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότητα των ευκαιριών ανεξάρτητα 
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από το κοινωνικό πλαίσιο από το οποίο προέρχεται κάθε άνθρωπος. Αυτό συμβαίνει 
προκειμένου να μειωθούν οι εθνικιστικές τάσεις, τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις, τα 
φαινόμενα κοινωνικής περιθωριοποίησης ανθρώπων διαφορετικής εθνικής προέλευ-
σης (Λαζαρόπουλος, 2011).  

Οι αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την άποψη του Essinger (όπως 
αναφέρεται στο Μάρκου, 1996, σ. 13) είναι τέσσερις. Είναι η ενσυναίσθηση, η αλλη-
λεγγύη, ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα και η εξάλειψη των στερεοτύπων. Η 
ενσυναίσθηση είναι η προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλουν οι εκπαιδευτικοί 
προκειμένου να δουν τον κόσμο μέσα από τα μάτια των μαθητών τους, να τους αποδε-
χθούν άνευ όρων και χωρίς να τους ασκήσουν οποιαδήποτε κριτική. Όσοι έχουν ενσυ-
ναίσθηση μαθαίνουν να αποδέχονται τον άλλο έτσι όπως τους παρουσιάζεται χωρίς να 
του ασκούν κριτική ή να τον πιέζουν να αποκαλύψει περισσότερα χαρακτηριστικά για 
τον εαυτό του από αυτά που ο ίδιος επιθυμεί. Η αλληλεγγύη των εκπαιδευτικών υπερ-
βαίνει τα στενά όρια των ομάδων, των φυλών και των κρατών και είναι δυνατόν να 
παραμερίσει την κοινωνική ανισότητα και αδικία. Η εξάλειψη στερεοτύπων και άλλων 
παρεμφερών ιδεών θα πρέπει να είναι στόχος του κάθε σχολείου κι αυτό γιατί μόνο 
έτσι οι λαοί θα μπορέσουν να συνυπάρξουν αρμονικά μεταξύ τους.  

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης εμφανίζεται στην Ευρώπη τη δεκαετία του 
1980. Στην Ελλάδα από την 25η Ιουλίου 1977 ίσχυε η ευρωπαϊκή οδηγία με βάση την 
οποία επιτρεπόταν η σχολική φοίτηση των παιδιών των οποίων οι γονείς εργάζονταν 
σε διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο θέσπισε ότι, η διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία για τους μαθητές της 
πρέπει να προωθηθεί. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές θα μπορέσουν να προετοιμαστούν 
κατάλληλα για να ζήσουν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που συνεχώς μεταβάλλεται εξαι-
τίας των ποικίλων εθνικοτήτων που ζουν στο εσωτερικό της. Στην ουσία ο νόμος 2413 
του 1996 ήταν η εφαρμογή αυτής της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λαγουδά-
κος, χ.χ.). 

Ο νόμος 2413 του 1996 αναγνώρισε ότι η πολυπολιτισμικότητα της ελληνικής κοινω-
νίας είναι μια πραγματικότητα στο πλαίσιο της οποίας θα θεσπιστούν κανόνες επάνω 
στην Εκπαίδευση. Έτσι όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση θεσπίστηκε κι αυτή 
με βάση αυτό το νόμο. Ο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι «η οργάνωση 
και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση για 
την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορ-
φωτικές ιδιαιτερότητες» (Λαγουδάκος, χ.χ., σ. 7).  

Η Συμβουλευτική στο πλαίσιο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και 
του/των ατόμου/ων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει σημαντικά θέ-
ματα που το απασχολούν με το σκοπό να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να 
ανακουφιστεί, να επιλύσει τις κρίσεις που βιώνει, να αναπτύξει την ικανότητα επίλυσης 
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προβλημάτων και να μπορεί να αξιοποιεί την ικανότητα λήψης αποφάσεων (Χατζη-
χρήστου, 2011α).  

Η συμβουλευτική έχει πολλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς και χώρους. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον έχει ο τρόπος που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και συνδέεται 
με την έμφαση που δίνεται στην ανθρωπιστική διάσταση της εκπαίδευσης (Koutsoukos 
& Fragoulis, 2017). Το σχολείο είναι ο χώρος που θα προετοιμάσει τον αυριανό πολίτη 
και κατ’ επέκταση την κοινωνία. Είναι ένας από τους βασικούς φορείς, κοινωνικοποί-
ησης μετά την οικογένεια του κάθε μαθητή και θα πρέπει στο πλαίσιο του το κάθε 
παιδί, ο κάθε μαθητής να διδάσκεται και να υιοθετεί τις αξίες, τα ήθη, τα έθιμα, τις 
στάσεις, τις πεποιθήσεις, τη γνώση και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες ώστε να 
ενταχθεί ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. Όλοι οι μαθητές μπορούν να εξελιχθούν και να 
αναπτύξουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους (Μαλικιώση-Λοΐζου, 2010; Μπρού-
ζος, 2009). Οι μαθητές επίσης βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα που 
μεταβάλλεται διαρκώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση τους από σταθερές συν-
θήκες και δομές ανατροφής και κοινωνικοποίησης. Για αυτό το λόγο η παροχή συμ-
βουλευτικής, και ιδιαίτερα μέσω του σχολείου, είναι επιτακτική, όσο ποτέ άλλοτε 
(Μπρούζος, 2009).  

Η διαπολιτισμική συμβουλευτική μπορεί να οριστεί ως «μια διαδικασία που βασίζεται 
στην αυτοεπίγνωση, τη γνώση σχετικά με τη διαμόρφωση της πολιτισμικής ταυτότητας 
και τις ατομικές δυναμικές της διαφοράς και της ισχύος, οι οποίες θεωρούν τα άτομα ως 
ολότητες μέσα στο πλαίσιο όπου αυτά ζουν και/ή έχουν κοινωνικοποιηθεί» (Arredondo 
& Clauner, 1992, p. 6). Η διαπολιτισμική συμβουλευτική λαμβάνει υπόψη ότι ο πολι-
τισμός ενός ανθρώπου περιλαμβάνει διαστάσεις, όπως για παράδειγμα το φύλο, τη θρη-
σκεία, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή και την κοινωνική τάξη. Η διαπολιτι-
σμική συμβουλευτική σέβεται τη σημαία που έχει το πολιτισμικό πλαίσιο και οι κοι-
νωνικοπολιτικές δυνάμεις στη συμβουλευτική σχέση, παρόλο που πρόκειται για παρά-
γοντες οι οποίοι δεν μπορούν να ελεγχθούν (Ψάλτη, 2010).  

Η Έρευνα 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αποτυπωθούν οι απόψεις των μα-
χόμενων Εκπαιδευτικών στα Διαπολιτισμικά Σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης ώστε 
να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή της ΣυΕΠ σε αυτά τα σχολεία. 
Πέρα από το γεγονός ότι η καθημερινή τριβή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές στα 
Διαπολιτισμικά Σχολεία τους δίνει μια αξιόπιστη και έγκυρη γνώση και γνώμη, η ε-
μπειρία τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας για την 
ανάπτυξη προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

Στόχοι της έρευνας ήταν:  

1. Η ανίχνευση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Διαπολιτισμικά 
Σχολεία της Ελλάδας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως προς τις έννοιες της Συμ-
βουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  
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2. Η αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Διαπολιτισμικά 
Σχολεία της Ελλάδας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με τις ανάγκες των 
μαθητών στα σχολεία, αυτά σε σχέση με τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό. 

3. Η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Διαπολιτισμικά 
Σχολεία της Ελλάδας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με τους τρόπους 
εφαρμογής της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα 
Διαπολιτισμικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία η έρευνα επιδίωξε να πάρει απαντήσεις ήταν:  

1. Τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός προ-
σανατολισμός στο διαπολιτισμικό σχολείο; 

2. Ποιοι μαθητές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης οι γηγενείς (Χριστιανοί ή 
Μουσουλμάνοι), οι μη γηγενείς (Παλιννοστούντες ή αλλοδαποί) μαθητές;  

3. Ποιες είναι οι ανάγκες των μαθητών σε σχέση με τους στόχους της συμβουλευτικής 
και του επαγγελματικού προσανατολισμού; 

4. Με ποιους τρόπους μπορεί να εφαρμοστεί η συμβουλευτική και ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός στα σχολεία αυτά; 

5. Τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, ε-
πιμόρφωση σε αυτά τα θέματα κλπ.) των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις απόψεις 
τους για αυτό το θέμα;  

Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η έρευνα βασίστηκε στον τριγωνισμό. Χρησιμοποιήθηκαν δύο ερευνητικά εργαλεία, 
το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη, προκειμένου να αυξηθεί η εγκυρότητα και η 
αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση των αποτε-
λεσμάτων των απαντήσεων του ερωτηματολογίου και της συνέντευξης προκειμένου να 
εντοπιστούν ομοιότητες και διαφορές (Cohen et al., 2008). Το δείγμα της έρευνας ήταν 
47 εκπαιδευτικοί στα διαπολιτισμικά σχολεία του Νομού Ροδόπης. Στη συγκεκριμένη 
περιοχή κατοικούν πολλοί μουσουλμάνοι και τα σχολεία της έρευνας παρουσιάζουν 
ανομοιογένεια ως προς τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Σε αυτά φοιτούν γηγε-
νείς ντόπιοι Χριστιανοί, Γηγενείς ντόπιοι Μουσουλμάνοι (Πομάκοι, Ρομά και Τουρκο-
γενείς) και μη γηγενείς (Παλιννοστούντες και αλλοδαποί).  

Αποτελέσματα της Έρευνας 

Στο 1ο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τις έννοιες της Συμβουλευτικής και του Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνω-
ρίζουν ότι Συμβουλευτική σημαίνει να βοηθούν τους μαθητές τους να βρουν μόνοι τους 
λύσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν και όχι να τους δίνουν συμβουλές. (βλ. 
σχεδιάγραμμα1) 
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Σχεδιάγραμμα 1 Τι σημαίνει για εσάς η Συμβουλευτική; 

Ανάλογες ήταν οι απαντήσεις τους σχετικά με την έννοια του Επαγγελματικού Προ-
σανατολισμού. Φάνηκε ότι αναγνωρίζουν στην έννοια τη παροχή βοήθειας για ανά-
πτυξης ενδιαφερόντων και ικανοτήτων στους μαθητές (βλ. σχεδιάγραμμα 2) 

 

Σχεδιάγραμμα 2: Τι σημαίνει για εσάς ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός; 

Στο 2ο ερευνητικό ερώτημα για το ποιοι μαθητές, κατά την εκτίμηση των εκπαιδευτι-
κών, έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συμβουλευτικής φάνηκε ότι οι μαθητές που έχουν με-
γαλύτερη ανάγκη τόσο από τη συμβουλευτική όσο και από τον επαγγελματικό 
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προσανατολισμό είναι οι μειονοτικοί μαθητές με αντίστοιχα ποσοστά 42,6% και 
40,4%. (βλ. σχεδιάγραμμα 3 & 4) 

Ερευνητικό ερώτημα 2. Μαθητές με μεγαλύτερη ανάγκη ΣυΕΠ 

 

Σχεδιάγραμμα 3: Ποιοι μαθητές πιστεύετε έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συμβουλευτικής; 

 

Σχεδιάγραμμα 4: Ποιοι μαθητές πιστεύετε έχουν μεγαλύτερη ανάγκη επαγγελματικού 
προσανατολισμού; 

Ο λόγος για τον οποίο μπορεί να συμβαίνει αυτό είναι γιατί οι μαθητές προέρχονται 
από διαφορετικό κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, έχουν περισσότερες δυσκολίες σε 
σύγκριση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, όπως για παράδειγμα δεν γνωρίζουν 
τη γλώσσα, είναι πιο φτωχοί και έχουν λιγότερα κίνητρα ώστε να συνεχίσουν τις σπου-
δές τους, σε σύγκριση με τους γηγενείς.  

Στο 3ο ερευνητικό ερώτημα για τις ανάγκες των μαθητών σε σχέση με τους στόχους 
ΣυΕΠ φάνηκε ότι η αναγκαιότητα εφαρμογής της συμβουλευτικής και του επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο είναι μεγάλη και χρήσιμη. Όλοι 
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οι εκπαιδευτικοί συμφώνησαν πως είναι απαραίτητο σε ένα τέτοιο σχολείο να εφαρμο-
στούν αντίστοιχα προγράμματα σε σχέση με τους στόχους της ΣυΕΠ (βλ. πίνακα 1) 

Πίνακας 1: Οι ανάγκες των μαθητών σε σχέση με τους στόχους της συμβουλευτικής και 
του επαγγελματικού προσανατολισμού 

Ανάγκες ΔΑ Δ Ο Σ ΣΑ 
Οι μαθητές έχουν ανάγκη να αναπτύ-
ξουν ικανότητες επικοινωνίας. 

- - 6,4% 40,4% 53,2% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να ξέρουν 
που θα βρουν πληροφορίες για αυτό 
που τους απασχολεί. 

- - 4,3% 42,6% 53,1% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να ανταπε-
ξέλθουν στα προβλήματα τους.  

- - 8,5% 44,7% 46,8% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να αναπτύ-
ξουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέ-
σεις. 

- - 12,8% 42,6% 44,6% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να συμμετέ-
χουν σε τεστ προσωπικότητας για να 
κατανοήσουν τα ατομικά τους χαρα-
κτηριστικά. 

- 4,3% 27,7% 44,6% 23,4% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να βοηθη-
θούν στη μελέτη τους.  

- 8,5% 25,5% 36,2% 29,8% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να γνωρί-
σουν τα διαφορετικά επαγγέλματα. 

- 2,1% 10,6% 44,7% 42,6% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να γνωρί-
σουν τις ικανότητες που απαιτούνται 
για την διεκπεραίωση των καθηκόντων 
μιας συγκεκριμένες θέσης εργασίας. 

- 2,1% 17% 44,7% 36,2% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να μάθουν 
πώς πρέπει να συμπληρώσουν το μηχα-
νογραφικό τους δελτίο. 

2,1% 4,3% 23,4% 31,9% 38,3% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να επισκεφ-
θούν εργαζόμενους στο χώρο εργασία 
τους για να μάθουν περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με κάποιο επάγ-
γελμα. 

- 2,1% 12,8% 36,2% 48,9% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να γνωρί-
σουν ποια κατεύθυνση πρέπει να ακο-
λουθήσουν στο λύκειο προκειμένου να 
επιλέξουν την κατάλληλη σχολή.  

- 2,1% 14,9% 31,9% 51,1% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να συμμετέ-
χουν σε διάφορα τεστ προκειμένου να 
επιλέξουν τη σχολή που θα δηλώσουν 
ή το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν. 

4,3% 8,5% 21,3% 36,2% 29,7% 

Οι μαθητές έχουν ανάγκη να παρακο-
λουθήσουν μια συνέντευξη ενός επαγ-
γελματία στο χώρο του σχολείου.  

2,1% 6,4% 17% 38,3% 36,2% 
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 Στο 4ο ερευνητικό ερώτημα , η ατομική συμβουλευτική, η ημερίδα ενημέρωσης και 
οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αναδείχτηκαν προέχουσες εφαρμογές ΣυΕΠ ως προς την 
αποτελεσματικότητά τους στα διαπολιτισμικά σχολεία (βλ. πίνακα 2) 

Πίνακας 2: Οι πιο αποτελεσματικές δραστηριότητες του ΣΕΠ 

Δραστηριότητα ΔΑ Δ Ο Σ ΣΑ 
Πρόσκληση επαγγελματία 2,1% - 17% 51,1% 29,8% 

Εκπαιδευτική επίσκεψη 2,1% - 6,4% 40,4% 51,1% 
Πρόγραμμα αγωγής σταδιοδρομίας - 8,5% 8,5% 57,4% 25,6% 

Ημερίδα σταδιοδρομίας 4,3% 8,5% 27,7% 44,6% 14,9% 
Ημερίδα εκπαιδευτικής ενημέρωσης 4,3% 2,1% 23,4% 44,7% 25,5% 
Ατομική συμβουλευτική μαθητών - - 10,7% 31,9% 57,4% 

Ημερίδα ενημέρωσης 2,1% 4,3% 4,3% 63,8% 25,5% 
 

Στο 5ο ερευνητικό ερώτημα η διερεύνηση συσχέτισης απόψεων & κοινωνικοδημογρα-
φικών χαρακτηριστικών, έδειξε ότι η ειδικότητα των εκπαιδευτικών και το επίπεδο 
σπουδών τους επηρεάζει τις απόψεις τους για την έννοια του επαγγελματικού προσα-
νατολισμού και τις ανάγκες των μαθητών για συμβουλευτική ενώ η συσχέτιση των 
απόψεων με άλλα χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας 
των εκπαιδευτικών δεν έδωσε στατιστικά σημαντικά ευρήματα. 

Καταλήγοντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι εκπαιδευτικοί στα διαπολιτισμικά 
σχολεία είναι υποψιασμένοι για τις έννοιες και τις μεθόδους εφαρμογής της Συμβου-
λευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, χρειάζεται, ωστόσο, η ενδυνά-
μωσή τους από τη πολιτεία με επιμορφωτικά προγράμματα και δημιουργία δομών και 
δικτύων στήριξής τους. 
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Περίληψη 

Η ενσυναίσθηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη δόμηση μιας αποτελεσματικής 
σχέσης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου.  Ο ρόλος της στη συμβουλευτική 
των υπερηλίκων είναι βασικός δεδομένου ότι  τα γηρατειά συνοδεύονται από απώλεια 
σωματικών, γνωστικών  ικανοτήτων, την εμφάνιση χρόνιων νόσων και προβλημάτων 
ψυχικής υγείας. Σκοπός της  παρούσας εργασίας είναι να μελετηθεί ο ρόλος της ενσυ-
ναίσθησης στη συμβουλευτική υπερηλίκων προκειμένου να βοηθηθούν στις δραστη-
ριότητές τους, στη λύση των προβλημάτων τους και στη διατήρηση της προσωπικής 
και κοινωνικής ζωής τους. Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας  σε αυτόν 
τον πληθυσμό μπορούν να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο παροχής εξειδικευμένων υ-
πηρεσιών φροντίδας, διευκολύνοντας τη ζωή τους. Ως βοηθητικό, υποστηρικτικό μέσο 
είναι δυνατόν να συμβάλλουν σε μια αλληλεπίδραση  μέσω της ενσυναίσθητης επικοι-
νωνίας, όπου οι υπερήλικες θα αναζητούν και θα βρίσκουν λύσεις στα θέματα που τους 
απασχολούν. Θα νιώθουν πως υπάρχουν και άλλοι που αντιλαμβάνονται την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται. Η διαπροσωπική ενσυναίσθηση μέσω της τεχνολογίας  
είναι δυνατόν να βοηθήσει στην αντιμετώπιση προβλημάτων, βελτιώνοντας την ποιό-
τητα ζωής τους. 

 Λέξεις-Κλειδιά: ενσυναίσθηση, συμβουλευτική, υπερήλικες, Τ.Π.Ε. 

Consulting of elders, empathy,  and Information and Communication Technologies 

Abstract 

Empathy is an important factor in building an effective relationship between the coun-
selor and the consulting person. The role of empathy in counseling for the elderly is 
essential, as old age is accompanied by a loss of physical and cognitive abilities, the 
emergence of chronic illnesses and mental health problems. The purpose of this study 
was to examine the role of empathy in counseling of the elderly so as to help them in 
their activities, solve their problems and preserve their personal and social life. Infor-
mation and Communication Technologies in this population can bring about changes 
in how to provide specialized care services, facilitating their lives. As a supportive and 
assistive tool, information and communication technologies can contribute to an inter-
action through vigorous communication, where the elderly will seek and find solutions 
to all issues concerned, feeling at the same time that there are others who are aware of 
the situation they are in. Interpersonal empathy through the use of technology can in-
deed help to address problems of the elderly and improve their quality of life. 
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Εισαγωγή 

Στις μέρες μας  παρατηρείται μία αύξηση του αριθμού των υπερηλίκων, δηλαδή των 
ατόμων που είναι άνω των 80 ετών (Poon et al, 1992) τόσο στα βιομηχανικά αναπτυγ-
μένα κράτη όσο και στα  υπό ανάπτυξη. Είναι ασύνηθες το φαινόμενο της επιβίωσης 
έως τα 100 χρόνια, ωστόσο διαφαίνεται μια αύξηση του αριθμού των υπερηλίκων κατά 
8% ετησίως (Motta et al, 2005). Η αύξηση του υπερήλικου πληθυσμού οφείλεται στο 
περιβάλλον του ατόμου, στα ιδιαίτερα ατομικά γνωρίσματα και φυσικά στην εξέλιξη 
των σύγχρονων κοινωνιών. Όσον αφορά το φύλο, φαίνεται πως οι γυναίκες ζουν πε-
ρισσότερο σε σχέση με τους άνδρες (Poon et al, 1992). Το γήρας είναι μια φυσιολογική 
πορεία στη ζωή των ανθρώπων.  Στους υπερήλικες συνοδεύεται συχνά από σωματικά, 
οικονομικά, κοινωνικά, ψυχικά προβλήματα καθώς και παραμέληση  (Meeks-
Sjostrom, 2004). Παρόλα αυτά η ενδυνάμωση των ατομικών, κοινωνικών και περιβαλ-
λοντικών συνθηκών των υπερηλίκων μπορούν να προάγουν την καλύτερη ψυχική υ-
γεία και ποιότητα ζωής  τους (JaneLlopis et al, 2007). Σημαντικό ρόλο προς την κατεύ-
θυνση αυτή παίζει η ενσυναίσθηση στη συμβουλευτική υπερηλίκων. Πέρα από τη δε-
ξιότητα του συμβούλου να είναι καλός ακροατής, να επαγρυπνεί για τα λεκτικά και μη 
λεκτικά μηνύματα του συμβουλευόμενου, πρέπει να αναπτύξει τη δεξιότητα της ενσυ-
ναίσθησης,  που του επιτρέπει να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στα συναισθήματα 
των υπερήλικων. 

Η έννοια της ενσυναίσθησης στη συμβουλευτική υπερηλίκων 

Την έννοια της ενσυναίσθησης, Einfühlung (fühlung = αίσθηση + ein= μέσα σε)  την 
εισήγαγε το 1973 ο γερμανός Robert Vischer,  ο οποίος επηρεάστηκε από τον Hermann 
Lotze. Ο τελευταίος το 1858 σύστησε έναν τρόπο, με τον οποίο το άτομο μπορεί να 
καταστεί ικανό να αντιληφθεί αντικείμενα και ζώα «βάζοντας τον εαυτό τους μέσα σε 
αυτά» (“sich mitlebend … versetzen”) (Gallese, 2005). Ο Titchener αργότερα μετέ-
φρασε στα αγγλικά τη λέξη Einfühlung ως empathy, την όρισε ως την ικανότητα να 
εξανθρωπίζουμε τα αντικείμενα, να διαβάζουμε ή αισθανόμαστε τον εαυτό μας μέσα 
σε αυτά και κατ’ επέκταση σήμερα να βιώνουμε την κατάσταση του άλλου μπαίνοντας 
συναισθηματικά στη θέση του  (Preston & Waal,2001, Frans, 2002; Αλβέρτου, 2013). 
Ο Lipps ήταν εκείνος που άλλαξε τη διάσταση της έννοιας  της ενσυναίσθησης, όχι 
μόνο  στην αισθητική εκτίμηση αντικειμένων, αλλά στην αναγνώριση των συναισθη-
μάτων των άλλων προσώπων ως νοήμονα πλάσματα (Stuber, 2014). 

Όσον αφορά  στη συμβουλευτική υπερηλίκων υπάρχει η έννοια της γνωστικής ενσυ-
ναίσθησης, όπου ο σύμβουλος πρέπει να έχει την ικανότητα να μπαίνει στη θέση των 
υπερηλίκων, να αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί στις 
καταστάσεις ζωής του (Alligood, 1992). Επίσης,  υπάρχει και η θυμική ενσυναίσθηση, 
όπου ο σύμβουλος πρέπει να έχει την προδιάθεση να αισθάνεται τα συναισθήματα των 
υπερηλίκων (Gladstein, 1983). Σε αυτές τις διαστάσεις της ενσυναίσθησης έχει 
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προστεθεί και η επικοινωνιακή (Wilkins, 1997) την οποία υποστήριξε και ο Carl Rog-
ers(1957). O σύμβουλος οφείλει, λοιπόν να αποκτήσει επικοινωνιακές δεξιότητες, ό-
πως ενεργητική ακρόαση, στοχασμό και διευκρίνιση (Μorse at al, 1992). Σε αυτά τα 
είδη προστέθηκε αργότερα και η  θεραπευτική ενσυναίσθηση, όπου ο σύμβουλος μέσα 
από μία διαδικασία αλληλεπίδρασης γνωρίζει, κατανοεί τον υπερήλικα ακούγοντάς τον 
και διευκολύνοντάς τον να λύσει τα θέματά του (Bohart & Greenberg, 1997). 

H ενσυναίσθηση βοηθάει στη συμβουλευτική των υπερηλίκων, προκειμένου να ανα-
πτυχθεί η αποτελεσματική διαπροσωπική σχέση συμβούλου – συμβουλευόμενου. Ο 
υπερήλικας θέλει να καταλάβει ότι γίνεται αποδεκτός και κατανοητός από τον σύμ-
βουλο, ώστε να αυξήσει την εμπιστοσύνη του σε αυτόν και να βοηθηθεί ακούγοντας 
και εκτελώντας αυτά που έχει να του προσφέρει ο σύμβουλος. Η ενσυναίσθηση συμ-
βάλλει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού θετικού κλίματος, ενισχύει τους υπερήλι-
κες να ξεδιπλώσουν σκέψεις και συναισθήματα και να οδηγηθούν σταδιακά στην απο-
μάκρυνση συναισθημάτων φόβου και απόρριψης που μπορεί να βιώνουν (Barret-
Lennard,1997). Είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το χτίσιμο μιας σχέσης εμπι-
στοσύνης με τον υπερήλικα, προκειμένου να υπάρξει συμφωνία στη θεραπευτική πα-
ρέμβαση που θα εφαρμοστεί. Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στη δόμηση αυτής της σχέ-
σης έχει επισημανθεί και από τον Carl Rogers, o οποίος θεωρεί ότι η μεταβίβαση της 
ενσυναίσθησης, όταν συνοδεύεται από γνησιότητα και σεβασμό από την πλευρά του 
συμβούλου, μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή στην εξέλιξη του συμβουλευόμενου.  

Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός της θετικής σχέσης της ενσυναίσθησης με την απο-
τελεσματικότητα της συμβουλευτικής παρέμβασης. Ακόμα και υπερήλικες που δεν κα-
τάφεραν στη ζωή τους να αποκτήσουν την ενσυναίσθηση μέσω της συμβουλευτικής 
είναι δυνατόν να αναπτύξουν αυτή την ικανότητα, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση 
τους με την οικογένειά τους και τον κοινωνικό περίγυρο (Warner, 1996). Μπορούν να 
νιώσουν την αποφόρτιση από το συναισθηματικό τους βάρος μέσα σε ένα τέτοιο πλαί-
σιο και να αισθανθούν ανακούφιση, όταν η συμβουλευτική παρέμβαση πραγματοποι-
ηθεί την κατάλληλη χρονική στιγμή. Μόνο τότε ο υπερήλικας θα μπορέσει να μεταβεί 
σε επόμενο στάδιο συναισθηματικής εξέλιξης. Ένα τέτοιο στάδιο περιλαμβάνει όχι 
μόνο αναγνώριση και αποδοχή συναισθημάτων, αλλά και ουσιαστική κατανόησή τους, 
ώστε να προχωρήσουν στη λύση των προβλημάτων και να βρουν απαντήσεις στους 
προβληματισμούς τους (Bohart & Greenberg, 1997). Ωστόσο, απαιτείται προσοχή στη 
διαχείριση των συναισθημάτων. Ο σύμβουλος έχοντας την ικανότητα της ενσυναίσθη-
σης, νιώθει το συναισθηματικό κόσμο του υπερήλικα σαν να ήταν δικός του. Εάν ε-
μπλέξει τα δικά του συναισθήματα σ’ αυτή τη  διαδικασία είναι δυνατόν να δημιουρ-
γήσει μια δυσλειτουργική κατάσταση στο συμβουλευόμενο με  αντίθετα από τα ανα-
μενόμενα αποτελέσματα (Μαλικιώση- Λοϊζου, 2003). Όταν υπάρχει ένα αληθινό εν-
διαφέρον, ο υπερήλικας μπορεί να αισθανθεί ασφάλεια, αποδοχή, ευχαρίστηση, να ζει 
δημιουργικά με μεγαλύτερη ικανοποίηση  και να οδηγηθεί σε εποικοδομητικές αλλαγές 
της ζωής του (Μαλικιώση-  Λοϊζου, 2011). Στη συμβουλευτική ο σύμβουλος δεν παίρ-
νει αποφάσεις απλώς, παρέχει τις κατευθύνσεις στο συμβουλευόμενου προκειμένου να 
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διερευνήσει τα συναισθήματά του, να ανακαλύψει μηχανισμούς  βοήθειας και προστα-
σίας του εαυτού, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα που τον προβληματίζουν.                                                                           

Παράγοντες που επηρεάζουν την ενσυναίσθηση των υπερηλίκων 

Τα γεγονότα που έχουν βιώσει οι υπερήλικες στη ζωή τους έχουν σχέση με την ενσυ-
ναίσθηση. Το χαμηλό εισόδημα ή η σύνταξη, η οικονομική εξάρτηση  από άλλα άτομα, 
η αλλαγή τόπου διαμονής, ο θάνατος φίλων ή συντρόφων έχουν θετική σχέση  με κακή 
ψυχική υγεία, προβλήματα προσαρμογής (Beekman, et al, 1999), κοινωνική απομό-
νωση και κατάθλιψη (Ahto et al, 1997). Ακόμα και υπερήλικες που έχουν εξασφαλίσει 
κάποια οικονομική ευχέρεια, αρκετές φορές γίνονται θύματα εκμετάλλευσης από το 
οικογενειακό αλλά και κοινωνικό περιβάλλον (Kemp & Mosqueda, 2005). Οι κοινωνι-
κές απώλειες, αλλά και οι βιολογικές αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν τους υπερήλικες 
σε ήπια ή μέτρια κατάθλιψη (Wattis, 1996). Έχει βρεθεί πως οι γυναίκες υπερήλικες 
βιώνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης σε σχέση με τους άνδρες υπερήλικες (Ostbye 
et al, 2000). Υπάρχει συσχέτιση της ενσυναίσθησης με τους παρακάτω παράγοντες, 
όταν οι υπερήλικες εμφανίζουν συμπτώματα κατάθλιψης, όπως έλλειψη διάθεσης και 
ενέργειας, αρνητική επιρροή στα κίνητρα, και εμφάνιση σκέψεων πως τίποτα δεν είναι 
αξιόλογο στη ζωή, ιδέες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτοχειρία (Barber, 2009). Επο-
μένως, η ενσυναίσθηση εξελίσσεται στους υπερήλικες ως αποτέλεσμα της ζωής που 
βιώνουν και ανάλογα με  τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Είναι συνυφα-
σμένη με θετικές κοινωνικές συμπεριφορές, όπως συνεργατικότητα, γενναιοδωρία, 
μείωση επιθετικότητας, αλλά και με προβλήματα προσαρμογής (Feshbach, 1997). Επί-
σης, η ενσυναίσθηση σχετίζεται και με αισθήματα φόβου σχετικά με το θάνατο, από-
γνωσης, αποθάρρυνσης, απώλεια ενδιαφέροντος για τη ζωή και αναζήτησης τρόπων 
φυγής από τη ζωή (Goldberg & Hiller, 1979). 

Υπερήλικες, γνωστικές ικανότητες και διάθεση για συμβουλευτική με τη χρήση 
Τ.Π.Ε. 

Χαρακτηριστικό των υπερηλίκων είναι η γνωστική απώλεια. Πιο συγκεκριμένα  παρα-
τηρείται μείωση στη ρέουσα (fluid intelligence) και αποκρυσταλλωμένη νοημοσύνη 
(crystallized intelligence). Καθώς περνούν τα χρόνια, η νοητική ευελιξία που είναι η 
ρέουσα νοημοσύνη ελαττώνεται, ενώ το ποσοστό μείωσης εξαρτάται από την κατά-
σταση του εγκεφάλου. Πρόκειται για ικανότητα που κληρονομείται. Στους υπερήλικες 
διαπιστώνεται μια σταδιακή μείωση της ταχύτητας επεξεργασίας των πληροφοριών ως 
συνέπεια της βιολογικής εξέλιξής τους. Προσλαμβάνουν μικρότερη ποσότητα πληρο-
φορίας και έχουν μικρότερη ικανότητα στην επεξεργασία της προσλαμβανόμενης πλη-
ροφορίας (Kay, 2005). Επομένως, η συμβουλευτική με την ενσυναίσθηση, κατανοώ-
ντας τη μείωση της γνωστικής αυτής λειτουργίας, μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Τεχνο-
λογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, διευκολύνοντας τη ζωή των υπερηλίκων. Με 
απλό τρόπο ειδικές συσκευές, όπως κινητά  παρέχουν τη δυνατότητα με  ειδικές ρυθ-
μίσεις πατώντας μόνο ένα κουμπί να καλούν τηλέφωνα ανάγκης, συγγενείς, φίλους 
όποτε τους χρειάζονται. Μπορεί να γίνονται ρυθμίσεις χρόνου, όπου κάποιος ήχος 
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κουδουνιού να τους θυμίζει το χρόνο που πρέπει να ακολουθήσουν τη φαρμακευτική 
αγωγή, καθώς και τα διάφορα ραντεβού για ιατρικές εξετάσεις. Να τους υπενθυμίζει 
το χρόνο έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων στο ημερήσιο, καθημερινό πρόγραμμα. 
Ακόμα, ψηφιακές συσκευές μπορούν να περιγράφουν τη διαδρομή που πρέπει να ακο-
λουθήσουν,  όταν χρειαστεί να μετακινηθούν εκτός σπιτιού, μια και με την πάροδο του 
χρόνου εμφανίζονται δυσκολίες στην αντίληψη χώρου, χρόνου, κίνησης και στο συ-
ντονισμό (Anstey & Low 2004). Οι Νέες Τεχνολογίες με απλό, συγκεκριμένο και κα-
τανοητό τρόπο παρέχουν ευκολίες για άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες, δίχως χάσιμο 
πολύτιμου χρόνου. Οι υπερήλικες έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν τις οδηγίες 
νέας μάθησης, προσαρμόζοντας τη ζωή τους στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα. 

 Παρόλα αυτά η αποκτημένη, συσσωρευμένη γνώση που είναι η αποκρυσταλλωμένη 
νοημοσύνη παραμένει σταθερή. Σχετίζεται με τον πολιτισμό και τη γλώσσα. Οι μαθη-
μένες εκτελεστικές δεξιότητες μένουν ανεπηρέαστες στο χρόνο, οπότε μπορούν την 
εμπειρία και τη γνώση τους να τη διαδώσουν στους νεότερους μέσω των υπολογιστι-
κών συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης και να φανούν χρήσιμοι σε αυτό.  

Συναισθηματικά, οι υπερήλικες συχνά βιώνουν έντονη θλίψη που ξεπερνά αρκετές φο-
ρές τα συνηθισμένα όρια και οδηγεί σε κατάθλιψη, απώλεια αυτοπεποίθησης, αδυναμία 
συγκέντρωσης, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, αισθήματα ενοχής, με τάση για αυτο-
χειρία. Στις γυναίκες  υπερήλικες είναι πιο εμφανής από τους άνδρες. Επιπλέον, χαρα-
κτηρίζονται από ανηδονία, απουσία ευχαρίστησης από οτιδήποτε και έλλειψη ενδιαφε-
ρόντων και ενεργητικότητας. Οι περισσότεροι είναι απομονωμένοι, ανήσυχοι, ευερέ-
θιστοι, αγχωτικοί, κουρασμένοι με δυσκολίες στον ύπνο, ανορεκτικοί ή λαίμαργοι με 
υπερβολική αύξηση του βάρους. Παραπονιούνται για σωματικές ενοχλήσεις και έχουν 
φόβο (Δελεβέγκας, 2009).  Στην  αντιμετώπιση  αυτών των διαθέσεων εκτός από φαρ-
μακευτική αγωγή έρχεται και η τεχνολογία που τους επιτρέπει να επικοινωνούν με α-
γαπημένα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται μακριά ξεπερνώντας την κοινωνική απομό-
νωση.  Έτσι, ενισχύεται η κοινωνικότητα και δημιουργούνται νέοι κοινωνικοί δεσμοί 
μέσω του διαδικτύου. Μπορούν on line να συμμετέχουν ενεργητικά σε καθημερινές 
δραστηριότητες με προγράμματα απασχόλησης που αποβλέπουν στη νοητική ενδυνά-
μωση. Η Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση τους επιτρέπει να υλοποιήσουν ανεκπλήρωτες 
επιθυμίες, με τον τρόπο αυτό οι υπερήλικες  θα αισθανθούν  χρήσιμοι ξανά. Η ανά-
πτυξη  των ρομπότ μπορεί να βοηθήσει σε εκτελεστικές λειτουργίες, για την αυτοεξυ-
πηρέτηση και τη φροντίδα στο σπίτι, ειδικά  σε περιπτώσεις σωματικών αδυναμιών. Η 
χρήση λοιπόν των υπολογιστικών συστημάτων μπορεί να προκαλέσει ενσυναισθητικές 
αντιδράσεις στους χρήστες-υπερήλικες, ωθώντας τους να αλληλεπιδράσουν εκτελώ-
ντας φυσικές εργασίες με σκοπό την καλύτερη φροντίδα τους (Stanford, 2002, Chang 
& Sung, 2013), την αντιμετώπιση της κατάθλιψης (Burton et al., 2015∙ Bresó et al., 
2016), των αγχωτικών  διαταραχών (Repetto et al., 2009) και την υποστήριξη τους κατά 
τη διάρκεια ασκήσεων αποκατάστασης (Tapus & Mataric, 2008). 
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Συμπεράσματα 

Η ενσυναίσθηση στη συμβουλευτική υπερηλίκων μπορεί να καταστήσει ικανό το σύμ-
βουλο να κατανοήσει τις κοινωνικές, οικονομικές, σωματικές και ψυχικές μεταβολές 
των υπερηλίκων ως απόρροια  του μηχανισμού γήρανσης, βελτιώνοντας την οπτική με 
την οποία αντιμετωπίζουν τη ζωή και συμβάλλοντας δημιουργικά στην μακροβιότητά 
τους. Επίσης είναι σε θέση να μετριάσει την πολυνοσηρότητα της ευπάθειας και ανι-
κανότητας, που αποτελούν τις βασικές συνέπειες της γήρανσης και να εκπληρώσει την 
προσδοκία των υπερηλίκων όχι μόνο για μακροζωία, αλλά και ευζωία (Carnes et al., 
2008, De Winter, 2015). Η ενσυναίσθηση από την πλευρά του συμβούλου βοηθάει να 
αποτιναχτούν τα στερεότυπα περί αρρώστιας, αδυναμίας ιδιοτροπίας, ακαμψίας,  απά-
θειας, αστάθειας, απαισιοδοξίας και αντικοινωνικότητας των υπερηλίκων. Του προ-
σφέρει τη δυνατότητα να αντιληφθεί ότι οι μεταβολές της γήρανσης που εξαρτώνται 
από την εθνικότητα και τον τρόπο  ζωής των υπερηλίκων μπορούν να επηρεάσουν την 
αυτοαντίληψη και την κοινωνικότητά τους  (Ilankovan, 2014). Με τον τρόπο αυτό μπο-
ρεί να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο, ώστε να παραμείνουν ενερ-
γοί και ανεξάρτητοι πολίτες, συμβάλλοντας  ουσιαστικά στη βέλτιστη διαχείριση των 
κοινωνικών και ανθρώπινων πόρων με την εμπειρία και τη σοφία τους (Ory et al., 2003, 
Sánchez Palacios et al., 2009). Οι υπερήλικες για την υπόλοιπη ηλικιακή κατηγορία 
πληθυσμού αποτελούν πηγή σοφίας. Παρά το βραδύτερο ρυθμό ζωής τους , έχουν το 
δικαίωμα και οφείλουν να μην αποσύρονται από τη ζωή, αλλά να απολαμβάνουν και 
να χαίρονται κάθε στιγμή της ως ξεχωριστή και μοναδική. Η ικανότητα του συμβούλου 
να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του υπερήλικα  τον διευκολύνει να αποκτήσει 
αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, να αλλάξει συμπεριφορές αξιοποιώντας καλύτερα τον εαυτό 
του. 
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Αριθμομνήμονες, ημερολόγια και αλγόριθμοι 

Μαστρογιάννης Αλέξιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι αριθμομνήμονες έχουν μιαν αξιοθαύμαστη, εξωπραγματική ικανότητα αυτοματο-
ποιημένης εκτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών. Εξίσου, αξιοπρόσεκτη είναι και η ι-
κανότητά τους να εντοπίζουν την ημέρα μια συγκεκριμένης ημερομηνίας. Συνήθως, τα 
άτομα αυτά παρουσιάζουν χαμηλή νοημοσύνη, καθώς και άλλα συνοδά προβλήματα. 
Γενικά, η ικανότητα γρήγορων νοερών υπολογισμών μάλλον δε συναρτάται με τη γε-
νική ευφυΐα και τη μαθηματική αντίληψη. Μέχρι σήμερα καμιά επιστημονική θεωρία 
ή ανακάλυψη δεν κατόρθωσε να εξηγήσει τις «μαγικές» δυνατότητες των αριθμομνη-
μόνων. Η παρούσα εργασία, μετά από μια θεωρητική εισαγωγή, παρουσιάζει έναν αλ-
γόριθμο, σύμφωνα με τον οποίο μπορεί να εντοπιστεί, εύκολα και γρήγορα, η ημέρα 
της εβδομάδας μιας οποιασδήποτε ημερομηνίας. Στην ουσία, βρίσκονται 3 αριθμοί-
κωδικοί, που συνδέονται με την ημέρα, τον μήνα και το έτος της διαλαμβανόμενης 
ημερομηνίας, αντίστοιχα. Λόγω των επτά ημερών της εβδομάδας, αξιοποιείται και η 
ισοδυναμία κατά modulo 7. Τέλος, μελετώνται και τα βήματα του απαραίτητου αλγό-
ριθμου για τον εντοπισμό των δίσεκτων ετών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αλγόριθμος, αριθμομνήμονες, Ντεβί, ημερολόγια, δίσεκτο  

Αυτοματοποίηση νοερών υπολογισμών - Αριθμομνήμονες 

Η αυτοματοποίηση στους υπολογισμούς θεωρείται πολύ κρίσιμη δεξιότητα, καθώς α-
ποδεσμεύει γνωστικούς πόρους, απελευθερώνει την εργαζόμενη μνήμη και υποστηρί-
ζει τους μαθητές ακόμη και σε σύνθετες διαδικασίες (π.χ. στην επίλυση προβλημάτων, 
αφού οι προσπάθειες επικεντρώνονται μόνο στη λύση). Επιπλέον, απαιτεί λιγότερη 
προσπάθεια στους υπολογισμούς, ενώ αφαιρεί και άγχος κατά τη μάθηση των Μαθη-
ματικών (Yi Ding et al, 2017; Clarke, Nelson & Shanley, 2016). 

Τα αριθμητικά γεγονότα, που αφορούν στους βασικούς υπολογισμούς (προπαίδεια, 
πρόσθεση μονοψήφιων κ.λπ.) είναι απαραίτητο να είναι γνωστά και να ανακαλούνται 
αυτοματοποιημένα, κατά την απρόσκοπτη (και γρήγορη) εκτέλεση των αλγόριθμων, 
ακόμη και στην καθημερινή ζωή. Μάλιστα, η ευχέρεια-αυτοματοποίηση στην ανά-
κληση των αριθμητικών δεδομένων είναι ένα από τα πλέον πολυσυζητημένα και προ-
κλητικά θέματα της διδακτικής των Μαθηματικών (Strother, 2010; Lehner, 2008).  

Τα αριθμητικά δεδομένα είναι προαπαιτούμενοι αιμοδότες των αλγόριθμων, αφού τους 
υπηρετούν και τους στηρίζουν, ώστε αυτοί να ολοκληρώνονται γρηγορότερα, ασφαλέ-
στερα και αποτελεσματικότερα. Ωστόσο, πλανάται και το ερώτημα, αν οι αλγόριθμοι 
των τεσσάρων πράξεων μπορούν, γενικά, να αυτοματοποιηθούν, όπως τα αριθμητικά 
δεδομένα. 

Είναι γνωστές, μα ανεξήγητες, οι ικανότητες των αριθμομνημόνων κατά τον 
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υπολογισμό, από μνήμης (νοερώς), πολύπλοκων αριθμητικών πράξεων. Η Ινδή Σακου-
ντάλα Ντεβί, υπήρξε διάσημη για την ικανότητά της να πραγματοποιεί πολύ γρήγορους 
νοερούς υπολογισμούς πολύ μεγάλων αριθμών (εξ ου και το προσωνύμιό της «άνθρω-
πος υπολογιστής»). Η Ντεβί είχε καταχωριστεί στο βιβλίο Γκίνες το 1982 (Jensen, 
1990), επειδή στις 18 Ιουνίου 1980, μέσα σε 28 δευτερόλεπτα, υπολόγισε από μνήμης 
(νοερά) το γινόμενο 7.686.369.774.870 x 2.465.099.745.779 = 
18.947.668.177.995.426.462.773.730. Η επιλογή των δυο 13-ψήφιων αριθμών είχε γί-
νει τυχαία από το τμήμα υπολογιστών του Imperial College του Λονδίνου. Ακόμη, έ-
βρισκε ν-οστές ρίζες αριθμών πολύ εύκολα, όπως την 23η ενός αριθμού 201 ψηφίων, 
μέσα σε 50 δευτερόλεπτα. Όπως αναφέρει και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της 
Καλιφόρνια Arthur Jensen (1990), o οποίος συναντήθηκε μαζί της το 1988, με σκοπό 
να αποκωδικοποιήσει την εξωπραγματική ικανότητά της, η Ντεβί έβρισκε σε χρόνο 
ρεκόρ όλους τους υπολογισμούς που της ανέθετε. Επίσης, η Ινδή αριθμομνήμονας έ-
βρισκε σε ένα δευτερόλεπτο τη συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας οποιασδήποτε η-
μερομηνίας η οποία παρουσιαζόταν στη μορφή (μήνας, ημέρα, έτος). Αν, όμως, η ημε-
ρομηνία είχε τη μορφή (έτος, μήνας, ημέρα), η αντίστοιχη ημέρα της εβδομάδας εντο-
πιζόταν αυτόματα!  

Αυτή η ανεύρεση της μέρας, μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας, είναι μια δυνατότητα 
που επιδεικνύουν και οι «αυτιστικοί σοφοί» ή όσοι πάσχουν από το «σύνδρομο του 
σοφού» (syndrome Savant). Το σπάνιο σύνδρομο Savant (σύνδρομο του σοφού) πα-
ρουσιάζουν άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές, τα οποία, ωστόσο, σε αντίθεση με τις 
γενικότερες «μειονεξίες» τους, εμφανίζουν «νησίδες ιδιοφυΐας» σε κάποιους τομείς 
(Treffert, 2012). Πολλές φορές το σύνδρομο του σοφού συνυπάρχει με τον αυτισμό 
(στους «αυτιστικούς σοφούς»).  

Από τον 19ο μέχρι και το τέλος του 20ού αιώνα, πολλοί αριθμομνήμονες οργάνωναν 
περιοδείες, ανά τον κόσμο, επιδεικνύοντας, επί χρήμασι, τις αριθμητικές και μνημονι-
κές τους δυνατότητες. Πολύ γνωστοί, ήδη από τον 19ο αιώνα, υπήρξαν ο Z. Colburn, 
ο A. Griffith και o G. Bidder (Gardner, 1986). Περιοδείες έκανε και η Ντεβί, όταν ήταν 
σε μικρή ηλικία. 

Ωστόσο η Ντεβί, ήταν καθ’ όλα «κανονική», όπως και πολλοί άλλοι αριθμομνήμονες 
(Jensen, 1990). Γενικά, αυτή η ικανότητα εντοπισμού της ημέρας μιας ημερομηνίας 
από άτομα με χαμηλή νοημοσύνη έλκυσε την προσοχή των ειδικών οι οποίοι την απέ-
δωσαν στην εξαιρετική οπτική μνήμη, στις εξαιρετικές ικανότητες συγκέντρωσης ή 
ακόμη και στην προνομιακή πρόσβαση σε χαμηλότερα επίπεδα πληροφορίας (Thioux 
et al., 2006).  

Η ικανότητα στους γρήγορους από μνήμης υπολογισμούς φαίνεται να μη σχετίζεται με 
τη γενική ευφυΐα και τη μαθηματική αντίληψη και δημιουργικότητα (Gardner, 1986). 
Όντως, αρκετοί μεγάλοι μαθηματικοί δεν ήταν καλοί στους υπολογισμούς. Αντιθέτως, 
για την αξιοσύνη τους στις νοερές πράξεις, υπήρξαν αξιοθαύμαστοι ο Gauss, ο von 
Neumann, ο Euler και ο Wallis (Gardner, 1986). 
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Μέχρι σήμερα (2018) παρά τις πολλές και συνεχείς προσπάθειες των σχετικών επιστη-
μόνων, η αποκάλυψη και αποσαφήνιση του ανθρώπινου εγκεφαλικού λαβύρινθου είναι 
ελάχιστη (Nahm, Rousseau & Greyson, 2017). Η εξήγηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων 
των «σοφών» και των αριθμομνημόνων και ο τρόπος λειτουργίας του μυαλού τους α-
ποτελούν ακόμη μαύρο κουτί (Treffert, 2012; Treffert & Christensen, 2006). Άλλωστε 
και οι ίδιοι οι αριθμομνήμονες δεν είναι καθόλου κατατοπιστικοί και επεξηγηματικοί, 
αφού δεν είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τις εντυπωσιακές δυνατότητές τους, πέραν της 
αποκάλυψης κάποιων ευφυών τεχνασμάτων. Ο Jensen (1990), σε μια απόπειρα απο-
κωδικοποίησης και ερμηνείας των εξωπραγματικών ικανοτήτων των αριθμομνημόνων, 
συμπέρανε πως αυτοί χειρίζονται τους αριθμούς, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι μιλούν 
τη μητρική τους γλώσσα με ευφράδεια, χωρίς επίγνωση πολλές φορές των γραμματι-
κών κανόνων. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένας αριθμητικός υπολογισμός, 
στην καλύτερη περίπτωση, είναι σαν μια ξένη γλώσσα που μαθεύτηκε στο σχολείο, 
συμπλήρωσε ο Jensen.  

Αλγόριθμος εύρεσης της ημέρας γέννησης, όταν είναι γνωστή η ημερομηνία 

Ήδη από τον 19ο αιώνα, αυτό το τρικ του ημερολογίου, μαζί με τις υπόλοιπες υπολο-
γιστικές δυνατότητές τους, το παρουσίαζαν από σκηνής πολλοί αριθμομνήμονες. Ένας 
μάλλον εύκολος τρόπος εντοπισμού μιας συγκεκριμένης ημερολογιακής ημέρας, του 
γρηγοριανού ημερολογίου, ο όποιος με λίγη εξάσκηση είναι δυνατόν να αυτοματοποι-
ηθεί, αναφέρεται αμέσως παρακάτω (Reingold & Dershowitz, 2018; Benjamin, 2011; 
Benjamin & Shermer, 2006; Gardner, 1986). Ένας μη αριθμομνήμονας με χαρτί και 
μολύβι, αφού εξοικειωθεί με αυτή τη μέθοδο, μάλλον θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα 
λεπτό για την επίλυση.  

Ο αλγόριθμος στηρίζεται στην πρόσθεση τριών αριθμών-κωδικών α, β, γ και στη συ-
νέχεια εξάγεται το ισοδύναμο κατά modulo 7 του αθροίσματος α+β+γ+1. Ο πρώτος 
προσθετέος α αντιστοιχεί στον αριθμό που αντιστοιχεί στο τακτικό αριθμητικό της η-
μέρας του μήνα (1≤α≤31). Ο δεύτερος προσθετέος β αντιστοιχεί στον μήνα της δοσμέ-
νης ημερομηνίας. Σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1, σε κάθε μήνα (των ετών 2000 
έως 2099) αποδίδεται ένας μονοψήφιος αριθμός, ως κωδικός. Στην τρίτη στήλη του 
πίνακα 1 αναφέρονται συνειρμικοί συνδυασμοί-μνημονικά ερείσματα για εύκολη ανά-
κληση κάθε κωδικού).  

Ο τρίτος προσθετέος γ (ο πιο δύσκολος στον υπολογισμό από τους υπόλοιπους δύο) 
αναφέρεται στον κωδικό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη χρονιά. Ο κωδικός αυτός 
εξάγεται ως εξής: Έστω 2000+x η χρονιά και x = π∙4+υ (x, δηλαδή, είναι τα δυο τελευ-
ταία ψηφία της χρονιάς). Τότε γ = (x+π) (mod 7). Δηλαδή για το τρέχον έτος (2018), 
για τον κωδικό γ ισχύει: γ = (18+[18:4]) (mod 7) = 22 (mod 7) = 1. Άρα, για την εύρεση 
της ημέρας της Πρωτομαγιάς του 2018, υπολογίζεται η παράσταση: (α+β+γ+1) (mod 
7) = 1+0+1+1 (mod 7) = 3. Άρα, η ημέρα θα είναι Τρίτη (στο τελικό εξαγόμενο 1 
αντιστοιχεί η Κυριακή, στο 2 η Δευτέρα κ.ο.κ … μέχρι το 7, στο οποίο αντιστοιχεί το 
Σάββατο).  
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Ακόμη, για τον εντοπισμό της ημέρας των 200 χρόνων από τον θάνατο του εθνικού 
μας ποιητή Διονυσίου Σολωμού (9 Φεβρουαρίου 2057), βρίσκεται ότι γ = (57+[57:4]) 
(mod 7) = 57+14 (mod 7) = 1. Οπότε (α+β+γ+1) (mod 7) = 9+2+1+1 (mod 7) = 6 (η 
χρονιά 2057 δεν είναι δίσεκτη ). Άρα, η ημέρα είναι Παρασκευή. Προφανώς, η αριθ-
μητική με βάση το (mod 7) σχετίζεται με το πλήθος των ημερών της εβδομάδας και το 
σχετικό επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Γενικά, σε προβλήματα που σχετίζονται με το η-
μερολόγιο, η καταφυγή στην ισοδυναμία κατά modulo 7 είναι απαραίτητη. 

Πίνακας 1: Μνημονικά ερείσματα για εύκολη ανάκληση του κωδικού για κάθε μήνα 

Αν οι ημερομηνίες αφορούν στις χρονιές 1900-1999, τότε, ισχύουν όλα τα παραπάνω 
πλην του κωδικού γ, για το έτος, ο οποίος αυξάνεται κατά 1. Έτσι, για την ημερομηνία 
14 Ιανουαρίου 1964 θα ισχύει: α = 14, β = 5 (η χρονιά 1964 ήταν δίσεκτη) και γ = 1 + 

ΜΗΝΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ 
2000-2099 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

 

ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΑΠΟΜΝΗΜΟ-
ΝΕΥΣΗΣ 

 

Ιανουάριος* 
 
6 

6 είναι τα γράμματα της λέξης ΠΡΩΤΟΣ, που είναι 
ως μήνας ο Ιανουάριος. 

 

Φεβρουάριος*  
2 

Ο Φεβρουάριος είναι ο δεύτερος στη σειρά μήνας 
του έτους. 

 

Μάρτιος  
2 

Τα μισά γράμματα που αντιστοιχούν στον θεό στον 
οποίο είναι αφιερωμένος ο μήνας είναι 2 (ΑΡΗΣ) . 

 

Απρίλιος 
 

5 5 είναι τα γράμματα που αντιστοιχούν στο λατινικό 
ρήμα με το οποίο σχετίζεται ο Απρίλιος (aperio). 

 

Μάιος 
 

0 Είναι ο μήνας της μαίας, της γέννησης της φύσης, 
που όλα ξεκινούν από το μηδέν (0). 

 

Ιούνιος 
 

3 Η θεά στην οποία είναι αφιερωμένος ο Ιούνιος είναι 
η ΗΡΑ (3 γράμματα). 

 

Ιούλιος 
 

5 5 είναι τα γράμματα που αντιστοιχούν στην εποχή 
στην οποία βρίσκεται ο Ιούλιος (ΘΕΡΟΣ). 

 

Αύγουστος 
 

1 Το αρχικό γράμμα του Αυγούστου αντιστοιχεί στον 
αριθμό 1. 

 

Σεπτέμβριος 
 

4 Παλαιοτέρα ο Σεπτέμβριος ήταν ο έβδομος στην 
σειρά μήνας. 4 είναι τα γράμματα της λέξης ΕΠΤΑ. 

 

Οκτώβριος 
 

6 Τον Οκτώβριο πέφτουν οι ΠΡΩΤΕΣ ΒΡΟΧΕΣ. 
Κάθε μια από αυτές τις λέξεις έχει 6 γράμματα. 

 

Νοέμβριος 
 

2 Ο Νοέμβριος είναι ο δεύτερος μήνας στη σειρά 
αλλά από το τέλος.  

 

Δεκέμβριος 
 

4 Παλαιότερα ο Δεκέμβριος ήταν ο δέκατος στην 
σειρά μήνας. 4 είναι τα γράμματα της λέξης ΔΕΚΑ. 

*Αν ο χρόνος είναι δίσεκτος, τότε οι κωδικοί που αντιστοιχούν στον Ιανουάριο και 
τον Φεβρουάριο είναι 5 και 1 αντίστοιχα 
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([64:4]+64) (mod 7) = 1 + 80 (mod 7) = 4. Επομένως α+β+γ+1 = 14+5+4+1 = 24. Και 
επειδή 24= 7∙3+3, η ημέρα είναι Τρίτη, αφού αντιστοιχεί στο τελικό εξαγόμενο 3 της 
προκειμένης περίπτωσης. Για χρονολογίες μεταξύ 1800-1899, ο κωδικός γ αυξάνεται 
κατά 3, ενώ για τις χρονιές 2100 έως 2199 ο κωδικός γ αυξάνεται κατά 5 (o γ εκφρά-
ζεται, πάντοτε, κατά modulo 7).  

Πιθανολογείται ότι και η Ντεβί παραπλήσια μέθοδο θα εφάρμοζε, δεδομένου ότι μια 
αλλαγή στην παράθεση του τρόπου γραφής (της μορφής) της ημερομηνίας την καθυ-
στερούσε κατά 1 δευτερόλεπτο. Ο Γκάους (Gardner, 1997) επινόησε πολλούς σχετι-
κούς αλγόριθμους για τον προσδιορισμό της ημέρας της εβδομάδας, δοσμένης της η-
μερομηνίας, καθώς και για τον υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα (Ρασσιάς, 
2003). Ο αλγόριθμος προσδιορισμού της ημέρας της εβδομάδας δημοσιεύτηκε το 1927 
στα «Έργα» του Γκάους, αφού ο ίδιος για κάποιον άγνωστο λόγο δεν είχε προβεί στη 
δημόσια γνωστοποίηση της επινόησής του όσο ζούσε (Schwerdtfeger, 2018). Η μέθο-
δος που χρησιμοποιήθηκε, παραπάνω, για τον υπολογισμό της ημέρας μιας εβδομάδας 
είναι μια παραλλαγή του αλγόριθμου του Γκάους, όπως παρουσιάστηκε από τον 
Kraitchik (1953).  

Οι κωδικοί που εμφανίζονται παραπάνω σχετίζονται με το γεγονός ότι υπάρχουν 7 δια-
φορετικά ημερολόγια για κάθε μήνα, αφού η πρώτη κάθε μήνα μπορεί να πάρει 7 δια-
φορετικές τιμές (το όνομα κάθε ημέρας). Κατά τη διάρκεια του έτους, προφανώς, μόνο 
αυτά τα 7 ημερολόγια θα εναλλάσσονται. Για παράδειγμα, το τρέχον έτος 2018, ο Ια-
νουάριος έχει το ημερολόγιο «2» αφού η 1 Ιανουαρίου είναι Δευτέρα (το ημερολόγιο 
κάθε μήνα ταυτίζεται με το τακτικό αριθμητικό της ημέρας της εβδομάδας που αντι-
στοιχεί στην πρωτομηνιά), ενώ ο Φεβρουάριος το ημερολόγιο «5». Πράγματι, επειδή 
31= 4∙7+3 ο Φεβρουάριος 2018 θα ξεκινά τρεις μέρες αργότερα (την Πέμπτη). Ο Φε-
βρουάριος του 2019 θα έχει το ημερολόγιο «6», δηλαδή η 1/2/2019 θα είναι Παρα-
σκευή. Λόγω της ισότητας 365 = 52∙7 + 1, συμπεραίνεται, γενικά, ότι οι μήνες κάθε 
επόμενου χρόνου ξεκινούν μια ημέρα της εβδομάδας μετά, από τους αντιστοίχους μή-
νες του προηγούμενου (το όνομα της ημέρας εννοείται). Αν μεσολαβεί δίσεκτο έτος, 
τότε οι μήνες του έτους μετά το δίσεκτο, θα ξεκινούν δυο μέρες μετά. Για παράδειγμα, 
η 1η Φλεβάρη 2018 ήταν Πέμπτη, η 1η Φλεβάρη 2019 θα είναι Παρασκευή, η 1η Φλε-
βάρη 2020 θα είναι Σάββατο και η 1η Φλεβάρη 2021 θα είναι Δευτέρα (αφού το 2020 
θα είναι δίσεκτο έτος).  

Για το 2018 η σειρά των ημερολογίων για κάθε μήνα είναι η εξής: 2, 5, 5, 1, 3, 6, 1, 4, 
7, 2, 5, 7. Για το 2019 η σειρά θα είναι: 3, 6, 6, 2, 4, 7, 2, 5, 1, 3, 6, 1, που σημαίνει ότι 
στις 1/12/2019 η ημέρα θα είναι Κυριακή. Υπάρχουν ακόμη βέβαια 5 περιπτώσεις μέ-
χρι να εξαντληθούν τα ετήσια ημερολόγια, όπως η: 7, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 7, 3, 5, όταν 
η πρώτη Ιανουαρίου θα είναι Σάββατο (θα συμβεί το 2022). Τα παραπάνω συμβαίνουν 
όταν οι χρονιές δεν είναι δίσεκτες. Για τις δίσεκτες χρονιές υπάρχουν επιπλέον 7 δια-
φορετικά ημερολόγια, αφού η σειρά μετά τον Φεβρουάριο τροποποιείται, καθώς προ-
στίθεται μια ακόμη μέρα. Δηλαδή, μια περίπτωση ενός ετήσιου ημερολογίου για ένα 
δίσεκτο έτος μπορεί να είναι η: 4, 7, 1, 4, 6, 2, 4, 7, 3, 5, 1, 3, η οποία θα αντιστοιχεί 
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στο επόμενο δίσεκτο έτος (2020). Επειδή, 366 = 52∙7 + 2, κάθε έτος μετά από δίσεκτο 
θα ξεκινά μια ημέρα η οποία θα είναι η μεθεπόμενη ημέρα της εβδομάδας από αυτή 
που ήταν η Πρωτοχρονιά του προηγούμενου δίσεκτου έτους.  

Κάθε 28 χρόνια, η σειρά των ετήσιων ημερολογίων επαναλαμβάνεται. Αυτό συμβαίνει, 
επειδή μέσα σε 28 χρόνια τα 7 δίσεκτα έτη, που μεσολαβούν, έχουν διαφορετικό ετήσιο 
ημερολόγιο, ενώ στα υπόλοιπα 21 χρόνια καθένα από τα 7 διαφορετικά ημερολόγια, 
που αντιστοιχούν στα μη δίσεκτα έτη εμφανίζεται τρεις φορές. Εξαιτίας εκείνων των 
περιπτώσεων των ετών, που τελειώνουν σε δυο μηδενικά και δε διαιρούνται από το 
400 (και δεν είναι δίσεκτα), ο κανόνας της επανάληψης των ημερολογίων κάθε 28 χρό-
νια δεν εφαρμόζεται σε έτη, τα οποία ανήκουν σε διαφορετικούς αιώνες (Thiouxet al., 
2006), όπως μεταξύ 1800 και 1900. Ωστόσο μεταξύ των ετών 1901 και 2099, η επανά-
ληψη των ημερολογίων κάθε 28 χρόνια ισχύει, επειδή το έτος 2000 ήταν δίσεκτο. Αυτό 
σημαίνει ότι το 2046, το ετήσιο ημερολόγιο θα είναι ταυτόσημο με αυτό του 2018 και 
η Πρωτοχρονιά θα είναι Δευτέρα και η Πρωτομαγιά Τρίτη. Ακριβώς το ίδιο θα συνέ-
βηκε και πριν 28 και 56 χρόνια, το 1990 και το 1962, αντίστοιχα. 

Ο αλγόριθμος για τον εντοπισμό των δίσεκτων ετών 

Τα βήματα που ακολουθούνται (αλγόριθμος) για τη διαπίστωση, αν ένας χρόνος είναι 
δίσεκτος ή όχι, είναι τα εξής: α) Διαιρείται ο χρόνος δια 4. Αν προκύψει μη τέλεια 
διαίρεση τότε ο χρόνος δεν είναι δίσεκτος. Άρα, όλες οι χρονιές που δεν είναι πολλα-
πλάσια του 4 (το τελευταίο διψήφιο τμήμα τους δε διαιρείται με το 4) δεν είναι δίσεκτες 
(ικανή συνθήκη), β) αν η χρονιά είναι πολλαπλάσιο του 4 δε σημαίνει ότι ο χρόνος 
είναι δίσεκτος. Για να είναι, θα πρέπει να μη διαιρείται με το 100, δηλαδή να μην τε-
λειώνει σε δύο μηδενικά, όπως π.χ. θα είναι το έτος 2020, γ) αν διαιρείται με το 100, 
για να είναι δίσεκτος ένας χρόνος, θα πρέπει να διαιρείται και με το 400. Για παρά-
δειγμα, το έτος 1700 δεν ήταν δίσεκτο, επειδή είναι πολλαπλάσιο του 100 και όχι του 
400. Δίσεκτο ήταν το έτος 2000, όπως θα είναι και το 2400, αφού διαιρούνται αμφό-
τερα με το 100 και το 400.  

Κοντολογίς, ένα έτος πολλαπλάσιο του 4 είναι πάντοτε δίσεκτο, πλην εκείνης της πε-
ρίπτωσης, που τελειώνει σε δυο μηδενικά και ταυτόχρονα δε διαιρείται με το 400. Αυ-
τός ο κατά τι «δύστροπος» αλγόριθμος έχει στόχο να υπερκεράσει τη δυσκολία, η οποία 
προκύπτει από το γεγονός ότι το έτος περιέχει περίπου 365,242199 ημέρες και όχι α-
κριβώς 365,25. Αν ίσχυε η τελευταία περίπτωση, τότε κάθε 4 χρόνια, το έτος θα ήταν 
δίσεκτο (0,25 = 1/4). Όμως, αυτή η διαφορά των 365,25 - 365,242199 = 0,007801 η-
μερών δημιουργεί μια καθυστέρηση 3 ημερών και περίπου 3 ωρών κάθε 400 χρόνια 
(0,007801∙400 = 3,1204 ημέρες = 3 ημέρες, 2 ώρες και 53 λεπτά περίπου). Για αυτό 
τον λόγο, σε αυτό το διάστημα των 400 ετών, δεν υπάρχουν 100 αλλά 97 δίσεκτα έτη. 
Μετά από αιώνες, βέβαια, θα χρειαστεί και άλλη διόρθωση, ώστε να καλυφτούν οι 
περίπου 2 ώρες και τα 53 λεπτά αυτής της χρονικής επιβράδυνσης κάθε 400 χρόνια, η 
οποία δε λαμβάνεται, προς το παρόν, υπόψη. 
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Συζήτηση, συμπεράσματα προτάσεις 

Η αδυναμία εντοπισμού των αιτιών των υπερφυσικών δυνατοτήτων των αριθμομνημό-
νων μπορεί να αντισταθμιστεί κατά τι, μέσω της επινόησης και ανακάλυψης σχετικών 
αλγόριθμων, τεχνασμάτων και στρατηγικών, που προσφέρουν ταχύτητα και ευελιξία 
στους από μνήμης υπολογισμούς. Στο σχολείο η προσπάθεια δημιουργίας διδακτικών 
συνθηκών εύκολης και γρήγορης εκτέλεσης νοερών υπολογισμών μπορεί να θεωρηθεί 
ως αναγκαία παιδαγωγική πρόκληση, επειδή απελευθερώνει νοητικούς πόρους και 
μνήμη. Υπό αυτό το επιζητούμενο ευεργετικό πλαίσιο, είναι πιθανόν να βελτιωθεί η 
αίσθηση του αριθμού, να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν οι δεξιότητες επίλυσης προ-
βλημάτων, αλλά και να δημιουργηθούν θετικές στάσεις υπέρ των Μαθηματικών.  

Η ικανότητα εκτέλεσης γρήγορων νοερών υπολογισμών είναι πολύ χρήσιμη στις κα-
θημερινές δοσοληψίες, σε αγορές, σε μετρήσεις και στην εργασία. Επίσης, μπορεί να 
αξιοποιηθεί και για διασκεδαστικούς, ψυχαγωγικούς λόγους σε παρέες μαθητών, ενώ 
μπορεί να ιδωθεί και ως μια ανέξοδη εξάσκηση, που καλυτερεύει τις νοητικές λειτουρ-
γίες. Επιπλέον, οι νοεροί υπολογισμοί, κατά το πλείστο, καλλιεργούν και λιπαίνουν την 
επινόηση προσωπικών εναλλακτικών προσεγγίσεων και στρατηγικών, γεγονός που 
μπορεί να τονώσει την αγάπη για τα Μαθηματικά.  

Εδώ και 25 και πλέον χρόνια, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ως συνέπεια ερευ-
νητικών ευρημάτων (Turner & McCullouch, 2004; Verschaffel & De Corte, 1996), πα-
ρατηρείται μια τάση να πριμοδοτούνται οι νοεροί υπολογισμοί σε βάρος των τυπικών 
«γραπτών» αλγόριθμων. Οι γραπτοί αλγόριθμοι μάλλον έχουν χάσει την πρωταγωνι-
στικότητά τους, προς όφελος των νοερών (αλλά και των κατ’ εκτίμηση) υπολογισμών.  

Η παρούσα εργασία παρουσίασε έναν αλγόριθμο, ο οποίος μπορεί να εντοπίσει εύκολα 
και γρήγορα, την ημέρα της εβδομάδας μιας οποιασδήποτε ημερομηνίας. Αυτή την ι-
κανότητα την επιδεικνύουν πολλοί αριθμομνήμονες, οι οποίοι εκτελούν, αυτοματοποι-
ημένα, αριθμητικούς υπολογισμούς από μνήμης, χωρίς την αξιοποίηση κανενός είδους 
εργαλείου και συσκευής. Επίσης, εξετάζεται και ένας χρήσιμος αλγόριθμος, που συν-
δέεται άμεσα με τον προηγούμενο και εντοπίζει τα δίσεκτα έτη.  

Η εισαγωγή αυτών των αλγόριθμων στη Υποχρεωτική εκπαίδευση, υπό τη μορφή πρό-
τζεκτ, πέραν του εγγενούς παιχνιδίσματος, της ευθυμίας και ιλαρότητας που κομίζουν, 
μπορεί να φανερώσει και να πιστοποιήσει τη μεγάλη αξία των Μαθηματικών και των 
αλγόριθμων στην καθημερινή ζωή, αλλά και να εισάγει, αβίαστα και διαισθητικά, τους 
μαθητές στην Αριθμητική των υπολοίπων (moduli). 

Τελικά, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μάλλον θα συμφωνήσουν με τη 
μεγάλη αριθμομνήμονα Σακουντάλα Ντεβί η οποία εύστοχα είχε δηλώσει (Moira 
Ηouse, 2015): «Χωρίς τα Μαθηματικά, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να γίνει. Τα 
πάντα γύρω μας είναι Μαθηματικά. Τα πάντα γύρω μας είναι αριθμοί». 
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Διαβάτες, νερουλάδες, γαλατάδες και τα αλγοριθμικά τερτίπια τους 

Μαστρογιάννης Αλέξιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων προβάλει ως μια προκλητική εκπαιδευτική δια-
δικασία, καθώς μπορεί να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις σε πολλά ομοειδή μαθη-
ματικά και μη προβλήματα. Το πλέγμα αμφίδρομης σχέσης μεταξύ αλγόριθμων και 
επίλυσης προβλημάτων, αν και υπάρχουν και ενστάσεις, μπορεί να ενισχύσει την αλ-
γοριθμική σκέψη των μαθητών και εν γένει τις κύριες επιδιώξεις της μαθηματικής εκ-
παίδευσης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει παραδειγματικές περιπτώσεις προβλημά-
των, τα οποία επιλύονται και με την ενεργοποίηση σχετικών πρόσφορων αλγόριθμων. 
Παζλ, γρίφοι και προβλήματα, όπως «ο Πύργος του Ανόι», μπορούν, μέσω των ενερ-
γοποιούμενων αλγοριθμικών τεχνικών που τα επιλύουν, να ευνοήσουν και να βελτιώ-
σουν την αλγοριθμική σκέψη των μαθητών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ακόμη, 
και άλλα προκλητικά προβλήματα, που αναφέρονται σε διαβάσεις γεφυρών, καθώς και 
σε διανομή καθορισμένων λίτρων νερού ή γάλακτος από μόνο δυο δοχεία συγκεκριμέ-
νης χωρητικότητας, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα που επιδέχονται απλές 
αλγοριθμικές λύσεις.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αλγόριθμος, Μαθηματικά, αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων  

Η αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων 

Η αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων αποτελεί μια σχετικά νέα προσέγγιση κατά τη 
γενική επίλυση προβλημάτων και χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα που περιέχουν οι 
βασικές αρχές και τεχνικές μιας δομικά ορθής (correct–by–construction) σχεδίασης αλ-
γόριθμων (Ferreira, 2010). Μια δομικά ορθή σχεδίαση αλγόριθμων αναφέρεται ως μια 
τεχνική της Επιστήμης των Υπολογιστών και στηρίζεται στην αρχική κατασκευή ενός 
μαθηματικού μοντέλου πριν την κατασκευή οποιουδήποτε κώδικα, ώστε να ελεγχθούν 
όλες οι προτεινόμενες λειτουργίες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην αναζητούμενη λύση. 
Η αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, που αποτελεί ισχυρή πρόκληση στη σημερινή 
εποχή των εξωπραγματικών ψηφιακών δυνατοτήτων, είναι σχετική με την ανάπτυξη, 
κατασκευή και διαμόρφωση αλγορίθμων με σκοπό την επίλυση ενός συνόλου προβλη-
μάτων (Backhouse, 2011). Τελευταία, η επιδίωξη εύρεσης αλγοριθμικών λύσεων σε 
προβλήματα έχει αυξηθεί πολύ, εξαιτίας της ανάπτυξης πολλών, σταδιακά βελτιούμε-
νων αλγόριθμων, οι οποίοι μπορούν να εκτελεστούν πολύ εύκολα και γρήγορα, αν 
χρειαστεί, και από έναν υπολογιστή.  

Κατά τη Naveh (2006), συστατικά στοιχεία της αλγοριθμικής σκέψης είναι οι αλγόριθ-
μοι, η επίλυση προβλημάτων και οι στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης. Μάλιστα, 
η καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων επίλυσης προ-
βλημάτων είναι κρίσιμη παιδαγωγική-σχολική επιδίωξη, η οποία μπορεί να συνεισφέ-
ρει και στην αντιμετώπιση και κατανίκηση πολλών αντιξοοτήτων και προβλημάτων, 
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που συναντά κανείς και στην πραγματική ζωή. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή L. Nakhleh (2017) του Rice University του Houston, η αλ-
γοριθμική σκέψη, η οποία ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων εί-
ναι, βασικά, μια διαδικασία πέντε βημάτων:  

1. Κατανόηση του προβλήματος.  
2. Διατύπωση του προβλήματος. 
3. Ανάπτυξη ενός αλγόριθμου. 
4. Εφαρμογή του αλγόριθμου.  
5. Απάντηση στο αρχικό ερώτημα. 

Γενικά, η αλγοριθμική σκέψη ενθαρρύνει τους μαθητές να κατασκευάσουν μια λύση, 
να αποδείξουν την ορθότητά της και να αναλύσουν την πολυπλοκότητά της (Gal-Ezer 
& Lichtenstein, 1997). Η αλγοριθμική σκέψη μπορεί να παρομοιαστεί με το «πνεύμα 
και την ψυχή των υπολογισμών», καθώς και με μια δεξαμενή ικανοτήτων, οι οποίες 
συνδέονται με τη δημιουργία και την κατανόηση των αλγόριθμων (Ziatdinov & Musa, 
2012; Jancarik, 2007; Futschek, 2006; Gal-Ezer & Zur, 2004): 

Κάποια κλασικά παραδείγματα αλγοριθμικής επίλυσης προβλημάτων 

Γρίφοι, παζλ (Levitin & Levitin, 2011) και παιχνίδια (π.χ κύβος του Ρούμπικ), που αφ-
θονούν στο διαδίκτυο αλλά και προβλήματα που δέχονται αλγοριθμικές λύσεις 
(Backhouse, 2011), μπορούν να ενισχύσουν και να προαγάγουν την αλγοριθμική 
σκέψη των μαθητών, ακόμη και του Δημοτικού Σχολείου. Το παρακάτω σχετικό πρό-
βλημα-γρίφος είναι γνωστό ως «Ο Πύργος του Ανόι» και η πλοκή του έχει ως εξής 
(Μαστρογιάννης, 2017): Σε ένα τραπέζι υπάρχουν 3 κατακόρυφοι ράβδοι και 3 ανισο-
μεγέθεις κρίκοι. Οι 3 κρίκοι είναι τοποθετημένοι αρχικά στον πρώτο κατακόρυφο ά-
ξονα, με τέτοιον τρόπο, ώστε ο κάθε μικρότερος να είναι υπερκείμενος των άλλων, 
σχηματίζοντας, δηλαδή, έναν πύργο. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να ξανασχηματι-
στεί, με τις ελάχιστες δυνατές κινήσεις, ο πύργος των 3 κρίκων στην τρίτη ράβδο, χρη-
σιμοποιώντας ως ενδιάμεσο σταθμό τη δεύτερη ράβδο. Οι κανόνες του παιχνιδιού-προ-
βλήματος επιτάσσουν πως πρέπει να μετακινείται προς τις ράβδους, μόνο ένας κρίκος 
κάθε φορά, ο οποίος πάντοτε πρέπει να τοποθετείται πάνω σε έναν μεγαλύτερό του. Αν 
υποτεθεί ότι Α, Β, και Γ είναι οι ράβδοι και 1, 2 και 3 οι κρίκοι κατά σειρά μεγέθους, 
τότε οι κινήσεις, που απαιτούνται για τη λύση του προβλήματος, είναι οι εξής: 

Αρχική θέση: Α321, Β_, Γ_ (που σημαίνει ότι στην Α ράβδο είναι βαλμένοι οι κρίκοι 
3, 2 και 1, με τον 3 να είναι στη βάση και τον 1, τον μικρότερο, στην κορυφή). 

• 1η κίνηση: Α32, Β_, Γ1 
• 2η κίνηση: Α3, Β2, Γ1 
• 3η κίνηση: Α3, Β21, Γ_ 
• 4η κίνηση: Α_, Β21, Γ3 
• 5η κίνηση: Α1, Β2, Γ3 
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• 6η κίνηση: Α1, Β_, Γ32 
• 7η κίνηση: Α_, Β_, Γ321 

Αποδεικνύεται στα Μαθηματικά με τη μέθοδο της επαγωγής ότι αν ν είναι οι κρίκοι 
και πάντοτε 3 οι ράβδοι, τότε ο ελάχιστος αριθμός των μετακινήσεων για την επίλυση 
είναι 2ν-1. Για την περίπτωση των 3 κρίκων απαιτήθηκαν, όπως δείχθηκε, 23-1 = 7 
κινήσεις, ενώ αν οι κρίκοι είναι 5 χρειάζονται 25-1 = 31 κ.ο.κ. 

Ωστόσο, για το πρόβλημα αυτό υπάρχει μια πολύ εύκολη, γενική αλγοριθμική λύση, η 
οποία μπορεί να περιγραφεί ως εξής (Backhouse, 2011): Ας υποτεθεί ότι οι ράβδοι είναι 
τοποθετημένοι στις τρεις κορυφές ενός τριγώνου και οι δίσκοι μπορούν να κινηθούν 
αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Κάθε κίνηση παίρνει ως δηλωτικό το αντίστοιχο τα-
κτικό αριθμητικό. Η κίνηση 0 αντιστοιχεί στην αρχική θέση. Ακολούθως, σε κάθε κί-
νηση με περιττό δηλωτικό αριθμητικό, ο μικρότερος δίσκος διαγράφει κύκλο γύρω από 
τις ράβδους. Αν ο συνολικός αριθμός των δίσκων είναι περιττός, ο μικρότερος δίσκος 
διαγράφει κύκλο δεξιόστροφα, διαφορετικά στην περίπτωση άρτιου πλήθους δίσκων, 
ο μικρότερος δίσκος κινείται κυκλικά και αριστερόστροφα.  

Όταν η σειρά της κίνησης δηλώνεται με άρτιο αριθμητικό, κάθε δίσκος, εκτός από τον 
μικρότερο, κινείται σύμφωνα με τον γενικό κανόνα του παιχνιδιού, δηλαδή, της απα-
γόρευσης τοποθέτησης μεγαλύτερου δίσκου πάνω σε μικρότερο. Μάλιστα, εξαιτίας 
αυτού του περιορισμού είναι εφικτή ακριβώς μία κίνηση, εφόσον δεν είναι όλοι οι δί-
σκοι τοποθετημένοι σε μια ράβδο (δηλαδή στην αρχική και τελική κίνηση). Ο αλγό-
ριθμος ολοκληρώνεται, όπως αναφέρθηκε, με συνολικό αριθμό κινήσεων περιττού 
πλήθους, όταν όλοι οι δίσκοι βρίσκονται σωστά τοποθετημένοι σε μία και μόνο ράβδο.  

Με αλγόριθμους μπορεί να επιλυθεί και ο γνωστός κύβος του Ρούμπικ. Στο διαδίκτυο 
(youtube) αφθονούν πολλές αλγοριθμικές προτάσεις επίλυσης. Το 2010 αποδείχθηκε, 
μέσω εξαντλητικών δοκιμών σε υπολογιστή, ότι ο κύβος 3x3x3 του Ρούμπικ μπορεί να 
λυθεί με 20 («αριθμός του Θεού») το πολύ κινήσεις, από οποιαδήποτε αρχική κατά-
σταση και αν ξεκινήσει κανείς (Rokicki et al., 2014). 

Το πρόβλημα των περιπατητών 

Ένα απλό παράδειγμα αλγοριθμικής επίλυσης θα μπορούσε να αφορά στο παρακάτω 
«προκλητικό», καθημερινό πρόβλημα-γρίφο (Backhouse, 2011): «Τέσσερις άνθρωποι 
διασχίζουν μια γέφυρα σε διαφορετικό χρόνο ο καθένας. Είναι θεοσκότεινα και είναι 
απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν έναν φακό κατά τη διέλευσή τους πάνω στη γέφυρα. 
Έχουν, όμως, μόνο έναν φακό και η γέφυρα είναι στενή και χωράει μόνο δυο άτομα. 
Όταν δυο άνθρωποι κινούνται μαζί πάνω στη γέφυρα, προχωρούν με την ταχύτητα του 
πιο αργού. Ο πρώτος θέλει 1 λεπτό για να διασχίσει τη γέφυρα, ο δεύτερος 2 λεπτά, ο 
τρίτος 5 λεπτά και ο τέταρτος 10 λεπτά. Ο φακός μπορεί να μεταφέρεται πέρα δώθε 
στη γέφυρα, ώστε καμία κίνηση να μη γίνεται στο σκοτάδι. Να δειχθεί ότι και οι τέσ-
σερις άνθρωποι μπορούν να διασχίσουν τη γέφυρα και να περάσουν όλοι απέναντι, 
μέσα σε 17 λεπτά».  
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Μια πρώτη προσέγγιση της λύσης θα υπέδειχνε τον γοργότερο, ο οποίος θα κρατούσε 
και τον φακό, για συνοδό των υπολοίπων κατά το πέρασμα της γέφυρας. Έτσι θα απαι-
τούνταν 2 λεπτά για να συνοδεύει τον δεύτερο απέναντι, 1 λεπτό για να επιστρέψει 
στην αρχή και να πάρει τον τρίτο, 5 λεπτά για να συνοδεύει τον τρίτο στην άλλη άκρη 
της γέφυρας, 1 λεπτό για να πάει πάλι στην αρχή και 10 λεπτά ακόμη για να οδηγήσει 
και τον τέταρτο κατά τη διάσχιση της γέφυρας. Συνολικά, δηλαδή, το πέρασμα της 
γέφυρας και των τεσσάρων θα καλυπτόταν σε 19 λεπτά, μια λύση που απέχει, όμως, 
από τη ζητούμενη. 

Η αναζήτηση της βέλτιστης λύσης μπορεί να οδηγήσει στην εξέταση της περίπτωσης, 
κατά την οποία οι βραδύτεροι βαδιστές κινούνται μαζί κατά το πέρασμα της γέφυρας, 
ώστε να εξουδετερωθεί ο χρόνος του τρίτου πιο αργού και επομένως να μη συμπερι-
ληφθεί στο άθροισμα των χρόνων. Οπότε, αν λάβει χώρα αυτή η συμπόρευση των πιο 
αργών, στα δυο άκρα της γέφυρας θα βρίσκονται οι 2 ταχύτεροι άνθρωποι. Φυσικά, η 
κοινή κίνηση των βραδύτερων δε συμφέρει να είναι η αρχική κίνηση, καθώς κάποιος 
από αυτούς πρέπει, αναγκαστικά, να μεταφέρει τον φακό πάλι στην αρχή. Έστω, λοι-
πόν, ότι ξεκινούν οι δυο ταχύτεροι. Θα χρειαστούν 2 λεπτά για να διασχίσουν τη γέ-
φυρα. Ο ταχύτερος επιστρέφει και δίνει τον φακό στους δυο βραδύτερους, οι οποίοι 
περνούν απέναντι σε 10 λεπτά. Ο δεύτερος πιο γρήγορος παίρνει τον φακό από αυτούς 
και επιστρέφει πάλι στην αρχή και με τον πλέον ταχύ διασχίζουν μαζί τη γέφυρα. Τα 
λεπτά, που θα απατηθούν είναι 2+1+10+2+2 = 17. Ο ίδιος χρόνος απαιτείται, αν κατά 
την επιστροφή μετά την πρώτη διέλευση, ο φακός μεταφερθεί και παραδοθεί στο ζευ-
γάρι των πιο αργών από τον δεύτερο ταχύτερο βαδιστή.  

Για τη δημιουργία του αλγόριθμου, που θα λύσει όλα τα σχετικά προβλήματα, έστω 
ότι α, β, γ και δ οι σχετικοί χρόνοι διέλευσης των τεσσάρων διαβατών, με α≤β≤γ≤δ. Η 
λύση, όπως παρουσιάστηκε αμέσως παραπάνω, απαιτεί συνολικό χρόνο t = 
β+α+δ+β+β = α+3β+δ. Η πρώτη λύση, που προτάθηκε (και δεν ήταν η βέλτιστη για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση), απαιτεί συνολικό χρόνο β+α+γ+α+δ = 2α+β+γ+δ. Η σύ-
γκριση των χρόνων αυτών των δυο λύσεων δίνει α+3β+δ = 2α+β+γ+δ, αν 2β = α+γ. Αν 
2β<α+γ, τότε τη λύση (τον μικρότερο συνολικό χρόνο) τη δίνει ο τύπος t = α+3β+δ, 
ενώ αν 2β>α+γ, τότε ο συνολικός χρόνος προκύπτει από το άθροισμα t = 2α+β+γ+δ.  

Αυτός ο αλγόριθμος παράγει τη λύση για όλα τα ομοειδή προβλήματα. Έτσι, αν οι 
χρόνοι των τεσσάρων περιπατητών είναι 2, 6, 15 και 21 λεπτά αντίστοιχα, ο συνολικός 
χρόνος διέλευσης είναι 2+3∙6+21 = 41 λεπτά και όχι 2∙2+6+15+21 = 46 λεπτά (αφού 
2∙6<2+15). Στην περίπτωση που οι χρόνοι διέλευσης είναι οι 5, 17, 25 και 40 λεπτά 
αντίστοιχα, θα απαιτηθούν 2∙5+17+25+40 = 92 λεπτά (επειδή 2∙17>5+25).  

Το πρόβλημα διανομής των νερουλάδων και των γαλατάδων  

Μιαν άλλη λύση, που συνδέεται με έναν γνωστό γρίφο, μπορεί να προσφέρει ο αλγό-
ριθμος του Ευκλείδη. Ένα σχετικό πρόβλημα, από τα πολλά του είδους, είναι το εξής: 
«Ένας γαλατάς έχει μια δεξαμενή με γάλα και θέλει να πουλήσει 1 λίτρο. Διαθέτει, 
όμως, μόνο δυο δοχεία των 7 και των 4 λίτρων. Πώς μπορεί με την αξιοποίηση αυτών 
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των 2 δοχείων να μετρήσει το 1 λίτρο;». Επειδή, 7 = (4+4)-1 = 2∙4-1, εύκολα μπορεί 
να συναχθεί ότι ο γαλατάς θα γεμίσει πρώτα το δοχείο των 4 λίτρων και στη συνέχεια 
θα το αδειάσει σε αυτό των 7 λίτρων. Ακολούθως, θα γεμίσει ξανά το δοχείο των 4 
λίτρων και θα γεμίσει πλήρως το δοχείο των 7 λίτρων. Στο δοχείο των 4 λίτρων θα 
παραμείνει 1 λίτρο. Αν το μεγαλύτερο δοχείο ήταν 5 λίτρων, τότε ο γαλατάς θα το 
γέμιζε και θα το άδειαζε σε αυτό των 4, οπότε θα περίσσευε το ζητούμενο 1 λίτρο. Αν 
το μεγαλύτερο δοχείο ήταν 6 λίτρα ή 8, λίτρα η λύση είναι αδύνατη, αφού θα μπορούν 
να μετρηθούν μόνο δυο λίτρα στην πρώτη περίπτωση και κανένα στη δεύτερη, καθώς 
το 8 είναι πολλαπλάσιο του 4. 

Σε αυτού του είδους τα προβλήματα, που ζητείται η μέτρηση του ενός λίτρου, αν Ν 
είναι τα λίτρα που χωράνε στο μεγάλο δοχείο και n τα λίτρα που χωράνε στο μικρό, η 
λύση, με μια πρώτη ματιά, φαντάζει εφικτή (όπως στο παραπάνω παράδειγμα) μόνο 
στην περίπτωση που Ν = n∙k±1 (N>n και k>1, φυσικοί αριθμοί). Αν Ν = n∙ρ-1, τότε ο 
γαλατάς αδειάζει (k-1) φορές το δοχείο των n λίτρων με γάλα σε αυτό των N. Την 
τελευταία k-οστή φορά, το πλήρες δοχείο με γάλα των n λίτρων θα γεμίσει το δοχείο 
των Ν, αδειάζοντας σε αυτό n-1 λίτρα γάλα, οπότε στο ίδιο θα παραμείνει 1 λίτρο. 
Πράγματι n∙(ρ-1)+(n-1) = n∙ρ-1 = N και n-(n-1) = 1. Αν Ν=n∙k+1, τότε ο γαλατάς γεμί-
ζει το δοχείο των Ν λίτρων και σταδιακά το αδειάζει στο δοχείο των n. Κάθε φορά από 
τις k, το γάλα επιστρέφει στη μεγάλη δεξαμενή. Στο δοχείο των Ν λίτρων, θα έχει απο-
μείνει, τελικά, 1 λίτρο. Η διαδικασία αυτή θυμίζει τον τρόπο της διαίρεσης μέσω συνε-
χών k αφαιρέσεων: Ν-n-n-n… = 1.  

Ωστόσο, ένας προσεκτικότερος έλεγχος, με άλλες χωρητικότητες δοχείων με νερό, π.χ. 
5 και 12 κιλών (ή λίτρων), αποδεικνύει ότι η παραπάνω ανάλυση δεν καλύπτει όλες τις 
λύσεις. Πράγματι, τα 2 παραπάνω δοχεία (δοχείο 5 κ., δοχείο 12 κ.) σε μια ενδεικτική 
λύση θα έχουν κάθε στιγμή τα παρακάτω κιλά: (0, 0), (5, 0), (0, 5), (5, 5), (0, 10), (5, 
10), (3, 12), (3, 0), (0, 3), (5, 3), (0, 8), (5, 8), (1, 12). Πιο συνοπτικά, το μεγάλο δοχείο 
των 12 κιλών θα περιέχει, με τη σειρά, σε κάθε άδειασμα του δοχείου των 5 κιλών σε 
αυτό, τις εξής ποσότητες νερού σε κιλά: 5, 10, 3, 8, 1, 6, 11, 4, 9, 2, 7, 12 (ή 0). Συμπε-
ραίνεται, δηλαδή, ότι με τα δυο δοχεία των 5 και 12 κιλών μπορεί να μετρηθεί οποια-
δήποτε ποσότητα, μικρότερη των 12 κιλών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και όταν το με-
γαλύτερο δοχείο ρίχνεται στο μικρότερο. Οι ποσότητες στο μεγάλο δοχείο θα είναι με 
τη σειρά οι εξής: 7, 2, 9, 4, 11, 6, 1, 8, 3, 10, 5, 0. Αυτό σημαίνει ότι η μέτρηση κάθε 
ποσότητας x mod (12) είναι εφικτή. Με άλλα λόγια, δηλαδή, η μέτρηση είναι εφικτή 
για κάθε ποσότητα x<12.  

Σε μιαν άλλη περίπτωση, επειδή το 1 βρίσκεται στην 5η σειρά, όταν το μικρό δοχείο 
αδειάζει στο μεγάλο, μπορεί να συμπεραθεί ότι το δοχείο των 5 κιλών θα γεμίσει 5 
φορές και ο συνδυασμός που αποτυπώνει τις κινήσεις των μεταγγίσεων θα είναι ο 5∙5-
2∙12 = 1. Αν το μεγάλο δοχείο αδειάζει στο μικρό, τότε το 1 βρίσκεται μεν στην 7η 
σειρά, αλλά το μεγάλο αδειάζει μόνο τρεις φορές. Πράγματι, 7κ. και 2 κ. είναι οι πο-
σότητες που μένουν, την πρώτη φορά στο μεγάλο δοχείο των 12 κ., μετά το διαδοχικό 
άδειασμά του στο δοχείο των 5. Ακολούθως, η ποσότητα των 2 κ. μεταφέρεται στο 
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δοχείο των 5 κ. Ξαναγεμίζει το μεγάλο δοχείο, αδειάζουν 3 κ. στο δοχείο των 5 και 
μένουν στο μεγάλο 9 κ., και στη συνέχεια 4 κ., τα οποία μεταφέρονται στο δοχείο των 
5. Στο τρίτο ξαναγέμισμα του δοχείου των 12, μεταφέρεται 1 κ. στο δοχείο των 5, οπότε 
μένουν στο μεγάλο δοχείο 11 κ., στη συνέχεια 6 κ. και κατόπιν 1 κ. Επομένως, ο σχε-
τικός συνδυασμός είναι ο 3∙12-7∙5 = 1.  

Για μιαν άλλη μέτρηση, π.χ. των 4 κιλών, όταν το μικρό δοχείο αδειάζει στο μεγάλο, ο 
σχετικός γραμμικός συνδυασμός είναι ο 8∙5 - 3∙12 = 4 (το 4 είναι όγδοο στη σειρά). 
Άρα, οποιαδήποτε ποσότητα x<12 μπορεί να μετρηθεί, όπου, φυσικά, ισχύει x = κ∙5+ 
λ∙12 (κ, λ, φυσικοί). Ασφαλώς, η διαπίστωση αυτή μπορεί να γενικευθεί για οποιαδή-
ποτε χωρητικότητα α και β των δυο δοχείων. Η λύση, όμως, x = κ∙α+λ∙β υφίσταται, αν 
και μόνο αν ο ΜΚΔ (α, β) διαιρεί την αναζητούμενη ποσότητα x (λόγω του x, ως λύσης 
της διοφαντικής εξίσωσης κ∙α+ λ∙β = x). Όταν α και β (α>β) είναι πρώτοι αριθμοί με-
ταξύ τους, τότε οποιαδήποτε ποσότητα x<α (ή και διαφορετικά x<α+β) μπορεί να με-
τρηθεί. 

Στο πρώτο παράδειγμα προηγουμένως, των 7 και των 4 λίτρων, όπως τονίστηκε για α 
= 6 ή α = 8 δεν υπάρχει λύση, αφού οι ΜΚΔ (4, 6) = 2 και ΜΚΔ (4, 8) = 4, είναι 
αδύνατο να διαιρούν το x = 1. Στο δεύτερο παράδειγμα, επειδή ΜΚΔ (5, 12) = 1, είναι 
σίγουρη η μέτρηση κάθε ποσότητας x<12 ή x<(12+5) = 17. Σε ένα άλλο παράδειγμα, 
έστω α = 36 και β = 10. Η ποσότητα x = 15 δεν μπορεί να μετρηθεί καθότι ΜΚΔ (36, 
10) = 2 και το 15 δεν είναι πολλαπλάσιο του 2. Αν, ωστόσο, x = 24, η μέτρηση καθί-
σταται αδιαμφισβήτητη, καθώς το 24 είναι πολλαπλάσιο του ΜΚΔ (36, 10) = 2. Για 
την επίλυση (ή επιβεβαίωση) εφαρμόζεται ο αλγόριθμος του Ευκλείδη για την εύρεση 
του ΜΚΔ (36, 10): ΜΚΔ (36, 10) = ΜΚΔ (6, 10) = ΜΚΔ (6, 4) = ΜΚΔ (2, 4) = ΜΚΔ 
(2, 0) = 2. Αν το δοχείο των 10 κιλών αδειάζει διαδοχικά στο μεγάλο, κάθε φορά θα 
μετριούνται οι παρακάτω ποσότητες: 10, 20, 30, 4, 14, 24, 34, 8, 18, 28, 2, 12, 22, 32, 
6, 16, 26, 36(0). Επειδή το 24 βρίσκεται στην 6η σειρά, θα απαιτηθούν 6 γεμίσματα 
του δοχείου των 10 κιλών και ο σωστός συνδυασμός είναι ο 6∙10-1∙36 = 24.  

Η διαδικασία αναζήτησης των λεγόμενων συντελεστών του Bezout (ο ΜΚΔ δύο ακέ-
ραιων αριθμών, διάφορων του μηδενός, γράφεται, πάντοτε, ως γραμμικός συνδυασμός 
τους) μέσω του αλγόριθμου του Ευκλείδη, για την περίπτωση του ΜΚΔ (36, 10) = 2, 
είναι η εξής: 2 = 6-1∙4 = 6 - 1∙(10-1∙6) = 2∙6 -1∙10 = 2∙(36-3∙10) - 1∙10 = 2∙36-7∙10 και 
12∙2 = 24 = 24∙36-84∙10. Διαπιστώνεται, ωστόσο, ότι δεν προσφέρει τη λύση, δεδομέ-
νου ότι αν το δοχείο των 36 κ. αδειάζει στο δοχείο των 10, θα μετριούνται κάθε φορά 
οι εξής ποσότητες: 26, 16, 6, 32, 22, 12, 2, 28, 18, 8, 34, 24, 14, 4, 32, 20, 10, 0 και 
αντίστοιχος γραμμικός συνδυασμός είναι ο 4∙36-12∙10 = 24. Πράγματι, το μεγάλο δο-
χείο σταδιακά αδειάζει 4 φορές στο μικρό [(26, 16, 6), (32, 22, 12, 2), (28, 18, 8) και 
(34, 24, 14, 4)], ενώ στο μικρό των 10 κ. ρίχνεται νερό 12 φορές (το 24 είναι 12ο στη 
σειρά). Οι συντελεστές του Bezout δεν είναι μοναδικοί, καθώς στην διοφαντική εξί-
σωση x∙36-y∙10 = 24, από τη λύση (xo = 24, yo=84) προκύπτει, κατά τα γνωστά, και η 
x = 4 = 24-5∙4 και η y = 12 = 84-18∙4 (για t =4), που είναι η λύση του γρίφου με τη 
μέτρηση 24 κιλών από τα δοχεία των 36 και 10 κιλών.  
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Συνοψίζοντας, για κάθε τέτοιο πρόβλημα μέτρησης συγκεκριμένης ποσότητας (γ) νε-
ρού από δυο διαφορετικά δοχεία α και β (α, β, γ φυσικοί αριθμοί), η εφαρμογή του 
ευκλείδειου αλγόριθμου αποφασίζει για την ύπαρξη λύσης, δεδομένου ότι για να υπάρ-
ξει λύση, όπως και στις διοφαντικές εξισώσεις, θα πρέπει ο ΜΚΔ (α, β) να διαιρεί τον 
αριθμό γ (Simonson, 2005). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση μέτρησης ενός 
κιλού (ή λίτρου) κατά την οποία υπάρχει λύση, αν α και β είναι πρώτοι μεταξύ τους, 
όλα τα (α-1) πολλαπλάσια του β είναι διαφορετικά κατά mod(ulo) β. 

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις  

Η πεμπτουσία και το ουσιωδέστερο κομμάτι των Μαθηματικών είναι η ενίσχυση της 
ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, η οποία πρέπει απαραίτητα να προσεγγίζεται 
πλουραλιστικά από τα πρώτα χρόνια του Δημοτικού. Η επίλυση προβλημάτων σε πλαί-
σιο αμοιβαιότητας, μπορεί να προσδιορίσει, να αναδείξει και να καλλιεργήσει τους αλ-
γοριθμικούς βηματισμούς. Στο πλαίσιο αυτής της αμφίδρομης σχέσης, η παρούσα ερ-
γασία παρουσίασε μια σειρά παραδειγματικών προβλημάτων, τα οποία επιδέχονται αλ-
γοριθμική λύση. Η μύηση των μαθητών σε αυτό το είδος αλγοριθμικής σκέψης επιτρέ-
πει την εύκολη και αβίαστη μελέτη και επίλυση προβλημάτων, εξαιτίας των γρήγορων 
και αποτελεσματικών αυτοματοποιημένων λύσεων.  

Ωστόσο, μπορεί να αντιτείνει κανείς ότι μια αλγοριθμική επίλυση ενός προβλήματος 
κινείται σε καθαρά συμπεριφοριστικά, πεπατημένα πλαίσια «ερεθίσματος -αντίδρα-
σης» με αποτέλεσμα να αποστερεί από τον μαθητή τη χαρά της ενεργοποίησης της 
σκέψης, την ευχαρίστηση της δημιουργικότητας και την ικανοποίηση της επίτευξης της 
λύσης. Σε ένα επιζητούμενο παιδαγωγικό πλαίσιο ανάδειξης και ενίσχυσης της δη-
μιουργικότητας, η επίλυση προβλημάτων επ’ ουδενί δεν πρέπει να θεωρείται ούτε να 
εκφυλίζεται σε μια αποκλειστική διαδικασία αναζήτησης πρόσφορων μηχανιστικών 
και τυποποιημένων αλγόριθμων (Toh, 2009). Ένα καλό πρόβλημα είναι αυτό που ο 
μαθητής δε γνωρίζει, εκ των προτέρων, τη λύση του, γεγονός που καταστρατηγείται 
στα προβλήματα που επιδέχονται αλγοριθμικές λύσεις. 

Ασφαλώς, αυτό δε σημαίνει ότι οι πεπατημένες αλγοριθμικές διαδικασίες είναι εξοβε-
λιστέες πρακτικές και τεχνικές, κατά την επίλυση προβλημάτων, ειδικά όταν κάποιος 
προσπαθεί να δημιουργήσει ο ίδιος αλγόριθμους οι οποίοι επιλύουν μια σειρά ομοειδών 
προβλημάτων. Για αυτό, σε κάθε περίπτωση, η επίλυση προβλημάτων πρέπει απαραι-
τήτως να συνδέεται και να έπεται της καλλιέργειας και ενίσχυσης και εκείνων των ικα-
νοτήτων, που αποτελούν πτυχές και διαστάσεις της πολύ σημαντικής, για τους μαθητές, 
αλγοριθμικής σκέψης. 
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Περίληψη 

Ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα υποστηρίζει πως τα Μαθηματικά αποτελούν ένα 
σύνθετο γνωστικό αντικείμενο. Απαιτούν τη διεξαγωγή αρκετών νοητικών ενεργειών, 
τις οποίες συνήθως οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αδυνατούν να εκτελέσουν. 
Για το λόγο αυτό, είναι αδήριτη ανάγκη να γίνεται διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού 
υλικού. Αφουγκραζόμενοι, λοιπόν, τα παραπάνω σχεδιάστηκε το παρόν υλικό, με 
σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των μαθηματικών εννοιών της Β΄ Δημοτικού από μα-
θητές με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι βασισμένο στις αρχές της διαφοροποιημένης 
μάθησης. Το υλικό εφαρμόστηκε σε 6 μαθητές της Β΄ Δημοτικού με διαγνωσμένες 
μαθησιακές δυσκολίες για 8 μήνες. Από το εργαλείο αξιολόγησης  που χορηγήθηκε 
παρατηρήθηκε πως οι μαθητές ήταν σε θέση να γενικεύουν τα μαθηματικά φαινόμενα, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι είχε επιτευχθεί η απαραίτητη κατανόηση. Συμπερασμα-
τικά, οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να διαφοροποιούν το εκπαιδευτικό υλικό, έτσι 
ώστε οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μην αποκόπτονται από τη μαθησιακή 
διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: μαθηματικά, διαφοροποίηση, μαθησιακές δυσκολίες 

Εισαγωγή 

Τα Μαθηματικά είναι «η γλώσσα των αριθμών». Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα γνω-
στικό αντικείμενο το οποίο διαθέτει δικό του κώδικα αναδεικνύει τη σπουδαιότητά του.  
Αφορά ένα επιστημονικό αντικείμενο που απασχολεί ολόκληρη την εκπαιδευτική κοι-
νότητα. Η σημασία τους καθίσταται καθοριστική για τη σχολική αλλά και τη μετέπειτα 
πορεία των μαθητών, αφού τα Μαθηματικά συναντώνται σε πολλούς τομείς της καθη-
μερινής ζωής. Ωστόσο, πρόκειται για ένα αρκετά δυσνόητο και απαιτητικό γνωστικό 
αντικείμενο, καθώς συνδέεται με πολλούς ακαδημαϊκούς τομείς (αναγνωστική δεξιό-
τητα, αναγνωστική κατανόηση, κριτική σκέψη), γεγονός που το καθιστά δυσπρόσιτο 
για πολλούς μαθητές (Steedly, Dragoo, Arafesh & Luke, 2008). 

Πολλές έρευνες έχουν δείξει πως ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών (περίπου το 10%) εμ-
φανίζει δυσκολίες στην κατανόηση και γενίκευση των μαθηματικών εννοιών. Αυτό α-
φορά όχι μόνο τις δραστηριότητες, αλλά και την επίλυση προβλημάτων. Από τις παρα-
πάνω έρευνες έχει προκύψει το γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής των Μαθηματι-
κών, το οποίο στοχεύει στην καλύτερη και πληρέστερη προσέγγιση των αριθμητικών 
εννοιών και σχέσεων από το μέγιστο αριθμό μαθητών.   
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Η κατανόηση στα Μαθηματικά 

Ό όρος «κατανόηση» τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται από πολλούς 
εκπαιδευτικούς και να τον λαμβάνουν υπόψη τους, όταν σχεδιάζουν τη διδασκαλία 
τους. Η «κατανόηση», λοιπόν, είναι η ικανότητα του ατόμου να σκέφτεται και να πράτ-
τει ευέλικτα για ένα γεγονός, μία έννοια ή ένα πρόβλημα (Van de Walle, 2005). Σε 
ποικίλες αναφορές επισημαίνεται πως η κατανόηση πρέπει να αντιμετωπίζεται από 
τους εκπαιδευτικούς με ολοκληρωμένο τρόπο και να ενδιαφέρονται περισσότερο για 
το πώς διδάσκονται τα Μαθηματικά και όχι τόσο για το τι διδάσκεται στα Μαθηματικά.  

Όπως υποστηρίζει ο Skemp (1978), η κατανόηση τοποθετείται σε ένα συνεχές. Αυτό 
εκτείνεται από τη συντελεστική στη συσχετιστική κατανόηση. Η συντελεστική κατα-
νόηση συνδέεται με την αποστήθιση, δηλαδή ο μαθητής να μαθαίνει απέξω το φαινό-
μενο ή την έννοια που του ζητείται χωρίς να το κατανοεί. Αυτό σημαίνει πως οι ιδέες 
και οι διαδικασίες μαθαίνονται μεν αλλά απομονωμένες η μία από την άλλη, με αποτέ-
λεσμα να μην διευκολύνεται η οικοδόμηση νέων ιδεών. Από την άλλη πλευρά, η συ-
σχετιστική κατανόηση σχετίζεται με τη γνώση, δηλαδή το να ξέρει το παιδί τι κάνει και 
γιατί. Επομένως, οι έννοιες και οι διαδικασίες διασυνδέονται με προϋπάρχουσες γνώ-
σεις και αναπτύσσεται ένας κρίκος συνδέσεων (Van de Walle, 2005). 

Τα πέντε σκέλη των Μαθηματικών 

Βασιζόμενοι στην έκθεση Adding it up (National Research Counsil, 2001), μπορούμε 
να διακρίνουμε  την ικανότητα εκμάθησης των μαθηματικών από τα παιδιά σε πέντε 
σημεία: 

• Κατανόηση εννοιών: Η ικανότητα των παιδιών να κατανοούν τις μαθηματικές έν-
νοιες και διεργασίες. 

• Εκτέλεση διαδικασιών: Η δυνατότητα των μαθητών να διαχειρίζονται τις μαθηματι-
κές διαδικασίες. 

• Διαχείριση προβλημάτων: Η ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων που α-
φορούν τον σχηματισμό και την οπτικοποίηση του νοήματος. 

• Λογικές νοητικές διεργασίες: Η δεξιότητα δηλαδή των παιδιών να επικαλούνται τη 
λογική τους, με σκοπό να αναπτύσσουν μετασχηματικές γνώσεις, ώστε να μπορούν 
να προσεγγίσουν, να αποκωδικοποιήσουν και να αιτιολογήσουν τον τρόπο επίλυσης 
των μαθηματικών διαδικασιών. 

• Θετική οπτική: Η αντιμετώπιση, από πλευράς των παιδιών, των μαθηματικών διαδι-
κασιών με θετική διάθεση, γεγονός που προϋποθέτει την αντίληψη της σπουδαιότητάς 
τους και της χρησιμότητάς τους. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ο μαθητής στο ξεκίνημα 
της μαθηματικής του πορείας αισθανθεί άρνηση ή δυσκολία για τα Μαθηματικά, τότε 
η μαθηματική του εκπαίδευση έχει προκαθοριστεί σε ένα δύσβατο μονοπάτι. 

Αξιολογώντας τα παραπάνω, εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι ένα τόσο δυ-
σπρόσιτο γνωστικό αντικείμενο όπως τα μαθηματικά, τα οποία απαιτούν τον συνδυα-
σμό πολλών γνωστικών λειτουργιών για την κατάκτησή του, αποτελεί ένα δύσκολο 
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πεδίο για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, αλλά και για εκείνους με μαθησιακές δυ-
σκολίες. 

Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά 

Όσον αφορά τις δυσκολίες στα μαθηματικά, αποτελούν τη λιγότερο μελετημένη μορφή 
μαθησιακών δυσκολιών, γιατί από τη μία δεν εντοπίζονται συχνά περιπτώσεις με δυ-
σκολίες αποκλειστικά στα μαθηματικά και από την άλλη στη μαθηματική επάρκεια 
υπεισέρχονται ποικίλοι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες (Αγαλιώτης, 2000).   

Οι μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά έχουν επικρατήσει στην ελληνική βιβλιο-
γραφία με τον όρο «Δυσαριθμησία». Η Δυσαριθμησία ορίζεται ως μια ειδική διατα-
ραχή στην κατανόηση, μάθηση και χρήση  των μαθηματικών εννοιών και συνδέεται με 
μία οργανική δυσλειτουργία (Baroody & Ginsburg,1991). 

Τα άτομα με δυσαριθμησία εμφανίζουν ιδιαίτερες αδυναμίες στη μάθηση των μαθημα-
τικών παρόλο που μπορεί να έχουν καλές γενικές διανοητικές λειτουργίες (Αγαλιώτης, 
2006). 

  Η Δυσαριθμησία, όπως υποστηρίζεται από πολλούς μελετητές, θεωρείται περισσό-
τερο ως μια δομική διαταραχή του ατόμου παρά ως μια ανικανότητα στα Μαθηματικά 
(Καραγιαννάκης, 2012). 

Διακρίνεται σε δύο τύπους:  

α) στην αναπτυξιακή ή εξελικτική δυσαριθμησία  

β) στην επίκτητη δυσαριθμησία.  

Ο πρώτος αναφέρεται σε μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας που έρχονται για πρώτη 
φορά σε επαφή με τους αριθμούς, τα αριθμητικά σύμβολα και τις μαθηματικές έννοιες. 
Πρόκειται, επομένως, για διαταραχή γνωστικού χαρακτήρα. Ο δεύτερος τύπος αφορά 
τους μαθητές που έχουν κατακτήσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες, ωστόσο λόγω 
κάποιας εγκεφαλικής βλάβης ή ασθένειας, εμφανίστηκε δυσλειτουργία στη μαθημα-
τική τους σκέψη και δεξιότητα (Μπαφαλούκα, 2011).   

Χαρακτηριστικά Δυσαριθμησίας 

Αξίζει να αναφερθεί πως οι μαθητές με δυσκολίες κυρίως στα μαθηματικά εμφανίζουν 
ελλείμματα στους εξής τομείς (Clements & Samara, 2007): 

α) Μνήμη εργασίας,  

β) Μακρόχρονη μνήμη,       

γ) Ανάκληση γεγονότων   
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δ) Επιτελικές λειτουργίες  

Οι Johnson & Myklebust (1967) υποστήριξαν πως οι μαθητές με Δυσαριθμησία πα-
ρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• Υψηλότερες επιδόσεις στα λεκτικά από ότι στα μη λεκτικά μέρη των διαγωνισμάτων. 
• Δυσκολία στην οπτικοχωρική αντίληψη. 
• Αδυναμία οπτικοκινητικού συντονισμού. 
• Αυξημένο αναγνωστικό επίπεδο, με χαμηλή αναγνωστική ωστόσο κατανόηση, γεγο-

νός που επηρεάζει την επίλυση προβλημάτων. 
• Αδυναμία εκτέλεσης ένα προς ένα αντιστοιχίσεων και στη μέτρηση μεγεθών. 
• Χαμηλή επίδοση στη σύνδεση αριθμών και ποσοτήτων. 
• Σύγχυση στους τακτικούς και απόλυτους αριθμούς. 
• Μη διάκριση των αριθμητικών συμβόλων. 
• Μη αντίληψη της σχέσης μέρους-όλου. 
• Δυσκολία στην εκτέλεση αριθμητικών πράξεων. 
• Αδυναμία στη διάκριση της θεσιακής αξίας των αριθμών. 

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι μαθητές με δυσαριθμησία, αλλά 
και γενικότερα οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν αυξημένα 
εμπόδια μάθησης των μαθηματικών εννοιών και, ως εκ τούτου, αδυνατούν να αντεπε-
ξέλθουν στις ακαδημαϊκές και όχι μόνο απαιτήσεις. Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο χρήζει 
η ανάγκη αξιοποίησης διαφοροποιημένου υλικού που θα συμβάλλει στην ενσωμάτωση 
των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία και θα τους πα-
ρέχει τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να γενικεύσουν τις μαθηματικές ιδέες και 
δεξιότητες. 

Διαφοροποιημένη μάθηση 

Η Διαφοροποιημένη μάθηση είναι η διδασκαλία που δε σχεδιάζεται με βάση τις ατομι-
κές ανάγκες του κάθε μαθητή, αλλά μεριμνά για όλους τους μαθητές. Καθοδηγείται 
από τρεις βασικές αρχές (Παντελιάδου, 2000): 

• Ευέλικτη ομαδοποίηση (με βάση τα επίπεδα γνώσεων/ικανοτήτων, τις ομάδες βάσης, 
τα κέντρα μάθησης, την αλληλοδιδασκαλία και την ατομική εργασία) 

• Αξιόλογες δραστηριότητες 
• Συνεχής αξιολόγηση (αρχική-διαγνωστική, διαμορφωτική, τελική-ανακεφαλαιωτική) 

Το περιεχόμενο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας περιλαμβάνει τη μαθησιακή ετοι-
μότητα των μαθητών, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό τους προφίλ. Η ετοιμότητα 
αντανακλά στην επάρκεια των μαθητών στις γνώσεις, στις δεξιότητες και στην κατα-
νόηση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένη μαθησιακή ενότητα ή δε-
ξιότητα. Τα ενδιαφέροντα σχετίζονται με την έλξη, την περιέργεια που εκδηλώνεται 
από την πλευρά των μαθητών σε συγκεκριμένες ιδέες και ζητήματα. Το μαθησιακό 
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προφίλ αφορά τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης με τους οποίους κατανοεί πληρέ-
στερα το κάθε παιδί και τους τρόπους συλλογισμού (Sousa & Tomlinson, 2011). 

Η Διαφοροποιημένη διδασκαλία για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να είναι σωστά 
δομημένη και οργανωμένη. Είναι απαραίτητο να γίνεται διαφοροποίηση του περιεχο-
μένου, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση στη γνώση, 
διαφοροποίηση επεξεργασίας, δηλαδή στις παρεχόμενες δραστηριότητες και τέλος, 
διαφοροποίηση τελικού προϊόντος, δηλαδή των διαδικασιών που επιδεικνύουν την κα-
τάκτηση των νέων δεξιοτήτων, ιδεών και εννοιών.  

Σκοπός 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τα παραπάνω δημιουργήθηκε το παρόν υλικό, το οποίο 
έχει σκοπό με τρόπο δομημένο και οργανωμένο να παρουσιάσει στους μαθητές τυπικής 
ανάπτυξης αλλά και με μαθησιακές δυσκολίες τις μαθηματικές έννοιες της Β΄ δημοτι-
κού. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να γίνουν τα Μαθηματικά ένας χώρος «φιλόξε-
νος» για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Στόχοι 

• Να γνωρίζουν τις μαθηματικές έννοιες της Β΄ Δημοτικού. 
• Να κατανοούν τις έννοιες και τον μνημονικό τρόπο επίλυσής τους. 
• Να εφαρμόζουν τις στρατηγικές επίλυσης δραστηριοτήτων και προβλημάτων. 

Μεθοδολογία 

Το υλικό αυτό διαμορφώθηκε με βάση τις ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ των μα-
θητών με μαθησιακές δυσκολίες. Αξιοποιήθηκαν οι αρχές της Διαφοροποιημένης μά-
θησης και η βασική αρχή τροποποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος του Υπουρ-
γείου Παιδείας (ΑΠΣ) και το ΔΕΠΠΣ.  

Περιέχει στρατηγικές, όπως: 

α. Μνημονικές τεχνικές, 
β. Οπτικοποίηση-εικονογράφηση, 
γ. Χρήση παιχνιδιών 

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι:  

 Πολυαισθητηριακή διδασκαλία 
 Αμοιβαία Διδασκαλία 
 Άμεση Διδασκαλία 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων βασίστηκε στην στοχοταξινομία του Bloom 
(1956): 

1. Γνωρίζω (γίνεται παρουσίαση του μαθηματικού φαινομένου) 
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2. Κατανοώ (χρήση απλών δραστηριοτήτων για την κατανόηση του φαινομένου 
ή της έννοιας που παρουσιάστηκε) 

3. Κάνω (χρήση πιο σύνθετων – πολύπλοκων δραστηριοτήτων, αλλά και παιχνι-
διών με στόχο την εφαρμογή και τη γενίκευση του φαινομένου ή της έννοιας) 

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές οργανώνονται και δομούνται κατά τη διάρκεια της δι-
δασκαλίας και εμπλέκονται ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία.  

Εφαρμογή 

Το υλικό αυτό εφαρμόστηκε σε 6 παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες για 8 
μήνες. Οι μαθητές εργάζονταν ατομικά για 45΄. Αρχικά, γινόταν παρουσίαση της θεω-
ρίας είτε με χειραπτικό είτε με οπτικοποιημένο υλικό, στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός 
μαζί με τον μαθητή συνεργάζονταν για την επίλυση μιας δραστηριότητας και έπειτα το 
παιδί λειτουργούσε αυτόνομα στις παρεχόμενες δραστηριότητες.  

Αποτελέσματα 

Από την εφαρμογή του προγράμματος και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαπι-
στώθηκε πως οι μαθητές είχαν κατανοήσει σε ικανοποιητικό βαθμό τις μαθητικές έν-
νοιες που είχαν διδαχθεί και ήταν σε θέση να τις γενικεύσουν. Αναλυτικότερα, μέσα 
από το πρόγραμμα παρέμβασης και τα αποτελέσματα του εργαλείου αξιολόγησης (Α-
ξιολογητικό Μαθηματικής Επάρκειας Θεσσαλονίκης) βελτίωση παρατηρήθηκε στην κα-
τανόηση και γενίκευση των εννοιών, στην εκτέλεση αλγορίθμων, στην αναπαραγωγή 
του μαθηματικού λεξιλογίου, καθώς επίσης πρόοδο σημειώθηκε και στην επίλυση προ-
βλημάτων. Βασικότερα μέσα από τα αποτελέσματα αναδείχτηκε βελτίωση στους γνω-
στικούς τομείς, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το μαθησιακό κίνητρο των μαθητών για τα 
Μαθηματικά και τη λογικομαθηματική σκέψη. 

Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η διαφοροποίηση ενδείκνυται για όλους τους 
μαθητές και όχι μόνο για εκείνους με μαθησιακές δυσκολίες. Ο εκπαιδευτικός υποχρε-
ούται να σέβεται τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού, να προσαρμόζεται και «να 
στρέφει την προσοχή του από το παιδί του «μέσου όρου» στη μέριμνα για όλα τα παι-
διά» (Van de Walle, 2005). Ταυτόχρονα, καθίσταται φανερή η ανάγκη χρήσης εξειδι-
κευμένου υλικού με στόχο την προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας και την κατά-
κτηση της γνώσης και των νέων ιδεών από όλους τους μαθητές.  

Παρουσίαση των βιβλιογραφικών πηγών 
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Διδακτικές τεχνικές ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών στο 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Β΄ τάξης του Λυκείου. 

Αλέφαντος Νικόλαος Κων/νου 
Δρ. Φιλολογίας 

alefantos.nikos@gmail.com 
 

Σεράνης Παναγιώτης Κλεομένους 
Δρ. Φιλολογίας 

pseranis@gmail.com 
 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο βασίζεται σε έρευνα πεδίου που διενεργήθηκε τη σχολική χρονιά 
2016-2017 στο Πρότυπο Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής σε δύο από τα τέσσερα τμή-
ματα (Β1, Β2) της δεύτερης τάξης  στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Στην εισα-
γωγή εκθέτουμε το σκεπτικό της επιλογής μας να εφαρμόσουμε πιο εναλλακτικές δι-
δακτικές προσεγγίσεις, στη συνέχεια αναφερόμαστε συνοπτικά στις θεωρητικές αρχές 
στις οποίες βασίσαμε το εγχείρημά μας. Στην επόμενη ενότητα του άρθρου παραθέ-
τουμε τις διδακτικές τεχνικές που εφαρμόσαμε κατά τη διδακτική πράξη. Έπονται τα 
αποτελέσματα και οι εντυπώσεις που απεκόμισαν οι μαθητές/τριες με τους οποίους ε-
μπλακήκαμε διδακτικά το έτος εκπόνησης της έρευνας και καταληκτικά παραθέτουμε 
τα συμπεράσματα που προκύπτουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος, κριτικός γραμματισμός, πρόσληψη, 
κριτική και δημιουργική σκέψη. 

Εισαγωγή 

Βασική παραδοχή στην οποία βασίζεται το παρόν άρθρο είναι ότι με την υιοθέτηση 
ενός πιο φορμαλιστικού – κλασικιστικού μοντέλου διδασκαλίας των Αρχαίων, το οποίο 
στηρίζεται στην ανάδειξη γραμματο-συντακτικών φαινομένων, δεν επιτυγχάνεται η ε-
νεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Με αυτό το σκεπτικό παραθέτουμε δι-
δακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές ενεργοποίησης του ενδιαφέροντος των μαθη-
τών/τριών στην περίπτωση που ο διδακτικός χρόνος στην τάξη δεν αναλώνεται στην 
ανάλυση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, αλλά στα νοήματα που αναδει-
κνύονται από μια τραγωδία της δυναμικής της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή. Η διδακτική 
πρόταση που προτείνουμε προκύπτει από την πιλοτική εφαρμογή ενός εναλλακτικού 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Β΄ τά-
ξης του Λυκείου. Η ερευνητική απόπειρά μας είχε τη μορφή της έρευνας πεδίου και 
διενεργήθηκε το σχολικό έτος 2016-2017 σε δύο από τα τέσσερα τμήματα της δεύτερης 
τάξης του Πρότυπου Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής. 

Επίρρωση της προσπάθειάς μας αποτέλεσαν οι οδηγίες για την αναδιάρθρωση και τον 
εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης που εστάλησαν από το Ι.Ε.Π. στα Λύκεια της χώ-
ρας, στις οποίες αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι μαθητές/τριες συνήθως δεν εμβα-
θύνουν στην ουσία του αρχαίου δράματος, δεν κατανοούν τον πολιτικό ρόλο της αρ-
χαίας τραγωδίας, αλλά παραμένουν, συνήθως, σε μια επιφανειακή ανάγνωση της υπό-
θεσης- μύθου του έργου εμμένοντας σε μια στείρα απομνημόνευση της μετάφρασης 
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και των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων, αποστηθίζοντας παράλληλα ερμηνευ-
τικά σχόλια (Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄, Β΄ Η-
μερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄  Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017: 45). 

 

Θεωρητικές παραδοχές 

Κύρια θεωρητική αρχή στην οποία βασίζεται η εργασία μας είναι ότι για τη διδασκαλία 
του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών ενδείκνυται να υιοθετηθούν οι αρχές της επι-
κοινωνιακής προσέγγισης που ορίζει ότι για τη νοηματοδότηση του κειμένου χρειάζε-
ται να λαμβάνεται υπόψη εκτός από την τυπολογική του ταυτότητα και το ιστορικό, 
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον παραγωγής του (Halliday, 1978, Γεωργακοπού-
λου και Γούτσος, 1999). Η επικοινωνιακή διδακτική προσέγγιση παρέχει στον εκπαι-
δευτικό τη δυνατότητα να εντάξει τα νοήματα της αρχαίας τραγωδίας σε πιο σύγχρονες 
περιστάσεις επικοινωνίας, με ασκήσεις δημιουργικής γραφής και ανάθεση δραματικών 
ρόλων που καθιστούν τη μάθηση πιο βιωματική, ζώσα, ενεργητική και ενδιαφέρουσα, 
αφού έρχεται πιο κοντά στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και συμβάλλει στην 
καλλιέργεια της προσληπτικής τους ικανότητας. 

Προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της προσληπτικής ικανότητας των μαθη-
τών/τριών κινήθηκε το νέο διδακτικό μοντέλο που σχεδιάσαμε για το οποίο βασιστή-
καμε στη θεωρία της πρόσληψης (Jauss, 1995) και της αναγνωστικής ανταπόκρισης 
(Ιser, 1978), η οποία  αμφισβητεί με απόλυτο τρόπο το δόγμα του αυτόνομου κειμένου, 
αλλά και της αυθεντίας του συγγραφέα και πρεσβεύει ότι «το νόημα του λογοτεχνικού 
κειμένου δεν καθορίζεται απόλυτα και οριστικά από το αντικείμενο-κείμενο, αλλά εί-
ναι συνάρτηση της πρόσληψης ενός λιγότερο ή περισσότερο ιστορικά προσδιορισμέ-
νου υποκειμένου-αναγνώστη και του ορίζοντα των προσδοκιών του· ή αλλιώς, κατά 
την άποψη του Jauss, είναι συνάρτηση της συσσωρευμένης «αισθητικής εμπειρίας» 
(ästhetische Erfahrung) του εκάστοτε νέου αναγνώστη ή αναγνωστικού κοινού του» 
(Βελουδής, 1992).  

Επιχειρήθηκε, τέλος, η μύηση των μαθητών/τριών στις αρχές του κριτικού γραμματι-
σμού και της κριτικής σκέψης (Ματσαγγούρας, 1998, Τριλιανός, 2009). Η χειραφέ-
τηση των μαθητών είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε στην εποχή μας, καθώς διαπιστώ-
νεται παγκοσμίως η άνοδος του αυταρχισμού και της βίας, πρακτικές οι οποίες συχνά 
νομιμοποιούνται από την ίδια την εξουσία. Το γεγονός ότι συνήθως η διδασκαλία της 
Αντιγόνης εστιάζει συνήθως –αν όχι αποκλειστικά- στο δίπολο άγραφοι, (θεϊκοί) νό-
μοι-νόμοι του κράτους και οι ήρωες του δράματος παρουσιάζονται στατικά και όχι πο-
λυεπίπεδα είναι ένας άλλος λόγος που επιλέξαμε την συνεξέταση της τραγωδίας του 
Αισχύλου με αυτή του Σοφοκλή.  

Με αυτό το σκεπτικό, κρίναμε ότι η αρχαία ελληνική τραγωδία παρέχει πολύτιμα δι-
δάγματα και πρότυπα αντίστασης απέναντι στον αυταρχισμό, καθώς διαμορφώνει αν-
θρώπους με χειραφετημένο πνεύμα, σκεπτόμενους, οι οποίοι αντιτάσσουν στον άδικο 
λόγο της αυταρχικής εξουσίας τον δίκαιο λόγο του ατόμου που έχει πίστη στις δυνάμεις 
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του και αντιμετωπίζει την εξουσία ως ίσος προς ίσο. Δώσαμε, επίσης, έμφαση στην 
ιδεολογική λειτουργία της τραγωδίας στο πλαίσιο της «πόλεως» και στη δημόσια κρίση 
και αντιπαράθεση που πρόσφερε η «διδασκαλία» της. Σε αυτό το πλαίσιο δώσαμε ερε-
θίσματα στους/στις μαθητές/τριες με εφαλτήριο σχετικούς στίχους και των δύο τραγω-
διών (Αντιγόνη, Προμηθέας Δεσμώτης), προκειμένου να εντοπίσουν τα ρητά και κυ-
ρίως τα άρρητα νοήματα που κρύβονται στα λόγια των πρωταγωνιστών και εκφράζουν 
την πρόθεση του δημιουργού τους. 

Οι διδακτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν 

Η διακειμενική προσέγγιση του έργου 

Στο πλαίσιο της εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης που επιχειρήσαμε προωθήσαμε 
τη διακειμενική προσέγγιση του έργου. Σ΄ αυτή δόθηκε έμφαση στην αποκάλυψη των 
κοινωνικοπολιτισμικών συμφραζόμενων που επηρέασαν τις νέες αναγνώσεις του έρ-
γου και αποφεύχθηκαν οι ανιστόρητες συγκρίσεις βάσει μόνο του ιστορικού παρόντος 
του μαθητή. Με αυτό το σκεπτικό έγινε σύγκριση της Αντιγόνης του Σοφοκλή με την 
Αντιγόνη του Ανουίγ και της Αντιγόνης του Μπρεχτ με τρόπο που λήφθηκαν υπόψη οι 
διαφορετικές πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες που ανέδειξαν τα δύο έργα. Η Α-
ντιγόνη του Ανουίγ (1942) και η Αντιγόνη του Μπρέχτ (1947) εντάσσονται στα έργα 
του 20ου αιώνα στα οποία ο λογοτεχνικός μύθος της Αντιγόνης εντοπίζεται κυρίως στο 
πλαίσιο του πολέμου και της πολεμικής πολιτικής. Οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατό-
τητα να κατανοήσουν τη δυναμική των κοινωνικοπολιτισμικών και ιστορικών δεδομέ-
νων στη διαμόρφωση ενός λογοτεχνικού έργου και στην αξιοποίηση προς αυτή την 
κατεύθυνση προηγούμενων έργων που λειτούργησαν ως πηγές έμπνευσης και προβλη-
ματισμού.  

Στην ίδια διακειμενική και διαθεματική βάση (Ματσαγγούρας 2002) κινήθηκαν και 
άλλες δραστηριότητες που εκπόνησαν οι μαθητές/τριες της δεύτερης τάξης του Λυ-
κείου. Για παράδειγμα, ζητήθηκε η συνεξέταση του στίχου 92, στον οποίο η Ισμήνη 
λέει στην αδελφή της ότι δεν έχει κανένα νόημα να κάνει κανείς πράγματα πάνω από 
τις δυνάμεις του, με τον μονόλογο του Οδυσσέα στο ομώνυμο ποίημα του Τένισον 
(εμπεριέχεται στο βιβλίο Λογοτεχνίας της Β΄ τάξης του Λυκείου). Στη συνεξέταση τέ-
θηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: Είναι η άποψη της Ισμήνης έκφραση σύνεσης και μέ-
τρου ή δειλίας και αναβλητικότητας; Πώς παρουσιάζεται ο Οδυσσέας κατά τη δυτικό-
τροπη λογοτεχνική παράδοση, όπως προβάλλεται στο ποίημα του Τένισον;  Επιθυμεί 
και επιχειρεί πράγματα πάνω από τις δυνάμεις του; Είναι καλό να δοκιμάζει ο άνθρω-
πος πράγματα πάνω από τις δυνάμεις του; Είναι τελικά οι δυνάμεις του αυτές που νό-
μιζε ή όχι; Μήπως έτσι μαθαίνει περισσότερα για τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω 
του; Μήπως τελικά φαίνεται να είναι μοιρολατρική η θέση και στάση της Ισμήνης; Οι 
απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, εκτός του ότι βοήθησαν στην βαθύτερη προ-
σέγγιση της ψυχολογίας και του ήθους της Ισμήνης, δίνουν στους/στις μαθητές/τριες 
τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της διακειμενικότητας στη Λογοτεχνία. 

209

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Επίσης, σημαντική διακειμενική προσέγγιση, που φώτισε περισσότερο και τις πολιτι-
κές απόψεις του Σοφοκλή, επιχειρήθηκε με δραστηριότητες σύγκρισης σχετικών χω-
ρίων της Αντιγόνης με αντίστοιχα μεταφρασμένα αποσπάσματα από τον «Οιδίποδα 
Τύραννο» του ίδιου ποιητή. Ειδικότερα, έγινε η σύγκριση του Οιδίποδα με τον Κρέο-
ντα, η στάση και των δύο απέναντι στον μάντη Τειρεσία, η στάση της Ευρυδίκης και 
της Ιοκάστης μόλις μαθαίνουν την συμφορά που τις έπληξε και άλλες ανάλογες συ-
γκρίσεις. Αυτές οι διδακτικές μέθοδοι εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία 
η σχολική γνώση διαρθρώνεται όχι με βάση τα χωριστά γνωστικά αντικείμενα, αλλά 
με βάση γενικές αρχές ή κεντρικά ζητήματα.  

Η ανάγνωση των κειμένων ως θεατρικών έργων 

Η προσέγγιση μεγάλου τμήματος της τραγωδίας «Αντιγόνη» έγινε με τη συνδρομή των 
σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (διαδραστικός πίνακας ή χρήση προσωπικού Η/Υ στις 
αίθουσες που δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του διαδραστικού πίνακα) και την προ-
βολή της δραματοποιημένης «Αντιγόνης» που βασίστηκε (α) στην θεατρική παρά-
σταση του Εθνικού Θεάτρου (2002, Θέατρο Δελφών) με την Λυδία Κονιόρδου στον 
ομώνυμο ρόλο και (β) στην θρυλική ταινία του Γιώργου Τζαβέλα, Αντιγόνη (1961) με 
την μεγάλη τραγωδό Ειρήνη Παππά και τον εξαιρετικό Μάνο Κατράκη στους πρωτα-
γωνιστικούς ρόλους. 

Ενδογλωσσική μετάφραση και παράλληλες μεταφράσεις 

Επίσης, στη διάρκεια της διδακτικής προσέγγισης του πρωτότυπου κειμένου παρείχαμε 
έτοιμη τη μετάφραση στους/στις μαθητές/τριες και με αυτή ως αφετηρία μελετήσαμε 
το αρχαίο κείμενο, με εστίαση στις γλωσσικές επιλογές του μεταφραστή (Τσάφος, 
2004).  Σε δύο περιπτώσεις χωρίσαμε τους μαθητές σε μεταφραστικές ομάδες, που πα-
ρουσίασαν και συνέκριναν τις μεταφράσεις τους. Με αυτό τον τρόπο εφαρμόσαμε την 
τεχνική της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, με την οποία δίνεται η ευκαιρία για μια πιο 
δημιουργική και συλλογική εργασία και για την ανάπτυξη των διαμαθητικών σχέσεων. 
Με αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του νοήματος η μετάφραση από 
μια επίπονη, απαιτητική και χρονοβόρα εργασία μέσα στην τάξη έγινε μια ευχάριστη 
ενασχόληση (Σιπητάνου- Μαυροσκούφης, 2008).  

Εφαρμογή θεατρικών τεχνικών 

Παράλληλα, στη διάρκεια της διδακτικής πράξης εφαρμόσαμε καινοτόμες διδακτικές 
πρακτικές ανάθεσης δραματικών ρόλων (Γκόβας, 2001) στους/στις μαθητές/τριες. Ει-
δικότερα, η ανακριτική καρέκλα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δημοφιλής στην τάξη. Ένας 
από τους μαθητές κλήθηκε να αναλάβει τον ρόλο ενός βασικού ήρωα (Αντιγόνης, Κρέ-
οντα) και οι υπόλοιποι σημείωναν ερωτήσεις που θα του υπέβαλλαν, ανάλογα με τα 
κίνητρα, τις πράξεις, τις αποφάσεις του, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του στους 
άλλους ήρωες μέσα στο έργο. Επίσης, εφαρμόσαμε τον διάδρομο συνείδησης στο ση-
μείο που η Ισμήνη καλείται να επιλέξει στο δίλημμα που της θέτει η Αντιγόνη στο 
Προοίμιο της τραγωδίας και στο σημείο που ο Φύλακας αφηγείται στον Κρέοντα τα 
διλήμματα που είχε ερχόμενος να του ανακοινώσει την ταφή του Πολυνείκη. 
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Η ανάθεση δημιουργικών εργασιών 

Τέλος, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διδασκαλίας της τραγωδίας δόθηκαν στους/στις 
μαθητές/τριες πολλές δημιουργικές εργασίες στη διάρκεια της χρονιάς. Χαρακτηρι-
στικά παραθέτουμε τη συγγραφή μιας επιστολής σε ένα φανταστικό πρόσωπο που τους 
ασκεί εξουσία και τους καταπιέζει, με αποτέλεσμα να μην τους αφήνει να εκφραστούν 
ελεύθερα. Άλλη άσκηση που στόχευε στην ενσυναίσθηση των μαθητών/τριών ήταν να 
υποθέσουν ότι είναι ένα από τα κύρια πρόσωπα ενός επεισοδίου (Φύλακας, Ισμήνη, 
Κρέοντας) και σε διάλογο που είχαν με γνωστό τους να αποτυπώσουν το περιεχόμενο 
της υπόθεσης από τη δική τους οπτική γωνία. Οι ασκήσεις δημιουργικής γραφής είχαν 
μεγάλη ανταπόκριση στους/στις μαθητές/τριες, όπως φάνηκε από το ενδιαφέρον που 
έδειξαν και το περιεχόμενο των εργασιών τους. 

Τα αποτελέσματα – εντυπώσεις 

Από τις γραπτές εκθέσεις εντυπώσεων των μαθητών/τριών των δύο τμημάτων (Β1, Β2) 
από τα τέσσερα της Β΄ τάξης του Λυκείου, στα οποία εφαρμόσαμε τις προτεινόμενες 
διδακτικές τεχνικές διαφαίνεται ότι με το προτεινόμενο διδακτικό μοντέλο ενισχύεται 
η κριτική και δημιουργική σκέψη των μαθητών/τριών. Ενδεικτικά είναι όσα περιέχο-
νται σε μαθητικό γραπτό: «Το φετινό μάθημα της Αντιγόνης ήταν μακράν καλύτερο σε 
σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές που κάναμε αρχαία στο σχολείο. Το γεγονός 
ότι δεν κάναμε συντακτικό και γραμματική, αλλά επικεντρωθήκαμε στο νόημα του 
κειμένου έκανε το μάθημα πιο ενδιαφέρον. Οι ερωτήσεις ήταν αρκετά δημιουργικές 
και απελευθέρωναν τη σκέψη μας χωρίς να φοβόμαστε να απαντήσουμε. Είναι η πρώτη 
χρονιά που φτάνοντας στο τέλος θυμάμαι τι κάναμε σε όλη τη διάρκεια και δεν βαρέ-
θηκα σε καμιά διδακτική ώρα. Αντιθέτως, μετά από τη λήξη κάθε μαθήματος αγω-
νιούσα για τη συνέχεια.» (7η έκθεση εντυπώσεων). 

Αν σταθούμε στην τελευταία πρόταση της προηγούμενης έκθεσης, αντιλαμβανόμαστε 
ότι, εκτός από ερεθίσματα κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας, το προτεινόμενο 
διδακτικό μοντέλο παρέχει τη δυνατότητα κατανόησης των ανθρώπινων κινήτρων, της 
σύγκρουσης ιδεολογιών και του πολιτικού μηνύματος του Σοφοκλή, όπως υπόρρητα 
κυρίως διαπερνά την τραγωδία: «…Ένα άλλο θετικό στοιχείο ήταν οι εργασίες που 
παίρναμε για το σπίτι. Όχι τόσο εκείνες που είχαν να κάνουν με χαρακτηρισμό προσώ-
πων όσο αυτές που έπρεπε να εκθέσουμε τις απόψεις μας, να κρίνουμε τα πρόσωπα, τις 
ενέργειες, τα κίνητρά τους. Είχαμε την ευκαιρία με αυτό τον τρόπο να έλθουμε πιο 
κοντά στο έργο «Αντιγόνη», με το γνήσιο νόημά του και να προσεγγίσουμε την πρό-
θεση του Σοφοκλή, όταν έγραφε το έργο.» (5η έκθεση εντυπώσεων) ή «…Με εντυπω-
σίασε ιδιαίτερα που ορισμένα συμβάντα ή καταστάσεις σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό 
με τη σημερινή πραγματικότητα, όπως η αναμέτρηση των δύο φύλων, των διαφορετι-
κών ηλικιών και της αντιμετώπισης του ατόμου ανάλογα με την κοινωνική του τάξη. 
Στην κατανόηση όλων αυτών βοήθησε ο τρόπος διδασκαλίας της τραγωδίας, καθώς 
εστιάσαμε στο βαθύτερο νόημα και περιεχόμενό της.» (10η έκθεση εντυπώσεων) 
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Εξάλλου, γίνεται φανερό ότι οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν τη διαφοροποίηση της δι-
δασκαλίας έναντι προηγούμενων εμπειριών και παραστάσεών τους: «Το φετινό μά-
θημα της Αντιγόνης ήταν μακράν καλύτερο σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές 
που κάναμε αρχαία στο σχολείο. Το γεγονός ότι δεν κάναμε συντακτικό και γραμμα-
τική, αλλά επικεντρωθήκαμε στο νόημα του κειμένου έκανε το μάθημα πιο ενδιαφέρον. 
Οι ερωτήσεις ήταν αρκετά δημιουργικές και απελευθέρωναν τη σκέψη μας χωρίς να 
φοβόμαστε να απαντήσουμε. Είναι η πρώτη χρονιά που φτάνοντας στο τέλος θυμάμαι 
τι κάναμε σε όλη τη διάρκεια και δεν βαρέθηκα σε καμιά διδακτική ώρα. Αντιθέτως, 
μετά από τη λήξη κάθε μαθήματος αγωνιούσα για τη συνέχεια.» (7η έκθεση εντυπώ-
σεων)  

«…Συμπεραίνοντας, αν το μάθημα γινόταν έτσι τα προηγούμενα χρόνια, θα είχα σί-
γουρα καλύτερες γνώσεις για τον τρόπο γραφής και παρουσίας των γεγονότων και ι-
δεών στα αρχαία, το οποίο γενικά θα με βοηθούσε να διαμορφώσω καλύτερη αντίληψη 
γενικά για τον κόσμο, τις καταστάσεις και τα γεγονότα που βιώνουμε σήμερα.» (14η 
έκθεση εντυπώσεων) 

Τέλος, κρίνουμε ότι έμμεσα η αλλαγή της στάσης των μαθητών προς το μάθημα, ώστε 
να το αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ασφάλεια, απουσία άγχους και ενισχυμένη αυτο-
πεποίθηση αποτυπώνεται από τις θετικές κρίσεις που οι περισσότεροι κάνουν για την 
δράση: «Φέτος για πρώτη χρονιά αντιμετωπίσαμε με έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα τρόπο το μάθημα των Αρχαίων, την τραγωδία «Σοφοκλέους Αντιγόνη» 
δηλαδή. Ειδικότερα, παραλείπαμε σχεδόν εντελώς τα φαινόμενα γραμματικής και συ-
ντακτικού και εξετάσαμε το μεγαλύτερο μέρος του έργου όχι από πρωτότυπο, αλλά 
από μετάφραση. Είναι γνωστό ότι το μάθημα των Αρχαίων αποτελεί ένα βάρος στις 
πλάτες πολλών μαθητών, πόσο μάλιστα στη Β΄ Λυκείου, όμως αυτό άλλαξε εμφανέ-
στατα. Τα γραμματοσυντακτικά φαινόμενα και το πρωτότυπο κείμενο, κακά τα ψέ-
ματα, πολλές φορές καταλήγουν να είναι κουραστικά και βαρετά και με αυτό τον πιο 
δυναμικό τρόπο διδασκαλίας αυτά αποφεύγονται. Είναι εντυπωσιακό το πώς μειώθη-
καν τα χασμουρητά, οι αναστεναγμοί και οι κλεφτές ματιές στα ρολόγια από όλους 
σχεδόν τους μαθητές (!), ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε το ενδιαφέρον, ο ζήλος και το πά-
θος μας για το μάθημα, καθώς εισχωρούσαμε στην ουσία της τραγωδίας και αντιλαμ-
βανόμασταν τα νοήματά της τα οποία μας άγγιζαν» (15η έκθεση εντυπώσεων). 

«Προσωπικά δεν είχα ιδιαίτερη συμπάθεια για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών και 
γενικότερα δεν έδινα σημασία στις διδακτικές ώρες. Αλλά με τον τρόπο που κάναμε 
μάθημα μου δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον για την ιστορία της Αντιγόνης και τη φιλο-
σοφία πίσω από αυτήν. Στο μάθημα μέσα από τον τρόπο παρουσίασης μπορούσα να 
προσέξω και να αναρωτηθώ γενικότερα. Γενικά, σαν ένας μαθητής μπορώ να πω ότι 
το μάθημα έγινε πολύ πιο εύκολο στην παρακολούθηση» (3η έκθεση εντυπώσεων) 

Άλλωστε, με τις διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν οι μαθητές/τριες έγιναν συν-
δημιουργοί του μηνύματος του κειμένου, συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές σε πολλές 
από αυτές (ανακριτική καρέκλα, διάδρομος συνείδησης), ενώ με την παρακολούθηση 
σκηνών από διαφορετικές θεατρικές παραστάσεις απέκτησαν καλύτερη αίσθηση των 
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διαλόγων των πρωταγωνιστών, του χώρου και του χρόνου (συμβάσεων της τραγωδίας) 
και του ήθους των προσώπων. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι οι μαθητές/τριες προσέγ-
γισαν δύο πολύ διαφορετικές αναπαραστάσεις της συγκεκριμένης τραγωδίας τους βο-
ήθησε να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει μια και μόνη ‘σωστή’ ερμηνεία ενώ ήταν σε 
θέση να προβούν σε παρατηρήσεις σχετικά με το γιατί και πού, σε ποια σημεία δηλαδή, 
προτιμούν τη μία ή την άλλη εκδοχή (τις οποίες χωρίζει απόσταση σαράντα ετών), 
αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις δεξιότητες τους ως κριτικοί αναγνώστες/θε-
ατές.   

Επίσης, όπως διαπιστώνεται από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών, προφορικές και 
γραπτές, στη διάρκεια της διδακτικής πράξης, δόθηκε η ευκαιρία να συνειδητοποιή-
σουν ότι ο Σοφοκλής παρουσιάζει τους χαρακτήρες του ως πολύπλευρες προσωπικό-
τητες, με προτερήματα και αδυναμίες, και όχι ως υπεραπλουστευμένους ήρωες με δια-
κριτούς ρόλους, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ταινίες με τις οποίες είναι εξοι-
κειωμένοι οι μαθητές σήμερα. Από την άλλη, έγινε αντιληπτό ότι ο Αισχύλος σκιαγρα-
φεί τους χαρακτήρες με πνεύμα παρρησίας και μεγαλοπρέπεια, όπως φάνηκε στον Προ-
μηθέα Δεσμώτη, όπου ο ομώνυμος ήρωας δε διστάζει να διαπραγματευτεί με τους θε-
ούς την ελευθερία του από τα δεσμά που οι ίδιοι του έθεσαν με αντάλλαγμα το μυστικό 
που γνωρίζει για τη διατήρηση της ηγεμονίας του Δία. 

Τα συμπεράσματα 

Η απόπειρα οργάνωσης της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών σε μια εναλλακτική 
πλατφόρμα αναδεικνύει ότι είναι ανάγκη η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών να 
στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών/τριών με τα νοήματα, τον ιδεολογικό πλούτο 
των αρχαίων κειμένων και τη διαχρονία της γλώσσας, προκειμένου οι νέοι να αντιλαμ-
βάνονται τη διδακτική αξία και προσφορά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμ-
ματείας.  

Ακόμη, το ζητούμενο είναι η εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, προ-
κειμένου να υλοποιούνται οι σκοποί και στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος Σπου-
δών στο εν λόγω μάθημα. Διαφορετικά, η διδασκαλία χάνει τον δημιουργικό και συμ-
μετοχικό της χαρακτήρα, γίνεται μονότονη για την πλειοψηφία των μαθητών και μετα-
τρέπεται σε υπόθεση «λίγων», του διδάσκοντος και των μαθητών που ενδιαφέρονται 
για την αρχαία ελληνική γλώσσα ή για την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακή σχολή 
που προϋποθέτει την καλή γνώση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ή είναι φιλόπρωτοι 
και επιδιώκουν την υψηλή  βαθμολογία. Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν εμπει-
ρικούς προβληματισμούς χρόνων διδασκαλίας στη δημόσια εκπαίδευση και επιβεβαιώ-
νονται από τα ευρήματα της παρούσας εργασίας. 

Ένα άλλο καίριο σήμερα ζητούμενο είναι η διάχυση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, 
κυρίως σε αυτά των ανθρωπιστικών σπουδών, των αρχών της παιδαγωγικής του κριτι-
κού γραμματισμού. Μόνον κριτικά εγράμματοι μαθητές είναι σε θέση να κατακτήσουν 
μέσα από τα αρχαία ελληνικά κείμενα την απαραίτητη μετα-γνώση, η οποία μπορεί να 
αποτελέσει πολύτιμο εφόδιο για τη συγκρότηση της δημοκρατικής συνείδησης και 
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στον αγώνα κατά του αυταρχισμού που στην εποχή μας τείνει να εδραιωθεί παγκο-
σμίως, ειδικά στον πολιτικό λόγο. Ωστόσο, με βαθιά και ουσιαστική γνώση της τραγω-
δίας και κατ’ επέκταση με συγκροτημένη κριτική ιστορική συνείδηση οι μαθητές μπο-
ρούν να αντιστέκονται στα υπόρρητα μηνύματα του αυταρχικού και προπαγανδιστικού 
πολιτικού λόγου. 

Για να αναδειχθεί ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της τραγωδίας χρειάζεται το ενδιαφέ-
ρον να μετατοπιστεί από την πρόταση (παραδοσιακή δομιστική αντίληψη) και  στο 
κείμενο, αλλά και στο συγκείμενο ή και το περικείμενο (κύρια πεδία μελέτης της σύγ-
χρονης κειμενοκεντρικής γλωσσολογικής θεώρησης της διδασκαλίας).Για την ενεργο-
ποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την αποτελεσματικότερη μάθηση στα αρ-
χαία ελληνικά είναι ανάγκη να γίνει μια στροφή στον τρόπο διδασκαλίας της αρχαίας 
γραμματείας, να υιοθετηθούν οι αρχές της επικοινωνιακής (ΜcCarthy&Carter, 1994) 
και κειμενοκεντρικής προσέγγισης (Ματσαγγούρας, 2001), η οποία βασίζεται στις πα-
ραδοχές της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας σήμερα και μπορεί να έχει πρακτική εφαρ-
μογή σε κάθε κείμενο, σε όποια γλώσσα και αν είναι αυτό γραμμένο. 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο βασίζεται σε ερευνητικές διεπιστημονικές διδασκαλίες που υλοποιή-
θηκαν σε τμήματα της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου τη σχολική περίοδο 2010-2011 στο 1ο 
Γενικό Λύκειο Χολαργού με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών, ενός Φιλολόγου και 
μιας Κοινωνιολόγου. Συγκεκριμένα, παραθέτουμε αναλυτικά τη διδασκαλία του διη-
γήματος «Σιούλας ο Ταμπάκος» του Δημήτρη Χατζή. Στην εισαγωγή εκθέτουμε το 
σκεπτικό της επιλογής μας να εφαρμόσουμε συνεργατικές πρακτικές οργάνωσης και 
διαχείρισης της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας, στη συνέχεια αναφερόμαστε στις θεω-
ρητικές αρχές στις οποίες βασίσαμε το εγχείρημά μας. Στην επόμενη ενότητα του άρ-
θρου παραθέτουμε τη μεθοδολογία που εφαρμόσαμε και τα ερευνητικά ερωτήματα που 
θέσαμε. Έπονται τα αποτελέσματα από την παρατήρηση της διδασκαλίας και το ερω-
τηματολόγιο που δόθηκε στους/στις μαθητές/τριες του τμήματος και καταληκτικά πα-
ραθέτουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κουλτούρα συνεργατικότητας, διεπιστημονικότητα, επαγγελματικές 
κοινότητες μάθησης, Λογοτεχνία, Κοινωνιολογία. 

Εισαγωγή 

Δύο σημαντικές μεταβλητές, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία της 
μάθησης των νέων, είναι η διδασκαλία και οι εκπαιδευτικοί.  Αυτό, άλλωστε, επιβε-
βαιώνεται από διεθνείς μελέτες και έρευνες (OECD, 2005, Owston, 2007). Για να συμ-
βάλουν οι παραπάνω μεταβλητές στην αποτελεσματική μάθηση, πρέπει η διδασκαλία 
να είναι οργανωμένη και στοχευμένη στις ανάγκες των μαθητών. Αυτή επιτυγχάνεται 
πιο εύκολα, όταν ο εκπαιδευτικός μοιράζεται τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες και 
τις διδακτικές του πρακτικές με ομότεχνούς του. Η αναζήτηση και επίτευξη πρακτικών 
συνεργασίας είναι πολύ σημαντική υπόθεση τόσο για την επαγγελματική ανάπτυξη του 
ίδιου όσο και για την αναβάθμιση της ποιότητας του διδακτικού του έργου και ευρύ-
τερα του σχολείου, στο οποίο λαμβάνουν χώρα ανάλογες συνεργατικές δράσεις. 

Έρευνες  δείχνουν ότι παράμετροι όπως η συνεργατικότητα, η ικανότητα για συνεχή 
μάθηση και βελτίωση, η θετική στάση απέναντι στις καινοτομίες και η μετατροπή του 
σχολείου σε «κοινότητα μάθησης» συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών (Giles & Hargreaves, 2006, 
Hargreaves &Fullan, 2012; Marsick, Watkins, & Boswell, 2013). Επιπρόσθετα, συνδέ-
ονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την προώθηση 
της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
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εκπαιδευτικών και την ενδυνάμωση του σχολείου ως «οργανισμού και ως κοινότητας 
μάθησης» (Μπαγάκης, Δεμερτζή &, Σταμάτης, 2007; Αποστολόπουλος, 2014, Δημα-
κοπούλου, 2015). Υπό αυτή την έννοια, η απόπειρά μας να εφαρμόσουμε συνεργατικές 
πρακτικές οργάνωσης και διαχείρισης της διδασκαλίας της Λογοτεχνίας σ’ ένα τμήμα 
της  Γ΄ τάξης του Λυκείου Χολαργού κατά τη σχολική περίοδο 2011-12 αποκτά γόνιμη 
διάσταση, καθώς συνδέεται με σημαντικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας, όπως η διδασκαλία, η αποτελεσματικότερη μάθηση, η επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών και η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Θεωρητικές παραδοχές 

Πρώτη θεωρητική παραδοχή είναι η ανάγκη ενίσχυσης της έννοιας της  επαγγελματι-
κής κοινότητας μάθησης, η οποία είναι  μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον χώρο 
της εκπαίδευσης, καθώς στοχεύει στη ανάπτυξη των ανθρώπων-μελών της σχολικής 
κοινότητας μέσα από το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Σε αυτή την περίπτωση η 
μάθηση εννοείται από τους εκπαιδευτικούς ως μια φυσική διαδικασία που αναπτύσσε-
ται εντός της κοινότητας (εσωτερικός προσανατολισμός) (Morgan, 2000). Με τη συ-
γκρότηση μιας κοινότητας μάθησης προωθείται η αλλαγή στην κουλτούρα του σχο-
λείου. Αυτή η αλλαγή απαιτεί χρόνο και δομικές αλλαγές, οι οποίες, για να προκύψουν, 
προϋποθέτουν ριζικές αλλαγές τόσο στην κουλτούρα όσο και στο επαγγελματικό προ-
φίλ των εκπαιδευτικών (Fullan, 1995). Η καλλιέργεια της συνεργατικής κουλτούρας, η 
οποία οδηγεί στον παραμερισμό του εγωισμού των εκπαιδευτικών, δεν περιορίζεται 
στην ομάδα των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν την απόφαση, αλλά επεκτείνεται ως 
σκέψη, αν όχι και ως πράξη, και σε άλλους.  

Η συγκρότηση μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης συνδέεται με το σχολείο που 
λειτουργεί στη βάση ενός οργανισμού που μαθαίνει. Ως βασικά χαρακτηριστικά ενός 
σχολείου που λειτουργεί ως οργανισμός που μαθαίνει, μεταξύ άλλων, θεωρούνται: η 
επίγνωση της ανάγκης για συλλογική μάθηση του οργανισμού, το κοινό όραμα και οι 
στόχοι που διαμορφώνονται από τα μέλη του οργανισμού, οι συνεργατικές δομές που 
στηρίζονται σε ένα πλαίσιο αρχών: ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, αμοιβαιότητα, ισοτιμία, 
αλληλεγγύη, η διαμοιρασμένη (συλλογική) γνώση και μνήμη, η προώθηση της καινο-
τομίας και της δημιουργικότητας, η αναγνώριση της σχολικής αυτονομίας και η εφαρ-
μογή πρακτικών αυτοαξιολόγησης, η επαγγελματική και ηθική λογοδοσία (Silins, 
Zarins, &Mulford, 2002, Leclerc, Moreau, Dumouchel, &Sallafranque-St-Louis, 2012, 
Δημακοπούλου, 2015). 

Η διαμόρφωση, άλλωστε, μιας συνεργατικής κουλτούρας μειώνει την απομόνωση των 
εκπαιδευτικών και συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί 
εργαζόμενοι μαζί δεσμεύονται ισχυρότερα με την αποστολή και τους στόχους του σχο-
λείου, διευρύνουν την κατανόηση τους σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση και 
εξασφαλίζουν την καλύτερη διασύνδεση των διδακτικών αντικειμένων. Είναι καλά ε-
νημερωμένοι σε διδακτικο- παιδαγωγικό επίπεδο, μοιράζονται την ευθύνη της επιτυ-
χίας των μαθητών τους και θεωρούν τη μάθηση των μαθητών ως τη βασική τους 
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επιδίωξη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι στις επιτυχημένες επαγγελματικές κοινότητες μά-
θησης οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν αυξημένη ικανοποίηση, υψηλότερη αυτοπεποί-
θηση και επιτυγχάνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Huffmanand Jacobson, 
2003; Lewis& Andrews, 2004 όπ. αναφ. στο Harris& Jones 2010). Επίσης τεκμηριώ-
νεται ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπιστοσύνη στις διδακτικές τους ικανότητες είναι 
πιθανότερο να υιοθετήσουν νέες παιδαγωγικές και διδακτικές συμπεριφορές στην τάξη 
(Harris& Jones, 2010). 

Κάτι ανάλογο πιστεύουμε πως ισχύει στην περίπτωση της αναζήτησης από την πλευρά 
μας κάποιων συνεργατικών πρακτικών οργάνωσης της διδασκαλίας με την φιλοδοξία 
να αποτελέσουν αυτές τη βάση μιας αποτελεσματικότερης διδακτικής προσέγγισης της 
Λογοτεχνίας και της Κοινωνιολογίας στο Λύκειο. Οι παραπάνω προβληματισμοί ενι-
σχύονται από το γεγονός ότι το μάθημα της Λογοτεχνίας γνώρισε έναν διδακτικό ανα-
προσανατολισμό από το 2011 και ύστερα στη βάση της πολιτιστικής θεωρίας, με απο-
τέλεσμα να προσεγγίζει περισσότερο τον επιστητό κόσμο της Κοινωνιολογίας. Αυτά 
τα δεδομένα συγκροτούν μια κοινή παιδαγωγική και διδακτική κουλτούρα, ικανή να 
αποτελέσει ισχυρή βάση για δημιουργική ανάμεσά μας συνεργασία.  

Δεύτερη θεωρητική παραδοχή του παρόντος άρθρου είναι ότι η διδασκαλία χρειάζεται 
να εμπλουτισθεί με την αρχή της διεπιστημονικότητας. Η διεπιστημονικότητα θα μπο-
ρούσε να χαρακτηριστεί ως διαθεματικότητα από τη σκοπιά του εξειδικευμένου αντι-
κειμένου (Κολιόπουλος, 2004). Συνιστά ένα είδος διακλαδικής οργάνωσης και προσέγ-
γισης της σχολικής γνώσης, κατά την οποία διατηρείται μεν η διαίρεση και η ανεξαρ-
τησία των μαθημάτων στο Α.Π. και Ω.Π., ως αυτοτελώς διδασκόμενων αντικειμένων 
και ως πλαισίων οργάνωσης της σχολικής γνώσης, τα οποία διακρίνονται ως προς την 
οριοθέτηση των εννοιών και διαδικασιών τους, τις ιδιαίτερες γνώσεις, τις διαχωριστι-
κές γραμμές τους και τα οποία κατά τη διεπιστημονική προσέγγιση συνδράμουν ενίοτε 
ως πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα. Ουσιαστικά, επιχειρείται η διασύνδεση μεταξύ του 
περιεχομένου τους, ώστε να αποκατασταθεί η ενότητα της γνώσης. Πρόκειται για την 
κατά κλάδους-επιστήμες οργάνωση της γνώσης (επιστημονικότητα), αλλά παράλληλα 
και την (οριζόντια) σύνδεση (διά) «εντός» και «μεταξύ» τους, κατά την οποία το πε-
ριεχόμενο των ανεξάρτητων διδακτικών αντικειμένων συσχετίζεται οριζόντια (Μα-
τσαγγούρας, 2003). 

Έτσι, ένας επιστημονικός κλάδος είτε εμπλέκει άλλους όμορους στη μελέτη  του θέμα-
τός του, αφού δανείζεται στοιχεία από αυτούς (π.χ. η Κοινωνιολογία δανείζεται δεδο-
μένα και σχήματα ερμηνείας και συσχέτισης από τη Λογοτεχνία), είτε δανείζει γνώσεις 
και στοιχεία του σε άλλους όμορους κλάδους για τη μελέτη των δικών τους θεμάτων 
(Ματσαγγούρας, 2004). Για παράδειγμα, το λογοτεχνικό κείμενο αναλύεται με άμεσες 
αναφορές στο κοινωνιολογικό πλαίσιό του. Μ’ αυτούς τους τρόπους επιχειρείται ο ε-
ντοπισμός και η συσχέτιση των κοινών θεματικών στοιχείων των επιστημών, κοινών 
διδακτικών περιεχομένων των διάφορων μαθημάτων και συντονίζεται η σύμπραξή 
τους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη διαθεματική προσέγγιση, στην οποία υπάρχει ένας 
κεντρικός θεματικός πυρήνας που εξακτινώνεται σε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις του 
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και εξετάζεται ισότιμα από όμορους και μη κλάδους, η διεπιστημονική εξέταση του 
θέματος γίνεται βασικά από τον κλάδο στον οποίο εμπίπτει τυπικά με την επικουρική 
συνδρομή άλλων όμορων κλάδων.  

Τέλος, μια τρίτη παραδοχή του παρόντος άρθρου είναι ότι η σχέση ανάμεσα στη Λο-
γοτεχνία και την κοινωνία και συνακόλουθα ανάμεσα στις Λογοτεχνικές σπουδές και 
στην Κοινωνιολογία είναι πολύ στενή. Όμως, οι σχέσεις της Λογοτεχνίας με την κοι-
νωνία δεν ήταν πάντα και δεν είναι αυτονόητες και αναμφισβήτητες ούτε για τους πα-
ραγωγούς της, τους λογοτέχνες, ούτε για τους θεωρητικούς της, τους αισθητικούς, τους 
γραμματολόγους ή τους κριτικούς  (Βελουδής, 2009). Η σχέση ανάμεσά τους μπορεί 
να μελετηθεί από δύο απόψεις: α) ως κοινωνικός καθορισμός της Λογοτεχνίας, δηλαδή 
ως επίδραση της κοινωνίας στη Λογοτεχνία και β) ως κοινωνική λειτουργία της λογο-
τεχνίας, δηλαδή ως επίδραση της λογοτεχνίας στην κοινωνία. 

Οι Wallek και Warren δηλώνουν ότι η Λογοτεχνία είναι ένας κοινωνικός θεσμός που 
χρησιμοποιεί μια γλώσσα ως ενδιάμεσο, προκειμένου να μεταφέρει ένα μήνυμα. Η Λο-
γοτεχνία είναι μια έκφραση της ζωής και βασίζεται πάνω σε κοινωνικές πραγματικό-
τητες. Συνεπώς, το τι ακριβώς προβάλλεται και τι είναι γραμμένο στα λογοτεχνικά έργα 
δεν μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό από την κοινωνική πραγματικότητα, την ο-
ποία αντανακλά μέχρι σε έναν βαθμό το λογοτεχνικό έργο (Warren & Wellek 1990). 

Η Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας είναι μάλλον ένας ειδικός κλάδος κοινωνιολογικής 
επιστήμης, που καλλιεργήθηκε κυρίως μεταπολεμικά. Δεν είναι λοιπόν, ο 20ος αιώνας 
που ανακάλυψε την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ κοινωνίας και λογοτεχνίας. Στην 
αρχή του 20ου αιώνα, παράλληλα με τις εργασίες του Durkheim, ο Lanson προβλημα-
τίζεται πάνω στη «λογοτεχνική ιστορία και την Κοινωνιολογία». Σε λίγο, γύρω από μια 
διαμάχη όπου κυριαρχούν οι μαρξιστές, η βιβλιογραφία αναπτύσσεται ραγδαία και η 
Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας διαιρείται σε πολλούς κλάδους, όπως η κοινωνιοκρι-
τική, η οποία μελετά καταρχήν το κείμενο (Tadie, 2001). 

Θα μπορούσαμε συνοπτικά να ορίσουμε την Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας ως εκείνο 
τον ειδικό κλάδο που μελετά την αλληλεπίδραση από τη μια πλευρά κοινωνικών συν-
θηκών (δομών και διαδικασιών) κι από την άλλη του λογοτεχνικού έργου ή ενός ολό-
κληρου λογοτεχνικού ρεύματος, της ίδιας της προσωπικότητας και του τρόπου ζωής 
του λογοτέχνη, των μηχανισμών δημοσιοποίησης και διάδοσης του έργου του και τέλος 
του αναγνωστικού κοινού και των τρόπων ανάγνωσης που υιοθετεί (Νικολόπουλος, 
1995).  

Ο John Hall,  υποστηρίζει ότι μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της παραδοσιακής 
κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας είναι ότι δε στάθηκε ικανή να διευκρινίσει τους ακρι-
βείς δεσμούς ανάμεσα στη λογοτεχνία και την κοινωνία. Παρόλα αυτά θεωρεί, ότι η 
λογοτεχνία ακόμη και όταν, ή ίσως ιδίως όταν, κάνει «λάθος» παρέχει μαρτυρίες σχε-
τικά με την  κοινωνία (Hall, 1990).  
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Σε κάθε λογοτεχνικό έργο, ασχέτως γένους ή μορφής, αναγνωρίζεται μια ικανότητα 
αναπαράστασης καθιστά το έργο μια εικόνα του κόσμου/imagomundi-εικόνα μαζί των 
πραγματολογικών στοιχείων/realia, των ενεργειών, των συμβόλων και των πεποιθή-
σεων. Η αναπαράσταση παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα για τη σύγχρονη λογοτεχνική 
θεωρία. (Bessiere, 1989). 

Με αυτές τις σκέψεις κατά νου και σε συνδυασμό με τον επιστημονικό λόγο, η Λογο-
τεχνία θεωρείται κοινωνικό φαινόμενο, είναι η σύλληψη της πραγματικότητας μέσα 
από τη δημιουργική φαντασίωση κι η απεικόνιση της σε καλλιτεχνικές μορφές (Σακελ-
λαρίου,  1998). Γενικά, η Λογοτεχνία θεωρείται κοινωνικό φαινόμενο, είναι η σύλληψη 
της πραγματικότητας μέσα από τη δημιουργική φαντασίωση κι η απεικόνιση της σε 
καλλιτεχνικές μορφές (Escarpit, 1972). Βέβαια, η λογοτεχνική παραγωγή δε βρίσκεται 
στη βάση των κοινωνικών δομών, αλλά συνιστά μιαν «υπερδομή», που όμως βρίσκεται 
σε άμεση σχέση με τον κοινωνικό οργανισμό.  

Ο προβληματισμός για την σχέση της κοινωνίας με την Λογοτεχνία είναι διαρκής και 
συμπεριλαμβάνει σημαντικές θεωρίες, μεταξύ των οποίων η Κοινωνιοκριτική / 
Sociocrtitique, η οποία προσφέρει μια ποιητική της κοινωνικότητας, αδιαχώριστη από 
την ανάγνωση του κειμένου και την  ιδεολογική ιδιαιτερότητα του (Duchet, 1976), η 
κοινωνιοσημειωτική, η οποία θεμελιώνεται στην αρχή της αυτονομίας των λογοτεχνι-
κών συστημάτων, που συνεπάγεται τη μελέτη του κειμένου καθ εαυτού σε επίπεδο ση-
μείωσης και σημαντικής καθώς και θεωρίες που εξετάζουν ενδελεχώς το ζήτημα του 
συγγραφέα και της σχέσης του με το λογοτεχνικό έργο(Καψωμένος, 1994). 

Εν κατακλείδι, θα λέγαμε,  ότι η Λογοτεχνία είναι ένα πνευματικό-αισθητικό φαινό-
μενο που δημιουργείται και αναπτύσσεται μέσα σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες 
και δεν νοείται έξω απ’ αυτές. Η Λογοτεχνία, λέει ο Αιμ. Χουρμούζιος, «ποτέ δεν υ-
πήρξε φωνή στο χάος. Κι αυτός ακόμα που φωνάζει στο χάος περιμένει κάποιον αντί-
λαλο κι ας είναι ο αντίλαλος αυτό που είναι, δηλαδή η δική του φωνή» (Χουρμούζιος, 
1966). 

Μεθοδολογία- Ερωτήματα 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρήσαμε να πραγματοποιήσουμε συνεργατικές διεπιστημο-
νικές διδασκαλίες και συγκεκριμένα να διδαχθούν  γνωστικά αντικείμενα της Κοινω-
νιολογίας παράλληλα με την διδασκαλία ενός λογοτεχνικού διηγήματος. Επιλέχθηκε 
το  διήγημα «Σιούλας ο Ταμπάκος» από το βιβλίο Λογοτεχνίας της Γ Λυκείου και η 
κοινωνιολογική θεωρία για τις όψεις μεταβολής των κοινωνικών συστημάτων και ι-
διαίτερα το πέρασμα από την Μανιφακτούρα στην εκβιομηχάνιση. Στην ουσία με τις 
διδασκαλίες αυτές επιχειρήσαμε  να διερευνήσουμε αν και κατά πόσον είναι αποτελε-
σματικός ο τρόπος διεπιστημονικής διδασκαλίας και αν ενδείκνυται ως πρόταση ή ως 
καλή πρακτική συνεργασίας..Συγκεκριμένα, ως προς την Λογοτεχνία καταγράψαμε πο-
σοτικά και ποιοτικά την ετοιμότητα των μαθητών  για κατανοούσα ανάγνωση, για ικα-
νότητα κριτικού σχολιασμού και για εξοικείωση με την αποτίμηση της 
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λογοτεχνικότητας του προσεγγιζόμενου κειμένου (Σπανός, 2010) και ως προς την Κοι-
νωνιολογία, την ετοιμότητα των μαθητών να αντλήσουν πληροφορίες από έγκυρο πλη-
ροφοριακό υλικό έξω από το κείμενο, να το κατανοήσουν, να το ανιχνεύσουν μέσα στο 
κείμενο και να το εντάξουν στην παραγωγή του προσωπικού λόγου για το κείμενο 

Επιλέχθηκε μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας, δεδομένου ότι τα ερευνητικά ερωτήματα 
και οι προσεγγίσεις μας αναφέρονται σε κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ομάδες μα-
θητών στη σχολική τάξη.(Kvale, 1996). Ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό  συγκεκρι-
μένα από τις μεθόδους ποιοτικής έρευνας επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης, εφόσον 
αφορά την συστηματική ερευνητική προσέγγιση των μαθητών ενός τμήματος της Γ 
Λυκείου με σκοπό την αναλυτική περιγραφή των διδασκαλιών στον πραγματικό χώρο 
και χρόνο, όπου αυτές διεξάγονται. (Yin, 1984). Το τμήμα που πραγματοποιήθηκαν οι 
διδασκαλίες ήταν το Γ2 τμήμα του Λυκείου Χολαργού,  

Ως προς την υλοποίηση της μελέτης περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε η  μέθοδος της πα-
ρατήρησης δεδομένου ότι μας δίνεται η δυνατότητα να καταγράψουμε την πραγματική 
συμπεριφορά και όχι την εικόνα που παρουσιάζεται από τα υποκείμενα ως πραγματική 
συμπεριφορά. Πρόκειται για την «απλούστερη» μέθοδος συλλογής δεδομένων ποιοτι-
κού χαρακτήρα. (Δημητρόπουλος, 2001).  

O λόγος που επιλέχθηκε το διήγημα «Σιούλας ο Ταμπάκος» του Δ. Χατζή, για τις διε-
πιστημονικές διδασκαλίες, είναι διότι το διήγημα βρίθει κοινωνιολογικών θεμάτων της 
εποχής και κυρίως θίγει θέματα μεταβολών των όψεων και των δομών της κοινωνίας, 
ιδιαίτερα πρόσφορο για ανάλυση της σχετικής κοινωνιολογικής θεωρίας στο τμήμα. 
Στη συνέχεια, παραθέτουμε τα ερωτήματα της έρευνας μας: (Κανιαδάκη, 2014). 

• Αν και κατά πόσο η το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως  «εμπειρία 
ζωής» για τους μαθητές, ώστε να διευκολυνθούν στην κατανόηση κοινωνιολογικών 
νοημάτων. 

• Αν και κατά πόσο η επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων με την παράλληλη διδα-
σκαλία κοινωνιολογικών θεμάτων θα αυξήσει το ενδιαφέρον τους για τη λογοτε-
χνία και θα οδηγήσει σε μια πιο επαρκή ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου. 

• Ποιες ευκολίες ή δυσκολίες θα παρατηρήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή 
της ερευνητικής διδακτικής διαδικασίας.  

• Αν και κατά πόσον η διεπιστημονική διδασκαλία αναπτύσσει επαγγελματικά τους 
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς;  

Η διδασκαλία του διηγήματος διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε 
με τους δύο εκπαιδευτικούς (Κοινωνιολόγο και Φιλόλογο) παρόντες στο τμήμα της Γ΄ 
Λυκείου στις ώρες της Λογοτεχνίας. Έγινε καταγραφή της παρατήρησης με κλείδα πα-
ρατήρησης, την οποία συμπλήρωναν οι εκπαιδευτικοί κατά την διάρκεια της διδασκα-
λίας, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία, για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της 
διδασκαλίας. Παράλληλα, τηρήθηκαν λεπτομερείς σημειώσεις από τους διδάσκοντες 
κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών -η εναλλαγή των διδασκόντων κατά την διδακτική 

221

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



ώρα από το ρόλο του διδάσκοντα στο ρόλο του ερευνητή διευκόλυνε την διαδικασία 
καταγραφής- αλλά και αμέσως μετά τις διδασκαλίες, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν 
πιο άμεση καταγραφή 

Διδακτικό Σχέδιο 

Σιούλας ο Ταμπάκος, του Δ Χατζή, από τη συλλογή διηγημάτων «Το τέλος της 
μικρής μας πόλης». 

Μέθοδος: Ερμηνευτική. Διεπιστημονική προσέγγιση Κοινωνιολογίας και Λογοτε-
χνίας.  

Κοινωνιολογική θεωρία για το κείμενο: Από την βιοτεχνία (μανιφακτούρα) στην 
βιομηχανία. Όψεις μεταβολής των κοινωνικών συστημάτων. Από τα σχολικά βιβλία: 
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου. Κεφάλαιο 2., 2.1 Από την αγροτική κοινωνία στην κοινωνία 
της πληροφορίας, σελίδες 31-35. Πολιτική Παιδεία Α Λυκείου Κεφάλαιο 2. 2.1,2.1.1, 
2.1.2, σελίδες 20-24.  

Πορεία: Αναλυτική-συνθετική.  

Μορφή: Ελεύθερος διάλογος και κατευθυνόμενη αυτενέργεια. 

Σκοποί:1. Να βιώσουν οι μαθητές τον κόσμο του διηγήματος. 

2. Να κατανοήσουν τη θεωρία των βασικών κατηγοριών ταξινόμησης των κοινωνιών. 
Την μετάβαση από τις προβιομηχανικές κοινωνίες στις βιομηχανικές, καθώς και την 
οργάνωση και το ρόλο των συντεχνιών στη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας. 

3.Να αντιληφθούν τις διαδικασίες που οδηγούν στις μεταβάσεις από το ένα κοινωνικό 
σύστημα στο άλλο. 

4.Να βιώσουν τις κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που δημιουργούν στα άτομα 
οι κοινωνικοοικονομικές μεταβολές. 

Απαιτούμενος χρόνος για τη διδασκαλία: Δύο διδακτικές ώρες.  

Στόχοι: Από τους μαθητές αναμένεται, μετά το πέρας του μαθήματος, να μπορούν: 

α)Να αντιληφθούν την κοινωνιολογική θεωρία και να τη συνδέσουν με το λογοτεχνικό 
κείμενο. 

β) Να ερμηνεύσουν το λογοτεχνικό κείμενο με όχημα την κοινωνιολογική θεωρία 

γ) Να εμβαθύνουν στην κατανόηση του διηγήματος και των προεκτάσεων του στην 
σύγχρονη πραγματικότητα.  
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Στάδια διδασκαλίας: Όλο — μέρη — όλο 

Αφόρμηση: Η οικονομική κρίση, που παρατηρείται στις μέρες μας, επηρεάζει τις ζωές 
των ανθρώπων και τις συμπεριφορές τους; Με ποιους τρόπους; 

Διδασκαλία κοινωνιολογικής θεωρίας 

Συνολική ανάγνωση-Πρώτη εντύπωση 

Θα πραγματοποιηθεί ανάγνωση του κείμενου και θα ζητηθεί από τους μαθητές να πε-
ριγράψουν τα πρώτα συναισθήματα και εντυπώσεις που τους δημιούργησε η ανάγνωση 
του διηγήματος. 

Κατά μέρη προσέγγιση 

Υποβάλλονται ερωτήσεις με τις οποίες οι μαθητές οδηγούνται να διαπιστώσουν τι λέει 
το κείμενο, πού το λέει, πώς το λέει. Οι ερωτήσεις αυτές  παροτρύνουν τους μαθητές 
να συνδέσουν την κοινωνιολογική θεωρία που διδάχθηκαν με τις συμπεριφορές και τις 
δράσεις των ηρώων στο διήγημα του Κ. Χατζή.  

Παρατηρήσεις από τη διδασκαλία του διηγήματος 

Η διδασκαλία του διηγήματος ξεκίνησε με την εξής αφόρμηση από τον διδάσκοντα: 
«Θεωρείτε ότι η οικονομική κρίση που παρατηρείται στις μέρες μας επηρεάζει τις ζωές 
των ανθρώπων και τις συμπεριφορές τους; Αν ναι με ποιους τρόπους;» 

Οι μαθητές  πρόθυμα συμμετείχαν στη συζήτηση και αναφέρθηκαν σε πολλούς τομείς 
της ζωής των ανθρώπων, που θεώρησαν ότι αλλάζουν και επηρεάζονται από τις οικο-
νομικές μεταβολές και την οικονομική κρίση. Ξεκίνησαν με την παρότρυνση του διδά-
σκοντα να αναφέρουν πρώτα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στους ανθρώπους. 
Οι μαθητές απάντησαν με τη μέθοδο της  ιδεοθύελλας και ο διδάσκων έγραφε όλες τις 
απαντήσεις στον πίνακα. Αρχικά αναφέρθηκαν στην μείωση των εισοδημάτων, στους 
υπερβολικούς φόρους και στην ανεργία. Στην συνέχεια, πάλι με τον ίδιο τρόπο οι μα-
θητές αναφέρθηκαν στις συμπεριφορές που προκαλούνται από τις συνέπειες της οικο-
νομικής κρίσης. Σε συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από άγχος, νευρικότητα, απο-
γοήτευση, καχυποψία για τον συνάνθρωπο, αύξηση της παραβατικότητας και της επι-
θετικότητας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. 

Ακολούθησε η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας που είχε επιλεγεί από τους 
διδάσκοντες. Δόθηκαν φωτοτυπίες και παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι οψεις μεταβολής 
των κοινωνικ΄ων συστημάτων με έμφαση στο πέρασμα από την μανιφακτούρα στην 
βιομηχανική κοινωνία. 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους μαθητές να εντάξουν το σύστημα παραγωγής της κοι-
νωνίας, που περιγράφει το διήγημα, σ’ ένα οικονομικό σύστημα και να βρουν τα 
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αντίστοιχα σημεία στο διήγημα, από τα οποία αντλούν πληροφορίες για την απάντησή 
τους. Οι μαθητές αναφέρθηκαν στην προβιομηχανική εποχή και εντόπισαν τα σημεία, 
που αναφέρονται στα «εργαστήρια», τα ταμπάκικα, «όλα θα΄τανε καμιά δεκαπενταριά-
είκοσι αυτά τα’ εργαστήρια, λιθόχτιστα, δίπατα…», «…Όλα τ’ άλλα μέναν όπως ήταν 
από τον καιρό που πρωτόγιναν τα εργαστήρια». Σημείωσαν ότι πρόκειται για κοινωνία 
μετάβασης σε βιομηχανικό σύστημα παραγωγής και αναφέρθηκαν στα σημεία «…Κι 
οι ταμπάκοι δεν πρόφτασαν κι αυτοί να δουν τι γίνεται γύρω τους, τι ν’ άλλαξε τάχα 
και πότε ν’ άλλαξε, κι η δουλειά στα ταμπάκικα όλο και χειρότερα πήγαινε. Σεβρά, 
λουστρίνια, αδιάβροχα τα φέρναν απόξω, φθηνότερα….… οι σάλπιγγες των νέων και-
ρών γκρέμιζαν από θεμέλια τα τείχη της ταμπάκικης Ιεριχώς μέσα σε πανδαιμόνιο και 
ουρλιαχτά μηχανών». 

Ο διδάσκων ζήτησε από τους μαθητές να συνδέσουν τον τίτλο της ευρύτερης συλλογής 
διηγημάτων του Δ. Χατζή «Το τέλος της μικρής μας πόλης» με το περιεχόμενο του 
συγκεκριμένου διηγήματος «Ο Σιούλας ο ταμπάκος». Οι μαθητές αναφέρθηκαν στο 
τέλος της συντεχνίας των ταμπάκων των Ιωαννίνων που μάλλον σηματοδοτεί και άλλες 
αλλαγές που γίνονται παράλληλα στα Ιωάννινα και δηλώνουν το τέλος μιας εποχής, 
όπως αυτή περιγράφεται στη συλλογή διηγημάτων του Δ. Χατζή.  

Στη συνέχεια ο διδάσκων ρώτησε τους μαθητές για τις πολιτικές πεποιθήσεις των τα-
μπάκων και τη στάση τους απέναντι στο ξενόφερτο στοιχείο. Οι μαθητές αναφέρθηκαν 
στις βενιζελικές τους πεποιθήσεις «…ψήφιζαν πάντοτε και το βενιζελικό υποψήφιο 
δήμαρχο και τους βενιζελικούς επιτρόπους στο μητροπολιτικό ναό...». 

Προχωρώντας στην κατά μέρη προσέγγιση ο διδάσκων με σχετική ερώτηση παρώθησε 
τους μαθητές στη διερεύνηση και άλλων κοινωνικών ομάδων, για τις οποίες γίνεται 
λόγος στο διήγημα και των σχέσεών τους με τους ταμπάκους. Οι μαθητές επεσήμαναν 
ότι οι ταμπάκοι εργάζονται όλοι μαζί και μαζεύονται σε δικά τους καφενεία και «κρα-
σοπουλιά». Οι σχέσεις τους με τις άλλες κοινωνικές ομάδες είναι περιορισμένες ή α-
νύπαρκτες. Για την ολοκλήρωση της σκιαγράφησης των ταμπάκων ο διδάσκων  ρώ-
τησε για τη στάση των Ταμπάκων απέναντι σε ξενόφερτα στοιχεία. Οι μαθητές απά-
ντησαν ότι ήταν πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε όλες τις άλλες επαγγελματικές ομά-
δες. Ειδικότερα, αναφέρθηκαν στο σημείο που λέει «Μετσοβίτες και ζαγορίσιοι -από 
τα βλαχοζάγορα- δούλευα εκεί. Οι  Ταμπάκοι δεν είχανε κανένα νταραβέρι μαζί τους.»  
ή στο σημείο «Οι Ταμπάκοι ψώνιζαν άμα χρειαζόταν κάτι, μα και εκεί  δεν είχανε 
πολλά νταραβέρια  με τους χωριάτες.»  

Έπειτα ο διδάσκων ρώτησε τους λόγους που οδήγησαν στον οικονομικό μαρασμό των 
Ταμπάκων. Οι μαθητές απάντησαν ότι για τις οικονομικές δυσκολίες ευθύνεται στην 
ουσία η εκβιομηχάνιση και το κλειστό επάγγελμα, που ασκούσαν, με αποτέλεσμα κα-
νένας ξένος να μην εισέρχεται σ’ αυτό και μ’ αυτό τον τρόπο να μην είναι δυνατό να 
αλλάξει τίποτα. Αναφέρθηκαν στο σημείο: « Κι οι ταμπάκοι δεν πρόφτασαν και αυτοί 
να ιδούνε  τι γίνεται γύρω τους τι ν’ άλλαξε τάχα και πότε ν΄ αλλάξει τη δουλειά και τα 
ταμπάκικα όλο και χειροτέρευε. Τα εισαγόμενα δέρματα και οι μηχανές φταίνε για τον 
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ξεπεσμό των ταμπάκων». Στη συνέχεια συζητήθηκαν στην τάξη οι οικονομικές δυσκο-
λίες και η ανέχεια, που αντιμετώπιζαν οι οικογένειες των ταμπάκων. Οι μαθητές ανέ-
φεραν τις οικονομικές δυσκολίες που περιγράφονται στο διήγημα και υπογράμμισαν 
ότι το κυνήγι, το οποίο αποτελούσε ένα είδος διασκέδασης στην αρχή του διηγήματος, 
στο τέλος του κατέληξε ν’ αποτελεί βιοποριστικό στοιχείο. 

Τέλος, πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι τα-
μπάκοι, για να αποφύγουν τον οικονομικό μαρασμό και στην ουσία τη διάλυση του 
επαγγέλματός τους. Πολλοί αναφέρθηκαν στον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος και 
στην αλλαγή της νοοτροπίας, άλλοι μαθητές θεώρησαν ότι ήταν αδύνατον να αλλά-
ξουν, γιατί δε γνώριζαν κάτι άλλο να κάνουν. Κάποιοι μαθητές αναφέρθηκαν στην α-
γορά μηχανημάτων και στην εισαγωγή δερμάτων. Τέλος, άλλοι μίλησαν για συνεργα-
σία των ταμπάκων μεταξύ τους σε ένα είδος συνεταιρισμού, για να αντιμετωπίσουν 
από κοινού τα προβλήματα . 

Επίσης,  συζητήθηκε με τους μαθητές και το τέλος του διηγήματος. Ζητήθηκε να φα-
νταστούν την τελευταία σκηνή του διηγήματος ως ένα πίνακα ζωγραφικής. Τι θα έβλε-
παν σ’ αυτόν τον πίνακα; Οι μαθητές περιέγραψαν ένα πίνακα που στο βάθος φαίνεται 
το παζάρι, ο Σιούλας ως μια κεντρική μορφή στο πίνακα, με πρόσωπο σαστισμένο και 
απορημένο, ενώ κάπου στο βάθος δεξιά απεικονίζονται οι σάλπιγγες της αλλαγής.  

Τα αποτελέσματα από την παρατήρηση των διδασκαλιών 

Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της παρατήρησης διαπιστώθηκε  αύξηση 
της συμμετοχής των μαθητών, μάλιστα, συμμετείχαν και μαθητές που συνήθως δεν 
είχαν συμμετοχή σε προηγούμενες διδασκαλίες, (σύμφωνα με τις σημειώσεις του διδά-
σκοντα από τις προηγούμενες διδασκαλίες σε άλλα λογοτεχνικά κείμενα) αλλά και αύ-
ξηση  του αριθμού των απαντήσεων από κάθε μαθητή, σύμφωνα με την παρακάτω 
κλείδα παρατήρησης που χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια των διδασκαλιών.  

Κλείδα παρατήρησης 

  ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΕΙΣ 

ΜΑΘΗ-
ΤΕΣ 

1 Εντοπισμός κοινωνικοπολιτικού πλαισίου του    
   διηγήματος και της σημασίας του για το νό-
ημα 

 
39 

 
30 

2  Εντοπισμός  ιδεολογικού πλαισίου  του κειμέ-
νου  και της σημασίας του για το νόημα 

 
56 

 
45 

3 Συσχέτιση των κοινωνικών και ιδεολογικών 
εννοιών με σημεία του κειμένου      

 
63 

 
55 

4 Ιδέες, κρίσεις, απόψεις των μαθητών για στοι-
χεία του κειμένου 25 

 
20 

5 Διερευνητικές ερωτήσεις για το κείμενο   
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15 10 
6 Προβλέψεις-υποθέσεις για τις δράσεις των η-

ρώων  και την εξέλιξη του κειμένου 
 

12 
 
8 

7 Χαρακτηρισμός προσώπων, συγκρίσεις    χα-
ρακτήρων, κατανόηση της δράσης τους 

 
36 

 
15 

8 Αναγνώριση των κοινωνικών γεγονότων του  
κειμένου και ερμηνεία 

 
16 

 
9 

9 Αναγνώριση των αισθητικών δεδομένων του   
Κειμένου (λέξεις, εικόνες, ύφος, διάλογοι ) και 
η συμβολή τους στο όλον. 

 
36 

 
15 

10 Αναγνώριση των αφηγηματικών τεχνικών και 
της συμβολής τους στο νόημα 

12 6 

11 Αναγωγές της ιστορίας του διηγήματος ή μέ-
ρους   αυτής σε προσωπικές εμπειρίες και βιώ-
ματα των  μαθητών 

 
5 

 
3 

12 Αναγωγές  της ιστορίας του διηγήματος ή μέ-
ρους αυτής στην ευρύτερη κοινωνική πραγμα-
τικότητα 

 
12 

 
9 

13 Επιμέρους/Γενικά συμπεράσματα 6 3 
 

Η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ» περιλαμβάνει τον αριθμό των απαντήσεων που δόθηκαν 
συνολικά και στις τρείς ώρες των διδασκαλιών  στην κάθε κατηγορία της κλείδας πα-
ρατήρησης και η στήλη «ΜΑΘΗΤΕΣ» περιλαμβάνει τον αριθμό των μαθητών/τριών 
που συμμετείχαν συνολικά και στις τρεις διδασκαλίες. Το σύνολο των μαθητών/τριών 
του τμήματος ήταν 26 άτομα. 

 Σε αρκετές κατηγορίες της παραπάνω κλείδας παρατηρούμε μεγαλύτερο αριθμό στις 
«ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ» από τον αντίστοιχο αριθμό στους «ΜΑΘΗΤΕΣ». Αυτό προκύπτει 
γιατί αρκετοί μαθητές είχαν επανειλημμένη συμμετοχή στην ίδια κατηγορία συνολικά 
για τις τρεις ώρες διδασκαλίας. Από την κλείδα παρατήρησης λοιπόν, αλλά και από τις 
σημειώσεις των διδασκόντων προκύπτει ότι η  διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεω-
ρίας για τις όψεις μεταβολής των κοινωνικών συστημάτων, και συγκεκριμένα για το 
πέρασμα από τη βιοτεχνία στη βιομηχανία, φαίνεται ότι διευκόλυνε τους μαθητές στην 
κατανόηση του πλαισίου του διηγήματος, στη σκιαγράφηση του χώρου και των κοινω-
νικών δεδομένων της εποχής που διαδραματίζεται η ιστορία του Δ. Χατζή. Από τον 
αριθμό των απαντήσεων και τον αριθμό των μαθητών/τριών που συμμετείχαν, όπως 
παρατηρούμε στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία της κλείδας παρατήρησης, αντιλαμ-
βανόμαστε ότι κατανόησαν την θεωρία, τη συνέδεσαν με το διήγημα και στη συνέχεια 
η ανταπόκρισή τους στις υπόλοιπες κατηγορίες έδειξε ότι η θεωρία λειτούργησε σαν 
πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν για να αναπτύξουν τις ερμηνείες τους.  

Οι μαθητές εντόπισαν σε μεγάλο ποσοστό τις βασικές αιτίες του οικονομικού μαρα-
σμού των Ταμπάκων. Κατανόησαν τις παραδοσιακές δομές του συστήματος 
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παραγωγής και τις ανέφεραν στις απαντήσεις τους. Έδωσαν έμφαση στην παλαιά τε-
χνολογία επεξεργασίας των δερμάτων, ενώ ταυτόχρονα ο κόσμος εκσυγχρονίζεται τε-
χνολογικά, μηχανοποιείται η παραγωγή και χαμηλώνει το κόστος παραγωγής. Υπο-
γράμμισαν ότι οι Ταμπάκοι δεν κατάφεραν εξαιτίας της νοοτροπίας τους και της κλει-
στής ομάδας στην οποία ανήκουν να προσαρμοστούν στα καινούργια δεδομένα της 
εποχής, με αποτέλεσμα να συναντήσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η ανάλυση 
των απαντήσεων των μαθητών έδειξε ότι κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τη θεωρία που 
διδάχθηκαν και χρησιμοποίησαν. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η παρατήρηση κατά τη διάρκεια των ερευνητικών διδασκαλιών έδειξε ότι οι μαθητές 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στο κύριο χαρακτηριστικό και κεντρικό στόχο της διε-
πιστημονικής διδασκαλίας, ο οποίος είναι η σφαιρικότερη κατανόηση της γνώσης. Θα 
λέγαμε λοιπόν, ότι σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα δηλαδή,  αν και 
κατά πόσο η το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να λειτουργήσει ως  «εμπειρία ζωής» για 
τους μαθητές, ώστε να διευκολυνθούν στην κατανόηση κοινωνιολογικών νοημάτων, 
τα συμπεράσματά  μας είναι ότι όντως η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας φά-
νηκε  να τους διευκόλυνε πολύ στις ερμηνείες τους δεδομένου ότι  οι απαντήσεις των 
μαθητών για την ερμηνεία του κειμένου περιελάμβαναν στοιχεία της κοινωνιολογικής 
θεωρίας που είχαν διδαχθεί. Οι απαντήσεις τους για το κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο του 
διηγήματος, οι ερμηνείες για τις συμπεριφορές των ηρώων, η αναγνώριση των κοινω-
νικών γεγονότων του κειμένου είχαν επιχειρηματολογία που βασιζόταν και διέπλεκε 
σε μεγάλο βαθμό την κοινωνιολογία, που είχαν διδαχθεί. Από την άλλη πλευρά, παρα-
τηρήσαμε τη δυνατότητα των μαθητών να συσχετίσουν τις πληροφορίες που τους έδινε 
το λογοτεχνικό κείμενο με εκείνες της κοινωνιολογικής θεωρίας.  

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό μας ερώτημα, δηλαδή αν και κατά πόσο η επεξεργασία 
λογοτεχνικών κειμένων με την παράλληλη διδασκαλία κοινωνιολογικών θεμάτων θα 
αυξήσει το ενδιαφέρον τους για τη λογοτεχνία και θα οδηγήσει σε μια πιο επαρκή ανά-
γνωση του λογοτεχνικού κειμένου, θεωρούμε ότι η αύξηση του αριθμού των συμμετε-
χόντων μαθητών/τριών από προηγούμενες διδασκαλίες, μαζί με τα στοιχεία από τις 
παρατηρήσεις του διδάσκοντα ότι συμμετείχαν και μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν συμ-
μετείχαν σε προηγούμενες διδασκαλίες λογοτεχνικών κειμένων, επιβεβαίωσε την υπό-
θεσή μας ότι είναι δυνατόν η διεπιστημονικότητα να δημιουργήσει ενδιαφέρον για την 
Λογοτεχνία και να οδηγήσει σε μια επαρκή ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου.  

Ως προς το τρίτο ερώτημα σχετικά με τις ευκολίες ή δυσκολίες που παρατήρησαν οι 
εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή της ερευνητικής διδακτικής διαδικασίας  θα λέγαμε 
ότι αντιληφθήκαμε ότι οι  βασικές δυσκολίες αυτής της μορφής διδακτικής προσέγγι-
σης δεν έγκεινται στη διδακτική διαδικασία των παράλληλα διδασκόμενων μαθημά-
των, αλλά στην ενεργοποίηση την νοητικών μηχανισμών των μαθητών, η οποία, θεω-
ρούμε ότι  με τον χρόνο και την επανάληψη των διεπιστημονικών σεναρίων διδασκα-
λίας αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε σε γόνιμη διαδικασία για τους μαθητές/τριες.  
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Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε σχετικά με τις δυσκολίες που επισημά-
ναμε στις διεπιστημονικές διδασκαλίες  την αντικειμενική δυσκολία του Α.Π. να δια-
σφαλίσει αφενός την εσωτερική συνοχή και αλληλουχία των γνώσεων και πληροφο-
ριών εντός κάθε κλάδου και αφετέρου να αντιστοιχίσει χρονικά τις επιμέρους συγγε-
νεύουσες ενότητες μέσα στο Ωριαίο Πρόγραμμα. Στην περίπτωση της αξιοποίησης των 
λογοτεχνικών κειμένων στη διδασκαλία το πρόβλημα αυτό μετριάζεται, καθώς η τή-
ρηση στην αλληλουχία της διδασκαλίας των κειμένων δεν είναι καθορισμένη, οπότε 
αυτή μπορεί να προσαρμοστεί στην αλληλουχία των ενοτήτων του μαθήματος της Κοι-
νωνιολογίας. Το πρόβλημα είναι ορατό όταν η διευθέτηση των περιεχομένων των σχο-
λικών εγχειριδίων της Λογοτεχνίας τυχαίνει να είναι αναντίστοιχη σε μεγάλο βαθμό με 
τα θέματα που εξετάζονται στο μάθημα της Κοινωνιολογίας στην ίδια τάξη, οπότε, 
κάθε απόπειρα παραλληλίας είναι αδύνατη. Ως λύση στα παραπάνω προτείνεται η διευ-
θέτηση του περιεχομένου των σχολικών εγχειριδίων της Λογοτεχνίας για κάθε τάξη 
και βαθμίδα, ώστε να περιέχουν μια ενότητα με 5-6 λογοτεχνικά κείμενα (επιλεγμένα 
με λογοτεχνικά κριτήρια πρωτίστως) που να αντιστοιχούν σε κάποια βασικά θέματα-
ενότητες της ύλης που διδάσκεται στο μάθημα της Κοινωνιολογίας της αντίστοιχης 
τάξης.  

Καταληκτικά, ως προς το τελικό ερευνητικό μας ερώτημα σχετικά με το αν και κατά 
πόσο η διεπιστημονική διδασκαλία αναπτύσσει επαγγελματικά τους εμπλεκόμενους 
εκπαιδευτικούς θα λέγαμε ότι έγινε φανερό ότι με ανάλογες διδακτικές πρακτικές ο/η 
εκπαιδευτικός ανανεώνει το ενδιαφέρον του/της για τη διδασκαλία και εμπλουτίζει τις 
διδακτικές τεχνικές που εφαρμόζει. Αναμφίβολα, η συνεργασία στην τάξη δύο εκπαι-
δευτικών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει την εκπόνηση ενός οργανωμένου 
διδακτικού σχεδίου και την παραδοχή ότι πρόθεση της διδακτικής παρέμβασης είναι η 
διευκόλυνση των μαθητών/τριών, προκειμένου το μαθησιακό αποτέλεσμα να είναι ι-
κανοποιητικό. Ωστόσο, από τις επιχειρούμενες διεπιστημονικές διδασκαλίες σχηματί-
σαμε την άποψη ότι με τη  διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας μειώνεται η 
απομόνωση των εκπαιδευτικών και επιλύονται αποτελεσματικότερα προβλήματα της 
τάξης. Επίσης,  διευρύνεται η κατανόησή τους  σχετικά με τη διδασκαλία και τη μά-
θηση και εξασφαλίζεται η καλύτερη διασύνδεση των διδακτικών αντικειμένων. Όλα τα 
παραπάνω στοιχεία βοηθούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής κουλτούρας του εκ-
παιδευτικού και συντείνουν στην επαγγελματική του ανάπτυξη. 
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Η αξιοποίηση της παρατήρησης και της καταγραφής στην αξιολόγηση της μαθη-
σιακής εξέλιξης των μικρών παιδιών 
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Περίληψη 

Στην προσχολική εκπαίδευση η αξιολόγηση του νηπίου αποτελεί μια από τις βασικές 
και σημαντικές συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς η εφαρμογή της, με 
τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών, επιφέρει θετικά αποτελέσματα για όσους 
εμπλέκονται στην μαθησιακή διαδικασία, εκπαιδευτικούς-μαθητές-γονείς. Ο σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει και να παρουσιάσει τις απόψεις των νηπια-
γωγών σχετικά με την αξιοποίηση των μεθόδων της παρατήρησης και της καταγραφής 
στην αξιολόγηση της μαθησιακής εξέλιξης των μικρών παιδιών. Έτσι, διεξήχθη μια 
έρευνα επισκόπησης, μικρής κλίμακας, σε 62 νηπιαγωγούς που εργάζονται σε δημόσια 
νηπιαγωγεία του Ν. Χανίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συστηματική παρατήρηση 
και οι καταγραφές αποτελούν πολύτιμο εργαλείο της αξιολόγησης των μικρών παιδιών. 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, οι νηπιαγωγοί ε-
πισημαίνουν ελλείψεις σε επίπεδο επιμόρφωσής τους στην διαδικασία της αξιολόγη-
σης. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη επιμόρφωσής τους, είτε μέσα από το πρό-
γραμμα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων είτε μέσα από σεμινάρια. Συμπερα-
σματικά, οι μέθοδοι της παρατήρησης και της καταγραφής είναι ένα θέμα που απασχο-
λεί τους/τις νηπιαγωγούς καθώς θεωρούν ότι συμβάλλει θετικά στην αξιολόγηση της 
μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση, παρατήρηση, καταγραφές, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση των νηπίων, σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003) και τον Οδηγό Νηπια-
γωγού (2006), είναι μια διαρκής διαδικασία, με διαμορφωτικό κυρίως χαρακτήρα, η 
οποία αποσκοπεί στην συστηματική ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και στη βελτίωση της παιδαγωγικής πράξης. Εστιάζοντας στο χώρο της προσχολικής 
ηλικίας, οι νηπιαγωγοί ακολουθούν διάφορες μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης, όπως 
αυτές αναδεικνύονται μέσα από τα ευρήματα της ερευνητικής βιβλιογραφίας (Καζέλα 
& Κακανά, 2009; Κακανά, 2006; Μπότσογλου & Παναγιωτίδου, 2006; Ντολιοπούλου, 
Ζωγράφου-Τσαντάκη & Στεφανή, 2009; Ρεκαλίδου, 2008; Σιβροπούλου, Τσακιρίδου 
& Παπαδοπούλου, 2006). Ανάμεσα τους συμπεριλαμβάνονται ο φάκελος εργασιών 
(portfolio), η συστηματική παρατήρηση και οι καταγραφές.  

Η ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνουν τη σπουδαιότητα και τη σημασία 
της αξιολόγησης των μικρών παιδιών (Davies & Le Mahieu, 2003; Epstein, Schwein-
hart, De Bruin & Robin, 2004; Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008; Σακελλαρίου, 
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2006) εστιάζοντας κυρίως στη χρήση εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. Μέσα από 
την ελληνική βιβλιογραφική ανασκόπηση διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες μελέτες 
που ερευνούν την αξιολόγηση του νηπίου επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες μεθό-
δους-τεχνικές, όπως ο φάκελος αξιολόγησης (portfolio) ενώ παρατηρήθηκε ένα βιβλιο-
γραφικό κενό για τη χρήση της παρατήρησης και των καταγραφών στο νηπιαγωγείο. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες θεωρήσεις, θα γίνει προσπάθεια να διερευ-
νηθούν και να καταγραφούν οι απόψεις των νηπιαγωγών για την αξιολόγηση του νη-
πίου γενικότερα και για τη χρήση της παρατήρησης και των καταγραφών στο νηπια-
γωγείο ειδικότερα.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η παρατήρηση αφορά τη διαδικασία κατά την οποία παρατηρούνται από τον εκπαιδευ-
τικό όλες οι δραστηριότητες και συμπεριφορές του παιδιού (Forman & Hall, 2005). Για 
την Marion (2004) συνιστά μια δυναμική διαδικασία όπου ο παρατηρητής διατυπώνει 
υποθέσεις για κάποιο πρόβλημα, παρατηρεί, καταγράφει, συλλέγει υλικό από τα παιδιά 
και αξιοποιεί τις παρατηρήσεις του στην αξιολογική διαδικασία των παιδιών. Οι Co-
hen, Stern και Balaban (2001) τονίζουν την αξία της παρατήρησης για τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας υποστηρίζοντας ότι «αποτελεί τον καλύτερο τρόπο γνωριμίας με την 
φύση και τον πλούτο της προσωπικότητας του παιδιού γενικότερα» (σ. 16).  

Η καταγραφή είναι η διαδικασία, κατά την οποία, ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει, κα-
ταγράφει και ερμηνεύει με διάφορους τρόπους όσα παρατήρησε από τους μαθητές της 
τάξης του, ώστε να αποτυπώσει τα στάδια της μαθησιακής εξέλιξης ή πιθανής στασι-
μότητας των μικρών παιδιών (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Η χρήση 
των καταγραφών, σύμφωνα με τις Κακανά και Μπότσογλου (2016), είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τον παρατηρητή-εκπαιδευτικό διότι: α) επιτρέπουν την εις βάθος διε-
ρεύνηση και κατανόηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, β) ενθαρρύνουν τον αναστο-
χασμό, και γ) τη συνειδητοποίηση των παραμέτρων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
των πιθανών αλληλεπιδράσεων με προοπτική τη δράση και την παρέμβαση.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Gronlund & James, 2013; Jablon, Dombro, & 
Dichtelmiller, 2007; Κακανά & Μπότσογλου, 2016; Nilsen, 2017; Ντολιοπούλου & 
Γουργιώτου, 2008; Wortham, 2012), οι επικρατέστερες τεχνικές παρατήρησης και κα-
ταγραφής των δεδομένων της μαθησιακής εξέλιξης των παιδιών είναι: το παιδαγωγικό 
ημερολόγιο, οι φωτογραφήσεις-μαγνητοσκοπήσεις-βιντεοσκοπήσεις, οι κλίμακες δια-
βάθμισης, οι ανεκδοτικές εκθέσεις, οι ημιδομημένες/δομημένες συνεντεύξεις, οι τρέ-
χουσες καταγραφές, οι ρουμπρίκες, οι κλίμακες ελέγχου και τα δείγματα χρόνου/γεγο-
νότος. Ποιες είναι όμως οι μορφές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται από τους/τις 
νηπιαγωγούς; Πώς επιτυγχάνεται μεθοδολογικά η αξιολόγηση των νηπίων; 

Η αναγκαιότητα λοιπόν αυτής της έρευνας έγκειται στην έλλειψη ελληνικών ερευνητι-
κών μελετών αναφορικά με τη χρήση της παρατήρησης και των καταγραφών, ως τε-
χνικών αξιολόγησης, στο χώρο του νηπιαγωγείου στο πλαίσιο της αξιολόγησης των 
μικρών παιδιών. Έτσι, μια έρευνα επισκόπησης, μικρής κλίμακας, διεξήχθη με 
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απώτερο σκοπό την καταγραφή των απόψεων των νηπιαγωγών της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ν. Χανίων για την αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο και για την αξιοποίηση των 
μεθόδων της παρατήρησης και των καταγραφών.  

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα επεδίωξε να διερευνήσει τα ακόλουθα ερευνη-
τικά ερωτήματα: (α) το βαθμό επιμόρφωσης των νηπιαγωγών πάνω σε θέματα αξιολό-
γησης των νηπίων, (β) τις απόψεις των νηπιαγωγών για τη σημασία της αξιολόγησης 
στο νηπιαγωγείο, (γ) τις τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί για 
την αξιολόγηση των νηπίων, (δ) τις απόψεις των νηπιαγωγών για την αξία της παρατή-
ρησης και της καταγραφής, (ε) τις απόψεις των νηπιαγωγών για το αν, πόσο συχνά και 
σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούν την παρατήρηση και τις καταγραφές, και (ζ) τις 
επιμορφωτικές ανάγκες των νηπιαγωγών ως προς μια πιο αποτελεσματική αξιολόγηση 
στην προσχολική τάξη. 

Μεθοδολογία 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας προήλθε από τον πληθυσμό των νηπιαγωγών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης που εργάζονται σε δημόσια νηπιαγωγεία του Νομού Χανίων κατά το σχο-
λικό έτος 2015-2016 και αποτελείται από 62 νηπιαγωγούς. Η επιλογή των νηπιαγωγών 
έγινε με βολική δειγματοληψία. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται σε μικρής κλίμακας 
έρευνες, όπου ο ερευνητής έχει τις μεγαλύτερες ευκολίες πρόσβασης σε άτομα που 
βρίσκονται πιο κοντά του (Cohen, Manion, & Morisson, 2008). Η ανάλυση των δεδο-
μένων έδειξε ότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του δείγματος (93,5%, Ν=62) 
ενώ ως προς τα έτη υπηρεσίας το 40,3% του δείγματος εργάζεται από 1 έως 10 έτη και 
το 22,6% από 11 έως 20 έτη. Επιπλέον, η ηλικιακή ομάδα 34-44 ετών αποτελεί το 
μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (40,3%) ενώ αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο 
των νηπιαγωγών, το 64,5% είναι απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων. 

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο ως το καταλλη-
λότερο μεθοδολογικό εργαλείο καθώς διευκολύνει τη συλλογή δεδομένων από ένα με-
γάλο αριθμό ατόμων και την στατιστική τους ανάλυση (Παπαναστασίου & Παπανα-
στασίου, 2005). Η εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της έρευνας έγινε 
με την διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας σε τρία δημόσια νηπιαγωγεία, ώστε να γίνουν οι 
απαιτούμενες τροποποιήσεις του ερωτηματολογίου σε μορφολογικό, νοηματικό και 
συντακτικό επίπεδο.  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρία μέρη με 10 ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος πε-
ριλάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγμα-
τος. Το δεύτερο μέρος περιλάμβανε μια ερώτηση κλειστού τύπου για το είδος της επι-
μόρφωσης των νηπιαγωγών σχετικά με την αξιολόγηση των νηπίων. Το τρίτο μέρος 
περιλάμβανε: α) ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με τη συμβολή της αξιολόγησης 
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στο νηπιαγωγείο, τις τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται, την αξία της παρα-
τήρησης και των καταγραφών, τη χρονική στιγμή και τη συχνότητα χρήσης της παρα-
τήρησης και των καταγραφών, τις τεχνικές συλλογής και καταγραφής των δεδομένων 
των παρατηρήσεων, τις απόψεις των νηπιαγωγών για τους καταλληλότερους τρόπους 
επιμόρφωσης που θα επιθυμούσαν να λάβουν για την αξιολόγηση και β) μια ερώτηση 
ανοιχτού τύπου για συμπληρωματικές απόψεις σχετικά με την αξιολόγηση. Για τις ε-
ρωτήσεις χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα τύπου Likert με πέντε διαβαθμίσεις (καθόλου, 
λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ) και η κλίμακα σημασιολογικής διαφοροποίησης με 
πέντε διαβαθμίσεις (1=ελάχιστος βαθμός, 2, 3, 4, 5=μέγιστος βαθμός). 

Αποτελέσματα 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πα-
κέτου SPSS 21.0 και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της περιγραφικής στατιστικής ανά-
λυσης. Τα στατιστικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συχνότητα (Ν), τα πο-
σοστά (%), η επικρατούσα τιμή (mode) και η ενδιάμεση τιμή (median). 

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αναφερόταν στα δημογραφικά στοιχεία του 
δείγματος. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε μια ερώτηση σχετικά 
με την επιμόρφωση των νηπιαγωγών αναφορικά με την αξιολόγηση του νηπίου. Ο πί-
νακας 1 παρουσιάζει την επικρατούσα τιμή (mode) και την ενδιάμεση τιμή (median) 
για το βαθμό επιμόρφωσης των νηπιαγωγών.  

Πίνακας 1: Βαθμός Επιμόρφωσης των Νηπιαγωγών για την Αξιολόγηση του Νηπίου 

Βαθμός επιμόρφωσης των νη-
πιαγωγών για την αξιολόγηση 
του νηπίου 
 

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΤΙΜΗ 
MODE* 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 
ΤΙΜΗ 

MEDIAN 

Επιμόρφωση κατά τη διάρκεια 
των προπτυχιακών σπουδών 2,0 2,0 (min.1-max.4) 

Παρακολούθηση σεμιναρίων 
μετά τις προπτυχιακές σπουδές 2,0 2,0 (min.1-max.5) 

Μελέτη σχετικών βιβλίων 2,0 2,0 (min.1-max.5) 
*Κλίμακα 1-5, όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ.  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, οι νηπιαγωγοί έχουν πολύ μικρή επιμόρφωση για την 
αξιολόγηση του νηπίου κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές (mode=2,0 και me-
dian=2,0) ενώ η επιμόρφωση τους μέσω σεμιναρίων ή μέσω μελέτης συναφών βιβλίων 
κυμαίνεται σε μικρό βαθμό (mode=2,0 και median=2,0). 

Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα διερευνάται η συμβολή της αξιολόγησης στο νηπια-
γωγείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί αναγνωρίζουν τη συμβολή της 
αξιολόγησης στην ανατροφοδότηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(mode=3,0 και median=4,0) ενώ ταυτόχρονα θεωρούν σημαντική την αξία της στην 
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καταγραφή της ατομικής εξέλιξης του παιδιού, στον εντοπισμό των παιδιών με μαθη-
σιακές δυσκολίες και στην ενημέρωση της οικογένειας (mode=4,0 και median=4,0). 

Προχωρώντας στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα, στον πίνακα 2 παρουσιάζονται η επι-
κρατούσα τιμή και η ενδιάμεση τιμή των μεθόδων και τεχνικών της αξιολόγησης που 
χρησιμοποιούν οι νηπιαγωγοί στην εκπαιδευτική πρακτική του νηπιαγωγείου. 

Πίνακας 2: Μέθοδοι και Τεχνικές Αξιολόγησης του Νηπίου 

Μέθοδοι και Τεχνικές Αξιολόγησης του Νη-
πίου 

MODE* MEDIAN 

Συστηματική παρατήρηση 4 4 (min.1-max.5) 
Ημερολόγιο νηπιαγωγού 1 1 (min.1-max.5) 
Καταγραφές στην έναρξη της σχολικής χρο-
νιάς 3 3 (min.1-max.5) 

Φάκελος εργασιών (portfolio) 1 1 (min.1-max.5) 
E-portfolio 1 1 (min.1-max.5) 
Φύλλα αξιολόγησης νηπίων 4 4 (min.1-max.5) 
Ερωτηματολόγια 1 1 (min.1-max.5) 
Τεστ 1 1 (min.1-max.5) 
Συνεντεύξεις με τα νήπια (μαγνητοφωνή-
σεις) 2 2 (min.1-max.4) 

Βιντεοσκοπήσεις 2 2 (min.1-max.5) 
Περιστασιακές σημειώσεις 2 2 (min.1-max.5) 
Αυτοαξιολόγηση του νηπίου 2 2 (min.1- max.4) 
Άλλο - - 

* Κλίμακα 1-5, όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ. 

Παρατηρώντας τον πίνακα 2, η υψηλότερη προτίμηση συγκεντρώνεται από τη χρήση 
της συστηματικής παρατήρησης (mode=4,0 και median=4,0) ενώ την χαμηλότερη προ-
τίμηση συγκεντρώνουν το ημερολόγιο, ο φάκελος εργασιών, τα τεστ, το ερωτηματο-
λόγιο και το e-portfolio (mode=1,0 και median=1,0).  

Το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα αποσκοπούσε στην καταγραφή της αξίας της παρατή-
ρησης και των καταγραφών. Ο πίνακας 3 παρουσιάζει το βαθμό συμφωνίας των νηπια-
γωγών αναφορικά με την αξία της χρήσης της παρατήρησης και των καταγραφών στην 
αξιολόγηση των νηπίων.  

 

Πίνακας 3: Απόψεις των Νηπιαγωγών για την Αξία της παρατήρησης και της καταγρα-
φής 

Απόψεις των 
Νηπιαγωγών 

Ποσοστό διαβάθμισης (%) MODE MEDIAN 
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Ελάχ. 

Βαθμός 1 2 3 4 
Μέγ. 

Βαθμός 5   

Δίνονται πολύτι-
μες πληροφορίες 
για τη μαθησιακή 
εξέλιξη και πρό-
οδο των παιδιών 

0 4,8 37,1 32,3 25,8 3 
4 (min.2-
max.5) 

Προσφέρεται 
μια ολιστική ει-
κόνα των δυνα-
τοτήτων-αδυνα-
μιών των παι-
διών 

0 0 32,2 45,2 22,6 4 
4 (min.3-
max.5) 

Βοηθητικό μέσο 
για την παροχή 
πρόσθετης στή-
ριξης σε αδύ-
ναμα παιδιά 

0 1,6 21,0 51,6 25,8 4 4 (min.2-
max.5) 

Συμβάλλει στον 
αναστοχασμό 
του εκπαιδευτι-
κού 

0 0 43,5 33,9 22,6 3 
4 (min.3-
max.5) 

Ευκαιρίες για 
συνεργασία και 
ουσιαστική επι-
κοινωνία με την 
οικογένεια 

0 12,9 37,1 22,6 27,6 3 3 (min.2-
max.5) 

Βοηθά στη 
λήψη αποφά-
σεων στην εκ-
παιδευτική δια-
δικασία (διαφο-
ροποίηση-εξα-
τομίκευση διδα-
σκαλίας) 

0 11,3 40,3 24,2 24,2 3 3 (min.2-
max.5) 

Από τον πίνακα 3, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών (51,6%) 
υποστηρίζουν ότι η αξία της παρατήρησης και της καταγραφής έγκειται στο ότι αυτή 
διευκολύνει την ουσιαστική επικοινωνία και τη συνεργασία με την οικογένεια του νη-
πίου, καθώς προσφέρονται πολύτιμες και αξιόπιστες πληροφορίες για την πρόοδο και 
εξέλιξη των παιδιών (mode=4,0 και median=4,0).  
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Το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα είχε ως στόχο να καταγράψει αν οι νηπιαγωγοί χρησι-
μοποιούν την παρατήρηση και τις καταγραφές ως μέσα αξιολόγησης στην τάξη τους. 
Από την ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (88,7%) 
χρησιμοποιούν τις καταγραφές και την παρατήρηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 
νηπίου.  

Στη συνέχεια, ο πίνακας 4 παρουσιάζει την επικρατούσα και την ενδιάμεση τιμή των 
τεχνικών συλλογής και καταγραφής των παρατηρήσεων κατά τη διαδικασία της αξιο-
λόγησης των νηπίων. 

Πίνακας 4: Τεχνικές συλλογής και καταγραφής των παρατηρήσεων 

Απόψεις των Εκπαιδευτικών MODE* MEDIAN 

Παιδαγωγικό ημερολόγιο 3 3 (min.1-max.5) 

Ηλεκτρονικές καταγραφές 4 3 (min.2-max.5) 

Τρέχουσες καταγραφές 2 2 (min.1-max.5) 

Ανεκδοτικές καταγραφές 1 2 (min.1-max.4) 

Κλίμακες ελέγχου 1 2 (min.1-max.5) 

Κλίμακες διαβάθμισης 1 1 (min.1-max.4) 

Ρουμπρίκα 1 1 (min.1-max.4) 

Ατομικές συνεντεύξεις 3 3 (min.1-max.4) 

* Κλίμακα 1-5, όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ 

Η επικρατέστερη επιλογή, σύμφωνα με τον πίνακα 4, είναι οι ηλεκτρονικές καταγραφές 
(mode=4,0 και median=3,0) και ακολουθούν το ημερολόγιο και οι ατομικές συνεντεύ-
ξεις (mode=3,0 και median=3,0).  

Το έβδομο ερευνητικό ερώτημα είχε ως σκοπό να διερευνήσει πόσο συχνά και πότε 
παρατηρούν και καταγράφουν οι νηπιαγωγοί. Ο πίνακας 5 παρουσιάζει τη συχνότητα 
και το χρόνο υλοποίησης της παρατήρησης και των καταγραφών. 

Πίνακας 5: Η συχνότητα χρήσης της παρατήρησης και της καταγραφής στο νηπιαγωγείο 

Απόψεις των Εκπαιδευτικών MODE* MEDIAN 

Με χρονολογική σειρά από την 
αρχή της σχολικής χρονιάς 3 3 (min.1-max.5) 

238

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Σε ημερήσια βάση 2 2 (min.1-max.5) 

Σε εβδομαδιαία βάση 3 3 (min.1-max.5) 

Σε μηνιαία βάση 3 3 (min.1-max.5) 

Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 
δραστηριοτήτων 3 3 (min.1-max.5) 

Κατά τη διάρκεια των οργανωμένων 
δραστηριοτήτων 4 4 (min.2-max.5) 

* Κλίμακα 1-5, όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ 

Στον πίνακα 5 φαίνεται ότι οι νηπιαγωγοί παρατηρούν τα νήπια κατά τη διάρκεια των 
οργανωμένων δραστηριοτήτων (mode=4,0 και median=4,0) τόσο σε εβδομαδιαία όσο 
και σε μηνιαία βάση (mode=3,0 και median=3,0). 

Τέλος, το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αποσκοπούσε στην αποτύπωση των απόψεων 
των νηπιαγωγών για τους τρόπους επιμόρφωσής τους στην αξιολόγηση. Τα δεδομένα 
έδειξαν ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών (53,2%) θεωρεί καταλληλότερο τρόπο επι-
μόρφωσης την διεξαγωγή σεμιναρίων από τους σχολικούς σύμβουλους ενώ ένα μεγάλο 
ποσοστό (45,2%) υποστηρίζει πως η επιμόρφωση στο Πανεπιστήμιο συμβάλει σε με-
γάλο βαθμό στην επιμόρφωσή τους. 

Συζήτηση αποτελεσμάτων-Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, μια πρώτη διαπίστωση εί-
ναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος έχει επιμορφωθεί ελάχιστα στην αξιολό-
γηση του νηπίου. Παρόμοιο αποτέλεσμα επιβεβαιώνουν η έρευνα των Καζέλα και Κα-
κανά (2009). Παρομοίως, η έρευνα της Ρεκαλίδου (2008) αναφέρει ένα υψηλό ποσοστό 
83% νηπιαγωγών ότι δεν έχει λάβει επιμόρφωση ενώ σε αντίθεση έρχεται η έρευνα των 
Μπότσογλου και Παναγιωτίδου (2006), όπου ένα μεγάλο ποσοστό των νηπιαγωγών 
(86,3%) είχε επιμορφωθεί σε θέματα αξιολόγησης των νηπίων. Όσον αφορά τη συμ-
βολή της αξιολόγησης του νηπίου στο νηπιαγωγείο, οι νηπιαγωγοί πιστεύουν ότι η α-
ξιολόγηση συμβάλει κυρίως στην ανατροφοδότηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Επίσης, πιστεύουν ότι βοηθά στην καταγραφή της ατομικής εξέλιξης του 
παιδιού, στον εντοπισμό των παιδιών με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες και στην ενη-
μέρωση των γονέων. Συναφή είναι τα ευρήματα που παρουσιάζονται από αντίστοιχες 
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν (Βαϊρινού, Μπραγιάντση, Πασχάλη & 
Παυλίδου, 2013; Μπότσογλου & Παναγιωτίδου, 2006; Pekis, 2013). 

Ως κατάλληλη μέθοδο και τεχνική για την υλοποίηση της αξιολόγησης που χρησιμο-
ποιούν οι νηπιαγωγοί, θεωρείται η συστηματική παρατήρηση. Ακολουθούν οι συνε-
ντεύξεις, οι βιντεοσκοπήσεις, οι περιστασιακές σημειώσεις και η αυτοαξιολόγηση του 
νηπίου. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών (Κα-
ζέλα & Κακανά, 2009; Κακανά, 2006; Ντολιοπούλου, Ζωγράφου & Στεφανή, 2009; 
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Σιβροπούλου, Τσακιρίδου, & Παπαδοπούλου, 2006). H αξία της παρατήρησης και των 
καταγραφών ως κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία 
των νηπιαγωγών (51,6%) καθώς υποστηρίζουν ότι διευκολύνει την επικοινωνία, τη συ-
νεργασία και την αντικειμενική ενημέρωση με την οικογένεια του νηπίου. Ακολουθεί 
η άποψη ότι αποτελούν σημαντικό στοιχείο ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών για 
τη βελτίωση των εκπαιδευτικής πρακτικής στο πλαίσιο της τάξης. Συναφείς έρευνες 
από το πεδίο της ελληνικής ερευνητικής βιβλιογραφίας δεν υπάρχουν ώστε να επιβε-
βαιώσουν τα προαναφερόμενα ευρήματα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα αναφορικά με τη χρήση των τεχνικών της 
παρατήρησης και της καταγραφής καθώς η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος α-
παντά θετικά με ποσοστό 88,7%. Επίσης, οι περισσότεροι νηπιαγωγοί επιλέγουν τις 
ηλεκτρονικές καταγραφές, το παιδαγωγικό ημερολόγιο και τις ατομικές συνεντεύξεις 
με τα παιδιά ενώ οι ανεκδοτικές καταγραφές, οι κλίμακες ελέγχου/διαβάθμισης και οι 
ρουμπρίκες δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου από τους/τις νηπιαγωγούς. Η ανα-
σκόπηση της ελληνικής βιβλιογραφίας αναδεικνύει κυρίως το φάκελο εργασιών 
(portfolio), ως τη δημοφιλέστερη μέθοδο αξιολόγησης των νηπίων (Ζωγράφου, Κα-
μπέρη, & Μπιρμπίλη, 2006; Καζέλα & Κακανά, 2009; Μπότσογλου & Παναγιωτίδου, 
2006; Ντολιοπούλου & συν., 2009; Pekis, 2013; Σιβροπούλου & συν., 2006). 

Για τη συχνότητα χρήσης της παρατήρησης και των καταγραφών, υπερισχύει η τάση 
των νηπιαγωγών να παρατηρούν και να καταγράφουν τα δεδομένα των παρατηρήσεων 
τους κατά τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων, είτε σε εβδομαδιαία είτε σε 
μηνιαία βάση. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ως καταλληλότερος και ουσιαστικός τρό-
πος επιμόρφωσης σε θέματα αξιολόγησης η διεξαγωγή σεμιναρίων από τους σχολικούς 
σύμβουλους προσχολικής αγωγής και αντίστοιχους φορείς της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας. Παρόμοια ευρήματα παρουσιάζουν οι αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες (Γκα-
τζιούρα, Δραγκίνη, Μπιρμπίλη, & Σαρρή, 2008; Καζέλα & Κακανά, 2009· Ντολιοπού-
λου & συν., 2009; Pekis, 2013). 

Μετά την ανασκόπηση των δεδομένων της παρούσας έρευνας, το συμπέρασμα που 
προκύπτει είναι ότι οι νηπιαγωγοί, αν και έχουν ελλιπή επιμόρφωση σχετικά με την 
αξιολόγηση και τις μεθόδους της παρατήρησης και της καταγραφής, αναγνωρίζουν την 
αξία της και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη μαθησιακή εξέλιξη των παι-
διών. Αναφορικά με τις μεθόδους αξιολόγησης εφαρμόζουν συχνότερα τη συστημα-
τική παρατήρηση και επισημαίνουν ότι η αξία της αξιολόγησης έγκειται στη βελτίωση 
της συνεργασίας και της επικοινωνίας με τους γονείς. Επίσης, χρησιμοποιούν επί το 
πλείστο ηλεκτρονικές καταγραφές αποφεύγοντας τη χρήση άλλων μεθόδων καταγρα-
φών όπως τρέχουσες και ανεκδοτικές καταγραφές, κλίμακες ελέγχου/διαβάθμισης ή 
ρουμπρίκες. Τέλος, οι νηπιαγωγοί επισημαίνουν την ανάγκη για περαιτέρω επιμόρ-
φωσή τους αναφορικά με την αξιολόγηση των νηπίων από το/τη Σχολικό/ή Σύμβουλο 
Προσχολικής Αγωγής.  

Η αδυναμία της παρούσας έρευνας έγκειται στο μικρό αριθμό του δείγματος καθώς δεν 
επιτρέπει τη γενίκευση των συμπερασμάτων για μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αν 
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υπήρχε η δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η ποιοτική 
μεθοδολογία με συνεντεύξεις σε νηπιαγωγούς, γεγονός που θα έδινε πρόσθετες πληρο-
φορίες αναφορικά με το υπό μελέτη θέμα.  
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Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ενιαίου Προ-
γράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες 

Μπλετσογιάννη Βασιλική  
Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ. 

vbletsogianni@gmail.com 

Περίληψη 

Η σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα έρχεται συχνά αντιμέτωπη με παιδαγωγικές προ-
κλήσεις που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα, ειδικά στο πλαίσιο της κοινωνι-
κής ισότητας στις έντονα και πολυδιάστατα διαφοροποιημένες τάξεις μικτής ικανότη-
τας, γεγονός που προτάσσει την ανάγκη για εφαρμογή διδακτικών πρακτικών που θα 
μπορούσαν να ανταποκριθούν στις κοινωνικές επιταγές των καιρών, διευκολύνοντας 
την επιτέλεση του διδακτικού έργου. Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες 
Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), εναρμονισμένο με την ευρέως διαδεδομένη διδακτική προσέγγιση 
της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, τοποθετεί τον μαθητή στο επίκεντρο του εκπαι-
δευτικού σχεδιασμού, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας την πολυμορφία και τη δια-
φορετικότητα του μαθητικού κοινού για τη διαμόρφωση της διδακτικής πράξης. Στό-
χος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλι-
κού για μικρές ομάδες ή και για μεμονωμένα άτομα στη σχολική τάξη που εξυπηρετεί 
το μάθημα της γαλλικής γλώσσας ανά επίπεδο γλωσσομάθειας. 

Λέξεις-Kλειδιά: διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις ξέ-
νες γλώσσες, τάξεις μεικτής ικανότητας, εκμάθηση της γαλλικής ως ξένης γλώσσας 

Εισαγωγή 

Η διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση τάξεων 
μεικτής δυναμικότητας, καθώς μαθητές και μαθήτριες που χαρακτηρίζονται από γλωσ-
σική και πολιτισμική ποικιλία, διαφορετικές καταβολές και μαθησιακές δυσκολίες κα-
τακτούν τη γνώση με διαφορετικούς τρόπους και ρυθμούς. Η εκπαίδευση ως μοχλός 
ανάπτυξης της κοινωνίας οφείλει να ακολουθεί όλες τις εξελίξεις και να απαντά στις 
δυσκολίες και στις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, οι οποίες αποτυπώνο-
νται στη σχολική τάξη του σήμερα. Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας θεωρείται ως 
μία βασική διάσταση της αποτελεσματικής διδασκαλίας (Kyriakides, 2007, Θεοφιλί-
δης, 2009). Επικεντρώνεται στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών, των ιδιαιτεροτή-
των και των αναγκών των μαθητών, τόσο στο γνωσιολογικό και το επίπεδο των δεξιο-
τήτων τους όσο και στο κοινωνικο-συναισθηματικό και πολιτισμικό τους επίπεδο. Συ-
γκεκριμένα, με τον όρο διαφοροποίηση εννοούνται «οι προσπάθειες ομαδοποίησης που 
γίνονται για να αξιοποιηθούν καλύτερα οι ικανότητες, οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών, και να πραγματωθούν οι διδακτικοί στόχοι στη διαδικασία διδασκαλίας 
και μάθησης» (Κοσσυβάκη, 2003). Η διαφοροποίηση είναι βασισμένη στην αναγνώ-
ριση της αξίας και η αξία υπάρχει σε κάθε άτομο. Παράλληλα, «θέτει το πλαίσιο για 
μια ανθρωποκεντρική και συνάμα ανθρωποπλαστική παιδεία, όπου οι εκπαιδευτικές 
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ενέργειες εκκινούν από τους μαθητές και αποσκοπούν να προσφέρουν σε όλους ανε-
ξαιρέτως ευκαιρίες για επιτυχία και διάκριση» (Βαλιαντή, Νεοφύτου, 2017). Ο εκπαι-
δευτικός, ο οποίος αποτελεί το κλειδί στην επιτυχημένη εφαρμογή της διαφοροποιημέ-
νης διδασκαλίας, αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση, πώς θα πρέπει να επιμερίσει 
τον χρόνο και να βρει τα κατάλληλα διδακτικά μέσα για να διδάξει αποτελεσματικά 
τόσους πολλούς μαθητές με διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας, διαφορετικά ενδιαφέ-
ροντα, διαφορετικό μαθησιακό προφίλ, διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτι-
σμικό κεφάλαιο και διαφορετικά ψυχοσυναισθηματικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί, ε-
πίσης, κοινή διαπίστωση ότι όλες οι τάξεις ήταν ανέκαθεν μεικτές ως προς το μαθη-
σιακό στυλ και πολύ περισσότερο σήμερα που οι τάξεις αποτελούν ένα πολυδιάστατο 
μωσαϊκό σε γλωσσικό και πολιτισμικό επίπεδο και μεταμορφώνονται δυναμικά καθη-
μερινά. Σήμερα, λοιπόν, όσο ποτέ άλλοτε, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιζητά «την 
εφαρμογή παιδοκεντρικών πρακτικών της εξατομίκευσης και διαφοροποίησης» (Βα-
στάκη, 2010), με σκοπό την απομάκρυνση από μονοδιάστατες, παραδοσιακές διδακτι-
κές πρακτικές που αγνοούν την ατομικότητα του κάθε μαθητή, ο οποίος εκτίθεται σε 
πρότυπα μάθησης του ίδιου επιπέδου με την υπόλοιπη τάξη, με αποτέλεσμα να μην 
βελτιώνεται η επίδοσή του και ο ίδιος να μετατρέπεται σε παθητικό δέκτη πληροφο-
ριών και γνώσης. Στον αντίποδα της παραδοσιακής διδασκαλίας βρίσκεται η διαφορο-
ποίησή της, η οποία δεν ορίζεται ως διαφορετικό πρόγραμμα για τον κάθε μαθητή ούτε 
ως διαχωρισμός σε ομοιογενείς τάξεις για να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ των μα-
θητών μεικτού επιπέδου ικανότητας. Πρόκειται για «ποιοτική διάκριση των βημά-
των εργασίας και των δραστηριοτήτων, η οποία βασίζεται σε προσεκτικό σχεδιασμό 
και περιλαμβάνει την αξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης για την πρόοδο των μα-
θητών και τον αναστοχασμό ως εργαλείο για την αναπροσαρμογή του μαθήματος» 
(Καραγεώργου, 2008).  

Η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως εκπαιδευτική προσέγγιση του ΕΠΣ-ΞΓ 

Στο πλαίσιο της εκμάθησης της ξένης γλώσσας, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας πα-
ρουσιάζεται περισσότερο επιβεβλημένη από ότι σε οποιοδήποτε άλλο γνωστικό αντι-
κείμενο του σχολικού προγράμματος. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ένα σημαντικό ποσο-
στό μαθητών παρακολουθούν εξωσχολικά μαθήματα ξένης γλώσσας διαφορετικής 
διάρκειας σε ώρες ανά περίπτωση μαθητή. Τα μαθήματα αυτά αποτελούν «αυτόνομα 
μαθήματα, με δική τους εκπαιδευτική ύλη και γλωσσοπαιδαγωγική μεθοδολογία» (Ο-
δηγός του Εκπαιδευτικού, 2011). Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός πρέπει να καταβάλλει προ-
σπάθεια προκειμένου να ανταποκρίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία στις διαφορετικά 
ανεπτυγμένες γνώσεις και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών του που δημιουρ-
γούν φαινόμενα ανομοιογένειας στο μαθητικό κοινό. Το ΕΠΣ-ΞΓ δημιουργήθηκε με 
γνώμονα να αναβαθμίσει τον εκπαιδευτικό από απλό εκτελεστή αναλυτικών προγραμ-
μάτων σε σχεδιαστή και παραγωγό της μάθησης και της παιδαγωγικής πρακτικής, α-
ξιοποιώντας τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Εξάλλου, ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να γνωρίζει πώς μπορεί καλύτερα να δημιουργήσει τις συνθήκες για αποτελε-
σματικότερη μάθηση των μαθητών του, δεδομένου ότι είναι ο «εμπειρογνώμων της 
τάξης του, των μαθητών του και της σχολικής μονάδας» (Οδηγός του Εκπαιδευτικού 
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2011). Είναι σε θέση να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των μαθητών του και να α-
ναμένει να αναπτυχθεί ο καθένας στον βαθμό που μπορεί ανάλογα με τις ικανότητές 
του, «αποδεχόμενος ότι κάθε άνθρωπος έχει προσωπικό μαθησιακό προφίλ και αξιο-
ποιεί έναν ή περισσότερους τύπους νοημοσύνης» (Slavin, 2007) καθώς και τα διαφο-
ρετικά επίπεδα σκέψης τους, σύμφωνα με την ταξινομία διδακτικών στόχων του γνω-
στικού τομέα των μαθητών κατά τον Bloom (Eaton, 1996). Ο εκπαιδευτικός που δια-
φοροποιεί τη διδασκαλία του φροντίζει οι μαθητές του να συμμετέχουν και να εμπλέ-
κονται σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, θέτει στόχους για καθέναν ξεχωριστά και 
υποστηρίζει την πρόοδό του. Οι μαθητές ενεργοποιούνται σε ατομικό ή μέσα σε ομά-
δες, η διαμόρφωση των οποίων γίνεται στοχευμένα ή με τυχαίο τρόπο, σε συνάρτηση 
με το είδος και τους στόχους της προτεινόμενης δραστηριότητας, δίνοντας έτσι τη δυ-
νατότητα στον εκπαιδευτικό να παρατηρήσει την απόδοση των μαθητών του σε διαφο-
ρετικά περιβάλλοντα.  

Αναλυτικά, στο πλαίσιο εφαρμογής της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μέσα από το 
ΕΠΣ-ΞΓ, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν μία ευέλικτη προσέγγιση της διδασκαλίας και 
προσαρμογή του προγράμματος σπουδών καθώς και της παρουσίασης γνωστικού αντι-
κειμένου, αντί να προσδοκούν από τους μαθητές να προσαρμοστούν σε αυτά 
(Tomlinson, 2001). Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση του περιεχο-
μένου, της διαδικασίας, του παραγόμενου προϊόντος και του μαθησιακού περιβάλλο-
ντος για κάθε μαθητή, ενώ λαμβάνει υπόψη τη μαθησιακή ετοιμότητα, το ενδιαφέρον 
και το μαθησιακό προφίλ κάθε ατόμου (Tomlinson, 1999, 2010, Tomlinson & 
Dockerman, 2002).  

Το ΕΠΣ-ΞΓ αποδεικνύεται σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού 
να οργανώσει το μάθημά του και να αναπτύξει το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα σύμ-
φωνα με το μαθησιακό προφίλ και τα χαρακτηριστικά των μαθητών της τάξης του. 
Έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το δικό του εκπαιδευτικό υλικό που θα ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο των μαθητών του, βάσει κατάλληλων 
στρατηγικών διαχείρισης της διαφορετικότητάς τους μέσα από την προσέγγιση της δια-
φοροποιημένης διδασκαλίας, αξιοποιώντας δημιουργικά και αποδοτικά την ύλη των 
σχολικών εγχειριδίων. Συγκεκριμένα, στο ΕΠΣ-ΞΓ περιλαμβάνονται περιληπτικές και 
αναλυτικές περιγραφές των επικοινωνιακών ενεργειών ή δράσεων που θα μπορεί να 
κάνει ο μαθητής ανά επίπεδο γλωσσομάθειας και ανά επικοινωνιακή δραστηριότητα, 
γεγονός που διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να προσδιορίσει το επίπεδο γλωσσομάθειας 
κάθε μαθητή ξεχωριστά, λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη το επίπεδο επικοινωνιακής 
επάρκειας στο οποίο στοχεύει το μάθημα ενός διδακτικού έτους. Στη συνέχεια, καλεί-
ται να προσδιορίσει τους επικοινωνιακούς στόχους, τα κατάλληλα γλωσσικά μέσα και 
κειμενικούς τύπους, που ορίζουν τη διάταξη των προς κατανόηση πληροφοριών ή / και 
τη νοηματική συνάφεια των προς παραγωγή κειμένων. Η διαδικασία της διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας μπορεί να έχει έναν κεντρικό στόχο, αλλά πολλαπλούς τρόπους 
παράλληλης προσέγγισης. Κάθε συμμετέχων συμβάλλει στη μαθησιακή πράξη με τις 
ατομικές του δυνατότητες και ταχύτητες εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε συμμετέ-
χων έχει ένα μαθησιακό αποτέλεσμα και, συνεπώς, ένα αίσθημα επιτυχίας και κίνητρο 
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για την περαιτέρω ενασχόληση με το μαθησιακό αντικείμενο προς την κατάκτηση του 
επόμενου μαθησιακού στόχου. Τέλος, κάθε δραστηριότητα ολοκληρώνεται με τη δια-
δικασία της διαγνωστικής αξιολόγησης, η οποία κινείται προς την ενίσχυση της ανα-
τροφοδότησης της διδασκαλίας και την προώθηση της μάθησης, με γνώμονα την ευε-
λιξία και την εναλλακτικότητα της διδακτικής διαδικασίας. 

Ανάπτυξη – παρουσίαση διδακτικού σχεδιασμού διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΠΣ-ΞΓ 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ενδεικτικά διδακτικά παραδείγματα διαφοροποίησης 
της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που έχουν ως στόχο να αποτελέσουν έναυσμα 
τροποποίησης του διδακτικού τρόπου σκέψης προς όφελος του μαθητικού κοινού. Ο 
σχεδιασμός ενός σεναρίου διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην πράξη περιλαμβάνει 
τον καθορισμό ενός συνόλου παραμέτρων, όπως συγκεκριμένα των παρακάτω, που 
συνδέονται άμεσα με την παρουσίαση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Το φύλλο 
εργασίας στην πλήρη μορφή του βρίσκεται στον σύνδεσμο: 
https://www.dropbox.com/s/dy1sv60y796t5am/FYLLO%20ERGASIAS.pdf?dl=0 

 
Επίπεδο / Προφίλ μαθητικού κοι-
νού 

Α1 - / Α1 / Α1 + / τάξη μεικτής ικανότητας 

Σύνολο ωρών διδασκαλίας  2 διδακτικές ώρες  
Γενικότεροι μαθησιακοί στόχοι  

(όπως ορίζονται από το ΕΠΣ-ΞΓ) 

Μύηση σε ερευνητικές διαδικασίες και διερ-
γασίες 

Κατανόηση βασικών εννοιών και γεγονότων 

Επικοινωνία και συνεργασία 

Σύνδεση με παραγωγή και δημιουργία 
Ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι και 
επικοινωνιακή δραστηριότητα 

Δίνω μια πληροφορία σχετικά με τον χρόνο, 
τον τόπο, ένα πρόσωπο / προσκαλώ σε γρα-
πτό λόγο (κατανόηση και παραγωγή γραπτού 
λόγου) 

Θεματική περιοχή  Κοινωνική ζωή 
Γλωσσική εστίαση  

(λειτουργικά & δομικά στοιχεία) 

Λεξιλόγιο: διεύθυνση (οδός, αριθμός, όρο-
φος), ημερομηνία (χρόνος, μήνας, μέρα, γε-
νέθλια), διαπροσωπικές-κοινωνικές σχέσεις 
(φίλος, γιορτή, προσκαλώ), τρόποι προσφώ-
νησης (αγαπημένε, φίλε). 

Γραμματική: η απλή πρόταση (συμφωνία ρή-
ματος-υποκειμένου), η ρηματική φράση 
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(ρήμα και απλά συμπληρώματα), ερωτηματι-
κές προτάσεις (πού, πότε, τι, ποιος), η πρό-
θεση για τη δήλωση χρόνου και τόπου 

Κειμενικοί τύποι Αλληλογραφία φιλική, σημειώματα, μηνύ-
ματα SMS, ηλεκτρονικά μηνύματα, με γρα-
φικό χαρακτήρα που μπορεί να διαβαστεί εύ-
κολα 

Εφαρμογή διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας  

Στον κάθε μαθητή θα δοθεί το κα-
τάλληλο μαθησιακό υλικό ανάλογα 
με την ομάδα επίδοσης και επιπέδου 
γλωσσομάθειας στα οποία ανήκει. 

Α. Χαμηλό (Α1-) 

Β. Μεσαίο (Α1) 

Γ. Υψηλό (Α1+) 

• Ως προς το περιεχόμενο της μάθη-
σης: τις έννοιες, τις δεξιότητες, τα μέσα για 
την υλοποίηση της διδασκαλίας, τον τρόπο 
πρόσληψης και παραγωγής της πληροφορίας 
• Ως προς τη διαδικασία της μάθησης: 
εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων με δομη-
μένες ή περισσότερο ελεύθερες εργασίες, με 
διαβαθμισμένης δυσκολίας ασκήσεις  
• Ως προς το αποτέλεσμα: εμπέδωση 
της νέας γνώσης ανάλογα με τα ταλέντα, τις 
δεξιότητες, τα πεδία ενδιαφέροντος των μα-
θητών. 

1ο Παράδειγμα 

Σε μία τάξη μαθητών μεικτής ικανότητας και επιπέδου γλωσσομάθειας (όπως περιγρά-
φεται παραπάνω) δίνεται πολυτροπικό υλικό (προσκλήσεις, ευχετήρια και ευχαριστή-
ρια μηνύματα, ανακοινώσεις), που έχει στόχο την ανάπτυξη της δεξιότητας της κατα-
νόησης γραπτού λόγου μέσα από την εξάσκηση της επικοινωνιακής δραστηριότητας 
του «προσκαλώ κάποιον». Αξίζει να σημειωθεί ότι η αυθεντικότητα και η πολυτροπι-
κότητα στο διαδίκτυο «δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή - ανάλογα με το εκάστοτε 
γνωστικό και εμπειρικό υπόβαθρο – να προσεγγίσει και να επεξεργαστεί πληροφορίες 
με διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης» (Οδηγός του Εκπαιδευτικού, 2011). Στον 
κάθε μαθητή, λοιπόν, θα δοθεί το κατάλληλο υλικό ανάλογα με την ομάδα επίδοσης 
και επιπέδου γλωσσομάθειας στην οποία ανήκει και στη συνέχεια, θα χωριστούν σε 
ανάλογες ομάδες. Σε αυτή τη δραστηριότητα διαφοροποιείται ο τρόπος πρόσληψης της 
πληροφορίας με την παρουσίαση διαφορετικού περιεχομένου της μάθησης. Επίσης, η 
γλώσσα στην οποία προτείνονται οι οδηγίες της άσκησης μπορεί να είναι η ελληνική 
στα δύο χαμηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1- και Α1), προκειμένου να διασαφη-
νίζονται πλήρως οι απαιτήσεις της άσκησης, να διευκολύνονται και να μην αποπροσα-
νατολίζονται οι μαθητές από τον κύριο στόχο της, ο οποίος είναι η κατανόηση του 
περιεχομένου των επιλεγέντων αυθεντικών πολυτροπικών κειμένων. Στους ανήκοντες 
στο χαμηλότερο επίπεδο γλωσσομάθειας A1- προτείνονται μικρότερης έκτασης κεί-
μενα (κείμενα Α, B, C) και απλούστερες οδηγίες, όπως «Παρατηρήστε τις παρα-
κάτω κάρτες και βρείτε τις λεζάντες που ταιριάζουν σε κάθε εικόνα. Σημειώστε με x 
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την επιλογή σας στο αντίστοιχο κουτάκι: Πρόκειται για ευχαριστήριο μήνυμα, πρό-
σκληση στο σπίτι ενός φίλου, πρόσκληση σε πάρτι»… Στο επίπεδο Α1 προτείνονται 
κείμενα (τύπου D, E) και οδηγίες όπως: «Ποια κάρτα θα στέλνατε για … να προσκα-
λέσετε τον ξάδελφό σας σε μια αποκριάτικη γιορτή; … να ανακοινώσετε τη γέννηση 
της αδελφής σας; … … να προσκαλέσετε τους φίλους σας στα γενέθλια σας; Προσοχή! 
Υπάρχει μια κάρτα που περισσεύει». Η τελευταία παρατήρηση αυξάνει προοδευτικά 
τον βαθμό δυσκολίας της άσκησης. Καθώς προχωρά το επίπεδο, το λεκτικό των κειμέ-
νων αυξάνεται και δυσκολεύουν οι οδηγίες συμπλήρωσης της άσκησης. Για το επίπεδο 
Α1+, προτείνονται κείμενα (τύπου F, G) και οδηγίες στα γαλλικά, διατηρώντας την 
επιπλέον κάρτα για να αυξηθεί ο βαθμός δυσκολίας. « Για ποιες προσκλήσεις μιλούν? 
Quelle bonne idée d’aller voir un film ! (Τι ωραία ιδέα να πάμε να δούμε μία ταινία!)... 
Cette fois je me déguise pour gagner ! (Αυτή τη φορά θα μεταμφιεστώ για να κερ-
δίσω!)». 

 

2ο Παράδειγμα 

Εδώ διαφοροποιείται η διδασκαλία ως προς τη διαδικασία της μάθησης και προωθείται 
ο εμπλουτισμός των δραστηριοτήτων με δομημένες ή περισσότερο ελεύθερες εργασίες, 
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με διαβαθμισμένης δυσκολίας ασκήσεις με στόχο την ανάπτυξη της επικοινωνιακής 
δραστηριότητας της κατανόησης σε συνδυασμό με την παραγωγή του γραπτού λόγου 
για τα υψηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας στην τάξη. Στόχος αυτής της άσκησης είναι 
οι μαθητές να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της πρό-
σκλησης ως κειμενικού είδους. Αφού έχοντας απευθυνθεί στην ολομέλεια της τάξης 
για το ποιες πληροφορίες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε μία πρόσκληση, χωρί-
ζουμε τους μαθητές σε τρεις ομάδες και προτείνουμε τη δεύτερη άσκηση. Σε αυτή την 
άσκηση, προτείνεται σε όλες τις ομάδες το ίδιο πολυτροπικό κείμενο αλλά με διαφο-
ρετικές οδηγίες στην κάθε ομάδα εργασίας. Για παράδειγμα προτείνεται η παρακάτω 
κάρτα:  

 

Στην ομάδα επιπέδου γλωσσομάθειας Α1-, δίνεται η οδηγία: «Τι λείπει από τις παρα-
κάτω προσκλήσεις? Σημειώστε τη σωστή απάντηση για να βοηθήσετε τους φίλους σας 
να στείλουν ολοκληρωμένες προσκλήσεις στους καλεσμένους τους». Δίνονται οι επι-
λογές : γεγονός, ημερομηνία, ώρα, τόπος και όνομα αποστολέα και η ομάδα πρέπει να 
επιλέξει ποια πληροφορία λείπει από την προτεινόμενη πρόσκληση. Στην ομάδα επι-
πέδου γλωσσομάθειας Α1, δίνεται η οδηγία «Τι λείπει από τις παρακάτω προσκλήσεις? 
Συμπληρώστε τη σωστή απάντηση και βοηθήστε τους φίλους σας να στείλουν ολοκλη-
ρωμένες προσκλήσεις στους καλεσμένους τους», χωρίς να τους δίνονται οι πέντε επι-
λογές. Καλούνται να ενεργήσουν με λιγότερο αναλυτικές οδηγίες αξιοποιώντας τις 
γνώσεις τους, κυρίως σε λεξιλογικό επίπεδο. Στην ομάδα επιπέδου γλωσσομάθειας 
Α1+, προτείνεται μεγαλύτερης δυσκολίας οδηγία, καθώς χαρακτηρίζονται από αυξη-
μένη γλωσσική επίγνωση και οποιαδήποτε άλλη άσκηση δε θα ανταποκρινόταν στο 
επίπεδό τους. Καλούνται να απαντήσουν μέσα από την παραγωγή γραπτού λόγου στην 
εξής οδηγία: «Οι παρακάτω προσκλήσεις είναι ελλιπείς. Γράψτε ξανά το κείμενο των 
προσκλήσεων συμπληρώνοντας όποια πληροφορία λείπει. Βοηθήστε τους φίλους σας 
να στείλουν ολοκληρωμένες προσκλήσεις στους καλεσμένους τους». 

3ο Παράδειγμα 

Σε αυτήν τη δοκιμασία, οι μαθητές καλούνται ατομικά να παράξουν καθοδηγούμενο 
γραπτό λόγο με βάση τον κειμενικό τύπο της πρόσκλησης, μεταφέροντας την αποκτη-
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θείσα γνώση σε μια επικοινωνιακή περίσταση. Ο εκπαιδευτικός τους παρέχει το αντί-
στοιχο με το επίπεδο γλωσσομάθειάς του έντυπο πολυτροπικό υλικό προς συμπλήρωση 
(πρόσκληση σε πάρτι γενεθλίων). Σε αυτό το σημείο καλούνται όλοι οι μαθητές να 
εξασκηθούν στην επικοινωνιακή δραστηριότητα της παραγωγής γραπτού λόγου με δια-
φορετική διαδικασία μάθησης με δομημένες και περισσότερο ελεύθερες εργασίες. Στο 
επίπεδο Α1- τους ζητάμε να δημιουργήσουν τη δική τους πρόσκληση για το πάρτι γε-
νεθλίων τους, συμπληρώνοντας τα κενά με τη βοήθεια των εικόνων, στο επίπεδο Α1, 
συμπληρώνοντας τα κενά με βάση τις λέξεις-κλειδιά (πού, πότε κτλ) και στο επίπεδο 
Α1+, τους ζητάμε να συντάξουν ελεύθερα τη δική τους πρόσκληση γενεθλίων, χωρίς 
κειμενικούς περιορισμούς και σχετική βοήθεια. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η 
συγκεκριμένη δοκιμασία, πέρα από την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας, ανταπο-
κρίνεται στις επικοινωνιακές λειτουργίες της γλώσσας-στόχου μέσα από την αυθεντι-
κότητα της επικοινωνίας και συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα και την πρακτική καθη-
μερινότητα των μαθητών. Ενδεικτικά απεικονίζονται οι τρεις τύποι δραστηριοτήτων :  
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4ο Παράδειγμα 

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία ως προς το αποτέ-
λεσμα: ενισχύεται η εμπέδωση της νέας γνώσης ανάλογα με τα ταλέντα, τις δεξιότητες, 
τα πεδία ενδιαφέροντος των μαθητών. Ο στόχος είναι να παράξουν οι μαθητές γραπτό 
λόγο με βάση τον κειμενικό τύπο της πρόσκλησης, δημιουργώντας πολυτροπικά κεί-
μενα, μεταφέροντας τη γνώση σε διαφορετικά περιβάλλοντα και παρεμβαίνοντας στον 
κόσμο που ζουν με καινοτόμο και πρωτότυπο τρόπο. Ο διαχωρισμός των ομάδων πραγ-
ματοποιείται με βάση τις δεξιότητες των παιδιών στην έντυπη ή ψηφιακή επικοινωνία. 
Τους ζητάμε να δημιουργήσουν τη δική τους πρόσκληση με αφορμή μια σχολική εκ-
δήλωση (χριστουγεννιάτικη γιορτή, καλοκαιρινή γιορτή, γιορτή γαλλόφωνου κό-
σμου…) σε έντυπη μορφή και να την αναρτήσουν στο σχολικό περιβάλλον (σχολική 
τάξη, πίνακας ανακοινώσεων, ιστοσελίδα της σχολικής μονάδας, σχολική εφημερίδα). 
Εναλλακτικά, τους ζητάμε να φτιάξουν μία αντίστοιχη πρόσκληση σε ψηφιακή μορφή, 
αξιοποιώντας τον δωρεάν διαδικτυακό τόπο εργαλείων γραφικού σχεδιασμού Canva 
(www.canva.com) και να την αναρτήσουν αντίστοιχα. Ένα σχετικό παράδειγμα αξιο-
ποίησης του παραπάνω εργαλείου αποτελεί η παρακάτω αφίσα, η οποία σχεδιάστηκε 
στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου σεναρίου διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
και με αφορμή τη διοργάνωση της γιορτής της κρέπας, ενός παραδοσιακού εδέσματος 
της Γαλλίας για τον εορτασμό της Γαλλοφωνίας.  
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Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία επιχείρησε την εφαρμογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στο 
γνωστικό αντικείμενο της γαλλικής γλώσσας μέσα από την πρόταση συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων, συμβατών με τη φιλοσοφία του ΕΠΣ-ΞΓ για ένα εμπλουτισμένο, δια-
βαθμισμένο και πολύμορφο μαθησιακό περιβάλλον. Κατά την υλοποίηση της μαθη-
σιακής ενότητας στη σχολική τάξη, όλοι οι μαθητές συμμετείχαν σε κάθε διδακτική 
δραστηριότητα, ανάλογα με τη δυναμική τους, πάντα με σεβασμό απέναντι στην ατο-
μικότητα και την προσωπικότητά τους και στην αξία της προσπάθειάς τους για προ-
σέγγιση της γνώσης.  
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Περίληψη 

Η βελτίωση της Επιχειρηματικότητας αποτελεί στρατηγικό εργαλείο αντιμετώπισης 
της ανεργίας, αύξησης της απασχόλησης, καλλιέργειας της επιχειρηματικής κουλτού-
ρας και ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης μίας χώρας. Στην καλλιέργεια, ιδιαί-
τερα, της επιχειρηματικής κουλτούρας, συμβάλλει η διδασκαλία μαθημάτων και ενο-
τήτων υγιούς – κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η εισαγωγή της επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
θεωρείται τα τελευταία χρόνια ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των κυβερνήσεων της. Η επιχειρηματικότητα έχει αρχίσει να απασχολεί 
σοβαρά το τελευταίο χρονικό διάστημα τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα τα περισσότερα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα Οικονομικής, κυρίως, Κατεύθυνσης έχουν εισάγει στα προγράμ-
ματα σπουδών τους μαθήματα επιχειρηματικότητας ή έχουν ιδρύσει Εργαστήρια Επι-
χειρηματικότητας. Στα προγράμματα Επιχειρηματικότητας που εφαρμόζονται σε αρ-
κετά Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας, αλλά και σε πολλές δρά-
σεις επιχειρηματικότητας, που έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, παιδιά που δεν 
εμφανίζουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σχολείο, παρουσιάζουν αρχηγικές τά-
σεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων και των δράσεων αυτών και κερδίζουν το σεβα-
σμό των συμμαθητών τους.  

Λέξεις-Kλειδιά: Επιχειρηματικότητα, Σχεδιασμός δράσεων επιχειρηματικότητας, 
Κοινωνική επιχειρηματικότητα, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Οικονομική επιστήμη. 

Εισαγωγή 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για τη δραστη-
ριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός ορ-
γανισμού να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου να επι-
τύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος. Ένας άλλος ορισμός της επιχει-
ρηματικότητας είναι αυτός που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που κινητοποι-
ούν τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των νέων επιχειρηματικών ευκαι-
ριών (Σαρρή κ.ά, 2012). Η επιχειρηματικότητα επικεντρώνει την προσοχή της στο ά-
τομο, στις επιλογές του, στις ενέργειες εκείνες στις οποίες προβαίνει κατά την έναρξη, 
εξαγορά, λειτουργία μιας επιχείρησης και στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφά-
σεων. 
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Η επιχειρηματικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι συμβάλλει στη δημιουργία θέ-
σεων εργασίας, στην ανάπτυξη μιας χώρας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
(Κατσέλη κ.ά, 2003). Αποτελεί βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, απελευθερώ-
νει το δυναμικό του ατόμου και προσφέρει στους καταναλωτές ποικιλία επιλογών. Νέες 
και μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν όλο και περισσότερες νέες θέσεις εργασίας (με-
ταξύ 2005 και 2010 σε Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο το 8% των ταχέως ανα-
πτυσσόμενων νέων επιχειρήσεων δημιούργησε το 60% των νέων θέσεων εργασίας στο 
σύνολο και στις Η.Π.Α. 350.000 νέες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις δημιούργησαν τα 
2/3 όλων των νέων θέσεων εργασίας μεταξύ 2006 - 2010). Οι κύριοι παράγοντες που 
προάγουν την επιχειρηματικότητα είναι: Άνθρωποι, πόροι, σωστές υποδομές, επιμορ-
φωτικά προγράμματα, εκπαίδευση, νέες ιδέες, τεχνολογία, γνώση και δεξιότητες, ποι-
ότητα, ηγεσία και όραμα (Μυλωνάς, 2010). 

Eπιχειρηματική εκπαίδευση στο σχολείο στην Ευρώπη 

Η επιχειρηματικότητα συνδέεται με το στρατηγικό τετράπτυχο: απασχόληση - ανά-
πτυξη - βελτίωση βιοτικού επιπέδου -μεγέθυνση. Η ανάπτυξη και προαγωγή της επι-
χειρηματικής εκπαίδευσης αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους μείζονες στό-
χους της πολιτικής των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών (Μυλωνάς, 2010). 
Η υψηλή ανεργία των νέων, η οικονομική κρίση και οι ραγδαίες αλλαγές που σχετίζο-
νται με τη σύνθετη οικονομία και κοινωνία της γνώσης, καθιστούν ουσιώδεις τις ε-
γκάρσιες δεξιότητες, όπως είναι η επιχειρηματικότητα, όχι μόνο για τη διαμόρφωση 
του τρόπου σκέψης των νέων, αλλά επίσης και για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της 
γνώσης και των νοοτροπιών που είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της αντί-
ληψης για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη.  

Μετά την αρχική έκθεση που εκπόνησε το Δίκτυο Ευρυδίκη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Δίκτυο Ευρυδίκη, 2012) με θέμα την επιχειρηματική εκπαίδευση, η νέα ανάλυση (Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, Δίκτυο Ευρυδίκη, 2016), αποτυπώνει τις τελευταίες εξελίξεις στον 
ευρωπαϊκό χώρο, παρέχει πιο επικαιροποιημένες και ενδελεχείς πληροφορίες για στρα-
τηγικές, αναλυτικά προγράμματα και μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ επίσης καλύπτει 
νέα θέματα όπως είναι τα χρηματοδοτικά προγράμματα και η κατάρτιση των εκπαιδευ-
τικών. Για το έτος 2014/15, από τα 38 εξεταζόμενα εκπαιδευτικά συστήματα, τα 11 
είχαν συγκεκριμένη στρατηγική για την επιχειρηματική εκπαίδευση, ενώ 18 είχαν σχε-
διάσει μια ευρύτερη στρατηγική που επεκτεινόταν επίσης και σε άλλους τομείς. Εννέα 
συστήματα δεν είχαν αναπτύξει καμία σχετική εθνική στρατηγική. 

Αν και κάποιες χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία να προω-
θήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση, άλλες χώρες βρίσκονται μόλις στην αρχή Στις 
σκανδιναβικές χώρες επικρατούν πιο ώριμες στρατηγικές που αφορούν στην επιχειρη-
ματική εκπαίδευση. Η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία και η Νορβηγία είναι χώρες που 
αποδεικνύουν τη δέσμευσή τους στην καινοτομία, που είναι στενά συνδεδεμένη με την 
επιχειρηματική εκπαίδευση, μέσα από τις σταθερά υψηλές θέσεις που καταλαμβάνουν 
παγκοσμίως στον εν λόγω τομέα. Στα Δυτικά Βαλκάνια, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το 
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Μαυροβούνιο και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχουν επίσης 
χαράξει συγκεκριμένες στρατηγικές για την επιχειρηματική εκπαίδευση.  

Στις μισές από τις χώρες που καλύπτει η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δίκτυο 
Ευρυδίκη για το 2016, η επιχειρηματική εκπαίδευση περιλαμβάνεται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα του πρωτοβάθμιου επιπέδου με τη μορφή του διαθεματικού μαθήματος. 
Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, περίπου οι μισές από τις χώρες έχουν μια διαθεματική 
προσέγγιση στην Εκπαίδευση στο Επιχειρείν με έμφαση στους εγκάρσιους και οριζό-
ντιους στόχους, χωρίς αυτή να συνδέεται με συγκεκριμένα μαθήματα. Σε 14 εκπαιδευ-
τικά συστήματα, η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν έχει ενσωματωθεί στο πλαίσιο υποχρε-
ωτικών μαθημάτων. Σπάνια είναι μάθημα επιλογής ή ενσωματωμένη σε μαθήματα ε-
πιλογής. Αυτό συμβαίνει μόνο σε πέντε χώρες. Τούτο δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα 
μαθήματα επιλογής δεν είναι κοινά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  

Η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι περισσότερο καθιερωμένη στη Δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, όπου οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ποικίλλουν. Συναντάται ως ξεχωριστό 
μάθημα ή στο πλαίσιο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής (κυρίως 
στις κοινωνικές επιστήμες, τα οικονομικά και τις επιχειρηματικές σπουδές). Στην υπο-
χρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο), 21 χώρες αναφέρονται σε διαθεμα-
τικούς στόχους για την Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. Στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (Γυμνάσιο), 17 χώρες αναφέρουν ότι το μάθημα του επιχειρείν είναι υπο-
χρεωτικό, είτε ως ξεχωριστό μάθημα είτε ενσωματωμένο σε άλλο. Η κύρια διαφορά με 
την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι ότι το επιχειρείν είναι συνηθέστερα στοιχείο επι-
λογής στο πρόγραμμα σπουδών, με 15 χώρες να αναφέρουν αυτήν την πρακτική. Αυτό, 
φυσικά, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι τα μαθήματα επιλογής είναι πολύ 
πιο κοινά στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μόνο οκτώ χώρες δεν κάνουν καμία ανα-
φορά σε Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι μισές χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ενσωματώσει την επιχειρηματικότητα σε υποχρεωτικά 
μαθήματα, όπως είναι τα οικονομικά και οι κοινωνικές επιστήμες. Σε δύο χώρες (Λι-
θουανία, Ρουμανία) η επιχειρηματικότητα αποτελεί χωριστό υποχρεωτικό μάθημα. 
Τέσσερις χώρες (Λιθουανία, Ρουμανία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) προβλέπουν τη δι-
δασκαλία πρακτικών επιχειρηματικών δεξιοτήτων.  

Κατά την εξέταση των μαθημάτων που ενσωματώνουν στοιχεία της Εκπαίδευσης στο 
Επιχειρείν, προκύπτουν ορισμένες διαφορές μεταξύ πρωτοβάθμιας και υποχρεωτικής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). Υπάρχουν περισσότερα μαθήματα που εν-
σωματώνουν την Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (Γυμνάσιο) από ό,τι στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό συνάδει με το γεγο-
νός ότι σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδεται έμφαση σε μια διαθεματική 
προσέγγιση. Σε αυτό το επίπεδο, το μάθημα του επιχειρείν διδάσκεται ως ξεχωριστό 
μάθημα επιλογής μόνο στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στην υποχρεωτική δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο), αυτό συμβαίνει σε έξι χώρες/περιφέρειες [Βέλγιο (γερ-
μανόφωνη Κοινότητα), Βουλγαρία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία και Μαυροβούνιο]. Η Λι-
θουανία, η Ρουμανία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι 
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οι μόνες χώρες που έχουν το επιχειρείν ως υποχρεωτικό ξεχωριστό μάθημα. Τόσο στην 
πρωτοβάθμια, όσο και στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο), η 
Εκπαίδευση στο Επιχειρείν είναι συνήθως ενσωματωμένη σε μαθήματα κοινωνικών 
επιστημών, καθώς και σε σπουδές οικονομίας και επιχειρήσεων.  

Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Πολωνίας υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα «Βασικές έν-
νοιες για τη λειτουργία επιχειρήσεων» σε όλα τα σχολεία της Γενικής Δευτεροβάθμιας 
και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επιχειρη-
ματικής νοοτροπίας και η εκμάθηση του τρόπου σύστασης μιας επιχείρησης. Στην Αυ-
στρία μαθήματα επιχειρηματικότητας αποτελούν υποχρεωτικά μέρος του Προγράμμα-
τος Σπουδών της Τεχνικής Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης π.χ. με τη 
μορφή ίδρυσης και λειτουργίας μιας εικονικής επιχείρησης. Η συμμετοχή σε μαθήματα 
επιχειρηματικότητας στα Επαγγελματικά οικονομικά σχολεία της Μέσης εκπαίδευσης 
είναι υποχρεωτική.  

Στην Κύπρο η προώθηση της επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υ-
λοποείται κυρίως μέσω εθελοντικών πρωτοβουλιών και διαγωνισμών επιχειρηματικών 
ιδεών που έχουν τη υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου, όπως το Junior 
Achievement Cyprus, το Ιδεοδρόμιο του CEDAR – Centre for Entrepreneurship. Δεν 
υπάρχει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου η αναμενομένη μεταρρύθμιση για την 
εισαγωγή στα αναλυτικά προγράμματα θεματικών ενοτήτων που να καλύπτουν τις βα-
σικές γνώσεις και πρακτικές σε σχέση με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα. Χρειάζονται νέες τομές που να στοχεύουν σε μια εκπαίδευση που 
θα πρέπει να υλοποιείται μέσω πρακτικών εμπειρικών μαθησιακών προτύπων και ε-
μπλοκής σε εθελοντική βάση έμπειρων επιχειρηματιών. Οι νέοι θα πρέπει να ενθαρρύ-
νονται να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δεξιότητες μέσω της άτυπης και της ανεπίση-
μης εκπαίδευσης, όπως ο εθελοντισμός.  

Η κάλυψη των διαφόρων τύπων μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με την 
Εκπαίδευση στο Επιχειρείν στο πρόγραμμα σπουδών είναι άνιση σε όλη την Ευρώπη. 
Κάποια από αυτά, δηλαδή η αυτοπεποίθηση, ο σχεδιασμός και η ομαδική εργασία είναι 
επίσης ευρύτεροι εκπαιδευτικοί στόχοι, όχι ειδικοί για την Εκπαίδευση στο Επιχειρείν, 
και αρκετά διαδεδομένοι. Η δημιουργικότητα μερικές φορές αναφέρεται ως γενικός 
στόχος, αλλά σπάνια εντοπίζονται σαφώς διατυπωμένα μαθησιακά αποτελέσματα που 
σχετίζονται με την Εκπαίδευση στο Επιχειρείν. Οι φράσεις «διαχείριση πόρων», «δια-
χείριση αβεβαιότητας και κινδύνου», «ρόλος των επιχειρηματιών στην κοινωνία» και 
«επιλογές επιχειρηματικής σταδιοδρομίας» είναι αρκετά συγκεκριμένες διατυπώσεις 
και επομένως πολύ λιγότερο διαδεδομένες ως σαφώς διατυπωμένα μαθησιακά αποτε-
λέσματα σε ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών. Η χρηματοοικονομική γνώση είναι ένα 
μαθησιακό αποτέλεσμα που παραδοσιακά συνδέεται με την Εκπαίδευση στο Επιχει-
ρείν, αν μη τι άλλο επειδή είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμο και μετρήσιμο (Ε.Ε., Δίκτυο 
Ευρυδίκη, 2016) 
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Aναγκαιότητα εισαγωγής της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στο Ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα 

Η Ελλάδα, όπως και πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εφάρμοσαν Επιχειρηματικά Εκπαιδευ-
τικά Προγράμματα την τελευταία 15ετία με τις οδηγίες και την οικονομική στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι δυνατό να συντελέσει στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής γνωστικών εφοδίων επιχειρημα-
τικής εκπαίδευσης (Παπακωνσταντίνου, 2002). Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας 
καθίσταται λοιπόν αναγκαία. Τα επιχειρήματα είναι υπέρ της έναρξης μιας τέτοιας 
στρατηγικής προσανατολισμένης στην προετοιμασία των ατόμων, κυρίως των νέων, 
για την απόκτηση δεξιοτήτων, εργαλείων, τεχνικών, που θα τους καταστήσουν ικανούς 
να αντιμετωπίσουν τις επιχειρηματικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Η ανάπτυξη της ι-
δέας της επιχειρηματικότητας σε νέους ανθρώπους αποτελεί μια ευκαιρία για την απα-
σχόληση, την εκμετάλλευση κοινοτικών κυρίως κονδυλίων, που χρηματοδοτούν μέσω 
επιδοτήσεων ή ενισχύσεων τις δράσεις νέων επιχειρηματιών και τελικά την ανάπτυξη 
της ίδιας της οικονομίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου (Μυλωνάς, 2010). 

Η πολιτεία με κατάλληλες παρεμβάσεις και με τη συνδρομή και τις τεκμηριωμένες 
προτάσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να δημιουργήσει το αναγκαίο και ι-
κανό πλαίσιο προετοιμασίας και παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσανατο-
λισμένων και προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις, στις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, στη δημιουργία γενικότερα εκπαιδευτικής επιχειρηματικής στρατηγικής και 
πολιτικής (Κανελλόπουλος κ.ά, 2003). 

Η επιχειρηματική εκπαίδευση αφορά στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων και του τρόπου 
σκέψης των εκπαιδευομένων, ώστε να είναι σε θέση να μετατρέπουν δημιουργικές ι-
δέες σε επιχειρηματική δράση. Πρόκειται για μια βασική ικανότητα για όλους τους 
εκπαιδευόμενους, η οποία προάγει την προσωπική ανέλιξη, την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα (Σαρρή, κ.ά, 2012) 

Η δημιουργία και ανάπτυξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης απαιτεί και προϋποθέτει 
την ύπαρξη ενός μηχανισμού, που θα καθορίσει τα προγράμματα, τους σκοπούς και 
τους στόχους, τα αποτελέσματα και τις εκπαιδευτικές δομές, καθώς και τις στρατηγικές 
επίτευξης των ανωτέρω. 

Πρέπει επίσης να καθοριστούν επακριβώς οι ομάδες - στόχοι του προγράμματος, η 
ενεργοποίηση ανθρωπίνου και υλικού κεφαλαίου, η επιλογή συγκεκριμένων μαθημά-
των και εκπαιδευτικού δυναμικού, ικανού να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή, η α-
νάλυση και ο εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών και τελικά η απόκτηση ικανοτή-
των και δεξιοτήτων αποτελεσματικών ως προς το επιχειρείν. 

Απαιτείται επίσης μια σφαιρικότερη ενημέρωση και πληροφόρηση για την αναγκαιό-
τητα της ύπαρξης και λειτουργίας «πιλοτικών» επιχειρηματικών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων με βασικό στόχο η κοινωνία να αποκτήσει διαφορετική αντίληψη για το τι 
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είναι ο σύγχρονος επιχειρηματίας και να ενσωματώσει και αποδεχτεί τους νέους εκπαι-
δευμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα κληθούν στην πράξη να αποδείξουν και να ε-
φαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις με αποτελεσματικό, ουσιώδες, ηθικό και ρεαλι-
στικό τρόπο (Σαρρή κ.ά, 2012). 

Οι δυο βασικοί φορείς και τομείς της σύγχρονης οικονομίας (ιδιωτικός και δημόσιος) 
πρέπει να μάθουν ή να εκπαιδευτούν να μάθουν να συνυπάρχουν, να συνεργάζονται 
αρμονικά στη δημιουργία αποτελεσματικού οικονομικού κλίματος και να εκμεταλλεύ-
ονται από κοινού τις υπάρχουσες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Καταγραφή των δεδομένων της Εκπαίδευσης στην Επιχειρηματικότητα 
στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα  

• Οι θυρίδες επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 
• Οι εικονικές επιχειρήσεις με τελικό δικαιούχο τη Σιβιτανίδειο Σχολή 2005-2006 

(συμμετοχή: 2.200 εικονικές μαθητικές επιχειρήσεις, 31.500 μαθητές, 1.100 εκπαι-
δευτικοί στις 13 ειδικότητες). 

• Ο διαγωνισμός «επιχειρηματικής ιδέας» και «επιχειρηματικού πλάνου» με την επω-
νυμία «Venture 2002» 

• Το πιλοτικό πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» που εφαρμόστηκε από το Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με τον ΣΕΒ από το 2001-2005. 

• Η εισαγωγή στο αναλυτικό πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γυμνά-
σιο και το Λύκειο μαθημάτων Τεχνολογίας, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Υπηρεσιών, Αρχών Οικονομίας, Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, Πολιτικής 
Παιδείας 

• Η λειτουργία της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού & 
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το 
αρμόδιο τμήμα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο προωθεί και 
εποπτεύει εθελοντικά Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας (Προγράμματα Επιχει-
ρηματικότητας) στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

• Η λειτουργία των 79 Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού (ΚΕΣΥΠ) στις 13 περιφέρειες της χώρας και η εισαγωγή της συμβουλευτικής 
ως υποστηρικτικής υπηρεσίας στα σχολεία. 

• Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των Τ.Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος «Επαφή μα-
θητών με το εργασιακό περιβάλλον». 

• Η δραστηριότητα «Δημιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων» στα ΤΕΕ. 
• Τα Θερινά Σχολεία επιχειρηματικότητας. 
• Ειδικές σχολικές δραστηριότητες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Επιχειρηματικό-

τητα Νέων, Οικονομία και Εγώ για μαθητές Γυμνάσιου, Οικονομία και Επιχειρημα-
τικότητα για μαθητές Λυκείου).  

• Προγράμματα ERASMUS+ KA2 στα οποία συμμετέχουν πολλές σχολικές μονάδες 
της Ελλάδας (κυρίως από το χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης), είτε ως συντο-
νιστικά σχολεία, είτε ως εταίροι σε σχολικές συμπράξεις. Σε αρκετά από τα προγράμ-
ματα αυτά οι θεματικές ενότητες και οι δράσεις που υλοποιούνται αναφέρονται στην 
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επιχειρηματικότητα, στις επιχειρηματικές συμπράξεις, στην καινοτομία, στη μαθητεία 
και πρακτική άσκηση, στις e-επιχειρήσεις. 

Πιο αναλυτικά στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων», και σύμφωνα με τους 
στόχους της ενιαίας Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής πολιτικής το 2001 το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο υλοποίησε το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων» σε Γυμνά-
σια και Τ.Ε.Ε. με σκοπό να διερευνήσει τις δυνατότητες γενικευμένης εφαρμογής του 
Προγράμματος Επιχειρηματικότητας στην τυπική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., Σ.Ε.Β, 2003). Το υλικό που διανεμήθηκε είχε Τρείς θεμα-
τικές ενότητες: Τα Οικονομικά του Ατόμου, Τα Οικονομικά της Επιχείρησης και Τα 
Διεθνή Οικονομικά. Στην πρώτη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος κατά τα έτη 
2001-2002 σε πανελλαδικό επίπεδο συμμετείχαν: 400 μαθητές, 30 καθηγητές, 30 στε-
λέχη επιχειρήσεων, 16 Γενικά Λύκεια, Γυμνάσια και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαι-
δευτήρια (15 δημόσια και 1 ιδιωτικό) (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., Σ.Ε.Β, 2003). Το Πρόγραμμα 
«Επιχειρηματικότητα Νέων» συνεχίστηκε πιλοτικά για 4 σχολικά έτη μέχρι και το 
2004-2005. Στο πρόγραμμα «Οικονομία και Εγώ» - Γυμνάσιο ΦΕΚ 7/9/2005 η θεμα-
τολογία της δραστηριότητας περιελάμβανε: Σχεδιασμό ατομικού και οικογενειακού 
προϋπολογισμού, προσδιορισμό επιπέδου τιμών, διαφήμιση (Μαγουλά, 2006). Το όλο 
πρόγραμμα ήταν οργανωμένο με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα δράσεων. Στο πρό-
γραμμα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα – Λύκειο ΦΕΚ 7/9/2005 βασικοί στόχοι 
της δραστηριότητας ήταν: η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής (επιχειρηματικών δεξιοτή-
των) στους μαθητές, η ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αυτοπεποίθησης, η καλλιέργεια συ-
νεργατικού πνεύματος, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η κινητοποίηση των μαθητών 
για έκφραση και δημιουργία (ανάπτυξη καινοτομιών), ώστε να διεκδικήσουν ενεργό 
συμμετοχή στο οικονομικό και κοινωνικό «γίγνεσθαι» (Μαγουλά, 2006). Τα Προγράμ-
ματα «Οικονομία και Εγώ» και «Οικονομία και Επιχειρηματικότητα», στο Γυμνάσιο 
και στο Λύκειο αντίστοιχα, λειτούργησαν σε προαιρετική βάση, κυρίως μέσω των Προ-
γραμμάτων ΣΕΠ (Αγωγής Σταδιοδρομίας) (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., Σ.Ε.Β, 2003).  

Από το 2005 ξεκινάει η δράση «Σωματείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας - ΣΕΝ», 
μέσω της οποίας υλοποιούνται δράσεις επιχειρηματικότητας στα σχολεία υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Παιδείας εντός και εκτός του σχολικού προγράμματος (σε προ-
αιρετική βάση). Στη δεκαετία 2005-2015 συμμετείχαν πάνω από 52.000 μαθητές. 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τα τέλη του 2009 ξεκίνησε 
σχετικά πιο στοχευμένα την υλοποίηση δράσεων με σκοπό να φέρει τους μαθητές πιο 
κοντά στην αγορά εργασίας, και να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα και διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. 

1η Δράση: Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Τεχνικής - 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.  
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2η Δράση: Η υποστήριξη και ποιοτική αναβάθμιση της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής-Ε-
παγγελματικής Εκπαίδευσης, προς όφελος της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης 
με την υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότη-
τας, όπως το Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και ΙΕΚ για Απόκτηση 
Επαγγελματικής Εμπειρίας. 

3η Δράση: Εντατικοποίηση των δράσεων Επιχειρηματικότητας στα σχολεία:  

Α. Περισσότερα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας, που σχετίζονται με τους το-
μείς: Προσωπική Ανάπτυξη & Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής, Εργασιακές Σχέσεις & 
Τομείς Επαγγελμάτων, Εκπαίδευση & Κατάρτιση, Σπουδές & Εργασία στην Ευρώπη. 

Β. Στοχευμένη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με το Σωματείο «Επιχειρη-
ματικότητα Νέων» Junior Achievement Greece (ΣΕΝ/JAGreece).  

Στους δύο πίνακες που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των πιο ση-
μαντικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση (επεξεργασία εμού του ιδίου). Παρατίθεται ο τίτλος του προγράμμα-
τος, το περιεχόμενο αυτού συνοπτικά, η βαθμίδα στην οποία υλοποιείται ή υλοποιή-
θηκε, η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και η δυνατότητα ή μη συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς εθνικούς ή διεθνείς είτε με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων είτε 
ηλεκτρονικά. 

Πίνακας 1: Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
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Πίνακας 2: Εξειδικευμένα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση 

 

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη της καινοτο-
μίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας (2016-2017) 

Προτείνεται η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό να εξοικειω-
θούν οι μαθητές/τριες των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έννοια της 
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικό είναι η 
επιχειρηματική δράση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας. Σκοπός των συ-
γκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι: 

• Να αναδείξουν τη σύνδεση μεταξύ της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματι-
κότητας, να συμβάλουν στην ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής και ευρύτερης 
κοινωνίας, με σεβασμό πάντα προς το φυσικό περιβάλλον. 

• Να ωθήσουν τους/τις μαθητές/τριες στην ανάληψη καινοτόμων κοινωφελών πρωτο-
βουλιών, ώστε να συνειδητοποιήσουν με βιωματικό τρόπο τη δυνατότητά τους να 
συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη. 

• Να καλλιεργήσουν στους/στις μαθητές/τριες στάσεις και δεξιότητες που συνδέονται 
με την κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας, να προωθήσουν την αλληλεγγύη 
και να εξυπηρετήσουν το γενικό καλό του κοινωνικού συνόλου.  

Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να αναπτύξουν προσωπικές 
δεξιότητες, όπως: κοινωνική υπευθυνότητα, στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, 
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συνεργασία και ανάληψη ρόλων ευθύνης, ικανότητα επικοινωνίας, αποτελεσματική 
διαχείριση χρόνου (Μυλωνάς, 2010). Παράλληλα ανακαλύπτουν τα ενδιαφέροντά τους 
και διάφορα επαγγέλματα που ίσως ταιριάζουν στην προσωπικότητά τους. Οι δραστη-
ριότητες αυτές είναι δυνατό να υλοποιηθούν είτε στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού, είτε να ενταχθούν σε πολιτιστικά ή περιβαλλοντικά προ-
γράμματα, είτε στο Μάθημα «Ερευνητικές Εργασίες» των Α’ και Β’ τάξεων του Λυ-
κείου, καθώς και στο πλαίσιο συγκεκριμένων μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού 
Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) (Σαλτερής, 2010). Υποστήριξη στις εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες αυτής της θεματικής προσφέρει το Σωματείο Επιχειρηματι-
κότητας Νέων (Σ.Ε.Ν./JA Greece). Το ΣΕΝ προτείνει σχετικά προγράμματα που προ-
ωθούν την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών ανάμεσα σε μαθητές/τριες από διαφορετικά 
σχολεία, διαφορετικές περιοχές της χώρας και διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, 
ενώ αναδεικνύουν τον ρόλο και την αξία του εθελοντισμού για την κοινωνική ανά-
πτυξη. Προγράμματα που προτείνονται από το Σ.Ε.Ν./JA Greece σε αυτή τη θεματική 
είναι τα εξής:  

Α. Εικονική Επιχείρηση (Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)  

Από το 2013 – 2017 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 350 μαθητικές εικονικές 
επιχειρήσεις σε σχολεία όλης της επικράτειας, τα οποία έχουν επιπλέον τη δυνατότητα 
να συνεργάζονται μεταξύ τους, συστήνοντας διασχολικούς μαθητικούς συνεταιρι-
σμούς και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και πρακτικές από διαφορετικά κοινωνικά περι-
βάλλοντα και συνθήκες (για το σχολικό έτος αναμένεται η δημιουργία τουλάχιστον 120 
μαθητικών εικονικών επιχειρήσεων). Η ηλικία της εφηβείας είναι καθοριστικής σημα-
σίας καθώς τότε τα παιδιά αρχίζουν να καταλαβαίνουν τον εαυτό τους και τον επαγ-
γελματικό τους προσανατολισμό. Η ενασχόλησή τους με την επιχειρηματικότητα και 
με τους τομείς που θα επιλέξουν μέσα στην εταιρεία (παραγωγή, πληροφορική, μάρκε-
τινγκ, διαφήμιση, οικονομικά, δημόσιες σχέσεις, πωλήσεις) τα βοηθά όσο τίποτα άλλο 
να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν ουσιαστικές 
σχέσεις με άλλα παιδιά και επαγγελματίες αλλά και να αποκτήσουν απαραίτητες κοι-
νωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Πολλοί «κλειστοί» χαρακτήρες που ξεκίνησαν 
διστακτικά το πρόγραμμα της «Εικονικής Επιχείρησης», στην πορεία «μεταμορφώθη-
καν» σε εκδηλωτικά και ιδιαίτερα επικοινωνιακά παιδιά. Σύμφωνα με στατιστικές 
(JAW, 2016) του παγκόσμιου οργανισμού Junior Achievement Worldwide (μέλος του 
οποίου είναι το ΣΕΝ/JuniorAchievement Greece), η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εικο-
νική Επιχείρηση» αυξάνει την αυτοπεποίθηση των παιδιών κατά 40%. Τα παιδιά έ-
χουν 143% περισσότερες πιθανότητες να γίνουν των αποφοίτων φθάνει σε διευθυντι-
κές θέσεις. 

Β. Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας (Γ’ Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) 

Το πρόγραμμα υλοποιείται εξολοκλήρου μέσω διαδικτύου και εστιάζει στην έννοια της 
κοινωνικής επιχείρησης. Είναι έτσι σχεδιασμένο, ώστε να ενθαρρύνει τους/τις 
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μαθητές/τριες να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλή-
ματα και παράλληλα να τους δώσει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες που 
χρειάζεται να αναπτύξουν για να γίνουν ενεργοί και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι 
πολίτες και υπεύθυνοι επαγγελματίες στο μέλλον. Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας είναι η διενέργεια διαδικτυακού διαγωνισμού, ενώ παρέχεται υποστήριξη μέσω 
διαδικτύου από εθελοντές - στελέχη επιχειρήσεων. 

Γ. Λοιπές δράσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνικής επιχει-
ρηματικότητας – εικονική συνεταιριστική επιχείρηση 

Προτείνεται, επίσης, η πραγματοποίηση ευρύτερων εκπαιδευτικών δράσεων που αφο-
ρούν σε γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που συνδέονται με την καινοτομία και την 
επιχειρηματικότητα μέσω της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας. Τέτοιες δράσεις μπο-
ρούν να περιλαμβάνουν τη διά ζώσης ή διαδικτυακή συνεργασία του σχολείου με φο-
ρείς της αγοράς εργασίας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής επιχει-
ρηματικότητας, ή την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων. Σε τέτοιες περι-
πτώσεις συνεργασίας η συμμετοχή των φορέων της αγοράς εργασίας θα πραγματο-
ποιείται σε εθελοντική βάση. Προτείνεται επίσης η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του σχολικού συνεταιρισμού, βάσει της απόφασης επέ-
κτασης του θεσμού αυτού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ: 1127 τ.Β’/10-05-
2013 και παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 1566/85, ΦΕΚ 167 τ.Α/1985). Σκοπός των δρα-
στηριοτήτων αυτών είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών των σχολείων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης με την έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, η οποία διέ-
πεται από τις αρχές του σχολικού συνεταιρισμού, όπως αλληλοβοήθεια, συνεργασία, 
κοινωνική ευθύνη, ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, 
καθώς και γνώση των συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας. Οι δραστη-
ριότητες αυτές είναι δυνατό να υλοποιηθούν είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων του Σχο-
λικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, είτε να ενταχθούν σε πολιτιστικά ή περι-
βαλλοντικά προγράμματα, είτε στα μαθήματα «Ερευνητική Εργασία» (Α’ και Β’ τάξη 
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου), «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» (Α’ τάξη Ε-
ΠΑΛ), «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» (Γ’ τάξη Γε-
νικού Λυκείου), «Πολιτική Παιδεία» (Α’ και Β’ τάξη Γενικού Λυκείου και Α’ τάξη 
ΕΠΑΛ), «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» (Α’ τάξη ΕΠΑΛ), «Σχολικός Επαγ-
γελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας» (Α’ τάξη Ε-
ΠΑΛ), «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» (Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας των Ε-
ΠΑΛ), «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» (Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας των 
ΕΠΑΛ). Το πρόγραμμα αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριό-
τητα, όπου οι μαθητές δημιουργούν μια μαθητική επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό δια-
μοιράζουν και αναλαμβάνουν «ρόλους», με στόχο τον σχεδιασμό και την παραγωγή 
ενός προϊόντος ή την παροχή υπηρεσιών οι οποίες ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες 
κοινωνικές ανάγκες, είναι φιλικές προς το περιβάλλον και διακρίνονται από καινοτόμα 
χαρακτηριστικά. Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η ενί-
σχυση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των μαθητών, ώστε να συ-
νειδητοποιήσουν την κοινωνική ευθύνη τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες που 
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οφείλουν να υπηρετούν το κοινό καλό και να σέβονται το περιβάλλον. Κατά συνέπεια 
καλλιεργούνται η ανάληψη ευθύνης, η δεξιότητα σχεδιασμού, στρατηγικής και προ-
γραμματισμού, η ανάλυση αναγκών, η ομαδοσυνεργατικότητα, η επικοινωνία, η ικα-
νότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, η λήψη απόφασης, η δεξιότητα επίλυσης 
προβλημάτων, η αξία δέσμευσης στην ποιότητα και η ευθύνη της κοινωνικής και περι-
βαλλοντικής επίδρασης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της μαθητικής εικονικής συνεταιριστι-
κής επιχείρησης, τα σχολεία έχουν την δυνατότητα να συνεργάζονται, συστήνοντας 
διασχολικούς μαθητικούς συνεταιρισμούς και ανταλλάσσοντας εμπειρίες και πρακτι-
κές από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα. Πρόσθετο χαρακτηριστικό του προ-
γράμματος είναι η μακροπρόθεσμη και βιώσιμη δικτύωση μεταξύ των σχολείων και η 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών κοινοτήτων σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Επιπρό-
σθετα, παρέχεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνεργασίας με ευρωπαϊκά σχολεία, 
στην κατεύθυνση δημιουργίας σχολικών δικτύων με κοινό όραμα την ανάπτυξη κοι-
νωνικά υπεύθυνων μελλοντικών πολιτών και επαγγελματιών. Στο πλαίσιο της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας μπορεί να εξεταστεί και η δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών 
σε Πανελλαδικούς και Πανευρωπαϊκούς Διαγωνισμούς στο πλαίσιο των οποίων συνα-
γωνίζονται εικονικές συνεταιριστικές μαθητικές επιχειρήσεις από άλλα σχολεία, πά-
ντοτε στο πνεύμα της ευγενούς άμιλλας. 

Δ. Young Business Talents  

Διαγωνισμός με επιχειρηματικό προσομοιωτή (business simulator) για μαθητές 1ης, 
2ας, 3ης Λυκείου κάθε τύπου) που επιτρέπει στους μαθητές να εξασκηθούν στη λήψη 
όλων των αποφάσεων μέσα σε μια εικονική «εταιρεία», την εταιρία της ομάδας τους. 
Οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα περιφερειακό και εθνικό διαγωνισμό, στο Διαδίκτυο, 
που θα αποτελέσει ένα συναρπαστικό κίνητρο με τη χρήση του προσομοιωτή (ίδια ε-
μπειρία με αυτήν της πραγματικής διοίκησης μιας εταιρείας, ένα εργαστήριο για να 
βιώσεις τον επιχειρηματικό κόσμο, στοιχεία για τις μελλοντικές αποφάσεις σχετικές με 
τις σπουδές ή το επάγγελμα, θεωρία για εμπέδωση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων). 

Προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στη Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση 

1. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ειδικά στο πρό-
γραμμα σπουδών των μαθημάτων του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου. Προτείνε-
ται να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου μά-
θημα «Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και 
Φορολογική Δεοντολογία» αντίστοιχα, τα οποία θα αποσκοπούν: 

A. Στην ανάπτυξη μέσω βιωματικών μεθόδων διδασκαλίας και διαθεματικής διδακτι-
κής προσέγγισης, δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης και επιχειρηματικού πνεύ-
ματος στους μαθητές.  
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B. Στην πληροφόρηση των νέων για τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών σχε-
δίων και πως αυτά καταρτίζονται.  

2. Χρειάζεται επίσης διάχυση της «κουλτούρας επιχειρηματικότητας» στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου. Οι ερευνητικές και οι δημιουργικές εργασίες στο 
Λύκειο αποτελούν μια ευκαιρία εισαγωγής της διδασκαλίας της υγιούς επιχειρηματι-
κότητας στην Εκπαίδευση. Η καλλιέργεια «επιχειρηματικής κουλτούρας» μπορεί να 
συνδυαστεί με τα θέματα των Ερευνητικών και Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό 
και Επαγγελματικό Λύκειο με την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχε-
δίων και οργάνωση δραστηριοτήτων  

(έρευνα πεδίου) από τους μαθητές.  

3. Να δοθεί έμφαση στην Τεχνική - Επαγγελματική εκπαίδευση με εισαγωγή στο ανα-
λυτικό πρόγραμμα του μαθήματος «Επιχειρηματικότητα» ή «Επιχειρηματικότητα και 
Ανάπτυξη» 

4. Ταυτόχρονη διάχυση της επιχειρηματικότητας στα διδασκόμενα μαθήματα της κάθε 
ειδικότητας. 

5. Κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης από τα ΚΕΣΥΠ.  

6. Ενεργή εμπλοκή του Επαγγελματικού προσανατολισμού και των Αρχών Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού για την προώθηση της επιχειρηματικής νοοτροπίας στους μα-
θητές. 

Η ανεπαρκής παροχή ειδικής κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους τρό-
πους εισαγωγής της έννοιας της επιχειρηματικότητας στην Αίθουσα διδασκαλίας και η 
τρέχουσα έλλειψη σχεδίων εκπαίδευσης για την κάλυψη του κενού αυτού έχει λειτουρ-
γήσει ανασταλτικά (Παπαναούμ, 2008). Χρειάζεται επιτακτικά επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη διδακτική, τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους 
διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας (Μυλωνάς, 2010). 

Προτείνεται να οργανώνονται στο σχολείο βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που να καθοδηγούν τους μαθητές να διαχειρίζονται πραγματικές οικονομικές καταστά-
σεις προκειμένου οι μαθητές να ανακαλύψουν τη γνώση: 

 Η απόκτηση ορθολογικής καταναλωτικής συμπεριφοράς μέσω έρευνας πεδίου και 
διεξαγωγή από τους μαθητές ερευνών αγοράς στη γειτονιά τους. 
 Η διοργάνωση φιλανθρωπικών αγορών (bazaar) με κατασκευές και έργα μαθητών 
με εμπλοκή και της κοινότητας στην οποία βρίσκεται το κάθε σχολείο. 
 Η διοργάνωση μεταξύ σχολείων «μαθητικών επιχειρηματικών διαγωνισμών» π.χ. 
Λειτουργία εικονικών επιχειρήσεων.  
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 Η εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, η προσπάθεια μείωσης του ηλε-
κτρονικού αναλφαβητισμού και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. 
 Σαφέστερος προσδιορισμός στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος σχετικά με την 
ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και προσπάθεια απόκτησης «οικονομικά εγγράμ-
ματων πολιτών». 

Συμπεράσματα 

Από τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες έχουν ενσωματώσει την Εκπαίδευση στο Επιχει-
ρείν στο πρόγραμμα σπουδών, μπορούν να προσδιοριστούν ορισμένες τάσεις. Η Εκ-
παίδευση στο Επιχειρείν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε μεγάλο βαθμό με τη μορφή διαθεματικών στόχων, οι οποίοι είναι επί-
σης κοινοί σε όλες τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν 
είναι πιο διαδεδομένη στη μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εκεί υπάρ-
χει μεγαλύτερη ποικιλία στις προσεγγίσεις. Συχνά, όχι μόνο είναι ξεχωριστό μάθημα, 
αλλά επίσης ενσωματώνεται και σε άλλα μαθήματα, κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες, 
την οικονομία και τις σπουδές επιχειρήσεων. Ακόμα, συχνά διδάσκεται μέσα σε προ-
αιρετικά μαθήματα σε αυτή τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Αυτό συνάδει με το γεγονός ότι, 
σε γενικές γραμμές, υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής για τους μαθητές της μη 
υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο) σε σχέση με τις χαμηλότερες 
βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η Εκπαίδευση στο Επιχειρείν είναι λιγότερο πι-
θανό να φθάσει σε όλους τους μαθητές σε χώρες όπου συνήθως βρίσκεται σε προαιρε-
τικά και όχι σε υποχρεωτικά μαθήματα, και όπου δεν αποτελεί διαθεματικό διδακτικό 
αντικείμενο.  

Η επιχειρηματικότητα είναι τελικά νοοτροπία. Είναι η ανίχνευση και η κινητοποίηση 
των ταλέντων και των δυνατοτήτων των μαθητών για έκφραση και δημιουργία. Είναι 
η υπέρβαση των αναστολών και του φόβου των μαθητών μπροστά στο ενδεχόμενο της 
αποτυχίας. Είναι οι γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες με ορθολογικά κρι-
τήρια σε καινοτόμες εφαρμογές. Είναι η τόλμη τελικά για ενεργό συμμετοχή στο κοι-
νωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι με δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύ-
νης.  

Η νέα «κουλτούρα» αυτής της επιχειρηματικότητας συνίσταται στην ικανότητα των 
μαθητών να αποκωδικοποιούν τα οικονομικά γεγονότα και τη δυναμική τους. Πρόκει-
ται ουσιαστικά για αλλαγή τρόπου σκέψης και στάσης ζωής από τους μαθητές. Για να 
γίνει αυτό χρειάζονται στοχευμένες δράσεις και οργανωμένο πλαίσιο. Η καλλιέργεια 
του επιχειρηματικού πνεύματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει 
ένα από τα βασικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής ενεργητικών 
οικονομικών πολιτικών για την πρόληψη της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού των νέων ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα 
ισοπεδώνουν τα χαρισματικά παιδιά, με αποτέλεσμα να επιβιώνουν εκείνα τα παιδιά 
που έχουν κλίση στους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης της γραφής και της ανάγνω-
σης.  
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Δουλεύοντας το σχολείο και στο πλαίσιο του υγιούς επιχειρηματικού πνεύματος, ο μα-
θητής: θα πάρει την επιχειρηματική γνώση με βιωματικό τρόπο, θα πάψει να είναι ένας 
παθητικός δέκτης και θα παίρνει πρωτοβουλίες, δεν θα φοβάται την ανάληψη κινδύνου, 
θα σκέφτεται με ορθολογικά κριτήρια και θα λαμβάνει αποφάσεις, θα μετατραπεί έτσι 
σε δημιουργό της γνώσης. Η ανάπτυξη της οικονομίας μας μπορεί να επιτευχθεί με την 
επένδυση στην ευρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, δηλαδή με την επένδυση στη διδασκαλία της υγιούς επιχειρηματικότητας.  
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Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από τα έργα:  
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και « Έξοδος του Μεσολογγίου» 

Φραγκούλης Ιωσήφ  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ 

Παιδαγωγικό Τμήμα  
sfaka@otenet.gr 

Παπαγεωργίου Θεοδώρα  
Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ 

Παιδαγωγικό Τμήμα 
dorafred@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να παρουσιαστεί μια διδακτική ενότητα από το 
γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου, 
βάσει της θεωρητικής προσέγγισης της μετασχηματίζουσας μάθησης σε συνδυασμό με 
την αξιοποίηση εικαστικού έργου τέχνης. Η λογοτεχνία και η τέχνη μπορεί να συμβά-
λουν στο να θέσουν σε λειτουργία αυτή τη διεργασία του μετασχηματισμού. Έτσι, η 
διδακτική μας πρόταση ενταγμένη στη φιλοσοφία της μετασχηματίζουσας μάθησης 
προτείνουμε να εφαρμοστεί σε ενήλικες εκπαιδευόμενους που φοιτούν σε Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας, αξιοποιώντας διαθεματικά το ποίημα του Δ. Σολωμού «Ελεύθε-
ροι Πολιορκημένοι» και τον πίνακα ζωγραφικής του Θ. Βρυζάκη «Η Έξοδος του Με-
σολογγίου». 

Λέξεις-Κλειδιά: μετασχηματίζουσα μάθηση, ενήλικες, κριτικός στοχασμός, λογοτε-
χνία, τέχνη 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να διαφανεί ο ρόλος της μετασχηματίζουσας μάθη-
σης στην προσωπική αλλαγή του ατόμου, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ε-
μπειριών του για κριτικό στοχασμό. Στο πλαίσιο αυτό η μάθηση λογίζεται ως μια δια-
δικασία κατά την οποία βασικές αξίες και παραδοχές βάσει των οποίων λειτουργούμε 
αλλάζουν (Κόκκος, 2015). Δεδομένου ότι η τέχνη και η λογοτεχνία μπορεί να συμβάλ-
λουν στην αλλαγή του τρόπου σκέψης και την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, πα-
ρουσιάζουμε μια διδακτική πρόταση για ενήλικες εκπαιδευόμενους, η οποία αξιοποιεί 
την ποίηση και συγκεκριμένα το ποίημα «Ελεύθεροι  Πολιορκημένοι» του Δ. Σολωμού 
και τον πίνακα ζωγραφικής «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» του Θ. Βρυζάκη. 

Στην εργασία μας, αρχικά, θα παρουσιαστεί η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης 
εστιάζοντας στη μέθοδο Perkins, η οποία επικεντρώνεται στην επαφή με έργα τέχνης 
μέσα από σχεδιασμένες και στοχευμένες διδακτικές δραστηριότητες και στη συνέχεια 
θα περιγραφεί αναλυτικά η διδακτική μας πρόταση στο μάθημα της λογοτεχνίας, με τη 
συνδρομή της τέχνης. 
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Φάσεις- Στάδια της μετασχηματίζουσας μάθησης κατά Perkins 

Σύμφωνα με τον Perkins η προσέγγιση έργων τέχνης γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
ο παρατηρητής να μπορεί να διακρίνει: α) τις βασικές δράσεις που ενεργοποιούν τη 
στοχαστική διάθεση, β) τις πιθανές ερωτήσεις που μπορούν να προκαλέσουν τη στο-
χαστική δράση, γ) τις διδακτικές ενέργειες που χρειάζεται να κάνει κάποιος προκειμέ-
νου να προκαλέσει στοχασμό. Τα τρία αυτά στοιχεία δομούν μια ολοκληρωμένη μεθο-
δολογία για στοχαστική παρατήρηση έργων τέχνης. Το μοντέλο του Perkins αποτελεί-
ται από τέσσερις φάσεις οι οποίες είναι συσχετιζόμενες μεταξύ τους (Φραγκούλης, 
2014). 

Πρώτη Φάση: Χρόνος για παρατήρηση. Στην πρώτη φάση οι εκπαιδευόμενοι παρατη-
ρούν προσεκτικά ένα έργο τέχνης χωρίς να το ερμηνεύουν ή να το κρίνουν. Έρχονται 
σε μια πρώτη αισθητική επαφή με το έργο που παρατηρούν. Στο πλαίσιο αυτής της 
φάσης οι εκπαιδευόμενοι δεν προβαίνουν σε ερμηνείες, αλλά προβαίνουν σε «αντικει-
μενική παρατήρηση» αυτών που βλέπουν. Αξιοποιούν στην προσέγγιση του έργου τις 
προϋπάρχουσες εμπειρίες τους και διατυπώνουν αρχικές εκτιμήσεις (Perkins, 1994).  

Δεύτερη Φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση. Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευ-
όμενοι παρατηρούν το έργο τέχνης με ανοικτό πνεύμα και δημιουργική διάθεση. Πα-
ρατηρούν προσεκτικά το έργο με τη λογική «Τι θα ήθελε ο καλλιτέχνης να παρατη-
ρήσουμε». Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η ανοικτή σκέψη με στόχο όχι την ερμη-
νεία του έργου τέχνης, αλλά την καλύτερη δυνατή παρατήρησή του. Τα δεδομένα του 
έργου προσεγγίζονται με δημιουργικότερη ματιά (Perkins, 1994).  

Τρίτη Φάση: Αναλυτική και βαθύτερη παρατήρηση. Στη φάση αυτή οι εκπαιδευόμενοι 
με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν στις προηγούμενες φάσεις εμβαθύνουν στην 
ερμηνεία του έργου. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που τους γεν-
νήθηκαν στις δύο προηγούμενες φάσεις. Παράλληλα εξηγούν, τεκμηριώνουν τις από-
ψεις τους, εξάγουν συμπεράσματα. Η αναλυτική παρατήρηση αυτής της μορφής απο-
τελεί έναν διεισδυτικό τρόπο προσέγγισης της πραγματικότητας, ο οποίος ενεργοποιεί 
τη στοχαστική διάθεση των εκπαιδευομένων (Perkins, 1994).  

Τέταρτη Φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας. Στο πλαίσιο της τέταρτης φάσης οι εκ-
παιδευόμενοι προσεγγίζουν το έργο στην ολότητά του αξιοποιώντας την εμπειρία της 
παρατήρησης των προηγούμενων φάσεων. Αναστοχάζονται και προχωρούν στη γραφή 
ενός κειμένου σχετικά με όσα βίωσαν κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, παρουσιά-
ζοντας σε αυτό τους μετασχηματισμούς που επήλθαν στις αρχικές σκέψεις, παραδοχές 
και υποθέσεις τους για το έργο τέχνης. Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως δραματοποίηση, συζή-
τηση στην ολομέλεια, εργασία σε ομάδες (Μέγα, 2002). 
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Διδακτική πρόταση – «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και «Έξοδος του Μεσολογ-
γίου» 

Στην προτεινόμενη διδακτική πρόταση αξιοποιείται η λογοτεχνία και συγκεκριμένα η 
ποίηση, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, που α-
ποτελεί στόχο της μετασχηματίζουσας μάθησης. Άλλωστε, τον ρόλο της αισθητικής 
εμπειρίας έχει υπογραμμίσει και ο ίδιος ο Mezirow, ο οποίος στο άρθρο του «O ncritical 
Reflection» (Mezirow, 1998) τονίζει τον ρόλο που κατέχει η φαντασία και η διαισθη-
τική σκέψη στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού. Στο πλαίσιο αυτό ένα ποίημα μπο-
ρεί να λειτουργήσει ως έναυσμα για κριτικό στοχασμό πάνω σε διάφορα θέματα μέσα 
από την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας. 

Σκοπός: Οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν κριτικό στοχασμό, μέσα από τη γνώση και 
υλοποίηση της μεθόδου αξιοποίησης έργων τέχνης του Perkinsστο έργο «Έξοδος του 
Μεσολογγίου» και την ανάλυση του ποιήματος του Δ. Σολωμού «Ελεύθεροι Πολιορ-
κημένοι». 

Ομάδα - Στόχος: Ενήλικες εκπαιδευόμενοι που φοιτούν στα σχολεία Δεύτερης Ευκαι-
ρίας στο πλαίσιο του Νεοελληνικού Γραμματισμού. Με αλλαγές, ωστόσο, μπορεί να 
υλοποιηθεί και σε μαθητές Λυκείου, όπου σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα το 
συγκεκριμένο ποίημα διδάσκεται στην Α’ Τάξη Λυκείου. 

Διάρκεια: Η διδακτική μας πρόταση έχει σχεδιαστεί για να υλοποιηθεί σε έξι (6) διδα-
κτικές ώρες, από τις οποίες οι τρεις (3) θα αφιερωθούν στην γνωριμία των εκπαιδευό-
μενων με το έργο τέχνης «Η Έξοδος του Μεσολογγίου» και οι άλλες τρεις (3) στην 
επεξεργασία του ποιήματος.  

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα  

Με την υλοποίηση της διδακτικής πρότασης, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι σε 
θέση να: 

• εφαρμόζουν τα στάδια του μοντέλου Perkins στην προσέγγιση των έργων τέχνης 
• να αναφέρουν τα εμπόδια εκείνα που αντιστρατεύονται την επιθυμία των Ελλήνων 

να πολεμήσουν και να αντισταθούν στον εχθρό 
• να ερμηνεύουν τον τίτλο του ποιήματος «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
• να συνειδητοποιούν την αξία της εσωτερικής ελευθερίας και της σημασία του να “θυ-

σιάζεται” κανείς γι’ αυτή 
• να υιοθετούν στάσεις και συμπεριφορές που διέπονται από την αξία της εσωτερικής 

ελευθερίας. 

Επεξεργασία ποιήματος 

Δραστηριότητα 1 και Δραστηριότητα 2 (1 ώρα) 
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Αρχικά, θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να ακούσουν μελοποιημένο τα αποσπά-
σματα από το Β΄ Σχεδίασμα των «Ελεύθερων Πολιορκημένων» και να καταγράψουν 
τα συναισθήματα και τις πρώτες σκέψεις που τους γεννιούνται από την ακρό-
αση(https://www.youtube.com/watch?v=SQJ-rpB0Dps, 
https://www.youtube.com/watch?v=Axhv20xHLlw).Μέσα από μια πρώτη επαφή με το 
ποίημα επιδιώκουμε να προκαλέσουμε τη συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών 
και τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού κλίματος που θα τους προετοιμάσει 
για την επόμενη δραστηριότητα, όπου θα τεθούν συγκεκριμένα ερωτήματα 

Δραστηριότητα 2 

Θα ακολουθήσει συζήτηση που ως στόχο έχει να προκαλέσει τον προβληματισμό των 
μαθητών μέσα από τη διατύπωση συγκεκριμένων ερωτημάτων, όπως: 

• Ποια είναι τα συναισθήματα των προσώπων του ποιήματος;  
• Με ποιες εκφραστικές επιλογές δηλώνονται αυτά στο ποίημα;  
• Γιατί βιώνουν αυτά τα συναισθήματα;  
• Πώς θα νιώθατε εσείς αν βρισκόσασταν σε μια αντίστοιχη κατάσταση; 

Στόχος μας είναι οι μαθητές στο τέλος της δραστηριότητας να οδηγηθούν σε μια αυτο-
εξέταση των συναισθημάτων τους, κάτι που αποτελεί χαρακτηριστικό της μετασχημα-
τίζουσας μάθησης. 

Δραστηριότητα 3 (1 ώρα) 

Αρχικά, η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί σε επίπεδο ομάδας των 4 ατόμων και στη συ-
νέχεια σε επίπεδο ολομέλειας της τάξης. Μέσα από την επιλογή της ομαδο-συνεργατι-
κής προσέγγισης στόχος είναι να αναδειχτούν οι απόψεις  και ο προβληματισμός όλων 
των μαθητών και να καλλιεργηθούν κοινωνικές δεξιότητες. Τα ερωτήματα είναι τα α-
κόλουθα: 

• Να εντοπίσετε στα δύο αποσπάσματα εκείνους τους παράγοντες /δυνάμεις που αντι-
στρατεύονται την επιθυμία των Ελλήνων να αντισταθούν στους εχθρούς. Να κατα-
γράψετε τα αντίστοιχα σημεία του ποιήματος. 

• Να ζωγραφίσετε τις εικόνες που εντοπίζετε στα δύο αποσπάσματα των «Ελεύθερων 
Πολιορκημένων» και στη συνέχεια να τις παρουσιάσετε στην ολομέλεια της τάξης. 

• Για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας κρίνεται απαραίτητο ο εκπαιδευτής να δη-
μιουργήσει ένα ευχάριστο μαθησιακό κλίμα, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να 
εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, θα ευνοείται η συμμετοχή και θα προωθείται 
ο διάλογος. 

Δραστηριότητα 4 (1 ώρα) 
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Στη δραστηριότητα αυτή θα ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους σε επίπεδο ομάδας να 
απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν στην πραγματική ζωή. Συγκεκριμένα:  

• Ποιες  είναι οι σύγχρονες μορφές δουλείας; 
• Υπάρχουν αξίες και ιδανικά για τα οποία θα θυσιαζόσασταν, όπως οι Μεσολογγίτες 

/ισσες σήμερα; 
• Θεωρείτε πως αξίζει να θυσιαζόμαστε στη σημερινή εποχή για να παραμείνουμε ε-

σωτερικά ελεύθεροι; Αν ναι, πώς πιστεύετε ότι θα το καταφέρουμε; 

Οι εκπαιδευόμενοι θα καταγράψουν τις απαντήσεις τους και στη συνέχεια θα επανέλ-
θουν στα αρχικά ερωτήματα ιδωμένα με μια πιο διευρυμένη ματιά ύστερα από την α-
ξιοποίηση των πηγών. Με αυτή τη δραστηριότητα στόχος μας είναι οι εκπαιδευόμενοι 
να προβούν σε εσωτερική σύγκρουση, διερεύνηση των σκέψεών τους και κριτική απο-
τίμηση των αρχικών παραδοχών τους εστιάζοντας στα σημεία εκείνα που επήλθε η 
αλλαγή. Τέλος, θα ακολουθήσει ορθολογικός διάλογοςκατά τον οποίο οι συμμετέχο-
ντες θα εξετάσουν τις απόψεις και θα αναζητήσουν κοινούς τόπους ως προς τις εκτι-
μήσεις και τις αιτιολογήσεις των εξεταζόμενων πεποιθήσεων και εμπειριών τους (Κα-
ραλής &Λιοδάκη, 2013). 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ-

ΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1.Αυθόρ-
μητη παρα-
τήρηση 

Δείτε το έργο, τα 
χρώματα, τις φι-
γούρες, το φως, 

τις σκιές, τα αντι-
κείμενα, τη 

στάση του σώμα-
τος των Ελλήνων 
και των Τουρκο-
αιγυπτίων, τι πα-

ρατηρείτε; 

Καλεί τους εκπαιδευο-
μένους να παρατηρή-

σουν το έργο. 

Ατομική εργασία 

2.Έκφραση 
πρώτων 
παρατηρή-
σεων 

Τι πιστεύετε ότι 
δείχνει το συγκε-

κριμένο έργο; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους να χωρι-

στούν σε ομάδες και να 
καταγράψουν αυτό που 
παρατήρησαν από την  
αρχική τους επαφή με 

το έργο τέχνης. 

Εργασία σε ομάδες 
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3.Έκφραση 
πρώτων ε-
ρωτημά-
των 

Πού τοποθετού-
νται οι Έλληνες 

στο έργο; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να εκφρά-
σουν τις πρώτες από-
ψεις τους στις  ερωτή-

σεις, χωρίς να εξαχθούν 
κάποια συμπεράσματα. 

Ερωτήσεις 

4.Χρήση ο-
πτικής νοη-
μοσύνης 

Πώς είναι ντυμέ-
νοι οι Έλληνες 

και οι Τουρκοαι-
γύπτιοι; Ποια 

χρώματα κυριαρ-
χούν στον πί-

νακα; 

Καλεί τους εκπαιδευό-
μενους  να χρησιμοποι-
ήσουν  τις προγενέστε-

ρες γνώσεις που ενδεχο-
μένως έχουν για το έργο 
με στόχο να τονωθεί η 

παρατηρητικότητά τους. 

Εργασία σε ομάδες 

5.Εντοπι-
σμός κε-
ντρικών ε-
ρωτημά-
των 

Ποια συναισθή-
ματα σας προκα-
λεί η θέαση του 
συγκεκριμένου 

έργου; 

Καλεί κάθε εκπαιδευό-
μενο να εκφράσει τα 
συναισθήματά του. 

Συζήτηση 

6.Απομά-
κρυνση από 
το έργο τέ-
χνης 

 Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να στρέ-
ψουν το βλέμμα τους 
από το έργο, κάνοντας 

ένα σύντομο διάλειμμα. 

 

 

7.Επι-
στροφή 
στην παρα-
τήρηση 

Πού είναι τοπο-
θετημένοι οι Έλ-

ληνες  και οι 
Τουρκοαιγύπτιοι 
στο έργο; Πώς εί-
ναι η στάση του 
σώματός τους; 

 Εργασία σε ομάδες 

 

Συζήτηση 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ-

ΣΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1. Διέγερση 
προσοχής   

Γιατί οι Έλλη-
νες έχουν αυτή 
τη θέση στον 

πίνακα; 

Ρωτά τους εκπαιδευό-
μενους  να πουν τι 
συμβαίνει στην ει-

κόνα. 

Ατομική εργασία 
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2. Αναζήτηση 
εκπλήξεων 

Τι  φαίνεται 
στο βάθος του  
πίνακα; Τι πα-
ρατηρείτε ανά-
μεσα στους Έλ-

ληνες; 

Καλεί τους εκπαιδευό-
μενους   να εντοπί-

σουν παράξενα αντι-
κείμενα- σχέσεις σε 

μάκρο και μικρο επί-
πεδο. 

Ερωτήσεις 

Απαντήσεις 

3. Αναζήτηση 
ψυχικής διάθε-
σης 

Ποια είναι τα 
συναισθήματά 
από τη θέαση 
του συγκεκρι-
μένου έργου; 

Ρωτά τους εκπαιδευό-
μενους  να πουν ποια 
ψυχική διάθεση τους 
προκαλεί η θέαση του 

έργου 

Καταιγισμός Ιδεών 

4. Αναζήτηση 
συμβόλων και 
νοημάτων 

Τι χρώμα είναι 
τα ρούχα των 
Ελλήνων και 

των Τουρκοαι-
γυπτίων αντί-
στοιχα; Τι πι-
στεύετε ότι α-
ναπαριστά η 

μορφή στο βά-
θος; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να ανα-
καλύψουν το μήνυμα 
που υπάρχει πίσω από 
τους συμβολισμούς. 

Εργασία σε ομάδες 

5. Αναζήτηση 
κίνησης 

Η στάση του 
σώματος του 

Έλληνα  δηλώ-
νει υπεροχή;  

 

Η στάση του 
σώματος των 
Τουρκοαιγυ-

πτίων τι δηλώ-
νει;   

Ποια είναι η 
στάση σώματος 
των γυναικών; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να ανα-

γνωρίσουν την κίνηση 
της εικόνας. 

Οι εκπαιδευόμενοι  
σε ομάδες εντοπίζουν 
σε αντίγραφα του έρ-
γου την κίνηση που 

υπάρχει στο έργο και 
τη σημειώνουν. 

6. Αναζήτηση 
τεχνικών εικα-
στικών στοι-
χείων 

Ποια χρώματα 
κυριαρχούν στο 

έργο;Ποιος ο 
ρόλος του φω-
τός στο έργο; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους   να ανα-
γνωρίσουν συνδυα-

σμούς χρωμάτων, σχέ-
σεις όγκων, χρήση 
γραμμής πινελιάς. 

Εργασία σε ομάδες 
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7. Αλλαγή κλί-
μακας παρα-
τήρησης 

Τι παρατηρείτε 
στα πρόσωπα 
των Ελλήνων;  

 

Τι παρατηρείτε 
στα πρόσωπα 

των Τούρκοαι-
γυπτίων;  

 

Τι παρατηρείτε 
στα πρόσωπα 
των γυναικών; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να κυ-

κλώσουν στο έργο τέ-
χνης μια ειδική πε-

ριοχή και να τη μελε-
τήσουν.  

 

Τους ζητά να εντοπί-
σουν το κεντρικό θέμα 
σε σχέση με το περι-

φερειακό. 

Οι εκπαιδευόμενοι  ο-
μαδικά καταγράφουν 
το κεντρικό θέμα σε 
σχέση με το περιφε-

ρειακό (ουσιώδες από 
επουσιώδες). 

8. Αναζήτηση 
υπερβολών 

Μπορεί μια ει-
κόνα να είναι 
τόσο σταθερή; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να εντο-
πίσουν κάποιο σημείο 
υπερβολής στο έργο. 

Ερωτήσεις 

Απαντήσεις 

9.Χωροχρο-
νική τοποθέ-
τηση 

Ποια στοιχεία 
παρατηρείτε σε 
σχέση με τον 
τόπο και το 

χρόνο που απει-
κονίζει το συ-

γκεκριμένο 
έργο; (1826)  

Ο εκπαιδευτής παρου-
σιάζει τα πρώτα στοι-

χεία του έργου.  

 

Αναφέρεται στο ιστο-
ρικο- κοινωνικό συ-
γκείμενο της εποχής. 

Εμπλουτισμένη εισή-
γηση 

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ-

ΣΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1. Επάνοδος 
στις εκπλήξεις 
και προσπά-

θεια ερμηνείας 
τους 

Ποιο μήνυμα 
θέλει να μας 

μεταφέρει ο δη-
μιουργός του 
έργουτοποθε-
τώνταςτα πρό-

σωπα κατ΄ 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να εστιά-

σουν την προσοχή 
τους σε αυτό που τους 
προκάλεσε αίσθηση 

και στη συνέχεια να α-
παντήσουν στο ερώ-

τημα, γιατί ο 

Συζήτηση 
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αυτόν τον 
τρόπο στο 

έργο;  

 

καλλιτέχνης δημιούρ-
γησε αυτή την έκ-

πληξη; 

2.Επάνοδος 
στο αρχικό κε-

ντρικό ερώ-
τημα, σε αυτό 
που μας ενδια-

φέρει 

Ποιο είναι το 
κυρίαρχο  συ-
ναίσθημα που 
αποπνέει το 

έργο; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να εκ-
φράσουν το συναί-

σθημα που τους απο-
πνέει η θέαση του συ-
γκεκριμένου έργου. 

Καταιγισμός ιδεών 

3. Εντοπισμός 
και προσπά-
θεια απάντη-
σης αρχικών 
προβληματι-

σμών 

 

Τι εποχή είναι;  

 

Από πού το κα-
ταλαβαίνουμε; 

 

 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να απα-
ντήσουν στα ερωτή-
ματα που μέχρι τώρα 
δεν έχουν απαντηθεί, 

αξιοποιώντας στοιχεία 
και πληροφορίες που 
έχουν κρατήσει από 

τις προηγούμενες φά-
σεις μελέτης του έρ-

γου. 

Εργασία σε ομάδες 

 

 

Συζήτηση 

4.Διανοητι-
κέςκαι ψυχικές 

αλλαγές   

Αν στο έργο α-
πουσίαζαν τα 
γυναικόπαιδα, 
πιστεύετε ότι 
θα άλλαζε το 

μήνυμα του έρ-
γου; 

 

Αν άλλαζε η 
θέση που έχουν 

τοποθετηθεί 
στο έργο οι Έλ-
ληνες, πιστεύ-
ετε ότι θα άλ-

λαζε το μήνυμα 
του έργου; 

 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να απο-
μονώσουν μέρη του 
έργου ή να τα τροπο-
ποιήσουν ανάλογα. 

Συζήτηση 
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Αν ήταν διαφο-
ρετικά τα χρώ-
ματα του έρ-

γου, πιστεύετε 
πως θα σας 

προκαλούνταν 
διαφορετικά 

συναισθήματα; 
5. Γιατί με ε-
ντυπωσιάζουν 
κάποια στοι-
χεία του έρ-

γου; 

Είναι σημα-
ντική η παρου-
σία της σημαίας 
και της μορφής 
που εμφανίζε-
ται στο βάθος 
του πίνακα; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους να παρα-
τηρήσουν τι ακριβώς 
θα συνέβαινε ως προς 
τη δομή και την ποιό-
τητα του έργουτέχνης, 
αν απουσίαζαν κάποια 
στοιχεία. Με αυτό τον 

τρόπο οδηγούνται 
στην ανακάλυψη της 
σημαντικότητας των 

στοιχείων του. 

Ερωτήσεις 

Απαντήσεις 

6. Χρήση άλ-
λων πηγών 

 Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να συ-
γκρίνουν το έργο με 
άλλα έργα του ίδιου 
καλλιτέχνη της ίδιας 
περιόδου με το ίδιο ή 
με παρεμφερές θέμα. 
Τους προτρέπει να ε-
ντοπίσουν ομοιότητες 
και διαφορές και να 

σκεφτούν γιατί υπάρ-
χουν αυτές οι ομοιότη-

τες και οι διαφορές.  

Εργασία 

Εργασία σε ομάδες 

7. Διατύπωση 
κριτικού ερω-

τήματος  

 

Συμπερά-
σματα 

«Στη σημερινή 
εποχή πόσο 

σημαντική θε-
ωρείτε πως εί-
ναι η εσωτε-
ρική ελευθε-

ρία;» 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους   να εξά-

γουν τα συμπερά-
σματα λαμβάνοντας υ-
πόψη τους την εμπει-
ρία από τις προηγού-

μενες φάσεις.  

Ατομική εργασία 
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Τους ζητά να απαντή-
σουν στα ερωτήματα 
που τους δημιουργή-
θηκαν κατά την αι-
σθητική προσέγγιση 

του έργου τέχνης.  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ   

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- 
ΠΑΡΑΤΗΡΗ-
ΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ-

ΣΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1. Ολιστική 
προσέγγιση 

έργου τέχνης 

Τι νιώθω βλέ-
ποντας το συ-
γκεκριμένο 
έργο τέχνης; 
Ποιο μήνυμα  

προκύπτει από 
την οπτική θέ-
αση του συγκε-
κριμένου έργου 
σε σχέση με το 
κριτικό ερώ-

τημα;  

 

Ποια η σύν-
δεση του έργου 
με το κριτικό ε-

ρώτημα; 

Ζητά από τους εκπαι-
δευόμενους  να απα-

ντήσουν στο ερώτημα:  

«Ποια η σύνδεση του 
έργου με το κριτικό ε-

ρώτημα»  

 

Αρχικά τους ζητά  να 
γράψουν τις σκέψεις 

που είχαν αρχικά πριν 
την προσέγγιση του 

έργου τέχνης.  

 

Στη συνέχεια τους  
ζητά να γράψουν τις 
σκέψεις που έχουν 
τώρα μετά την προ-

σέγγιση του έργου τέ-
χνης. 

Ατομική εργασία 

5. Συμπεράσματα 

Τα οφέλη της αξιοποίησης της συγκεκριμένης μεθόδου είναι σημαντικά, καθώς η ε-
φαρμογή της μπορεί να αποτελέσει καινοτόμα διδακτική προσέγγιση, η οποία θα 
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κινητοποιήσει τους εκπαιδευόμενους σε μια διαδικασία κριτικής και αναπροσαρμογής 
των αντιλήψεών τους μέσα από δραστηριότητες που καλλιεργούν την κριτική σκέψη. 

Τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση της μεθόδου αντανακλώνται όχι μόνο στους εκ-
παιδευόμενους αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο διέπεται από 
δημοκρατικές αξίες, καθώς θα απαρτιστεί από άτομα τα οποία μέσα από τη διαδικασία 
του κριτικού στοχασμού θα γίνουν κοινωνικά υπεύθυνα, θα αξιολογούν σωστά και θα 
λαμβάνουν αποφάσεις με καθαρή σκέψη. Άτομα που θα είναι σε θέση να ερμηνεύουν 
τις εμπειρίες τους σύμφωνα με μια σειρά νέων προσδοκιών αποδίδοντας μέσα από αυτή 
τη διεργασία νέο νόημα και νέα οπτική για τις παλαιότερες εμπειρίες τους (Mezirow, 
1991). 

Όσον αφορά τη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση αποτελεί αφορμή για ενεργοποίηση 
του ενδιαφέροντος των διδασκόντων, με στόχο την αυξανόμενη ένταξή της στη σχο-
λική πραγματικότητα, μια ανάγκη που απορρέει και επιβάλλεται από τα δεδομένα της 
εποχής, με χαρακτηριστικά τον πλουραλισμό, την πολυπολιτισμικότητα και τα διαφο-
ρετικά μοντέλα διδακτικών παρεμβάσεων(Koutsoukos&Fragoulis, 2017). Στο πλαίσιο 
αυτής της μεθόδου μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλα εικαστικά έργα, τα οποία θα 
συμβάλλουν στη λεπτομερέστερη διερεύνηση και καλλιέργεια ειδικότερων πτυχών του 
θέματος της εσωτερικής ελευθερίας. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει μια συγκριτική α-
ποτίμηση του ποιήματος, του πίνακα ζωγραφικής και του μουσικού κομματιού, ένας 
διάλογος ανάμεσα στα δύο σε επίπεδο μηνύματος και ιστορικο-κοινωνικού συγκειμέ-
νου (Φραγκούλης, 2014). 
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Θέματα για τη διαφορετικότητα στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων 
του Δημοτικού Σχολείου 

Διακογεωργίου Αρχοντούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, σχολική σύμβουλος Π.Ε. 

arxontouladiako@hotmail.com 
 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούμε με την ανάλυση θεμάτων σχετι-
κών με τη διαφορετικότητα στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων του Δημοτικού 
Σχολείου, όπου θα ανιχνεύσουμε τα μηνύματα τα οποία περιέχονται στα πεζά κείμενα 
και στα ποιήματα. Για την επεξεργασία των κειμένων ακολουθήθηκε η μέθοδος της 
ανάλυσης περιεχομένου. Η ανάλυση περιεχομένου έχει ως αντικείμενο την συστημα-
τική και ποσοτική περιγραφή του περιεχομένου με στόχο την ερμηνεία των μηνυμάτων 
που περιέχονται στα κείμενα καθώς επίσης και τα λανθάνοντα τα οποία δεν γίνονται 
αντιληπτά με την πρώτη επαφή με το κείμενο και την εικονογράφηση του προς επεξερ-
γασία υλικού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανθολόγια, Λογοτεχνία, διαφορετικότητα  

Εισαγωγή 

Το σχολείο, όπως είναι γνωστό, μεταδίδει γνώσεις στους μαθητές και τους προετοιμά-
ζει για την κοινωνικοποίηση και την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο, αφού μέσα 
από τις διαδικασίες της αγωγής, τους εξοικειώνει με στοιχεία τα οποία σχετίζονται με 
αξίες, κανόνες, αντιλήψεις και πρακτικές. Παράλληλα, διαμορφώνει την προσωπικό-
τητά τους και τους παρέχει εφόδια για την ιδεολογική τους ενσωμάτωση στην κοινω-
νία. Τα σχολικά εγχειρίδια είναι μέσα διδασκαλίας με μορφή βιβλίου, που χρησιμοποι-
ούνται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές ενός σχολείου και ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του Αναλυτικού Προγράμματος. Τα σχολικά εγχειρίδια για το Δημοτικό 
Σχολείο ανταποκρίνονται απόλυτα στις προδιαγραφές των Προγραμμάτων Σπουδών 
και αποτελούν το βασικότερο μέσο για τη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων που 
σχηματίζουν οι μαθητές, αφού λειτουργούν αρχικά ως μέσα μετάδοσης των γνώσεων 
και ως φορείς ιδεολογικών μηνυμάτων τα οποία συχνά δηλώνονται υποσυνείδητα και 
με τρόπο λανθάνοντα στοχεύοντας αποτελεσματικά στη διαμόρφωση της εθνικής, κοι-
νωνικής και θρησκευτικής τους ταυτότητας. Από ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ότι 
ο χρόνος της ενασχόλησης των μαθητών με το σχολικό εγχειρίδιο είναι καθαυτός με-
γαλύτερος από το χρόνο των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών με τον εκπαιδευ-
τικό. Από την άλλη πλευρά, από σχετικές έρευνες προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί χρη-
σιμοποιούν το σχολικό εγχειρίδιο ως βασικό στήριγμα δόμησης της διδασκαλίας τους. 
Λόγω του σημαντικού ρόλου που παίζουν τα σχολικά και τα διδακτικά εγχειρίδια ειδι-
κότερα, στο γνωσιακό περιεχόμενο της διδασκαλίας, στη μορφή της διδασκαλίας, στη 
διαδικασία της μάθησης και στην ιδεολογική κοινωνικοποίηση (στάσεις, αξίες, 
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ιδεολογία κτλ.) των μαθητών, αποτελούν τις τελευταίες δεκαετίες αντικείμενο συστη-
ματικής μελέτης μεμονωμένων ερευνητών, ειδικών ιδρυμάτων, όπως το Georg Eckert, 
αλλά και διεθνών οργανισμών, όπως είναι η Unesco (Καψάλης, Χαραλάμπους, 1995, 
Μπονίδης, 2004, Κουλουμπαρίτση, 2003).  

Γνωριμία με τα νέα Ανθολόγια 

Από τη σχολική χρονιά 2001-2002 σταδιακά αντικαταστάθηκαν τα Ανθολόγια του Δη-
μοτικού Σχολείου με νέα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων. Το Ανθολόγιο Λογοτε-
χνικών κειμένων για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου έχει τίτλο Το δελφίνι. 
Το Ανθολόγιο, Το δελφίνι (Στο εξής το Ανθολόγιο Το δελφίνι, ΑΝ.1.), έχει 169 σελίδες 
και τα περιεχόμενα του είναι δομημένα σε δέκα ενότητες με θέματα σχετικά με την 
οικογένεια, το σχολείο και το παιδί, την κοινωνική ζωή, τη φαντασία και την περιπέ-
τεια, τη φύση και το παιδί, την ειρήνη και τη φιλία, τη θρησκευτική ζωή, την ελληνική 
ιστορία, την πολιτιστική μας κληρονομιά και την τεχνολογία στη ζωή μας. Στην πρώτη 
σελίδα του Ανθολογίου συναντούμε το ποίημα του Β.Δ. Αναγνωστόπουλου. Τα δελφί-
νια: Τα δελφίνια στο χαρτί / Του νερού χαρταετοί. Όλο πήδους και ναζάκια / Χρυσοφτέ-
ρουγα ναυτάκια, Παίζουν και ασφυκτιούν / Έξω στη ζωή να βγουν. Με φωνές και με 
τραγούδια / Με σημαίες και λουλούδια. Ακολουθεί το σημείωμα της συγγραφικής ομά-
δας με τίτλο Και σου μιλώ για…. όπου αναφέρει: Σ’ αυτό το βιβλίο θα βρεις παραμύθια, 
ποιήματα και ιστορίες που γεννήθηκαν από τη φαντασία των ανθρώπων του χτες και του 
σήμερα. Ιστορίες που θα σου μιλήσουν για την οικογένεια, το σχολείο, το περιβάλλον, την 
ειρήνη, τη φιλία και γι’ άλλα πολλά θέματα. Το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων της 
Γ΄ και Δ΄ τάξης έχει τίτλο, Στο σκολείο του κόσμου.( Στο εξής το Ανθολόγιο Στο σκολειό 
του κόσμου, ΑΝ.2). Ο στίχος προέρχεται από τη Φλογέρα του βασιλιά του Κωστή Πα-
λαμά. Το Ανθολόγιο «Στο σκολειό του κόσμου» είναι δομημένο σε δέκα ενότητες με 
θέματα σχετικά με :τη φύση και την οικολογία, την οικογένεια, την παράδοση, τη θρη-
σκεία, την ιστορία, την υγεία και τον αθλητισμό, την κοινωνία, την τεχνολογία και την 
επιστημονική φαντασία. Το τρίτο Μέρος του Ανθολογίου αντικαταστάθηκε το 2001 
από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού 
Σχολείου και τιτλοφορείται μ’ ένα στίχο του Σολωμού Με λογισμό και μ’ όνειρο. (Στο 
εξής το Ανθολόγιο Με λογισμό και μ’ όνειρο-ΑΝ.3). Το ΑΝ.3, είναι εναρμονισμένο με 
το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών όπου όπως αναφέρεται σκοπός του Ανθο-
λογίου είναι να φέρει τον μαθητή σε επαφή με ευρύ φάσμα κατάλληλων λογοτεχνικών 
κειμένων που κατέχουν κεντρική θέση στην λογοτεχνική μας κληρονομιά. Η επιλογή 
των κειμένων και των θεμάτων γίνεται με βάση ειδικά επεξεργασμένες προδιαγραφές, 
με κοινό παρονομαστή ορισμένες έννοιες και αξίες όπως η αγάπη, η εντιμότητα, ο ι-
σχυρός χαρακτήρας, η οικογένεια, η γλώσσα, το εθνικό αυτοσυναίσθημα, η ορθοδοξία, 
η αποδοχή της ετερότητας, η παγκοσμιότητα και διάρκεια του ελληνισμού και κυρίως, 
οι σημερινές δυνατότητες του. Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα καλλιεργούν αισιόδοξες 
στάσεις στο μαθητή. Το εισαγωγικό σημείωμα της συντακτικής ομάδας το οποίο έχει 
τίτλο: Λίγα λόγια για τα παιδιά απευθύνεται με φιλικό και ευαίσθητο τρόπο στους μα-
θητές: Αγαπητοί μικροί μας φίλοι και φίλες, Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει 
λογοτεχνικά κείμενα, ποιήματα και πεζογραφήματα παλαιότερα αλλά και πολλά 
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σύγχρονα, διαλεγμένα ειδικά για σας που είστε μαθητές ή μαθήτριες σε μια απ’ τις δύο 
μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού. Τα κείμενα αυτά αναφέρονται, όπως θα το διαπιστώ-
σετε και προσωπικά ακόμα σε ποικίλα και πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα. Το Ανθολόγιο 
Λογοτεχνικών κειμένων Με λογισμό και μ’ όνειρο για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημο-
τικού περιλαμβάνει ενότητες με θέματα σχετικά με τη φύση, την κοινωνική ζωή, την 
οικογένεια, το σχολείο και το παιδί, τα παιδικά χρόνια, τους ανθρώπινους χαρακτήρες, 
τη θρησκευτική ζωή, την ελληνική ιστορία, τη λαϊκή παράδοση και τον πολιτισμό, την 
ειρήνη και τη φιλία, τη φαντασία και την περιπέτεια. Η ευρύτητα της θεματολογίας και 
των μηνυμάτων των περιεχόμενων των Ανθολογίων μας επιτρέπει την ιδεολογική ανά-
λυση τους καθώς και τη διερεύνηση των μηνυμάτων τα οποία αναδύονται μέσα από το 
γραπτό λόγο και το εικονιστικό υλικό. Οι αξίες, οι αντιλήψεις και προτροπές ή απαγο-
ρεύσεις που διαπνέουν τη θεματολογία των σχολικών εγχειριδίων γίνονται κατανοητές 
μόνο με γνώμονα την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής, η οποία αντανακλάται 
μέσα από το διδακτικό υλικό, του οποίου η επιλογή υπακούει φαινομενικά και μόνο 
στο «μύθο της αντικειμενικότητας» που την περιβάλλει (Προσκόλλη, 1990). Τα κεί-
μενα των σχολικών εγχειριδίων περιλαμβάνουν στο περιεχόμενό τους πτυχές της πραγ-
ματικότητας άλλοτε προβάλλοντας και άλλοτε αποσιωπώντας ή αγνοώντας τις. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούμε με την ανάλυση θεμάτων σχετι-
κών με τη διαφορετικότητα στα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων του Δημοτικού 
Σχολείου όπου θα ανιχνεύσουμε τα μηνύματα τα οποία περιέχονται στα πεζά κείμενα 
και στα ποιήματα. Για την ανάλυση περιεχομένου των βιβλίων ακολουθήθηκε η μέθο-
δος της ανάλυσης περιεχομένου. Η ανάλυση περιεχομένου έχει ως αντικείμενο την συ-
στηματική περιγραφή του περιεχομένου με στόχο την ερμηνεία των μηνυμάτων που 
περιέχονται στα κείμενα καθώς επίσης και τα λανθάνοντα τα οποία δεν γίνονται αντι-
ληπτά με την πρώτη επαφή με το κείμενο και την εικονογράφηση του προς επεξεργασία 
υλικού. Η μορφή και το περιεχόμενο των μηνυμάτων έχουν κάποιο φανερό ή λανθά-
νοντα σκοπό. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα Ανθολόγια που χρησιμοποιούνταν στο 
Δημοτικό Σχολείο τα νέα Ανθολόγια περιλαμβάνουν στο περιεχόμενό τους θέματα για 
τη διαφορετικότητα αφού προβάλλονται, μέσα από την επιλογή διάφορων λογοτεχνι-
κών κειμένων, άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα, στοιχεία σχετικά με την αποδοχή της 
καθώς και για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ανάλογα θέματα.  

Θέματα για τη διαφορετικότητα στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων 
«Το δελφίνι». 

Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Α΄ και Β΄ τάξη, Το δελφίνι, δεν περι-
λαμβάνονται αρκετά κείμενα τα οποία θίγουν το θέμα της διαφορετικότητας. Τα μονα-
δικά κείμενα, που θίγουν το θέμα είναι το κείμενο της Μαρίας Φραγκιά, Ξ… όπως 
ξιφίας, (ΑΝ.1, σ. 35-36), με πρωταγωνιστή έναν ξιφία που είναι στεναχωρημένος, κα-
θώς, όπως ο ίδιος παραπονιέται, όλοι στο σχολείο με κοροϊδεύουν για τη μεγάλη σου-
βλερή μου μύτη! Με φωνάζουν μυτόγκα και δε θέλουν να παίζουν μαζί μου, γιατί φοβού-
νται, λένε, πως θα τους χτυπήσω (ΑΝ.1, σ. 35). Αναφέρεται, επίσης, ότι ο Ξέρξης, ένας 
ξιφίας, γύρισε μια μέρα πολύ στεναχωρημένος από το σχολείο και κλείστηκε νηστικός 
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όπως ήταν, στο δωμάτιο του χωρίς να μιλήσει σε κανένα. Η μητέρα του, που κατάλαβε 
πως κάτι είχε συμβεί στο παιδί της, προσπάθησε να μάθει τι συμβαίνει. Ήταν στενα-
χωρημένος, γιατί οι συμμαθητές του τον κορόιδευαν, εξαιτίας της μεγάλης του μύτης. 
Για το λόγο αυτό δεν ήθελε να ξαναπάει στο σχολείο. Η μητέρα του όμως τον καθησύ-
χασε λέγοντάς του πως, αυτή η ιδιαιτερότητα που είχε μπορούσε να αποδειχτεί ένα 
μεγάλο προσόν, αν ανακάλυπτε την πραγματική αξία της μύτης του. Πράγματι, όταν 
μια μέρα οι συμμαθητές του εγκλωβίστηκαν σ’ ένα πελώριο δίχτυ στο βυθό της θάλασ-
σας και κινδύνευσαν να πνιγούν, ο ξιφίας, χωρίς να διστάσει, ελευθέρωσε όλους τους 
συμμαθητές του. Αποδείχτηκε ένας πραγματικός ήρωας και όλα αυτά χάρη… στη σου-
βλερή του μύτη!. Επίσης, στο κείμενο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου, Ο τελευταίος ιππόκα-
μπος, (ΑΝ.1, σ.76-77), πρωταγωνιστής είναι ο Τριγωνοψαρούλης, το σοφό ψάρι που 
είναι διαφορετικό απ' όλα τα άλλα εξαιτίας του σχήματος του σώματός του, αλλά που 
πάντα βρίσκει λύσεις για όλα τα δύσκολα και το τελευταίο διάστημα ασχολείται με τη 
μελέτη των προβλημάτων του βυθού. Μια μέρα ήρθε και τον συνάντησε ένα ναρβάλ 
(είδος ψαριού) και συζήτησε μαζί του το πρόβλημά του. Ο Τριγωνοψαρούλης έκπλη-
κτος ακούει όσα του διηγείται στο ναρβάλ. Μάλιστα υπόσχεται να βοηθήσει για τη 
διάσωση και τη προστασία του τελευταίου ιππόκαμπου, που απειλείται με εξαφάνιση. 
Γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στη ζωή. Γίνεται λόγος γενικότερα για την αξία της αποδο-
χής του «διαφορετικού» μέσα σε έναν κόσμο που είναι ποικιλόμορφος. Κύριο θέμα του 
κειμένου, Ο Αϊ Βασίλης θα βρει το δρόμο του, της Κατερίνας Αναγνώστου (ΑΝ.1, 
σ.113-114), είναι ο σεβασμός στο θρήσκευμα των άλλων ανθρώπων, των ηθών και των 
εθίμων τους. Ταυτόχρονα αναδεικνύεται η δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρξης των 
λαών. Ο Ιβάν και η οικογένειά του εγκαταλείπουν τον τόπο τους κι όλα τα υπάρχοντά 
τους, μαζί και την Ευτυχού, τη γάτα τους, εξαιτίας της καταστροφής που προκάλεσε 
μια χιονοστιβάδα. Είναι παραμονές Χριστουγέννων. Στην κατασκήνωση της νέας χώ-
ρας που μεταφέρθηκαν όλα είναι χιονισμένα και στολισμένα. Ο Ιβάν είναι σκεφτικός, 
θα μπορέσει άραγε να με βρει φέτος ο Αϊ-Βασίλης; (ΑΝ.1, σ.113),αναρωτιέται καθώς 
ρίχνει το γράμμα που έγραψε για τον Αϊ-Βασίλη στο γραμματοκιβώτιο. Μέσα στη μα-
γευτική εικόνα του χιονισμένου τοπίου, οι γονείς του Ιβάν, του ετοιμάζουν μια έκ-
πληξη: ένα μικρό κουτί με το όνομά του επάνω. Τι να έχει άραγε μέσα; Ένα κάτασπρο 
γατάκι που μοιάζει πάρα πολύ με την Ευτυχού, τη γάτα που άφησαν ο Ιβάν και η οικο-
γένεια του φεύγοντας από τον τόπο που έμεναν. Ο Ιβάν είναι τόσο χαρούμενος! Και οι 
γονείς του τόσο ευτυχισμένοι!.  

Το κείμενο της Πέπης Δαράκη, Η Αλφαβήτα δίχως ρο, (ΑΝ.1, σ.48-49), έχει κύριο θέμα 
του τη δυσκολία της Κατερίνας να πει το ρο και την άσχημη συμπεριφορά των παιδιών 
της γειτονιάς που την κορόιδευαν. Εκείνη ντρεπόταν τόσο πολύ, που συχνά πήγαινε 
και καθόταν μόνη της κάτω από τον πλάτανο της γειτονιάς της. Μόνο τα πουλιά ήταν 
οι πραγματικοί της φίλοι, αφού την άκουγαν να τραγουδάει χωρίς να την κοροϊδεύουν. 
Έτσι μια μέρα τα πουλιά είπαν στα σύννεφα που είχαν κατέβει χαμηλά ότι τα παιδιά 
φέρονταν άσχημα στην Κατερίνα και τότε τα σύννεφα θύμωσαν και έγινε ομίχλη με 
αποτέλεσμα να χάσουν τα παιδιά τα τόπια τους. Αυτό έγινε πολλές φορές και τα παιδιά 
κατάλαβαν ότι δεν πρέπει να ξαναπειράξουν την Κατερίνα. Τα πειραχτήρια κατάλαβαν 
τι ήθελαν να τους πουν τα θυμωμένα σύννεφα. Κι από τη μέρα εκείνη έπαψαν να 
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πειράζουν τη μικρή Κατερίνα (ΑΝ.1, σ.49). Στην Προσευχή, της Θέτης Χορτιάτη (ΑΝ.1, 
σ.110), εκφράζεται η ευχή στην Παναγία να πάρει στην αγκαλιά της όλα τα παιδιά του 
κόσμου, γιατί η Παναγία δεν κάνει διακρίσεις, και θεωρεί όλα τα παιδιά δικά της. Πα-
ναγιά μου, Παναγίτσα, που έχεις το Χριστό αγκαλίτσα /πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα 
παιδιά της γης, κοντά σου/ άσπρα, κίτρινα, μαυράκια/ όλα του Χριστού αδερφάκια / δίπλα 
στο Χριστό να τα έχεις/να μπορείς να τα προσέχεις (ΑΝ.1, σ.110).  

Κύριο θέμα του κειμένου, Δώσε την αγάπη, της Αγγελικής Βαρελλά, (ΑΝ.1, σ.107-
108), είναι η αγάπη και η αποδοχή των ανθρώπων από τους συνανθρώπους τους. Ο 
Μάνος και ο Στάθης είναι φίλοι και συμμαθητές σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο. Κά-
θονται στο ίδιο θρανίο μέχρι που κάποια μέρα η δασκάλα τους, η κυρία Μάρθα, τους 
αλλάζει θέση με αφορμή τον ερχομό δυο παιδιών από άλλες χώρες. Η αλλαγή αυτή 
δυσαρεστεί τα παιδιά. Ο Μάνος ήταν πολύ καλός φίλος με το Στάθη. Το Γιάννους δεν 
τον ήξερε, παρ’ όλο που κάθονταν στο ίδιο θρανίο. Ίσως ο Μάνος ένιωθε άβολα, επειδή 
η δασκάλα τους χώρισε με το φίλο του και τους έβαλε σε διαφορετικό θρανίο. Επίσης, 
ίσως και ο Γιάννους να ήταν λίγο διστακτικός και ντροπαλός με το Μάνο και να μην 
του μιλούσε επειδή πίστευε ότι δεν θα γινόταν αποδεκτός από εκείνον. Εξάλλου δεν 
μπορούσαν να επικοινωνήσουν αφού μιλούσαν διαφορετική γλώσσα. Κάποια μέρα η 
κυρία Μάρθα προτείνει στην τάξη να ετοιμάσουν μια πρωτότυπη γιορτή και να γιορ-
τάσουν τον άγιο της φιλίας, δηλαδή το Φιλάγιο, όπως εύστοχα λέει ο Μάνος. Αφορμή 
αυτής της γιορτής, που τόσο ευρηματικά σκέφτηκε η δασκάλα, είναι ο ερχομός στην 
τάξη δυο παιδιών από άλλες χώρες. Ο Γιάννους, ένα από τα δύο παιδιά, διδάσκει με 
την παιδική του αθωότητα την αγάπη λέγοντας στους συμμαθητές του ότι η αγάπη 
προσφέρεται τόσο απλά όπως ένα μήλο! Όπως το «μήλο της Αγάπης» πετούσε από 
χέρι σε χέρι, έτσι η αγάπη δίνεται ή πρέπει να δίνεται τόσο απλά! Την επόμενη μέρα 
αυτός ο άγιος της φιλίας που δεν είχε όνομα θα πρέπει να ήταν πολύ χαρούμενος. Γιατί 
όλα τα παιδιά είχαν φέρει κάτι μαζί τους, ακόμα και χαρτιά με ζωγραφιές, ακόμα και 
ποιηματάκια (ΑΝ.1, σ.107).  

 

Θέματα για τη διαφορετικότητα στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων «Στο 
σκολειό του κόσμου». 

Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Γ΄ και Δ΄ τάξη, Στο σκολειό του κό-
σμου, τα κείμενα που αναφέρονται στο θέμα της διαφορετικότητας είναι τα παρακάτω 
και εστιάζουν κυρίως σε ζητήματα που έχουν σχέση με την υγεία, σε θέματα διαφορε-
τικότητας θρησκειών και πολιτισμών.  

 Το κείμενο, Ο μαύρος ήλιος, του Τζιάνι Ροντάρι (ΑΝ.2, σ. 130), θίγει μία από τις συ-
χνότερες συμπεριφορές των μεγάλων, οι οποίοι από την υπερβολική αγάπη για τα παι-
διά τους ανησυχούν χωρίς λόγο και πλάθουν στο μυαλό τους περίεργες καταστάσεις 
που αφορούν τα παιδιά τους. Παρουσιάζει με χιουμοριστικό τρόπο την υπερβολική 
ανησυχία των μεγάλων για τα παιδιά τους. Έτσι και στο κείμενο ένας γονιός 
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παρατηρώντας τη ζωγραφιά της κόρης του ανησύχησε γιατί είχε χρησιμοποιήσει μαύρο 
χρώμα για να ζωγραφίσει έναν ήλιο. Νόμιζε ότι κάτι κακό συμβαίνει στο παιδί του, γι’ 
αυτό πηγαίνει την ζωγραφιά στον γιατρό ο οποίος του λέει ότι το παιδί είτε έχει ψυχο-
λογικά είτε πρέπει να την εξετάσει κάποιος οφθαλμίατρος. Τελικά όμως τίποτα απ’ τα 
δυο δεν συμβαίνει. Ο πατέρας της μικρής όταν παρατηρεί λίγο πιο προσεκτικά την ζω-
γραφιά, βλέπει μια φράση, σημειωμένη στο κάτω μέρος της ζωγραφιάς, που εξηγεί ότι 
η μικρή απλώς προσπαθούσε να ζωγραφίσει το φαινόμενο της έκλειψης του ήλιου. Α-
κούγοντας αυτά για το παιδί μου, από το φόβο παρά λίγο να κοπεί η αναπνοή μου, Μα 
κοιτώντας πάλι, βρήκα σε μια γωνιά του φύλλου, μια φρασούλα που έλεγε: «είναι έκλειψη 
ηλίου» (ΑΝ.2, σ. 130). Στο κείμενο, Η αιμοδοσία, της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσο-
πούλου, (ΑΝ.2, σ.135-137) θίγεται το θέμα της παιδικής αρρώστιας και της ανάγκης 
λήψης αίματος. Αναφέρεται στην αξία και τη σημασία της αλληλεγγύης μεταξύ των 
ανθρώπων. Ο Φίλιππος που διηγείται το περιστατικό αυτό, και ο Άρης, ο τραυματίας 
που χρειάζεται επειγόντως αίμα, ζουν στην ίδια οικογένεια. Δεν είναι όμως αδέρφια. Η 
μητέρα του πρώτου έχει παντρευτεί τον Ορέστη, τον πατέρα του Άρη. Τότε ο Φίλιππος, 
ο ετεροθαλής αδερφός του Άρη που βρίσκεται στο νοσοκομείο με τη μητέρα του, θυ-
μάται ότι εκείνος έχει την ίδια ομάδα αίματος με τον Άρη και επιθυμεί όσο τίποτε άλλο 
να δώσει αίμα. Παρά την αντίθετη γνώμη των γιατρών λόγω της νεαρής ηλικίας του, ο 
Φίλιππος θα δώσει τελικά αίμα και ο Άρης θα γίνει καλά. Στις οχτώ το πρωί μας είπαν 
πως η επέμβαση τελείωσε, πως βρέθηκε κι άλλο αίμα και πως ο Άρης ήταν «εκτός κιν-
δύνου» (ΑΝ.2, σ.137). Το κείμενο, O Νορντίν στην εκκλησιά, της Έλσας Χίου, (ΑΝ.2, 
σ.72-75), έχει κύριο θέμα το σεβασμό στο θρήσκευμα των άλλων ανθρώπων, των ηθών 
και των εθίμων τους και παράλληλα αναδεικνύεται η δυνατότητα ειρηνικής συνύπαρ-
ξης των λαών. Ανήμερα της γιορτής του πατέρα του Αργύρη (21 Μαΐου- Κωνσταντίνου 
και Ελένης), η οικογένεια του ετοιμάζεται να πάει στην εκκλησία. Ο Αργύρης προτείνει 
στον πατέρα του να πάρουν μαζί τους το Νορντίν, ένα μουσουλμάνο φίλο του, κρυφά 
από τον πατέρα του. Ύστερα από αρκετή σκέψη ο Νορντίν πηγαίνει τελικά μαζί τους 
στην εκκλησία. Ο Νορντίν μπαίνοντας στο ναό άρχισε να συμπεριφέρεται όπως στο 
τζαμί, το ναό των μουσουλμάνων. Σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας ο Νορντίν έκανε 
αστεία και ζαβολιές, μέχρι που στο τέλος εξόργισε τον επίτροπο και τον έβγαλε έξω. 
Επιστρέφοντας στο σπίτι, ο Νορντίν γεμάτος απορία, ρωτούσε συνεχώς τη νενέ για τα 
διάφορα «παράξενα» πράγματα που είδε μέσα στον χριστιανικό ναό. Αν και ελάχιστα 
καταλάβαινε απ’ αυτά που του εξηγούσε η γιαγιά του Αργύρη, του άρεσε πολύ η ιστο-
ρία της Παναγίας, που σαν μητέρα του κόσμου προστατεύει όλα τα παιδάκια, όπου κι 
αν ζούνε.  

Στο κείμενο, Το περιβόλι του Σαμίχ, της Λίτσας Ψαραύτη, (ΑΝ.2, σ.154-157), κύριο 
θέμα είναι η ζωή της Βαγγελίτσας στην Παλαιστίνη και η φιλία της με τη Ρασμίγια. Η 
Βαγγελίτσα μια μικρή προσφυγοπούλα, αφηγείται την προσωπική της ιστορία στην 
Παλαιστίνη, όπου κατέφυγε με την οικογένεια της μετά από το βομβαρδισμό της Σάμου 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σ’ ένα στρατόπεδο κοντά στη Γάζα 
και στα γειτονικά περιβόλια, η Βαγγελίτσα θα γνωρίσει μια καινούργια φίλη, τη Ρα-
σμίγια, ένα κορίτσι φιλόξενο, γενναιόδωρο και με εξαιρετικό ταλέντο στη ζωγραφική. 
Οι ζωγραφιές της Ρασμίγια θα σταθούν αφορμή για τη γνωριμία της με τη Βαγγελίτσα, 
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η οποία αισθάνεται θαυμασμό για την Παλαιστίνια φίλη της, γιατί εκτός από εξαιρετική 
ζωγράφος, μιλάει άπταιστα ελληνικά. Ανάμεσα στα δυο κορίτσια θα γεννηθεί μια φιλία 
για την οποία η Βαγγελίτσα νιώθει πολύ όμορφα. Η διάθεσή της αλλάζει και γίνεται 
πολύχρωμη, όπως ακριβώς και οι ζωγραφιές της φίλης της. 

Θέματα για τη διαφορετικότητα στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών κειμένων  
«Με λογισμό και μ’ όνειρο». 

Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, Με λογισμό και μ’ 
όνειρο, συναντούμε κείμενα που αναφέρονται στο θέμα της διαφορετικότητας και ει-
δικότερα στην αναπηρία. Περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα με πρωταγωνιστές άτομα, 
και συγκεκριμένα παιδιά, με αναπηρία. με θέμα έναν εικοσάχρονο νέο με νοητική κα-
θυστέρηση και ειδικές επιδόσεις στο τρέξιμο, οι οποίες του επιτρέπουν να συμμετέχει 
στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόκειται για το έργο της Λίτσας Ψαραύτη, Ο 
Θωμάς, (ΑΝ.3,σ. 69-73), ο Θωμάς ήταν ένας νέος είκοσι ετών με ειδικές ανάγκες, κά-
ποια στιγμή ο γυμναστής του σχολείου του πρόσεξε ότι ο Θωμάς έτρεχε γρήγορα. Έ-
πεισε λοιπόν τη μητέρα του να τον προπονήσει, ώστε να τρέχει σε αγώνες. Η μητέρα 
του χαίρεται με κάθε του επίτευγμα και τον ενθαρρύνει σε όλες του τις προσπάθειες. 
Στο σπίτι γινόταν σωστό πανηγύρι κάθε φορά που ο Θωμάς έλεγε και μια καινούργια 
λέξη (ΑΝ.3,σ.69). Ο Θωμάς έχει τις χάρες του, είναι ευχαριστημένος με τις μπογιές 
του, τους δίσκους της μουσικής και η καρδιά της ημέρευε. Επίσης, συμφώνησε με την 
ιδέα του αθλητισμού γιατί εμπιστευόταν τον προπονητή και πίστευε στις δυνατότητες 
του Θωμά. Η ημέρα των αγώνων τη γέμισε με συγκίνηση και περηφάνια. Όταν ο Θω-
μάς κάνει τη σπουδαία αυτή πράξη, η μητέρα του δακρυσμένη σκεφτόταν: Είναι το 
παιδί μου αυτό, ο Θωμάς μου, εγώ τον γέννησα και είμαι η πιο περήφανη κι ευτυχισμένη 
μάνα στον κόσμο…(ΑΝ.3, Σ. 73). Γίνεται επίσης λόγος για την αδιαφορία των πολιτι-
κών προσώπων, αφού την ημέρα των αγώνων το γήπεδο ήταν κατάμεστο από γονείς, 
συγγενείς, φίλους, δάσκαλους, εκπαιδευτές. Μόνον ο υπουργός δεν ήρθε. Έστειλε όμως 
ένα φλύαρο μήνυμα συμπαράστασης γεμάτο υποσχέσεις (ΑΝ.3, σ.71). Σε σχέση με το 
χώρο των Μ.Μ.Ε., ο λόγος της μητέρας του Θωμά εστιάζει και πάλι στην αδιαφορία 
των τελευταίων για οποιαδήποτε ενασχόληση με το θέμα της αναπηρίας και για τυχόν 
θετική προβολή των ατόμων με αναπηρία: Δε βρέθηκε όμως ούτε ένας δημοσιογράφος 
να πει δυο λόγια, ούτε μια κάμερα να δείξει έστω και για λίγα λεπτά τους αγώνες των 
παιδιών μας, τη μεγάλη χαρά και τον ενθουσιασμό τους (ΑΝ.3, σ.71).  

Το διήγημα, Ο Θωμάς, αποτελεί μεγάλη αναφορά στην ετερότητα και στην κάθε είδους 
διαφορετικότητα, και ανταποκρίνεται στις επιταγές του ολυμπιακού πνεύματος, συνε-
νώνει τα παιδιά με δεσμούς φιλίας ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε επιμέρους χαρακτηρι-
στικών: Μέναμε στους φοιτητικούς ξενώνες του Πανεπιστημίου και τρώγαμε καθημερινά 
στη μεγάλη τραπεζαρία, όλοι μαζί, αθλητές και συνοδοί απ ’ όλο τον κόσμο, άσπροι, 
μαύροι, κίτρινοι. Όλα τα παιδιά έγιναν φίλοι απ’ την πρώτη κιόλας μέρα. Κουβέντιαζαν 
με τη γλώσσα της καρδιάς που δε γνωρίζει πατρίδες και σύνορα, αυτήν την υπέροχη 
γλώσσα της αγάπης, που ξέρουν και τη μιλούν όσοι έχουν άδολες ψυχές. (ΑΝ.3, σ.72). 
Το διήγημα είναι ενταγμένο μέσα στο ολυμπιακό πνεύμα του έντιμου αγώνα και της 
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αλληλοβοήθειας και κλείνει με τη βοήθεια που προσφέρει ο Θωμάς σε έναν τραυματι-
σμένο συναγωνιστή του, γεγονός που τον καθυστερεί στον αγώνα του και του στερεί, 
έτσι, την τυπική νίκη, τον αναδεικνύει, ωστόσο, ήρωα στα μάτια των χιλιάδων θεατών: 
Σείστηκε το στάδιο από τα χειροκροτήματα. Οι θεατές, όρθιοι, χτυπούσαν τα χέρια τους 
ρυθμικά, ανέμιζαν τις σημαίες, φώναζαν «μπρά-βο μπρά-βο». Εγώ άκουγα μόνο. Δεν 
μπορούσα πια να δω τι γινόταν από κει και ύστερα. Τα μάτια μου είχαν θαμπώσει από τα 
δάκρυα. Ήθελα να σηκωθώ και να φωνάξω σ’ όλο εκείνο το πλήθος που παραληρούσε 
από ενθουσιασμό: Είναι το παιδί μου αυτό, ο Θωμάς μου, εγώ τον γέννησα και είμαι η 
πιο περήφανη κι ευτυχισμένη μάνα στον κόσμο... Η φωνή μου όμως δεν έβγαινε, μόνο τα 
μάτια μου έτρεχαν βρύσες.» (ΑΝ.3, σ.73). Μέσα από το διήγημα φαίνεται ότι πετυχαί-
νεται ο στόχος της ανάπτυξης της κοινωνικής ενσυναίσθησης των μαθητών αναφορικά 
με την αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία και της διαφοροποίησης της σκέψης των 
κοινωνικών σχέσεων.  

Στο κείμενο, Η Βαγγελίτσα, της Έλλης Αλεξίου (ΑΝ.3, σ.105-107), αναφέρεται ότι, η 
Βαγγελίτσα ήταν ένα κοριτσάκι ορφανό, δειλό, με περιορισμένες δυνατότητες και με 
κακές επιδόσεις στο σχολείο. Οι συμμαθητές της την είχαν παραμερίσει, άλλοτε την 
κορόιδευαν, άλλοτε αδιαφορούσαν γι’ αυτήν και άλλοτε την λυπούνταν. Η μόνη που 
επέμενε να προσπαθεί για την πρόοδό της ήταν η δασκάλα. Συχνά αφιέρωνε πολλή ώρα 
του μαθήματος, για να κάνει τη Βαγγελίτσα να πει έστω μια λέξη. Όμως το μικρό κο-
ρίτσι παρέμενε σιωπηλό. Μια μέρα περνώντας τυχαία έξω από το σπίτι της μικρής την 
άκουσε να τραγουδά, ενθουσιάστηκε και ανακάλυψε ότι η Βαγγελίτσα είχε μοναδικό 
ταλέντο στο τραγούδι. Από τότε όλα άλλαξαν. Η μικρή έγινε δημοφιλής στους συμμα-
θητές της και στο μάθημα της μουσικής διέπρεπε. Με την αγάπη, την καλοσύνη και 
την επιμονή της, καταφέρνει να αναδείξει το ταλέντο της μικρής Βαγγελίτσας στο τρα-
γούδι, να αλλάξει τη στάση των συμμαθητών της απέναντί της και να κάνει το παιδί να 
αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Το κείμενο εστιάζει στο θέμα της νοητικής καθυστέρησης 
ενός κοριτσιού και στην αντιμετώπισή του από τη δασκάλα του. Στο συγκεκριμένο 
έργο, παρατηρούμε αρχικά ότι ένα εισαγωγικό σημείωμα, εισαγάγει τον αναγνώστη 
στην ιστορία που ακολουθεί στο κύριο μέρος: Η Βαγγελίτσα, ένα ορφανό κοριτσάκι, 
δυσκίνητο, δειλό και περιορισμένων δυνατοτήτων, είναι παραμερισμένη από τους συμ-
μαθητές της, που άλλοτε την κοροϊδεύουν και άλλοτε τη λυπούνται. Η μόνη που επιμένει 
να βλέπει τη Βαγγελίτσα ίδια με τα άλλα παιδιά είναι η δασκάλα της, που καταβάλλει 
συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωσή της, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα (ΑΝ.3, 
σ.105). Μέσα από τη συγκεκριμένη περιγραφή, εξηγείται η συμπεριφορά των άλλων 
παιδιών, που συνειδητοποιούν την ετερότητα της Βαγγελίτσας, απέναντί της άλλοτε ως 
κοροϊδία και άλλοτε ως λύπηση. Η ξεχωριστή στάση της δασκάλας απέναντι στη Βαγ-
γελίτσα υπογραμμίζεται άμεσα, όπως επίσης και η αναποτελεσματικότητα των προ-
σπαθειών της. Το κυρίως κείμενο ουσιαστικά αποτυπώνει τους χαρακτήρες των πρω-
ταγωνιστών και των δευτεραγωνιστών. Η Βαγγελίτσα με τον ήλιο να «της χρυσίζει τα 
ολόξανθα μαλλιά», τα παιδιά που δεν παίζουν τη Βαγγελίτσα, «γιατί δεν ξέρει να παίζει 
και τους χαλνά τα παιγνίδια», η δασκάλα που «πόσες φορές δεν ξόδευε και τη μισή ώρα 
του μαθήματος για λόγου της! (ΑΝ.3, σ.105). Στη συνέχεια έχουμε τη δραματική κορύ-
φωση του διηγήματος, όταν η δασκάλα ανακαλύπτει το ειδικό ταλέντο του κοριτσιού, 
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το τραγούδι και αποτυπώνεται η έκπληξη της δασκάλας μπροστά σε αυτήν την απρό-
σμενη ανακάλυψη: Δεν μπορούσε η δασκάλα να πιστέψει ούτε τ’ αυτιά της ούτε τα μάτια 
της. Αυτό το περίφημο τραγούδι έβγαινε από το λαρύγγι της Βαγγελίτσας! Και να μην το 
ξέρει τόσον καιρό! Μα μήπως άνοιγε και ποτέ το στόμα της; Για να πει ένα «ναι» έπρεπε 
όλη η τάξη να της δίνει κουράγιο (ΑΝ.3, σ.106). Ακολουθεί η αναφορά στη θέση και 
την αξία του μικρού κοριτσιού ανάμεσα στους συμμαθητές της. Από κείνη τη μέρα πήρε 
η Βαγγελίτσα άλλη θέση ανάμεσα στα παιδιά. Δεν ήτανε πια το χειρότερο παιδί, που δεν 
έχει καμιά χάρη πάνω του. Από τώρα κι έπειτα ξεπερνούσε κι αυτή τις άλλες σε κάτι. Στο 
μάθημα της ωδικής προσκαλιότανε πάντα πρώτη να πει τη μουσική φράση που διδασκό-
τανε, και γρήγορα επιβλήθηκε. Ποιος θα το τραγουδήσει αυτό πρώτος; Η Βαγγελίτσα! 
Φώναζαν όλα τα παιδιά μαζί. Εκείνη σηκωνότανε. Στη φυσιογνωμία της χυνόταν ένα 
φως, άγνωστο ως τότε, και δυνατά, δίχως να διστάζει, άρχιζε και δεν ελάθευε ποτέ. Μα 
και τι τραγούδι ήταν εκείνο! Σου άγγιζε τα φύλλα της καρδιάς, Και τα παιδιά, που έχουν 
διαβολεμένο κριτήριο, φώναζαν μόλις τελείωνε: Να χαρείτε, κυρία, αφήσετέ την να το 
πει άλλη μια φορά! (ΑΝ.3, σ.106-107). Στα λογοτεχνικά κείμενα , Ο Θωμάς και η Βαγ-
γελίτσα, πέρα από την αισθητική αξία που έχουν, διαπλάθουν και ευαισθητοποιούν τα 
παιδιά με αρχές που προωθούν την κοινωνική ισότητα και την αποδοχή της ετερότητας.  

Στο κείμενο, Τα Χριστούγεννα του Τα Κι Κο, της Ειρήνης Μάρρα (ΑΝ.3, σ.164-167), 
αναφέρεται ότι, ο μικρός Τα Κι Κο ήταν από την Κίνα και μια μέρα οι γονείς του ανα-
κοίνωσαν ότι θα ταξίδευαν στην Ευρώπη, για να γιορτάσουν με φίλους τη γέννηση του 
Χριστού. Όταν μπήκε στο αεροπλάνο τα ξέχασε όλα! Όταν έφτασαν στο σπίτι που θα 
τους φιλοξενούσε, ο Τα Κι Κο έμαθε ότι ο Χριστός δεν ήταν κάποιος άνθρωπος που 
γιόρταζε, αλλά Θεός! Αφού έμεινε στο σαλόνι με τους μεγάλους αρκετή ώρα, ανέβηκε 
στο δωμάτιο του. Τη θλίψη του τη διέκοψε ένα γατάκι που έκλεγε έξω από το παράθυρό 
του. Το πήρε μέσα και το κράτησε στην αγκαλιά του. Έτσι ηρέμησε και αυτός και το 
γατάκι. Αυτό τον βοήθησε να καταλάβει ότι όλες οι θρησκείες έχουν κοινή βάση την 
αγάπη. Στο κείμενο βλέπουμε κάποια γνωρίσματα του κινέζικου πολιτισμού. Πρώτα 
απ’ όλα βλέπουμε τον Τα Κι Κο να υποκλίνεται μπροστά στους γονείς του, μια εκδή-
λωση σεβασμού που συνηθίζουν οι Κινέζοι. Επίσης μαθαίνουμε πως ο θεός των Κινέ-
ζων αποδίδεται με τη μορφή δράκου. Ο Τα Κι Κο κατάλαβε ότι Θεός σημαίνει αγάπη. 
Σε κάθε χώρα η μορφή του Θεού είναι διαφορετική Στη δική του θρησκεία έχει τη 
μορφή δράκου ενώ στην καινούργια θρησκεία που γνώρισε έχει τη μορφή ενός νεογέν-
νητου βρέφους. Όμως όποια μορφή κι αν έχει ο Θεός, παντού και πάντα σημαίνει Α-
γάπη. Αυτή η μεγάλη ιδέα έγινε κατανοητή από το παιδί όταν εμφανίστηκε το μικρό 
γατάκι που ήταν ταλαιπωρημένο και χρειαζόταν τη φροντίδα του. Ο μικρός Τα Κι Κο 
του την πρόσφερε απλόχερα και μ’ αυτό τον τρόπο συνειδητοποίησε ότι ο Θεός ανε-
ξάρτητα από τη μορφή που έχει σημαίνει προσφορά και αγάπη. Για το λόγο αυτό το 
κινεζάκι ονειρεύτηκε το Χριστό με χρυσαφένιο δέρμα και σχιστά μάτια να μοιάζει με 
Κινέζο. Έτσι κατανόησε το Χριστό και το έκανε οικείο και γνώριμο. Φαντάστηκε το 
δράκο, το δικό του άγριο θεό, να ημερώνει και να ζεσταίνει με την ανάσα του το γατάκι. 
Πάνω στο δράκο δίνει τα χαρακτηριστικά του Χριστού και παράλληλα κάνει το Χριστό 
να μοιάζει με Κινέζο (ΑΝ.3, σ.166). Έτσι φαίνεται ότι όλες οι θρησκείες έχουν 
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επινοήσει μια διαφορετική μορφή, ένα δικό τους Θεό, για να εκφράσουν το ίδιο ανα-
ντικατάστατο αγαθό την Αγάπη.  

Στο κείμενο της Ευγενίας Φακίνου, Η Αστραδενή στο νέο της σχολείο, (ΑΝ.3, σ.115-
119), Η Αστραδενή ήρθε στην Αθήνα από τη Σύμη μαζί με τους γονείς της. Την πρώτη 
μέρα στο νέο της σχολείο αντιμετωπίζει μια εχθρική ατμόσφαιρα. Οι συμμαθητές της 
γελούσαν συνεχώς μαζί της και η δασκάλα επέμενε να τη φωνάζουν Ουρανία, γιατί δεν 
θεωρούσαν το όνομά της χριστιανικό. Επιπλέον τα παιδιά την κορόιδευαν φωνάζοντάς 
την Αστερία. Τότε αυτή τα χτύπησε. Όταν πήγε να εξηγήσει στη δασκάλα τι έγινε και 
επέμεινε να τη φωνάζουν Αστραδενή, αυτή θύμωσε και την πήγε στο Διευθυντή. Αυτός 
όμως τη δικαίωσε και τότε όλοι τη φώναζαν με το όνομά της. Γέλασε ο διευθυντής κι 
είπε: «Εντάξει, μη χάνουμε την ώρα μας για ένα όνομα. Αστραδενή, λοιπόν!.... ΑΝ.3, 
σ.119). Τις πρώτες φορές που με φώναξε «Ουρανία», σκέφτηκα ότι θα με είχε συνηθίσει 
έτσι και δεν απάντησα. Έκανα σαν να μίλαγε σε κάποιον άλλον. Μια, δυο, άρχισε να με 
φωνάζει Αστραδενή. Πολύ μου άρεσε. Να, σαν να 'τρεχε δροσερό νεράκι μέσα μου (ΑΝ.3, 
σ.119). Στο κείμενο της Ελένης Σαραντίτη, Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι, (ΑΝ.3, σ.256-
258), Μια παρέα παιδιών απολαμβάνει το καλοκαίρι σε μια μικρή παραλιακή πόλη. 
Εκεί τα παιδιά συνηθίζουν να κάνουν παρέα με τους τσιγγάνους που κάθε χρόνο, την 
ίδια εποχή, κατασκηνώνουν στην περιοχή τους. Την προηγούμενη χρονιά, μάλιστα, εί-
χαν δεθεί μαζί τους, αλλά οι τσιγγάνοι έφυγαν ξαφνικά, όταν τους συνέβη ένα δυσάρε-
στο περιστατικό. Ένα βράδυ το άλογο μιας όμορφης τσιγγάνας της Μαρίλως, είχε α-
γριέψει πολύ. Αυτή στην προσπάθεια της το να τιθασεύσει, έπεσε από την πλάτη του, 
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει. Την επόμενη μέρα οι τσιγγάνοι έφυγαν, 
για να πάνε τη Μαρίλω σε μια μεγάλη πόλη με νοσοκομείο. Όλα τα παιδιά έτρεξαν να 
τους ξεπροβοδίσουν. Γιατί οι τσιγγάνοι είναι —πώς να το πω; Είναι σα γιορτινοί άν-
θρωποι. Καλοί άνθρωποι. Ωραίοι. Θυμάμαι τους περσινούς. Τριάντα πέντε μέρες καθί-
σανε. Τόσο. Εμείς όμως είχαμε προλάβει και τους γνωρίσαμε καλά καλά και τους αγα-
πήσαμε. Και γίναμε φίλοι (ΑΝ.3, σ.256).  

Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Τα Ανθολόγια Λογοτεχνικών Κειμένων αποτέλεσαν το υλικό το οποίο αξιοποιήσαμε 
για την ανίχνευση κειμένων σχετικών με τη διαφορετικότητα. Οι αναφορές στα Ανθο-
λόγια της Α΄& Β΄ Το δελφίνι και Γ΄ & Δ΄, Στο σκολειό του κόσμου, είναι ελάχιστες και 
έχουν σχέση κυρίως με θέματα ιατρικά, θέματα ιδιαίτερων εξωτερικών χαρακτηριστι-
κών καθώς διάφορων δυσκολιών που συναντά το παιδί στην εκφορά του λόγου. Θίγε-
ται το θέμα της σχολικής απομόνωσης το οποίο μπορεί να αποτελέσει αφορμή για μια 
δραστηριότητα σχετικά με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μέσα από το κείμενο ο Νορ-
ντίν στην εκκλησιά, προβάλλεται ο σεβασμός στο θρήσκευμα του άλλου και αναδεικνύ-
εται η ευρύτητα της διαπολιτισμικής διάστασης και της συνύπαρξης των ανθρώπων και 
τονίζεται η δυνατότητα της ανάπτυξης φιλίας ανάμεσα σε πρόσωπα που ανήκουν σε 
διαφορετικά φυλετικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως η Ρασμίγια και η Βαγγελί-
τσα στο κείμενο, Το περιβόλι του Σαμίχ Στο Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων, Με 
λογισμό και μ’ όνειρο, για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη συναντούμε κείμενα που αναφέρονται 
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στο θέμα της διαφορετικότητας και ειδικότερα στην αναπηρία και τη νοητική στέρηση 
με πρωταγωνιστές άτομα, και συγκεκριμένα παιδιά. Επίσης συναντούμε κείμενα, Τα 
Χριστούγεννα του Τα Κι Κο, Οι φίλοι μας οι τσιγγάνοι, τα οποία θίγουν το θέμα των 
διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών με στόχο το σεβασμό και την ανάδειξη της 
διαφορετικότητας τους. Στο κείμενο, Η Αστραδενή, της Ευγενίας Φακίνου, η μικρή 
πρωταγωνίστρια νιώθει διαφορετική και αντιμετωπίζεται με αυστηρό και σκληρό 
τρόπο από τη δασκάλα και τους συμμαθητές της εξαιτίας του διαφορετικού της ονόμα-
τος και των συνηθειών που έφερε μαζί της από ένα ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων, 
τη Σύμη. Με αγώνα και προσπάθειες η Αστραδενή κατόρθωσε να κρατήσει το όνομα 
και τις ρίζες της και να κερδίσει την αποδοχή των συμμαθητών και του σχολικού περι-
βάλλοντος στην Αθήνα.  

Tα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν διαφορετικότητα φαίνεται να κοροϊδεύονται από 
τους άλλους και μάλιστα σε ορισμένα κείμενα σε πολύ έντονο ύφος, Μια μέρα ήρθε ο 
Θωμάς κλαμένος και γρατζουνισμένος από το γήπεδο. Κάποιος του φώναξε «καλώς τα 
βλίτα και όλοι σκάσανε στα γέλια. Φαίνεται ότι τονίζεται η διαφορά και παράλληλα 
δημιουργούνται ομαδοποιήσεις γεγονός που μας δείχνει ότι ακόμα κι αν οι μαθητές 
απορρίψουν την κοροϊδία μέσα από τη συζήτηση, πολύ δύσκολα θα απορρίψουν και 
τη διαφορά, αυτό θα ξεπεραστεί μόνο όταν ξεπεράσουν και την αίσθηση της διαφορε-
τικότητας, όταν αποδεχθούν τα άτομα αυτά σαν ίσα με τους υπόλοιπους. Πολλά κεί-
μενα καταπολεμούν μόνο την κοροϊδία, αφού έρχεται κάποια στιγμή να αποδειχθεί ότι 
αυτό για το οποίο τους κοροϊδεύουν είναι πλεονέκτημα, όπως την περίπτωση του Ξέρξη 
ή αυτά τα άτομα έχουν κάτι άλλο πολύ δυνατό που επισκιάζει οποιαδήποτε αδυναμία, 
όπως η Βαγγελίτσα. Παρόλα αυτά πρώτο μέλημα θα έπρεπε να είναι η αποδοχή της 
ισότητας όλων των παιδιών. Στην σχολική πραγματικότητα ο δάσκαλος έχει ένα σημα-
ντικό ρόλο να διαδραματίσει, αφού ή θα αποκλείσει το παιδί με ειδικές ανάγκες θεω-
ρώντας το ανίκανο να προχωρήσει οδηγεί το παιδί με ειδικές ανάγκες στην απομόνωση 
και στον αποκλεισμό από τους συμμαθητές του, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η 
αυτοπεποίθηση του, να νιώθει μοναξιά και να είναι δυστυχισμένο ή θα το βοηθήσει να 
προχωρήσει και να φανερώσει τις ικανότητες του όπως η δασκάλα της Βαγγελίτσας ή 
ο γυμναστής του Θωμά, τρόπος που οδηγεί στην αποδοχή του από τους συμμαθητές 
του, στην ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης του και στην αύξηση της δικής τους προ-
σπάθειας. Από τα κείμενα φαίνεται απουσιάζουν οι γιατροί και οι θεραπευτικές επεμ-
βάσεις, η αγάπη και ο έρωτας και μόνο στο κείμενο, Ο Θωμάς, γίνεται αναφορά στην 
αγάπη. Ο Θωμάς αγαπούσε τη Μαρίνα και ζήλευε να τη βλέπει να μιλά με άλλους Δε μας 
κάνει καμιά νύξη για τα αισθήματα της Μαρίνας γι’ αυτόν. Η διδασκαλία και διαπαιδα-
γώγηση των παιδιών, όσον αφορά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες πρέπει να στοχεύουν 
στην ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα αναπηρίας και νοητικής υστέρησης ώστε να 
απομακρύνεται η καχυποψία που παραδοσιακά δημιουργήθηκε απέναντι σ' αυτά τα ά-
τομα, να απομακρύνεται ο φόβος ότι μπορούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα και 
να διώξουν το αίσθημα λύπησης και φιλανθρωπίας γι’ αυτά τα άτομα. Βασική προϋ-
πόθεση είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας. οι άνθρωποι διαφέρουν και ανάλογα με 
ποιο κριτήριο θέτουμε, ομαδοποιούνται σε μαύρους και λευκούς, σε Έλληνες και ξέ-
νους, σε μορφωμένους και αμόρφωτους, σε πλούσιους και φτωχούς, σε άτομα με 
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ειδικές ανάγκες και μη, και τόσες άλλες ομαδοποιήσεις που γίνονται ή μπορούν να 
γίνουν. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να κρίνουν και να λειτουργούν με βάση τις αρχές 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ισότητας όλων των ανθρώπων. Όσα δικαιώματα 
έχουν αυτοί θα πρέπει να τα αναγνωρίζουν και στους άλλους, όπως απαιτούν να έχουν 
τις ίδιες υποχρεώσεις. Όπως θέλουν να τους συμπεριφέρνονται έτσι πρέπει να συμπε-
ριφέρνονται και αυτοί στους άλλους. Τα κείμενα υπερτονίζουν την αναπηρία, δυσκολία 
ή πρόβλημα που αντιμετωπίζει το άτομο και το καθιστούν το πιο σημαντικό χαρακτη-
ριστικό του και τονίζουν τη διαφορά του ατόμου με ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν και 
κείμενα που τοποθετούνται σωστά και δίκαια απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες 
και δίνουν αρκετά ερεθίσματα για περαιτέρω συζήτηση στην τάξη και γιατί όχι επέ-
κταση του θέματος σε άλλες δραστηριότητες. 

Στον πλανήτη μας υπάρχει πληθώρα πολιτισμών, φυλών και θρησκειών. Η κάθε φυλή 
και η κάθε θρησκεία έχει τη δική της προσφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό. Οφείλουμε 
όλοι να σεβόμαστε τους ανθρώπους που διαφέρουν από εμάς είτε στο χρώμα είτε στη 
θρησκεία. Μόνο με το σεβασμό, με την αγάπη και με το ενδιαφέρον για την κουλτούρα 
των συνανθρώπων μας. Είναι, άλλωστε, άδικο να αντιμετωπίζουμε με ρατσισμό και 
προκατάληψη τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς. Πρέπει να μάθουμε 
να συνυπάρχουμε και να σεβόμαστε ο ένας τη διαφορετικότητα του άλλου. 
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Οι απόψεις των μαθητών για την πλατφόρμα της χημείας σε Λύκειο της χώρας 

Δρ. Χριστόδουλος Δ. Μακεδόνας 
Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 

cmakedonas@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι απόψεις των παιδιών της Α΄ και της Γ΄ τάξης 
του λυκείου μας για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που υποστηρίζει το 
μάθημα της χημείας. Οι απόψεις τους προέκυψαν από στατιστική επεξεργασία σχετι-
κών ερωτηματολογίων. Διερευνώνται η έκταση της ενεργού συμ-μετοχής των μαθητών 
στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος και ο βαθμός στον οποίο η ύπαρξη της ηλε-
κτρονικής τάξης δύναται να περιορίσει το φαινόμενο της παράλληλης εκπαίδευσης 
(φροντιστήριο). 

Λέξεις-Κλειδιά: πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης, LMS, ερωτηματολόγιο, Λύκειο, 
φροντιστήριο. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική διαδικασία επικουρείται όλο και πιο συχνά από 
ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS, Learning Management Sys-
tems) ή από πλατφόρμες διαχείρισης μαθήματος τύπου CMS (Course Management 
System) (Amaral, Shank, Shibley & Shibley, 2013; Coates, James, & Baldwin, 2005; 
Vician & Charlesworth, 2003; Watson & Watson, 2007; Κορρές, 2016). Αυτές οι πλατ-
φόρμες έχει τεκμηριωθεί ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της μάθησης στα πλαίσια του 
κοινωνικού εποικοδομισμού (Papastergiou 2006; Solomonidou 2009). Ένα σύστημα 
CMS δύναται να θεωρηθεί και ως υποσύστημα ενός LMS, μιας που στοχεύει αποκλει-
στικά στην υποστήριξη της διδασκαλίας. Ιδιαιτέρως γνωστές είναι οι πλατφόρμες 
Blackboard και Moodle, ενώ στην αγορά υπάρχει πλήθος αξιόπιστων επιλογών. 

Στo λύκειό μας το μάθημα της χημείας τόσο στις τρεις τάξεις του Λυκείου όσο και στον 
αντίστοιχο Όμιλο υποστηρίζεται από πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης τύπου 
CMS, η οποία φιλοξενείται στους servers της εταιρείας PowerSchool (πρώην Haiku 
LMS). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι απόψεις των μαθητών που χρησιμο-
ποίησαν την πλατφόρμα για πρώτη φορά (Α΄ Λυκείου σχολικού έτους 2016-2017, 107 
μαθητές) και συγκρίνονται με εκείνες των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, οι περισσότεροι 
εκ των οποίων έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπου-
δών τους (σχολικά έτη 2014-2017, 67 μαθητές θετικού προσανατολισμού, 80 συνολικά 
μαθητές). 

Η διαρρύθμιση της ηλεκτρονικής τάξης 

Κατ’ αρχάς, η χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει προς τον 
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εκπαιδευτικό και τους μαθητές του τις συνήθεις υπηρεσίες μιας ιστοσελίδας, π.χ. υπη-
ρεσίες τύπου dropbox και διευθύνσεις e-mail. Συγχρόνως, προσφέρει τη δυνα-τότητα 
δημιουργίας τεστ αυτοαξιολόγησης των μαθητών και συζήτησης των αποριών και των 
παρατηρήσεών τους υπό μορφή ηλεκτρονικού forum. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατό-
τητα να παρακολουθούν οι γονείς την πρόοδο των παιδιών τους μέσα από τους βαθμούς 
που λαμβάνουν, το χρόνο παράδοσης των εργασιών που τους ανατίθενται, την ποιό-
τητά τους κ.τ.λ. Όμως, η συγκεκριμένη δυνατότητα δεν χρησιμοποιήθηκε.  

Δυο εκ των σελίδων των ηλεκτρονικών τάξεων φαίνονται στην εικόνα S1 (διαθέσιμη 
στη σελίδα goo.gl/26XgCs). Ειδικότερα στις 17 ενεργές σελίδες για το έτος 2016-2017 
οι μαθητές της Α΄ Λυκείου είχαν τη δυνατότητα να κατεβάσουν τα απαραίτητα για το 
μάθημα φύλλα εργασίας, τους σχετικούς πίνακες και τα διαγράμματα και να γνωρίσουν 
/ παρακολουθήσουν επιπλέον υλικό τόσο σχετικό με τις διδακτέες ενότητες όσο και με 
την επιστήμη γενικότερα. Αντίστοιχη δομή είχαν και οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές τάξεις. 

Από την πρώτη σελίδα (εικόνα S1α) οι μαθητές έχουν άμεση πρόσβαση στο ημερολό-
γιο του μαθήματος (Calendar), αλλά και στις σχετικές ανακοινώσεις (Messages \ An-
nouncements). Λίγο πιο κάτω υπάρχουν και συντομεύσεις για το forum του μαθήματος 
(Activities \ Discussions). Με το tab Messages δίνεται η πρόσβαση στις ανακοινώσεις 
του μαθήματος και στο Inbox. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τη χρονιά 2016-2017 
ανέβηκαν στην τάξη της Α΄ Λυκείου 98 ανακοινώσεις σχετικές με το μάθημα, την ύλη 
του μαθήματος, τις εξελίξεις στην επιστήμη αλλά και τις δραστηριότητες του σχολείου 
μας. Ο αντίστοιχος αριθμός για τη Γ΄ τάξη ήταν 65. 

Ακολούθως, υπό το tab Activities που ακολουθεί, ομαδοποιούνται όλα τα εργαλεία αλ-
ληλεπίδρασης των μαθητών με τον καθηγητή τους και την τάξη τους (αναθέσεις, τε-
στάκια αυτοαξιολόγησης, το forum, οι δημοσκοπήσεις και τα WikiProjects). Ειδικό-
τερα στην Α΄ Λυκείου οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους 12 τεστ αυτοαξιολόγησης της 
προόδου τους καθώς και 5 παιχνίδια σχετικά με τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα και 
τις εφαρμογές τους. Οι μαθητές του θετικού προσα-νατολισμού είχαν αντίστοιχα στη 
διάθεσή τους 11 τεστάκια. Επιπλέον, στο forum της Α΄ Λυκείου δημιουργήθηκαν 16 
συζητήσεις με 185 συνολικά ερωταποκρίσεις. Αντίθετα οι ερωταποκρίσεις που διη-
μείφθησαν στο forum της Γ΄ Λυκείου ήταν κατά πολύ λιγότερες. Τέλος, στο tab Grades 
περιλαμβάνονται στοιχεία για τις απουσίες των μαθητών (δεν χρησιμοποιήθηκε) και οι 
απαραίτητοι πίνακες αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών. 

Η συμμετοχή των μαθητών 

Όλοι οι μαθητές και των δυο τάξεων εγγράφησαν στην πλατφόρμα (συνολικά 187 μα-
θητές). Η εγγραφή των μαθητών της Γ΄ έγινε το Σεπτέμβριο του 2014 με την ένταξή 
τους στο Λύκειό μας. Την περίοδο 12/9/2016 - 30/6/2017, η ηλεκτρονική τάξη της Α΄ 
Λυκείου (107 μαθητές) δέχονταν κατά μέσο όρο 2.166 χτυπήματα/μήνα (~20 χτυπή-
ματα ανά μήνα και μαθητή), με μέγιστο τα 1.143 στις 18/12/2016 πριν το διαγώνισμα 
του Α΄ τετραμήνου. Οι αντίστοιχοι αριθμοί για τη Γ΄ τάξη ήταν 379 (~6) και 149, 
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αντιστοίχως. Από τα ανωτέρω αριθμητικά δεδομένα αλλά και από τα αντίστοιχα για τα 
ηλεκτρονικά fora (vide supra) προκύπτει ότι η συνολική συμμετοχή των μαθητών στην 
ηλεκτρονική τάξη ήταν πολύ μεγαλύτερη στην Α΄ απ’ ότι στη Γ΄ Λυκείου. Αυτό οφεί-
λεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες ξεκινούν συνή-
θως την προετοιμασία τους από το προηγούμενο καλο-καίρι, με αποτέλεσμα οι έννοιες 
στις οποίες δίνουν βάρος να μη συμβαδίζουν χρονικά με τις σχολικές παραδόσεις. Ένα 
άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι οι ανωτέρω αριθμοί, που δηλώνουν την αλληλεπί-
δραση των μαθητών της Α΄ Λυκείου με το υλικό της πλατφόρμας και τη συμμετοχή 
τους στο forum είναι αρκετά μικρότεροι από τους αντίστοιχους για την πλατφόρμα του 
σχολικού έτους 2013-2014 (Μακεδόνας, 2014). Πιο συγκεκριμένα εκείνη τη χρονιά 
υπήρξαν 3.770 χτυπήματα/μήνα και 431 ερωτα-ποκρίσεις στο forum από τον ίδιο πρα-
κτικά αριθμό μαθητών. Η σημαντική αυτή διαφορά δύναται να αποδοθεί στην εφαρμογή του 
μέτρου της τράπεζας θεμάτων εκείνη την περίοδο, το οποίο ανάγκασε τους μαθητές, πιθα-
νότατα υπό το φόβο ενός χαμηλού τελικού βαθμού, να αυξήσουν την ενασχόλησή τους με 
τα μαθήματα του σχολείου. Προφανώς η αύξηση της ενασχόλησης προκλήθηκε και από αύ-
ξηση του σχετικού άγχους των μαθητών. 

Εις εκ των κυρίων λόγων λειτουργίας της πλατφόρμας ήταν και η συμμετοχή των μα-
θητών στα τεστ αυτοαξιολόγησης. Θα ήθελα να επισημάνω δυο στόχους που η ύπαρξη 
αυτών εκπληρώνει. Κατ’ αρχάς ο μαθητής με αυτό τον τρόπο έχει την ευκαιρία να 
γνωρίσει ο ίδιος το βαθμό στον οποίο έχει κατανοήσει την ύλη της σχετικής ενότητας. 
Με άλλα λόγια, ο μαθητής δύναται να κατανοήσει ότι δεν έχει ανάγκη τον αυστηρό 
έλεγχο από τον καθηγητή του, τον φροντιστή ή τους γονείς του, αλλά μπορεί στηριζό-
μενος στις δικές του δυνάμεις να ανακαλύψει τις αδυναμίες του και να επιδιώξει να τις 
διορθώσει. Επιπλέον, ο εισηγητής του μαθήματος έχει τη δυνατότητα με ολοκληρω-
μένο τρόπο αφ’ ενός μεν να διαπιστώσει την ποιότητα της προσπάθειας του κάθε μα-
θητή στο σπίτι και αφ’ ετέρου να ανακαλύψει τα σημεία εκείνα της διδασκαλίας του ή 
της ύλης που έχουν δυσκολέψει περισσότερο τους μαθητές μιας ολόκληρης τάξης. Υπό 
αυτό το πρίσμα η αυτοαξιολόγηση των μαθητών προκαλεί και την αυτοαξιολόγηση του 
καθηγητή τους. 

Τα τεστ που ετέθησαν περιείχαν ερωτήσεις κυρίως κλειστού τύπου (πολ-λαπλής επι-
λογής, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχησης). Οι μαθητές της Α΄ τάξης 
βαθμολογούνταν για τη συμμετοχή τους, αλλά όχι για τον βαθμό επίδοσής τους σε 
αυτά. Αντίθετα για τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων η συμμετοχή τους ήταν 
προαιρετική. Στην Α΄ Λυκείου της χρονιάς 2016-2017 δημοσιεύτηκαν 12 τεστ αυτοα-
ξιολόγησης με συνολικά 526 ερωτήσεις. Σε αυτά απαντούσαν κατά μέσο όρο 99 μαθη-
τές κάθε φορά (67/107 μαθητές απάντησαν σε όλα, 28 απάντησαν σε 10-11/12). Στον 
αντίποδα οι μαθητές της Γ΄ τάξης συμμετείχαν τακτικά στα τεστ σε ποσοστό μόνο ~25 
%, πιθανότατα για το λόγο που προαναφέρ-θηκε (οι σχολικές παραδόσεις δεν συμβα-
δίζουν με τις φροντιστηριακές). Χαρακτηρι-στικό είναι το γεγονός ότι όταν οι ίδιοι 
μαθητές ήταν στην Α΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2014-2015) ο μέσος όρος της συμμετο-
χής τους σε κάθε τεστ έφτανε το 86 %. 
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Η μέθοδος εργασίας 

Στους μαθητές μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στο τέλος της σχολικής χρονιάς και πριν 
τις τελικές εξετάσεις και ζητήθηκε η ανώνυμη συμπλήρωσή τους. Τα ερωτηματολόγια 
για την Α΄ και τη Γ΄ Λυκείου παρέχονται, αντιστοίχως, στις συνδέσεις goo.gl/Wf8Y9z 
και goo.gl/CZVivi, καθώς και στα παραρτήματα Ι και ΙΙ που ακολουθούν. Οι μαθητές 
της Α΄ Λυκείου κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την εμπειρία τους 
από το μάθημα της χημείας και την πλατφόρμα PowerSchool για τη χρονιά που ολο-
κληρώθηκε. Αντίστοιχα οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερω-
τήματα σχετικά με τη συνολική τους εμπειρία στις τρεις χρονιές του Λυκείου. Υπενθυ-
μίζεται ότι 67 μαθητές ακολούθησαν τον θετικό προσανατολισμό και οι υπόλοιποι 13 
τις άλλες κατευθύνσεις. 91/107 μαθητές της Α΄ τάξης, 64/67 του θετικού προσανατο-
λισμού και 9/13 άλλων κατευ-θύνσεων επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια συμπληρω-
μένα. Κάποιοι μαθητές άργησαν να τα επιστρέψουν με αποτέλεσμα να μη γίνουν δεκτά, 
μιας που η ανάλυσή τους είχε ήδη αρχίσει και ως εκ τούτου τα συγκεκριμένα ερωτημα-
τολόγια δεν θα ήταν ανώνυμα. Συνολικά οι απαντήσεις που έγιναν δεκτές συνοψίζονται 
στα παραρτήματα III και IV καθώς και στο σύνδεσμο goo.gl/71cnkZ. 

Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους μαθητές σχετίζονταν με την ευκολία περιήγησης 
στην πλατφόρμα καθώς και με την ευκολία χρήσης του υλικού της και της συμμετοχής 
στις διαδικασίες της (τεστάκια, συζητήσεις κ.τ.λ.). 3 στους 4 μαθητές βρήκαν τη χρήση 
της πλατφόρμας πάρα πολύ ή πολύ εύκολη. Στον αντίποδα το 25 % των μαθητών συ-
νάντησε κάποιου είδους δυσκολία. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι 
οι περισσότεροι μαθητές αμφοτέρων των τάξεων πριν την Α΄ Λυκείου δεν είχαν αντί-
στοιχη εμπειρία εργασίας σε πλατφόρμες CMS. Το γεγονός αυτό ήταν έκδηλο στους 
πρώτους δυο μήνες των μαθημάτων τους στο Λύκειο, όταν οι απορίες σχετικά με την 
πλατφόρμα, το υλικό της και τον τρόπο χρήσης της ήταν συχνές. 

Οι δυο επόμενες ερωτήσεις σχετίζονταν με το επιπλέον του μαθήματος υλικό που α-
ναρτούνταν στην πλατφόρμα. Στο υλικό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα τεστ αυτο-
αξιολόγησης (vide infra). Κατ’ αρχάς ζητήθηκε από τους μαθητές να απαντήσουν αν 
έβλεπαν τα βίντεο και χρησιμοποιούσαν τις προσομοιώσεις πειρα-ματικών διεργασιών 
και αν περιδιάβαιναν στις προτεινόμενες ιστοσελίδες. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να 
απαντήσουν κατά πόσο αυτό το υλικό τους βοήθησε στο διάβασμά τους και στην κα-
τανόηση των σχετιζόμενων με το μάθημα εννοιών. Μόνο 1 στους 3 μαθητές της Α΄ 
Λυκείου απάντησε ότι έβλεπε τακτικά το επιπλέον αυτό υλικό και ότι αυτό τον βοη-
θούσε στο διάβασμά του, με τους υπόλοιπους μαθητές να είναι μοιρασμένοι ανάμεσα 
στο μέτρια και το λίγο / πολύ λίγο. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αρκετά αναμενόμενο 
μιας που πολλοί εξ αυτών διαμαρτύρονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 
ότι ο χρόνος διαβάσματος των σχολικών μαθημάτων τους (όχι μόνο της χημείας) είναι 
περιορισμένος λόγω άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Οι απαντήσεις των μαθη-
τών της Γ΄ Λυκείου στις δυο ερωτήσεις συνοψίζονται στην εικόνα 2. 
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Εικόνα 2: Οι απόψεις των μαθητών της Γ΄ τάξης για το υλικό που είναι αναρτημένο στην 
πλατφόρμα (βίντεο, προσομοιώσεις, διαγράμματα, ιστοσελίδες κ.τ.λ.) στη διάρκεια των τριών 

ετών των σπουδών τους: (α) για τη χρησιμότητα του υλικού (β) για τη χρήση του υλικού. 

Στο γράφημα της εικόνας 2 γίνεται φανερό ότι παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω μαθητές 
παραδέχονται ότι και στις τρεις τάξεις του Λυκείου το επιπλέον υλικό του μαθήματος 
ήταν χρήσιμο, όσο οδεύουν προς τις Πανελλήνιες, σταδιακά, παύουν να το χρησιμο-
ποιούν. Το συμπέρασμα αυτό συνάδει και με τα προαναφερθέντα για τη συμμετοχή 
των μαθητών του Λυκείου στην ηλεκτρονική μας τάξη. 

Στη συνέχεια οι μαθητές και των δυο τάξεων ρωτήθηκαν για το αν τα τεστάκια αυτοα-
ξιολόγησης (assessments) τους βοηθούσαν να διαπιστώσουν αν έχουν κατανοήσει εις 
βάθος τις σχετικές έννοιες. Διευκρινίζεται ότι στην ηλεκτρονική τάξη της Β΄ Λυκείου, 
εν αντιθέσει προς τις Α΄ και Γ΄ δεν υπήρχαν τεστ αυτοαξιολόγησης των μαθητών. Οι 
απαντήσεις των παιδιών της Α΄ συνοψίζονται στην εικόνα 3. 

 

Εικόνα 3: Γράφημα των απαντήσεων των 91 μαθητών της Α΄ τάξης στην ερώτηση «κατά 
πόσο σας βοηθούν τα τεστάκια αυτοαξιολόγησης να διαπιστώσετε αν έχετε κατανοήσει 
εις βάθος τις σχετικές έννοιες».  
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Η άποψη των 67 μαθητών της Γ΄ Λυκείου που απάντησαν στη σχετική ερώτηση για τα 
τεστ της Α΄ Λυκείου είναι παρόμοια, με το 78 % εξ αυτών να πιστεύουν ότι τα τεστ της 
Α΄ τους είχαν βοηθήσει να κατανοήσουν τι πραγματικά είχαν αφομοιώσει από τη διδα-
χθείσα ύλη.  

Όταν ένας μαθητής απαντά λανθασμένα σε μια ερώτηση κάποιες φορές βλέπει την 
ορθή απάντηση και κάποιες άλλες βλέπει σχόλια ή βοήθειες για να ξαναπροσπαθήσει. 
Έτσι, μέσω της ως άνω διαδικασίας μπορεί να αναζητήσει τον τρόπο εξαγωγής της 
ορθής απάντησης και να διορθώσει την επιλογή του. Με άλλα λόγια τα τεστ αυτοαξιο-
λόγησης του μαθητή μπορεί να μετατραπούν σε πολύτιμο αρωγό του στο διάβασμα. 
Αυτό φαίνεται ότι πιστεύουν και οι μαθητές του Λυκείου μας μιας που στη σχετική 
ερώτηση «Συνολικά σας βοήθησαν τα τεστ αυτοαξιο-λόγησης στο διάβασμά σας» το 
70 % των μαθητών της Α΄ και της Γ΄ Λυκείου απάντησαν θετικά («πάρα πολύ» ή 
«πολύ»). Από την άλλη πλευρά οι μαθητές του θετικού προσανατολισμού παρά το γε-
γονός ότι εκτιμούν σε ποσοστό περίπου 70 % τη χρησιμότητα των τεστ της Γ΄ Λυκείου, 
μπήκαν στη διαδικασία να τα επιλύσουν σε ποσοστό μόλις 25 %. Ξανά οι κύριες αιτίες 
είναι πιθανότατα η μη σύμπτωση των ενοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο σχο-
λείο με εκείνες που διδάσκονται στην εκτός σχολείου προετοιμασία τους (για τη χημεία 
συνήθως είναι δυο αυτές) αλλά και ο περιορισμένος χρόνος των μαθητών της Γ΄ Λυ-
κείου. 

Οι επόμενες ερωτήσεις σχετίζονταν με τον αριθμό και την ποιότητα των ασκήσεων που 
είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές της Α΄ Λυκείου (σχολικό έτος 2016-2017 / πλατ-
φόρμα, φυλλάδια – φύλλα εργασίας, σχολικό βιβλίο). Προφανώς, οι ερωτήσεις αυτές 
δεν αφορούν αποκλειστικά την πλατφόρμα αλλά τον συνδυασμό της ηλεκτρονικής τά-
ξης με τα άλλα παραδοσιακά μέσα υποστήριξης της εκπαιδευτικής πράξης. Μόλις το 
10 % εξ αυτών (δείγμα 91 μαθητών) δεν έμειναν ευχαριστημένοι (απάντησαν «λίγο» ή 
«πολύ λίγο») από τον αριθμό και την ποιότητα των ασκήσεων. Όμως, παρά το γεγονός 
αυτό, ένα ποσοστό 43 % των μαθητών προμηθεύτηκε στη διάρκεια της χρονιάς εξω-
σχολικά βοηθήματα στη χημεία (φροντιστηριακά συγ-γράμματα του εμπορίου, φροντι-
στηριακές σημειώσεις κ.τ.λ.). Από αυτούς περίπου 3 στους 5, δηλαδή το 25 % του 
αρχικού συνόλου, θεώρησαν ότι τελικά ήταν μια χρήσιμη αγορά. Από την άλλη 
πλευρά, στη διάρκεια της χρονιάς επιλύθηκαν ή ζητήθηκε η επίλυση ασκήσεων του 
σχολικού βιβλίου, απαντήθηκαν ερωτήσεις σε φύλλα εργασίας, ενώ η συντριπτική 
πλειονότητα των μαθητών απάντησε και στις 526 ερωτήσεις των τεστ. Επομένως, ο 
συνολικός αριθμός των ερωτήσεων που είχαν στη διάθεσή τους δεν στοιχειοθετείται 
ότι ήταν μικρός, ενώ και η ποιότητά τους δεν θεωρούμε ότι υπολείπεται σε τίποτα ε-
κείνων που βρίσκει κανείς σε βιβλία του εμπορίου. Παρά ταύτα βλέπουμε ότι 1 στους 
4 μαθητές θεωρεί απολύτως απαραίτητη την αγορά εξωσχολικών βοηθημάτων. Το πο-
σοστό των μαθητών της Γ΄ Λυκείου που δεν έμεινε ευχαριστημένο από τον αριθμό και 
την ποιότητα των ασκήσεων που είχαν στη διάθεσή τους τα τρία χρόνια των σπουδών 
τους ήταν ακόμα μικρότερο (περίπου 2 %). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην αυξημένη 
εμπειρία των μεγαλύτερων σε ηλικία μαθητών στη χρήση εξωσχολικών βοηθημάτων. 
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Περίπου οι μισοί μαθητές της Α΄ ενημερώνονταν τακτικά για τις αναρτήσεις στο forum 
της τάξης. Ο γράφων θεωρεί το ποσοστό αυτό αρκετά χαμηλό μιας που σημαίνει ότι ο 
παράλληλος αυτός δίαυλος επικοινωνίας καθηγητή – μαθητών, αλλά και μαθητών με-
ταξύ τους δεν τυγχάνει της απόλυτης αποδοχής των μαθητών. Οι μαθητές μοιάζει να 
μην έχουν συνηθίσει, μετά από ένα χρόνο λειτουργίας της πλατφόρμας αυτόν τον τρόπο 
επικοινωνίας. Παράλληλα, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις μαθητών που προτίμησαν να 
στείλουν τις απορίες τους στον καθηγητή τους μέσω mail, αντί να της αναρτήσουν στο 
forum. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι μαθητές δεν νοιώθουν ακόμα άνετα να δημοσιοποι-
ούν την απορία ή τη γνώμη τους. Πιθανότατα κάτι τέτοιο μπορεί να βελτιωθεί στη 
συνέχεια. Καθοριστική παράμετρος οφείλει να είναι η ενδυνάμωση του κλίματος εμπι-
στοσύνης στη σχολική κοινότητα. Στον αντίποδα αυτών υπήρξαν μαθητές που όχι μόνο 
αναρτούσαν τις απορίες και τις ερωτήσεις τους, αλλά φρόντιζαν να απαντούν και σε 
απορίες συμμαθητών τους. Αυτή η δραστηριότητα δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ως 
ιδιαιτέρως ελπιδοφόρα για το μέλλον. 

Το μοτίβο των απαντήσεων των μαθητών της Γ΄ Λυκείου στις αντίστοιχες ερωτήσεις 
(Πίνακες στα Παραρτήματα ΙΙΙ και IV) ομοιάζει με αυτό που παρουσιάζεται στην εικόνα 
2β και ταιριάζει και με τα στατιστικά στοιχεία της συμμετοχής τους στο forum για ολό-
κληρη την τριετία. Με άλλα λόγια η συμμετοχή τους ήταν υψηλή στην Α΄ Λυκείου, ενώ 
περιορίστηκε σημαντικά στην τελευταία τάξη (από 50 % σε 35 %). 

 

Εικόνα 4: (α) Η γνώμη των μαθητών της Α΄ Λυκείου για την ύπαρξη της επικουρικής 
ηλεκτρονικής τάξης. (β) Γράφημα των απαντήσεων των 91 μαθητών της Α΄ τάξης στην 
ερώτηση «Υπάρχει η άποψη ότι ο μαθητής που διαβάζει τακτικά, αυτοαξιολογεί τον ε-

αυτό του μέσω των τεστ της πλατφόρμας και θέτει τις ερωτήσεις που έχε στο forum ή τις 
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στέλνει με mail στον καθηγητή του, δεν έχει ανάγκη να πάει σε φροντιστήριο τουλάχι-
στον σε επίπεδο Α΄ και Β΄ Λυκείου. Κατά πόσο συμφωνείτε με την παραπάνω πρό-

ταση;». (γ) Απεικόνιση των απαντήσεων των μαθητών της Γ΄ τάξης στην ίδια ερώτηση, 
όσον αφορά την Α΄ Λυκείου. (δ) Απεικόνιση των απαντήσεων των μαθητών της Γ΄ τά-

ξης στην ίδια ερώτηση, όσον αφορά την Β΄ Λυκείου. 

Έχοντας κατά νου τις ανωτέρω περιγραφείσες απόψεις των μαθητών ας συζητήσουμε 
τις τελευταίες δυο κρίσιμες ερωτήσεις της έρευνας. Στους μαθητές ζητήθηκε να απα-
ντήσουν κατά πόσο είναι ευχαριστημένοι από την ύπαρξη της πλατφόρμας της χημείας 
ως επικουρικής του μαθήματος (εν συγκρίσει με το να μην υπήρχε). Τα αποτελέσματα 
για την Α΄ Λυκείου συνοψίζονται στην εικόνα 4α.  

Αντίστοιχη είναι και η γνώμη των μαθητών της Γ΄ Λυκείου, από τους οποίους ζητήθηκε 
να κρίνουν συνολικά την πλατφόρμα της χημείας (3 χρόνια συμμετοχή σε αυτή για 
τους μαθητές που ακολούθησαν τον θετικό προσανατολισμό και 2 για τους υπόλοι-
πους). 3 στους 4 έμειναν ικανοποιημένοι από την ύπαρξη της πλατφόρμας («πολύ θε-
τική» και «θετική» άποψη), ενώ 1 στους 4 έμεινε μέτρια ικανοποιημένος. Δεν υπήρξαν 
αρνητικές απόψεις. Στην ελαφρώς καλύτερη γνώμη που έχουν συνολικά οι μαθητές της 
Γ΄ τάξης πιθανότατα συμβάλλει το γεγονός ότι μετά από 3 χρόνια έχουν εξοικειωθεί 
πλήρως με το περιβάλλον και τους στόχους της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος. 
Τα ανωτέρω αποτελέσματα παρουσιάζουν μια βελτιωμένη εικόνα εν συγκρίσει με αυτή 
της προηγούμενης έρευνας (Μακεδόνας, 2014), στην οποία το ποσοστό των θετικών 
απόψεων ήταν 60 %. Αυτή η βελτίωση μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι στο σχολείο 
μας πλέον και άλλοι συνάδελφοι χρησιμοποιούν ευρέως ηλεκτρονική τάξη στο μάθημά 
τους (πλατφόρμες moodle και e-class). Έτσι, οι μαθητές μας μέσα από τα διάφορα μα-
θήματα κατανοούν ευκο-λότερα ότι η διαμόρφωση ενός επιπλέον περιβάλλοντος επι-
κοινωνίας καθηγητού – μαθητών και μάθησης, μόνο θετική επίδραση στην εκπαίδευσή 
τους μπορεί να έχει. 

Το σημαντικό ερώτημα που ανακύπτει μετά από όλα αυτά είναι το αν οι μαθητές εν-
στερνίζονται την άποψη ότι μέσω τέτοιου είδους ασύγχρονων μέσων, τα οποία προ-
σφέρουν επιπλέον υλικό, τεστ αυτοαξιολόγησης και forum (όπως και e-mail επικοινω-
νίας) μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ανάγκη των μαθητών να αναζητήσουν εξω-
σχολική βοήθεια. Οι απαντήσεις των μαθητών της Α΄ Λυκείου στο σχετικό ερώτημα 
φαίνονται στην εικόνα 4β. Από το διάγραμμα βλέπουμε ότι το 45 % των μαθητών της 
Α΄ πιστεύουν ότι με τη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης σε συνδυ-ασμό με το τακτικό 
διάβασμα δεν υπάρχει η ανάγκη για εξωσχολική βοήθεια. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου 
για το ίδιο θέμα θεωρούν ότι η ηλεκτρονική τάξη μπορεί να αντικαταστήσει το φροντι-
στήριο στην Α΄ Λυκείου σε ποσοστό 60 % (εικόνα 4γ). Από την άλλη πλευρά όταν οι 
ίδιοι μαθητές ρωτήθηκαν για το αν η πλατφόρμα μπορεί να αντικαταστήσει το φροντι-
στήριο στη Β΄ Λυκείου θετικά απάντησε μόνο το 32 % (εικόνα 4δ). Η αιτία πιθανότατα 
εδώ είναι ότι πολλοί μαθητές που στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές ξεκινούν τη φρο-
ντιστηριακή τους προετοιμασία για τις Πανελ-λήνιες από τη Β΄ Λυκείου. Τέλος, από 
τη μελέτη των γραφημάτων στις εικόνες 4β, 4γ και 4δ προκύπτει ότι υπάρχει και ένα 
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σημαντικό ποσοστό των μαθητών (από 17 % έως 32 %) που δεν απορρίπτει εντελώς 
αυτή την ιδέα. Είναι στο χέρι των εκπαιδευτικών με την ποιότητα της δουλειάς τους να 
πείσουν πρώτα αυτούς τους μαθητές, πως μέσω της τεχνολογίας ο επιμελής μαθητής 
μπορεί να έχει από το δημό-σιο σχολείο όλη τη βοήθεια που χρειάζεται. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία συζητείται η στάση των μαθητών του Λυκείου μας απέναντι 
στην ευρύτατη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης στο μάθημα της χημείας. Οι μαθητές σε 
ποσοστό περίπου 75 % αποδέχονται ότι η χρήση της πλατφόρμας, τους βοηθά στο διά-
βασμά τους. Επιπλέον σε πολύ σημαντικό ποσοστό (από 32 % έως 66 %) θεωρούν ότι 
ο συνδυασμός του παραδοσιακού σχολικού μαθήματος (παραδόσεις και εργαστήριο) 
με τη χρήση της ηλεκτρονικής τάξης (υλικό, τεστ αυτοαξιολόγησης και forum επικοι-
νωνίας) τους παρέχει την ασφάλεια ώστε να μην χρειαστεί να αναζητήσουν οποιαδή-
ποτε άλλη βοήθεια στις μικρές τάξεις του Λυκείου. 
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Παράρτημα Ι: Ερωτηματολόγιο Α΄ Λυκείου 

Αξιολόγηση Πλατφόρμας Haiku και μαθήματος χημείας Α΄ Λυκείου 

Ερωτηματολόγιο 

 

Στις επόμενες ερωτήσεις και όπου αυτό απαιτείται, να δώσετε ως απάντηση ένα αριθμό 
από 1 έως 5, όπου 1 = πολύ λίγο και 5 = πάρα πολύ: 

1. Πόσο εύκολος πιστεύετε ότι είναι ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας Ηaiku 
LMS (σελίδες, υλικό, τεστ αυτοαξιολόγησης, φόρουμ κ.τ.λ.); 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

2. Χρησιμοποιήσατε το υλικό των σελίδων της πλατφόρμας (τα αρχεία, φύλλα ερ-
γασίας βίντεο, προσομοιώσεις, προτεινόμενες ιστοσελίδες) στο διάβασμά σας; Για πα-
ράδειγμα βλέπατε τις προσομοιώσεις των πειραμάτων; 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

3. Σας βοήθησε το υλικό των σελίδων της πλατφόρμας στο διάβασμά σας (αρχεία, 
φύλλα εργασίας βίντεο, προσομοιώσεις, προτεινόμενες ιστοσελίδες) και στην κατανό-
ηση των σχετικών εννοιών; 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

4. Σας βοήθησαν τα τεστάκια αυτοαξιολόγησης (assessments) στο να διαπιστώ-
σετε αν έχετε κατανοήσει εις βάθος τις σχετικές έννοιες; 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

5. Συνολικά σας βοήθησαν τα τεστ αυτοαξιολόγησης (assessments) στο διάβασμά 
σας; 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
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6. Θεωρείτε τον αριθμό καθώς και την ποιότητα των ερωτήσεων θεωρίας και των 
ασκήσεων στις οποίες είχατε άμεση πρόσβαση σε κάθε ενότητα (ασκήσεις σχολικού 
βιβλίου, φυλλάδια καθηγητή, ασκήσεις στα τεστ αυτοαξιολόγησης της πλατφόρμας) 
ικανοποιητικά;  

Αριθμός: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □  Ποιότητα: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

7. Προμηθευτήκατε κατά τη διάρκεια της χρονιάς εξωσχολικά βοηθήματα στη χη-
μεία (αγορά βιβλίων με ασκήσεις, φροντιστηριακές σημειώσεις κ.τ.λ.); 

ΝΑΙ □   ΟΧΙ □ 

8. Αν στην ερώτηση 7 απαντήσατε ΝΑΙ, τελικά κρίνεται την προμήθεια αυτού 
του υλικού απαραίτητη; 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

9. Διαβάζατε τις αναρτήσεις στο φόρουμ (Discussions) του μαθήματος (ερωτή-
σεις, απαντήσεις, παρατηρήσεις, επίλυση ασκήσεων, σχόλια κ.τ.λ.); 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

10. Κατά πόσο πιστεύετε ότι οι αναρτήσεις στο φόρουμ (Discussions) του μαθήμα-
τος σας βοήθησαν στο διάβασμά σας; 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

11. Πόσο ευχαριστημένοι είστε γενικά από την ύπαρξη της πλατφόρμας Haiku LMS 
ως επικουρική του μαθήματος της χημείας (εν συγκρίσει με το να μην υπήρχε); 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

12. Υπάρχει η άποψη ότι ο μαθητής που διαβάζει τακτικά, αυτοαξιολογεί τον εαυτό 
του μέσω των τεστ της πλατφόρμας και θέτει τις ερωτήσεις που μπορεί να έχει στο 
φόρουμ ή τις στέλνει με mail στον καθηγητή του, δεν έχει ανάγκη να πάει σε φροντι-
στήριο (τουλάχιστον σε επίπεδο Α΄ και Β΄ Λυκείου). Κατά πόσο συμφωνείτε με την 
παραπάνω πρόταση; 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

13. Στις ακόλουθες γραμμές να αναφέρετε μέχρι δυο θετικά σημεία της πλατφόρ-
μας του μαθήματος. 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

14. Στις ακόλουθες γραμμές να αναφέρετε μέχρι δυο αρνητικά σημεία της πλατ-
φόρμας του μαθήματος. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Σας Ευχαριστώ Πολύ Για Την Συνεργασία!!! 

 

Παράρτημα ΙΙ: Ερωτηματολόγιο Γ΄ Λυκείου 

Αξιολόγηση Πλατφόρμας Haiku 

Ερωτηματολόγιο 

 

Θετικός Προσανατολισμός:  ΝΑΙ□  ΟΧΙ □ 

 

Στις επόμενες ερωτήσεις και όπου αυτό απαιτείται, να δώσετε ως απάντηση ένα αριθμό 
από 1 έως 5, όπου 1 = πολύ λίγο και 5 = πάρα πολύ: 

1. Πόσο εύκολος πιστεύετε ότι είναι ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας Ηaiku 
LMS (σελίδες, υλικό, τεστ αυτοαξιολόγησης, φόρουμ κ.τ.λ.); 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

2. Χρησιμοποιήσατε το υλικό των σελίδων της πλατφόρμας (τα αρχεία, φύλλα ερ-
γασίας βίντεο, προσομοιώσεις, προτεινόμενες ιστοσελίδες) στο διάβασμά σας; Για πα-
ράδειγμα βλέπατε τις προσομοιώσεις των πειραμάτων; 

Α  ́Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Β  ́Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Γ́  Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 
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3. Σας βοήθησε το υλικό των σελίδων της πλατφόρμας στο διάβασμά σας (αρχεία, 
φύλλα εργασίας βίντεο, προσομοιώσεις, προτεινόμενες ιστοσελίδες) και στην κατανό-
ηση των σχετικών εννοιών; 

Α  ́Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Β  ́Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Γ́  Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

4. Σας βοήθησαν τα τεστάκια αυτοαξιολόγησης (assessments) στο να διαπιστώ-
σετε αν έχετε κατανοήσει εις βάθος τις σχετικές έννοιες; 

Α΄ Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Γ΄ Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

5. Συνολικά σας βοήθησαν τα τεστ αυτοαξιολόγησης (assessments) στο διάβασμά 
σας; 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

6. Θεωρείτε τον αριθμό καθώς και την ποιότητα των ερωτήσεων θεωρίας και των 
ασκήσεων στις οποίες είχατε άμεση πρόσβαση σε κάθε ενότητα (ασκήσεις σχολικού 
βιβλίου, φυλλάδια καθηγητή, ασκήσεις στα τεστ αυτοαξιολόγησης της πλατφόρμας) 
ικανοποιητικά;  

Αριθμός: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □  Ποιότητα: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

7. Διαβάζατε τις αναρτήσεις στο φόρουμ (Discussions) του μαθήματος (ερωτή-
σεις, απαντήσεις, παρατηρήσεις, επίλυση ασκήσεων, σχόλια κ.τ.λ.); 

Α΄ Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Γ΄ Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

8. Κατά πόσο πιστεύετε ότι οι αναρτήσεις στο φόρουμ (Discussions) του μαθήμα-
τος σας βοήθησαν στο διάβασμά σας; 

Α΄ Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Γ΄ Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

9. Πόσο ευχαριστημένοι είστε γενικά από την ύπαρξη της πλατφόρμας Haiku LMS 
ως επικουρική του μαθήματος της χημείας (εν συγκρίσει με το να μην υπήρχε); 

1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

10. Υπάρχει η άποψη ότι ο μαθητής που διαβάζει τακτικά, αυτοαξιολογεί τον εαυτό 
του μέσω των τεστ της πλατφόρμας και θέτει τις ερωτήσεις που μπορεί να έχει στο 
φόρουμ ή τις στέλνει με mail στον καθηγητή του, δεν έχει ανάγκη να πάει σε φροντι-
στήριο (τουλάχιστον σε επίπεδο Α΄ και Β΄ Λυκείου). Κατά πόσο συμφωνείτε με την 
παραπάνω πρόταση; 
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Α΄ Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ Β΄ Λυκείου: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 

11. Στις ακόλουθες γραμμές να αναφέρετε μέχρι δυο θετικά σημεία της πλατφόρ-
μας του μαθήματος. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

12. Στις ακόλουθες γραμμές να αναφέρετε μέχρι δυο αρνητικά σημεία της πλατ-
φόρμας του μαθήματος. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Σας Ευχαριστώ Πάρα Πολύ Για Την Συνεργασία!!! 

 

 

Παράρτημα ΙΙΙα: Αναλυτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Α΄ Λυκείου 

α/α Ερ. 1 Ερ. 2 Ερ. 3 Ερ. 4 Ερ. 5 Ερ. 6α Ερ. 6β 

απ. = 5 
(%) 31 3 8 45 38 20 27 

απ.= 4 (%) 43 26 28 32 34 44 35 
απ. = 3 

(%) 22 22 29 15 16 28 25 

απ. = 2 
(%) 2 29 23 4 7 3 8 

απ. = 1 
(%) 2 20 12 3 4 4 6 

 

Παράρτημα ΙΙΙβ: Αναλυτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Α΄ Λυκείου 

α/α Ερ. 7 Ερ. 8 Ερ. 9 Ερ. 10 Ερ. 11 Ερ. 12 

312

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



απ. = 5 
(%) 43 

ναι 
37 9 6 34 13 

απ.= 4 (%) 32 18 17 43 32 
απ. = 3 

(%)  24 29 38 16 26 

απ. = 2 
(%) 57 όχι 

2 26 21 2 14 

απ. = 1 
(%) 

5 19 19 4 14 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙVβ: Αναλυτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Γ΄ Λυκείου 

α/α Ερ. 4Α Ερ. 4Γ Ερ. 5 Ερ. 6α Ερ. 6β Ερ. 7Α Ερ. 7Γ 

α = 5 
(%) 54 39 35 38 49 27 23 

α = 4 
(%) 24 30 29 41 41 23 13 

α = 3 
(%) 9 17 31 16 9 26 18 

α = 2 
(%) 10 8 4 4 1 15 19 

α = 1 
(%) 3 6 1 0 0 9 27 

 

Παράρτημα ΙVγ: Αναλυτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Γ΄ Λυκείου 

α/α Ερ. 8Α Ερ. 8Γ Ερ. 9 Ερ. 10Α Ερ. 10Β 

α = 5 
(%) 18 14 36 41 12 

α = 4 
(%) 29 17 39 25 20 

α = 3 
(%) 30 27 25 17 32 

α = 2 
(%) 11 17 0 11 20 
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α = 1 
(%) 12 24 0 6 15 
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Πολυπλοκότητα αλγόριθμων: Στοιχειώδεις έννοιες και εφαρμογές  

Μαστρογιάννης Αλέξιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η επιλογή των αποδοτικότερων αλγόριθμων συναρτάται με την άκρως σημαντική έν-
νοια της αλγοριθμικής-υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Για τις στοιχειώδεις εφαρμο-
γές η αποδοτικότητα μπορεί να ταυτιστεί με την ταχύτητα, υπό την έννοια της εξοικο-
νόμησης χρόνου κατά την διάρκεια επίλυσης ενός προβλήματος. Στα ανώτερα Μαθη-
ματικά και την Πληροφορική χρησιμοποιείται ο όρος του πολυωνυμικού χρόνου, ο ο-
ποίος συνδέεται άρρηκτα με την αποδοτικότητα ενός αλγόριθμου. Η παρούσα εργασία 
αναφέρει αρκετά στοιχειώδη παραδείγματα, ώστε να επεξηγηθεί με απλό τρόπο η υπο-
λογιστική πολυπλοκότητα. Ο αλγόριθμος του Ευκλείδη είναι μια χαρακτηριστική πε-
ρίπτωση, που σηματοδότησε και την απαρχή της σύγχρονης θεωρίας της πολυπλοκό-
τητας. Άλλες περιπτώσεις αναφέρονται στους λογάριθμους, την αναλυτική μηχανή του 
Babbage, καθώς σε 6 στοιχειώδεις τρόπους εύρεσης του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλά-
σιου αριθμών, ώστε να αναδειχθεί η αποδοτικότερη. Τέλος, ο υπολογισμός του xn, για 
τον οποίο δεν υπάρχει βέλτιστη λύση, καθώς και η μηχανή του Turing συμπληρώνουν 
τις σχετικές παραδειγματικές αναφορές.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αλγόριθμος, πολυπλοκότητα, Μαθηματικά, επίλυση προβλημάτων  

Η αλγοριθμική πολυπλοκότητα 

Η μελέτη της αλγοριθμικής-υπολογιστικής πολυπλοκότητας, η οποία είναι κεντρικό 
κομμάτι του πεδίου της ανάλυσης των αλγόριθμων και καταπιάνεται με το ποσό των 
πόρων (χρόνο, χώρο, τυχαιότητα), που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός αλγόριθμου, 
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αλγοριθμικής σκέψης (Nasar, 2016; Aaronson, 
2013; Gal-Ezer, Vilner & Zur, 2004).  

Από τα αρχαϊκά Μαθηματικά ακόμη, η μείωση της πολυπλοκότητας των διαδικασιών 
της επίλυσης ενός προβλήματος υπήρξε σημαντική, επιζητούμενη παράμετρος. Για πα-
ράδειγμα, οι πρώτες μελέτες για την επίλυση προβλημάτων μόνο με συγκεκριμένα γε-
ωμετρικά όργανα (δηλαδή από ειδικές κατηγορίες αλγόριθμων) και οι πρώτες προσπά-
θειες για μέτρηση, σύγκριση και βελτιστοποίηση της πολυπλοκότητας των διάφορων 
αλγόριθμων για την επίλυση του ίδιου προβλήματος είναι ισχυρά συνδεδεμένες με τις 
γεωμετρικές κατασκευές (Schreiber, 1994).  

Σαφώς, τις περισσότερες φορές, υπάρχει ανάγκη να επιλεγεί η αποδοτικότερη μεταξύ 
αρκετών (αλγοριθμικών) διαδικασιών, οι οποίες οδηγούν στο ευκταίο και προσδοκώ-
μενο αποτέλεσμα. Η πρόκριση, δε, του βέλτιστου αυτού αλγοριθμικού μηχανισμού 
στηρίζεται, γενικά, στον βαθμό πληρότητας και ικανοποίησης των παρακάτω κριτη-
ρίων (MIT, 2016; Γαλάνης, 2003; Higham, 2002):  

• ταχύτητα. 
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• ακρίβεια στους υπολογισμούς, η οποία χαρακτηρίζεται και ως η ίδια η ψυχή της επι-
στήμης. 

• ευστάθεια, δηλαδή ο ελάχιστα δυνατός βαθμός ευαισθησίας στην εξαγωγή του τελικού 
εξαγόμενου, εξαιτίας των επιβαλλόμενων προσεγγίσεων και στρογγυλοποιήσεων α-
ριθμών κατά τη διάρκεια των πράξεων.  

• μνήμη στον Η/Υ, κατανάλωση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας ή του Δικτύου, 
αν πρόκειται για «υπολογιστικό αλγόριθμο». 

Γενικά, με την έκφραση «περισσότερο αποδοτικός αλγόριθμος» εννοείται ο ταχύτερος, 
αφού αυτός έχει απτά, χρονικά οφέλη στην πράξη (Garey & Johnson, 1979). Σε σχολεία 
ακόμα και του Δημοτικού, γίνεται μνεία και σχολιάζονται διάφοροι αλγόριθμοι που 
οδηγούν μεν, στο ίδιο τελικό, επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά, οπωσδήποτε επιβρα-
βεύεται, δια της εφαρμογής και χρήσης του, ο συντομότερος. Σαφώς, ως άμεση προτε-
ραιότητα και κυρίαρχο κριτήριο στην επιλογή του «άριστου» αλγόριθμου στο Δημο-
τικό σχολείο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, προβάλλεται και αναδεικνύεται η 
ταχύτητά του. Η μαθηματική «συνταγή», που είναι χρονοβόρα ή και απαιτεί περισσό-
τερες εκτελέσεις πράξεων, αποβάλλεται και εξοβελίζεται από τον κατάλογο των δυνη-
τικών επιλογών. Εκτός, δηλαδή, από το κριτήριο της ακρίβειας, δηλαδή της αξιοπιστίας 
και της πιστότητας των υπολογισμών, σημαντική παράμετρος είναι και η ποσοτικοποί-
ηση του αριθμού πράξεων που πρέπει να εκτελεστούν, μέσω του αλγόριθμου (DeFries 
& Chan, 2000).  

Υπό αυτή την έννοια, υποδειγματικά υιοθετείται ο τρόπος επίλυσης ενός προβλήματος, 
που απαιτεί την εκτέλεση λιγότερων πράξεων, δεδομένου ότι η ταχύτητα είναι αντι-
στρόφως ανάλογη του αριθμού των παραγόμενων αριθμητικών πράξεων. Έτσι, πολλές 
φορές μπορεί να συμφέρει να μην ενεργοποιείται η επιμεριστική ιδιότητα του πολλα-
πλασιασμού, ως προς την πρόσθεση, αφού αυτή απαιτεί μια πράξη παραπάνω. Βέβαια, 
δεν παραγνωρίζεται ότι η επιμεριστική ιδιότητα του πολλαπλασιασμού, ως προς την 
πρόσθεση, παρά τη μικρή χρονοτριβή της, βοηθά πολλές φορές στην εύκολη (νοερή) 
εξαγωγή του γινομένου σε έναν πολλαπλασιασμό (π.χ. 12∙25 = 10∙25 + 2∙25 = 250 + 
50 = 300). 

Ακόμη, έστω το πρόβλημα: «Ένας πατέρας άφησε στα πέντε παιδιά του ένα ποσό 
120.000 € για να το μοιραστούν. Στο πρώτο άφησε το 1/4 των χρημάτων, στο δεύτερο 
το 1/3, στο τρίτο το 1/6, στο τέταρτο το 1/12 και στο πέμπτο ό,τι περίσσεψε. Πόσα 
χρήματα, τελικά, πήρε το πέμπτο παιδί;» Φυσικά, η άθροιση των 4 κλασματικών αριθ-
μών 1/4 + 1/3 + 1/6 + 1/12 = 10/12, η αφαίρεση 1 - (10/12) = 1/6 και ο πολλαπλασια-
σμός 120.000∙(1/6) = 20.000 δίνει το αποτέλεσμα με συντομότερο και ευκολότερο 
τρόπο, σε σχέση με εκείνη τη λύση, η οποία βρίσκει κάθε φορά το ποσό του κάθε παι-
διού και στη συνέχεια εξάγεται το άθροισμα των αναλογούντων αυτών ποσών, μέχρι 
την τελική αφαίρεση αυτού του αθροίσματος από το συνολικό ποσό των 120.000. 

Ο πολυωνυμικός χρόνος  

Σήμερα, υπάρχουν χιλιάδες είδη αλγόριθμων που εφαρμόζονται στους υπολογιστές, με 
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σκοπό την επίλυση συναφών προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, ο το-
μέας της ανάπτυξης αλγόριθμων παρουσίασε σπουδαία και απροσδόκητα επιτεύγματα. 
Κατά τους Dongarra και Sullivan (2000), 2 κορυφαίοι αλγόριθμοι που επηρέασαν τον 
υπολογιστικό ρου του περασμένου αιώνα, ήταν: α) Ο αλγόριθμος Metropolis Monte 
Carlo (1946), ο οποίος είχε τεράστια επιρροή στον υπολογιστικό τομέα, καθώς οι ε-
φαρμογές του είναι πολυδιάστατες και κυμαίνονται από τις φυσικές προσομοιώσεις 
μέχρι και τα θεμέλια της υπολογιστικής πολυπλοκότητας (Beichl & Sullivan, 2000) και 
β) η ταχεία πολυπολική μέθοδος (Fast Multipole Method), η οποία επινοήθηκε το 1987. 
Ο αλγόριθμος αυτός μειώνει την πολυπλοκότητα και προσφέρει ακριβείς υπολογι-
σμούς, όσον αφορά στο λεγόμενο πρόβλημα των Ν σωμάτων. Το πρόβλημα αυτό εξε-
τάζει την αλληλεπίδραση σωμάτων, μέσω ηλεκτροστατικών και βαρυτικών δυνάμεων 
και προβλέπει τις κινήσεις τους. Αποτελεί, δε, πεδίο έρευνας στην Αστροφυσική (Ihler, 
2004; Board & Schulten, 2000). 

Στην υπολογιστική πολυπλοκότητα χρησιμοποιείται ο όρος του πολυωνυμικού χρόνου, 
ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αποδοτικότητα ενός αλγόριθμου. Όσα 
προβλήματα μπορούν να επιλυθούν, μέσω αλγόριθμου, σε πολυωνυμικό χρόνο, θεω-
ρούνται βατά ή ευεπίλυτα, διαφορετικά καλούνται δυσεπίλυτα προβλήματα (Στάιν, 
2009). Φυσικά, για ένα θεωρούμενο αρχικά δυσεπίλυτο πρόβλημα μπορεί στην πορεία 
να επινοηθεί αποδοτικός αλγόριθμος, που θα το επιλύει σε πολυωνυμικό χρόνο, ώστε 
να ενταχθεί, τελικά, στα ευεπίλυτα προβλήματα. Στην επιστημονική κοινότητα υπάρχει 
η συμφωνία ότι ένα πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί «καλά», μέχρι την εξεύρεση ενός αλ-
γόριθμου, ο οποίος θα το επιλύει σε πολυωνυμικό χρόνο (Garey & Johnson, 1979). 
Ένας αλγόριθμος επιλύεται σε πολυωνυμικό χρόνο, ως συνάρτηση, δηλαδή, του αριθ-
μού των στοιχείων του προβλήματος (Terr, 2018), αν τα βήματα (πράξεις, συγκρίσεις 
κ.λπ.) που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του για μια δεδομένη είσοδο είναι Ο(nk), 
με k κάποιον μη αρνητικό ακέραιο, και όπου n η πολυπλοκότητα της εισόδου. Γενικά, 
δηλαδή, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται στον καθεαυτό αριθμό των πράξεων που 
απαιτεί η εκτέλεση ενός αλγορίθμου αλλά στη συνάρτηση-σχέση αυτού του αριθμού 
με το μέγεθος της εισόδου. Όλες οι αριθμητικές πράξεις, η εύρεση δυνάμεων, ριζών 
και λογαρίθμων αλλά και ο εντοπισμός των δεκαδικών ψηφίων των γνωστών μαθημα-
τικών σταθερών e, π και φ μπορούν να υλοποιηθούν σε πολυωνυμικό χρόνο. 

Για να μετρηθεί η πολυπλοκότητα ενός αλγόριθμου, ορίζεται μια συνάρτηση F, όπου 
F(n) είναι τα βήματα ή ο χρόνος ή η μνήμη (όταν πρόκειται για «υπολογιστικό πρό-
γραμμα»), που χρειάζονται για να εκτελεστεί ο αλγόριθμος για ένα συγκεκριμένο πρό-
βλημα μεγέθους n. Διαφορετικοί αλγόριθμοι έχουν, κατά βάση, και διαφορετικές συ-
ναρτήσεις πολυπλοκότητας. Μια συνάρτηση F(n) είναι O(g(n)), δηλαδή τάξης (Order) 
g(n), κάθε φορά που υπάρχει μια σταθερά c τέτοια, ώστε F(n) ≤ c∙g(n), για κάθε τιμή n 
≥ 0. Αυτό σημαίνει ότι η F(n) φράσσεται από δεξιά από ένα πολλαπλάσιο της g(n) και 
ότι η πολυπλοκότητα του αλγόριθμου είναι ανάλογη του g(n). Αν ένας αλγόριθμος εί-
ναι πολυωνυμικού χρόνου, τότε η συνάρτηση πολυπλοκότητας είναι η O(p(n)), για κά-
ποια πολυωνυμική συνάρτηση p, όπου το n χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει το μέ-
γεθος (μήκος) της εισόδου. Για παράδειγμα, αν η πολυπλοκότητα ενός αλγόριθμου 
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είναι ανάλογη του logn, τότε αυτό γράφεται και ως Ο(logn). Όταν η συνάρτηση της 
πολυπλοκότητας ενός αλγόριθμου δε φράσσεται, τότε συνηθίζεται να αποκαλείται αυ-
τός και ως αλγόριθμος εκθετικού χρόνου (Kronsjö, 1987; Garey & Johnson, 1979). 
Αυτός ο συμβολισμός του μεγάλου Όμικρον ή σύμβολο του Landau χρησιμοποιείται 
ευρέως στα Μαθηματικά και την Πληροφορική για την κατηγοριοποίηση των αλγόριθ-
μων, αφού περιγράφει τη λεγόμενη ασυμπτωτική συμπεριφορά (ρυθμό αύξησης) της 
συνάρτησης της πολυπλοκότητας τους, δηλαδή κατά πόσο αυξάνεται ή μειώνεται η 
F(n). Γενικά, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην τάξη της F(n) παρά στην πλήρη και ακριβή 
αποτίμηση της πολυπλοκότητάς της. 

Αν ο αριθμός των βημάτων (ή αντίστοιχα ο χρόνος που απαιτείται) είναι συνάρτηση 
του μεγέθους των στοιχείων (n) της εισόδου (π.χ. n, n2, n3 κ.λπ.), τότε το πρόβλημα 
εμπίπτει στην περίπτωση της επίλυσής τους σε πολυωνυμικό χρόνο. Επίσης, κατά τον 
εντοπισμό του βέλτιστου αλγόριθμου, ας υποτεθεί ότι ο χρόνος (ή το πλήθος των βη-
μάτων), που χρειάζονται για την ολοκλήρωσή του, δίδεται από τη συνάρτηση F(n) = 
5n3 - 2n2 + 6n - 8 (πολυωνυμικός χρόνος). Τότε είναι δόκιμο και επιτρεπτό να λογισθεί 
ότι η F(n) είναι τάξης (αυξάνεται ή είναι ανάλογη του) n3, δηλαδή η F(n) είναι Ο(n3) ή 
F(n) ∈ Ο(n3), αν και πολλές φορές, κατά σύμβαση, χρησιμοποιείται και η ισότητα F(n) 
= Ο(n3). Πράγματι, 5n3 - 2n2 + 6n - 8 < 5n3, για n > 0.  

Παραδείγματα από την ιστορία 

Η λέξη «αλγόριθμος» μέχρι και πριν από 55 χρόνια ήταν μάλλον άγνωστη, αφού στην 
πέμπτη έκδοση του συνοπτικού λεξικού της Οξφόρδης, το οποίο είχε εκδοθεί το 1964, 
δεν είχε συμπεριληφθεί καν ως λήμμα (Backhouse, 2011; Knuth, 1977). Έως το 1950, 
η λέξη «αλγόριθμος» ήταν συσχετισμένη, κυρίως, με τον αλγόριθμο του Ευκλείδη, ο 
οποίος αποτελεί παράδειγμα θεμελιώδους μεθόδου Αριθμητικής και παραμένει σε ισχύ 
ακόμη μέχρι σήμερα (Knuth, 1997).  

Ο αλγόριθμος του Ευκλείδη χρησιμοποιείται για την εύρεση του Μέγιστου Κοινού 
Διαιρέτη (ΜΚΔ) αριθμών και στηρίζεται στην αναλλοίωτη ιδιότητα ότι ο ΜΚΔ φυσι-
κών αριθμών παραμένει ο ίδιος, μετά από την αντικατάσταση των μεγαλύτερων αριθ-
μών, με τις αντίστοιχες διαφορές τού μικρότερου από καθέναν από αυτούς (ο μικρότε-
ρος αριθμός, που προκύπτει ύστερα από κάθε βήμα, παραμένει). Ακόμη, μια άλλη βο-
λικότερη-αποδοτικότερη εκδοχή του αλγόριθμου αξιοποιεί την πρόταση ότι ο ΜΚΔ 
αριθμών παραμένει ο ίδιος, μετά από την αντικατάσταση των μεγαλύτερων αριθμών, 
με τα αντίστοιχα υπόλοιπα της διαίρεσής τους με τον μικρότερο από αυτούς. 

Σε πολλούς και μεγάλους αριθμούς ο αλγόριθμος του Ευκλείδη προσφέρει, αδιαμφι-
σβήτητα, χρονικά οφέλη αλλά και ευκολία, κατά την εύρεση του ΜΚΔ τους. Σε μι-
κρούς αριθμούς ο αλγόριθμος αυτός υστερεί σε αποδοτικότητα, αφού άλλες μέθοδοι 
φαίνονται περισσότερο αυτονόητες, απλούστερες και ταχύτερες. Ίσως για αυτόν τον 
λόγο απουσιάζει, συνήθως, η διδασκαλία του ευκλείδειου αλγόριθμου στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση (Simonson, 2005).  
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Πράγματι, η εύρεση του ΜΚΔ είναι μάλλον προτιμότερη με άλλους τρόπους, όταν οι 
συμμετέχοντες αριθμοί είναι μικροί, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει μέσω της ανά-
λυσής τους σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΜΚΔ αποτελεί 
το γινόμενο, το οποίο έχει ως στοιχεία τους κοινούς μόνο παράγοντες των αριθμών, και 
με τον μικρότερο εκθέτη για καθέναν. Επίσης, για την εξαγωγή του ΜΚΔ των α και β 
με α>β είναι δόκιμος, ευκολονόητος αλλά και με διαισθητικά ερείσματα, ο έλεγχος 
κατά φθίνουσα σειρά όλων των μικρότερων αριθμών του β, για το αν διαιρούν ταυτό-
χρονα τον α και τον β. Ο πρώτος αριθμός με αυτή την ιδιότητα είναι ο ΜΚΔ (α, β).  

Πάντως, και οι δύο παραπάνω αλγόριθμοι απαιτούν πολύ χρόνο, όταν οι αριθμοί για 
τους οποίους ζητείται ο ΜΚΔ τους είναι μεγάλοι. Η λεγόμενη χρονική πολυπλοκότητα 
του πρώτου αλγόριθμου, για δύο αριθμούς α και β, είναι ανάλογη του μεγέθους α+β, 
ενώ του δεύτερου είναι ανάλογη του μεγέθους του β (Rudich, 2004). Έτσι, για την 
εύρεση του ΜΚΔ δυο 100-ψήφιων αριθμών με αυτούς τους 2 «σχολικούς» αλγόριθ-
μους απαιτούνται αιώνες, ακόμη και για έναν γρήγορο υπολογιστή (Simonson, 2005). 
Απεναντίας, ο αλγόριθμος του Ευκλείδη σε αυτές τις περιπτώσεις των μεγάλων αριθ-
μών είναι πολύ γενναιόδωρος. Πράγματι, σχετικά με την εύρεση του ΜΚΔ δυο αριθ-
μών, ήδη από το 1844/1845, ο Γάλλος μαθηματικός Gabriel Lame (1795-1870) είχε 
αποδείξει ότι τα βήματα (διαιρέσεις), που απαιτούνται κατά την εφαρμογή του αλγό-
ριθμου του Ευκλείδη στην εύρεση του ΜΚΔ δυο αριθμών, ποτέ δεν είναι περισσότερα 
από το πενταπλάσιο του αριθμού των ψηφίων του μικρότερου από τους δυο αριθμούς, 
οι οποίοι δίνονται ως είσοδος στον αλγόριθμο (Bogomolny, 2018; Moore, 1989).  

Η απόδειξη αυτή του Lame ήταν καθοριστική, αφού σηματοδότησε την απαρχή της 
σύγχρονης θεωρίας της πολυπλοκότητας (computational complexity theory). Φυσικά, 
οι προσπάθειες ανεύρεσης αποδοτικών αλγόριθμων ξεκινούν από πολύ παλιά (Rudich, 
2004), από την αρχή της επινόησης των αριθμών και των αριθμητικών πράξεων, όπως 
για παράδειγμα με την εφαρμογή του πολλαπλασιασμού για την αποφυγή της χρονο-
βόρου πρόσθεσης ίσων προσθετέων αλλά και της διαίρεσης για την παράκαμψη της 
διαδικασίας των συνεχών αφαιρέσεων. 

Στη συνέχεια, οι λογάριθμοι (που έχουν παροπλιστεί, πια) πρόσφεραν, επίσης, πολλά 
χρονικά οφέλη στους μαθηματικούς, καθώς απλοποιούσαν τις πράξεις της Αριθμητι-
κής, μειώνοντάς τες από 4 σε 2, αφού ο πολλαπλασιασμός μετατρεπόταν σε πρόσθεση 
εκθετών και η διαίρεση σε αφαίρεση. Στηρίζονται στις γνωστές ιδιότητες των δυνά-
μεων: ax∙ay = ax+y και ax/ay = ax-y με a, x, y ∈ℜ  και για αυτό ισχύει λογβ(θ1∙θ2∙θ3∙…) 
= λογβ(θ1) + λογβ(θ2) + λογβ(θ3) +…, με β, θi ∈ℜ . Βέβαια, στο λογαριθμικό σύστημα 
δε συμμετέχουν οι ίδιοι αριθμοί στις εκτελούμενες πράξεις, αλλά οι αντίστοιχοι λογά-
ριθμοί τους. Έτσι η καταφυγή σε πίνακες με εκ των προτέρων καταχωρισμένους τους 
λογάριθμους των αριθμών προσφέρει πολύ γρήγορα και άμεσα χρονικά πλεονεκτή-
ματα. Για παράδειγμα, έστω ο πολλαπλασιασμός 397∙85,12∙7.584∙0,00951. Με τη λο-
γαρίθμιση του γινομένου βρίσκεται ότι: λογ(397∙85,12∙7.584∙0,00951) = λογ(397) + 
λογ(85,12) + λογ(7.584) + λογ(0,00951) ≈ 2,598790 + 1,930032 + 3,879898 + (-
2,021819) ≈ 6,386901 (οι προηγούμενοι λογάριθμοι αντλήθηκαν από σχετικούς 
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πίνακες στους οποίους είναι καταχωρισμένοι). Το τελευταίο βήμα για την εξαγωγή του 
γινομένου περιλαμβάνει την εύρεση (από τους πίνακες, πάλι) του αριθμού που έχει ως 
δεκαδικό λογάριθμο τον 6,386901. Ο αριθμός αυτός κατά προσέγγιση είναι ο 
2.437.255, αφού 106,386901 ≈ 2.437.255. Καταδεικνύεται, λοιπόν, μέσω αυτού του απλού 
διαφωτιστικού παραδείγματος η σημαντική, κρίσιμη απομείωση των απαιτούμενων 
πόρων και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας (βήματα, χρόνος), κατά τον υπολογισμό 
αριθμητικών παραστάσεων, μέσω των λογαρίθμων. 

Αργότερα, τον 19ο αιώνα, ο Άγγλος μαθηματικός Charles Babbage (1791-1871), ένας 
από τους πατέρες των υπολογιστικών μηχανών, αντιλήφθηκε ότι οι χρονοβόροι υπολο-
γισμοί, ειδικά μεταξύ πινάκων, ήταν μια σειρά από προβλέψιμες διαδικασίες και επα-
ναλαμβανόμενες ενέργειες και εξ αυτού του λόγου θα μπορούσαν, ίσως, να αυτοματο-
ποιηθούν (Meyers, n.d). Εργαζόμενος, ήδη, από το 1822 παρουσίασε δέκα χρόνια αρ-
γότερα τη «διαφορική μηχανή» του. Το 1834, ο Charles Babbage οραματίσθηκε μια 
ατμοκίνητη μηχανή, πλήρως αυτοματοποιημένη, η οποία θα στηριζόταν στην ιδέα των 
διάτρητων καρτών. Λόγω όμως ανυπαρξίας χορηγών και της γενικότερης κρατικής α-
διαφορίας, η κληθείσα από τον ίδιο «αναλυτική μηχανή» έμεινε, κυριολεκτικά, στα 
χαρτιά. Ακριβώς 30 χρόνια αργότερα, το 1864, ο Babbage είχε διαισθανθεί τη σπου-
δαιότητα των αλγόριθμων, ως ενός γόνιμου πεδίου ενδιαφέροντος για νέα μαθηματικά 
προβλήματα. Οι αλγόριθμοι, έλεγε ο Babbage, μπορούν να αναζωογονήσουν πολλούς 
τομείς των Μαθηματικών, οι οποίοι υποφέρουν από έλλειψη νέων ιδεών (Knuth, 1974). 
Μάλιστα, από τότε, ο Babbage, είχε προδικάσει ότι ο χρόνος που απαιτείται για την 
εκτέλεση ενός αλγόριθμου, θα πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό α-
ποτίμησης της αποδοτικότητας και υιοθέτησης ενός αλγόριθμου (Nasar, 2016). 

Στοιχειώδη παραδείγματα αλγοριθμικής πολυπλοκότητας 

Μια από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις πρόκρισης του αποδοτικότερου αλγό-
ριθμου αποτελεί η εύρεση του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου (Ε.Κ.Π) αριθμών. Υ-
πάρχουν τουλάχιστον 6 στοιχειώδεις τρόποι εύρεσης του Ε.Κ.Π αριθμών. Συγκεκρι-
μένα: 

1. Η εύρεση, αρχικά, μιας ικανοποιητικής σειράς πολλαπλασίων των διαλαμβανόμενων 
αριθμών και η κατοπινή αναζήτηση του μικρότερου κοινού τους (η πλέον χρονοβόρα 
και με πολλά περιθώρια λάθους διαδικασία). 

2. Η αναζήτηση, κάθε φορά, του Ε.Κ.Π στον μεγαλύτερο από τους αριθμούς, που συμμε-
τέχουν, και στη συνέχεια στα σταδιακώς αυξανόμενα, πολλαπλάσια αυτού, μέχρι τον 
τελικό εντοπισμό. 

3. Καθένας από τους αριθμούς αναλύεται σε γινόμενο πρώτων παραγόντων, με τη γνω-
στή διαδικασία των συνεχών διαιρέσεων με τους πρώτους αριθμούς ή με δενδροδια-
γράμματα. Το Ε.Κ.Π ισούται με το γινόμενο, το οποίο έχει ως στοιχεία τους κοινούς 
και μη κοινούς παράγοντες, οι οποίοι είναι υψωμένοι στον μεγαλύτερο από τους εκ-
θέτες του κάθε κοινού αλλά και μη κοινού παράγοντα. Έτσι, το Ε.Κ.Π(792, 240) είναι 
το 24·32·5∙11 = 7.920, αφού 792 = 23·32·11 και 240 = 24·3·5. 

4. Οι αριθμοί τοποθετούνται σε σειρά και στο τέλος τους χαράσσεται κατακόρυφη 
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γραμμή, η οποία αφήνει τους αριθμούς αυτούς αριστερά της. Κάθε φορά λαμβάνουμε 
ως διαιρέτη τον μικρότερο πρώτο αριθμό ο οποίος διαιρεί τουλάχιστον έναν από τους 
αριθμούς και τον γράφουμε δεξιά της σειράς και της κατακόρυφης στήλης. Στην απο-
κάτω γραμμή και στην ίδια στήλη γράφονται τα πηλίκα των αριθμών μετά τη διαίρεση 
τους με τον δεξιά της κατακόρυφης γραμμής πρώτο αριθμό της αποπάνω γραμμής. Οι 
αριθμοί της σειράς, που δε διαιρούνται με τον πρώτο, «κατεβαίνουν» ως έχουν. Η ίδια 
διαδικασία συνεχίζεται, μέχρις ότου, στη τελευταία γραμμή αριστερά της κατακόρυ-
φης, να προκύψουν μόνο μονάδες. Τότε το Ε.Κ.Π. θα είναι το γινόμενο των πρώτων 
αριθμών που συγκροτούν τη στήλη δεξιά της κατακόρυφης γραμμής. 

5. Το Ε.Κ.Π δυο φυσικών αριθμών α και β μπορεί να προκύψει από την ισότητα α∙β = 
ΕΚΠ(α,β)∙ΜΚΔ(α,β) 

6. Πρόταση VII.36 των Στοιχείων του Ευκλείδη (Fitzpatrick, 2008; Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ, 2001; 
Potts, 1845): «Αν α, β, γ είναι τρεις φυσικοί αριθμοί, και ΕΚΠ (α, β) = δ, τότε ο δ ή 
είναι πολλαπλάσιο του γ ή δεν είναι. Αν είναι, τότε ΕΚΠ(α, β, γ) = δ. Αν ο δ δεν είναι 
πολλαπλάσιο του γ, τότε ΕΚΠ (α, β, γ) = ΕΚΠ( γ, δ)». Μέσω αυτής της μεθόδου είναι 
δυνατή η εύρεση οπουδήποτε πλήθους αριθμών, καθώς κάθε φορά καταλήγει στη εύ-
ρεση του ΕΚΠ δυο αριθμών, η τιμή του οποίου εύκολα υπολογίζεται μέσω της προη-
γούμενης μεθόδου, στην οποία εμπλέκεται και ο ΜΚΔ των αριθμών.  

Γενικά, ως η πλέον αποδοτική μέθοδος, ιδιαίτερα όσον αφορά σε μεγάλους αριθμούς, 
μπορεί να χαρακτηρισθεί η τέταρτη παραπάνω μέθοδος της παράλληλης ανάλυσης των 
συμμετεχόντων αριθμών που αποτελούν και την είσοδο του σχετικού αλγόριθμου. Ε-
πιπλέον, διαφαίνεται, πρόδηλα, ότι η εύρεση του ΕΚΠ δυο αριθμών μπορεί να συμπλα-
κεί άμεσα με αυτήν του ΜΚΔ τους.  

Την εποχή του 19ου αιώνα, λίγα χρόνια νωρίτερα από τον Babbage, και ο Gauss είχε 
ενδιαφερθεί πολύ για ζητήματα που άπτονταν της υπολογιστικής πολυπλοκότητας, 
αλλά, τελικά, καθοριστικό σταθμό της θεωρίας αυτής αποτέλεσε η μηχανή του Turing, 
αυτό το θεωρητικό υπολογιστικό μοντέλο, που παρουσιάστηκε το 1936/1937. 

Τα χρόνια εκείνα της μεγάλης επινόησης του Turing, o Γερμανός μαθηματικός Arnold 
Scholtz (1904-1942) είχε επιδοθεί στη μελέτη της βελτιστοποίησης του αριθμού των 
πράξεων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του xn, δηλαδή στον υπολογισμό του xn 
με όσο το δυνατό λιγότερους πολλαπλασιασμούς. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του 
υπολογισμού του x31, χρειάζονται τουλάχιστον 8 πολλαπλασιασμοί - βήματα (Kronsjö, 
1987). 

Πράγματι: 1) x∙x = x2, 2) x2∙x2 = x4, 3) x4∙x4 = x8, 4) x8∙x8 = x16, 5) x8∙x16 = x24, 6) x4∙x24 
= x28, 7) x2∙x28 = x30, 8) x∙x30 = x31. Με μια προσεκτικότερη, όμως, προσέγγιση, μπορεί 
να διαπιστωθεί ότι και με 7 μόνο πολλαπλασιασμούς μπορεί να εξαχθεί το x31 (Nasar, 
2016). Δηλαδή: 1) x∙x = x2, 2) x∙x2 = x3, 3) x2∙x3 = x5, 4) x5∙ x5 = x10, 5) x10∙x10 = x20, 6) 
x10∙x20 =  x30, 7) x∙x30 = x31. O ίδιος αριθμός-πλήθος πολλαπλασιασμών απαιτείται, αν 
τα διαδοχικά γινόμενα που προκύπτουν είναι και τα παρακάτω: x2, x3, x6, x12, x24, x30, 
x31. Στην περίπτωση του x50 απαιτούνται πάλι 7 πολλαπλασιασμοί, καθώς τα διαδοχικά 
γινόμενα που προκύπτουν μπορούν είναι και τα: x2, x3, x5, x10, x20, x40, x50. Τελικά, αν 
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υποτεθεί ότι επιτρέπονται και διαιρέσεις, τότε στην περίπτωση του x31 μόνο 6 πράξεις 
είναι απαιτητές. Όντως, 1) x∙x = x2, 2) x2∙x2 = x4, 3) x4∙x4 = x8, 4) x8∙x8 = x16, 5) x16∙x16 
= x32 και 6) x32:x = x31. 

Κατά τον υπολογισμό του xn, που αποτελεί και ύλη της Έκτης τάξης του Δημοτικού 
Σχολείου, έχουν επινοηθεί αρκετές αλγοριθμικές μέθοδοι, καμία, όμως, δεν προσφέρει 
με σιγουριά τη βέλτιστη λύση. 

Τελικά, η θεωρία της υπολογιστικής πολυπλοκότητας σηματοδοτήθηκε και οριοθετή-
θηκε, σχεδόν πλήρως, από τη μηχανή του Turing, η οποία αποτύπωνε την αντίληψη 
του δημιουργού της για τον τρόπο σκέψης κυρίως των μαθηματικών (Watumull, 2014; 
Fortnow & Homer, 2014; Rudich, 2004). Η επιχειρηματολογία του Turing, οι προτά-
σεις και οι υποθέσεις του εστιάζονταν στην πεποίθησή του, περί της αντίληψης και 
θεώρησης τού εγκεφάλου ως ενός υπολογιστικού οργάνου. Ο Turing θεωρούσε, επί-
σης, ότι ο προγραμματισμός μηχανών είναι εφικτός μόνο σε ευθεία συνάρτηση με τις 
αναλυτικές και σαφείς αλγοριθμικές διαδικασίες. Αν οι ψυχολόγοι, έλεγε, εντόπιζαν τα 
στάδια και απεικόνιζαν επακριβώς τον τρόπο που ακολουθεί η ανθρώπινη σκέψη, κατά 
τη λύση προβλημάτων, τότε θα ήταν εφικτή και η κατασκευή μιας μηχανής, που θα 
χρησιμοποιεί και θα ακολουθεί τέτοιες ανθρώπινες δραστηριότητες και λειτουργίες 
(Μαστρογιάννης & Μαλέτσκος, 2007). 

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Η παρούσα εργασία, μέσω κάποιων απλών, στοιχειωδών διαφωτιστικών παραδειγμά-
των, αποπειράθηκε να αναδείξει τη σημαντικότητα και κρισιμότητα της απομείωσης 
των απαιτούμενων πόρων και της υπολογιστικής πολυπλοκότητας (βημάτων, χρόνου), 
κατά τον υπολογισμό αριθμητικών παραστάσεων, αλγοριθμικών διαδικασιών και προ-
βλημάτων.  

Ακόμη και αν υποτεθεί ότι οι υπολογιστές ήταν απείρως γρήγοροι και η μνήμη τους 
απεριόριστη και δωρεάν, και πάλι η ανάγκη για μελέτη των αλγόριθμων θα ήταν επι-
βεβλημένη, καθώς θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι η συγκεκριμένη αλγοριθμική μέθοδος 
τερματίζεται αλλά και ότι η λύση είναι σωστή. Φυσικά, οι υπολογιστές δεν είναι απεί-
ρως γρήγοροι και η μνήμη δεν είναι ούτε δωρεάν ούτε απεριόριστη. Ο χρόνος των υ-
πολογιστών έχει όρια, όπως και ο χώρος στη μνήμη. Έτσι, πρέπει να προκρίνονται κάθε 
φορά οι πλέον αποδοτικοί αλγόριθμοι (αυτοί, δηλαδή, που απαιτούν όσο το δυνατό 
λιγότερο χρόνο και χώρο στη μνήμη) είτε είναι υπολογιστικοί είτε μαθηματικοί 
(Cormen, et al., 2009).  

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι παιδαγωγικά σύννομη (και επιζητούμενη) η προ-
σπάθεια υιοθέτησης αλγόριθμων αλλά και βημάτων επίλυσης προβλημάτων, που οδη-
γούν σε γρηγορότερες και αποδοτικότερες λύσεις. Τελευταία, δίνεται μεγαλύτερη προ-
σοχή στο σχολείο κατά τη μελέτη των αλγόριθμων, τη χρήση τους αλλά και τη σύ-
γκρισή τους (πολυπλοκότητα αλγόριθμων), εξαιτίας της αυξανόμενης σημασίας τους 
και της χρησιμότητάς τους στον σημερινό τεχνολογικό κόσμο (NCTM, 2000). Η 
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μείωση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας, ως μιας παιδαγωγικής και μαθηματικής 
αρχής στο Δημοτικό Σχολείο, και η επακόλουθη αποφυγή σπατάλης πόρων, μπορεί να 
εισαχθεί ως αντικείμενο διερεύνησης στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, σε 
μια αρχική, διαισθητική, ίσως, μορφή. Βέβαια, μια τέτοια, ευκταία διδακτική συνθήκη, 
γενικά, δεν είναι απλή. Είναι, όμως, αξίζουσα. Ορθώς και εύστοχα, ο μεγάλος επιστή-
μονας των Υπολογιστών και προγραμματιστής Alan J. Perlis (1922-1990), που κέρδισε 
το πρώτο βραβείο Turing, είχε τονίσει τη δυσκολία του εγχειρήματος, δηλώνοντας 
(Perlis, 1982): «Η απλότητα δεν προηγείται της πολυπλοκότητας, αλλά την ακολου-
θεί». 
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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη των στάσεων και των αντιλή-
ψεων των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης σε συσχέτιση με 
το «βαθμό» αρωγής των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στον προγραμμα-
τισμό και στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό 
τους τα νέα Προγράμματα Σπουδών έχουν ως στόχο τη μετατροπή της αποσπασματι-
κής γνώσης σε ροή διάχυσης γνώσεων και ιδεών, ώστε να διασφαλίζουν στον εκπαι-
δευτικό ένα πλαίσιο αυτονομίας και εποικοδομητικής δράσης. Ωστόσο, τα αποτελέ-
σματα της έρευνας αποτύπωσαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών διακα-
τέχονται από προβληματισμό σε σχέση με την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμά-
των όσον αφορά τις παιδαγωγικές τους αρχές και τις επιπτώσεις τους στη διδασκαλία 
και στη μάθηση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 628 εκπαιδευτικοί διαφορετικών 
ειδικοτήτων από την Α/θμια και τη Β/θμια εκπαίδευση εκπροσωπώντας όλες τις περι-
φέρειες εκπαίδευσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Α.Π.Σ., Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση γίνεται 
μία διαρκής προσπάθεια γενικής αναδόμησης του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 
προωθώντας τη χρήση νέων μεθόδων-πρακτικών διδασκαλίας κατά τη μαθησιακή δια-
δικασία. Η διαδικασία μόρφωσης του κάθε ατόμου διαφέρει ουσιαστικά και εξαρτάται 
από το εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα και τις γνώσεις που προσλαμβάνουν οι μαθητές 
ως ευαίσθητα κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά ανθρώπινα όντα (Simons, 2004).  

Η διερεύνηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προτείνεται μέσα από τη δια-
μόρφωση αρθρωτής τυπολογίας σε συσχέτιση με τις αρχές και τον παιδαγωγικό χαρα-
κτήρα των αναλυτικών προγραμμάτων. Η πρόταση μιας αρθρωτής τυπολογίας συνει-
σφέρει στον εντοπισμό «αγκυλώσεων» και δυσλειτουργιών ενός αναλυτικού προγράμ-
ματος και ειδικότερα ως προς την υιοθέτησή του από τους εκπαιδευτικούς και την ε-
φαρμογή του μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ο εντοπισμός προβλημάτων δίνει την ευ-
καιρία για την ανάληψη δράσης με συγκεκριμένη στόχευση. Ταυτόχρονα η εφαρμογή 
της μπορεί να επιφέρει τροποποιήσεις ή αλλαγές ανταποκρινόμενες σε εκπαιδευτικές 
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ανάγκες των ίδιων των μαθητών ή γενικότερα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο Τσο-
πάνογλου (2000, σελ. 20), ορίζει την τυπολογία ως «το σύνολο τύπων στις οποίες τα 
υποκείμενα της έρευνας μπορούν να ενταχθούν με βάση μία ή περισσότερες ιδιότητές 
τους». Επειδή οι ιδιότητες αρθρώνονται σε διαφορετικά επίπεδα σε συσχετισμό με την 
εκπαιδευτική θεωρία που περιλαμβάνει ένας σχεδιασμός προγράμματος, η τυπολογία 
ονομάζεται αρθρωτή. 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα 

Από την πρώτη στιγμή της θεσμοθέτησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
που συμπίπτει χρονικά με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, οι υπεύθυνοι της 
χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής κυρίως προσπάθησαν να προσαρτήσουν μεθόδους 
διαμόρφωσης της εκπαίδευσης βασισμένες στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό το φαινόμενο, 
το οποίο παρατηρείται μερικώς ακόμη και σήμερα, είχε ως αποτέλεσμα να εισάγονται 
πρακτικές ξένες στο οικείο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα και διαφοροποιημένες σε 
σχέση με την ελληνική κουλτούρα. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρατηρείται 
το φαινόμενο της πολυπλοκότητας και της αντινομικότητας. Η πολυπλοκότητα έχει 
σχέση με την επιδίωξη του εκπαιδευτικού συστήματος να παρουσιάζεται παντού σε 
όλες τις καταστάσεις με ενιαία πολιτική σχεδιασμού και ταυτόχρονα διαφοροποιημένη. 
Η αντινομικότητα έγκειται στο γεγονός ότι η εκπαίδευση οριοθετεί και προσεγγίζει 
επίτευξη στόχων με αλληλοαναιρούμενες επιδιώξεις, όπως είναι η ανάπτυξη του μα-
θητή, η ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, η ικανοποίηση των προσδοκιών ομάδων, 
(συντεχνιών επαγγελμάτων, γονέων, εκπαιδευτικών, κ.λπ.) (Ματσαγγούρας, 2000). Α-
πόψεις όπως του Lyotard (1993, σελ. 41) που υποστηρίζει ότι «η γνώση παράγεται και 
θα παράγεται για να πωλείται. Καταναλώνεται και θα καταναλώνεται για να παίρνει αξία 
μέσα σε μια νέα παραγωγή: και στις δυο περιπτώσεις ο σκοπός είναι η ανταλλαγή της» 
ενισχύουν την έννοια της αντινομικότητας. 

Ο Ματσαγγούρας (στο Μπαγάκης, 2004), υποστηρίζει ότι η αντινομικότητα και η πο-
λυπλοκότητα οδήγησαν στη δημιουργία πλήθους αναλυτικών προγραμμάτων ανομοιο-
γενών μεταξύ τους, τα οποία προσεγγίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με διαφορετι-
κούς στόχους. Διακρίνονται σε σχέση με τη δομή τους από: α) διακλαδική οργάνωση, 
τα οποία διαφοροποιούνται ως προς την επιλογή και την ιεράρχηση των γνώσεων από 
τους διάφορους επιστημονικούς κλάδους, β) ενδοκλαδική οργάνωση, τα οποία στοχεύ-
ουν στη συνοχή ενός κλάδου βάσει της επιτάχυνσης της αφομοίωσης των γνωστικών 
πληροφοριών που τον αφορούν, γ) αναπλαισίωση σχολικής γνώσης, τα οποία στοχεύ-
ουν στον μετασχηματισμό της επιστημονικής γνώσης σε σχολική, διαδικασία που στη-
ρίζεται άμεσα με την αξιοποίηση της εμπειρικής γνώσης που βιώνουν τα παιδιά με την 
επαφή τους με την πραγματικότητα. Ωστόσο, όλα αποδέχονται ότι πρέπει να κινηθούν 
στα πλαίσια του διδακτικού χρόνου, να προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των 
μαθητών και να μετατρέψουν τις γνωστικές πληροφορίες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 
είναι κατανοητές, ενδιαφέρουσες και αξιοποιήσιμες. 

Από τη Μεταπολίτευση ως το 1997, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών μπήκαν σε 
ένα «κυκεώνα» μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, ο χαρακτήρας τους δεν άλλαξε 

327

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



παραμένοντας παραδοσιακός και κλειστός. Κύρια πρακτική διδασκαλίας αποτελούσε 
και αποτελεί ακόμη και σήμερα σε ορισμένο βαθμό η δασκαλοκεντρική μέθοδος. Κύ-
ριος στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων αποτελούσε η επίτευξη γνωστικών 
στόχων παραβλέποντας τις ιδιαιτερότητες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις των μαθη-
τών. Τα μειονεκτήματα που παρουσίαζαν επικεντρώνονταν κυρίως: α) στην ασαφή 
στοχοθεσία, β) στην απομνημόνευση γνώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, γ) στην αυ-
στηρή οριοθέτηση του περιεχομένου της διδακτέας ύλης και δ) στον ανελαστικό προ-
γραμματισμό. Όλα αυτά είχαν ως συνέπεια το «κλείδωμα» του εκπαιδευτικού σε σχέση 
με τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών καθώς και στην έλλειψη προτάσεων για 
την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας.  

Με τις μεταρρυθμίσεις που επιχειρήθηκαν κατά την περίοδο 1997-2003, έγινε προσπά-
θεια τα ΑΠΣ να μετεξελιχθούν, ώστε να αποκτήσουν σταδιακά πιο ευέλικτη μορφή 
στοχεύοντας σε μία πολυεπίπεδη κατάκτηση της γνώσης που θα απορρέει μέσα από 
συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Το 2003 
καταρτίστηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) υιο-
θετώντας τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσω της διασύνδεσης των γνωστι-
κών αντικειμένων. Η γνώση πλέον προσφέρεται όχι μέσω της διδασκαλίας διακριτών 
αντικειμένων αλλά μέσω της θεματικής προσέγγισης της γνώσης. Τα προγράμματα 
αυτά στοχεύουν στη διασφάλιση της ροής της διδασκόμενης ύλης, στην εξάλειψη της 
αποσπασματικότητας, στην αποφυγή επικαλύψεων της ύλης, εξασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα ένα πλαίσιο αυτονομίας στον εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τον Simons (2004) ο 
όρος αναλυτικό πρόγραμμα εκφράζεται πιο σύνθετα. Περιλαμβάνει όχι μόνο τα γνω-
στικά αντικείμενα τα οποία διδάσκονται, αλλά και τον τρόπο διδασκαλίας, το λανθάνον 
αναλυτικό πρόγραμμα που αναφέρεται στις γνώσεις που λαμβάνουν οι μαθητές μέσω 
της κουλτούρας του εκάστοτε σχολικού περιβάλλοντος, τις σχέσεις εκπαιδευτικών και 
μαθητών τους σχολικούς κανονισμούς κ.λπ. Ωστόσο παρόλο τον κυρίαρχο στόχο του 
κάθε αναλυτικού προγράμματος, που είναι η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης για ό-
λους, υπάρχουν ενστάσεις για τον αν κινούνται μέσα στα πλαίσια που ενσωματώνουν 
τους στόχους και τις αξίες της εκπαίδευσης (Simons, 2004). 

Μεθοδολογία 

Ο σχεδιασμός, η δομή και η εφαρμογή της έρευνας στηρίζεται πάνω στο φιλοσοφικό 
ρεύμα της μετανεωτερικότητας. Η ερμηνεία των εκπαιδευτικών φαινομένων είναι ση-
μαντικό να έχει ως βάση την εφαρμογή του εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος μέσα 
στην τάξη και κυρίως να εξετάζει τη βάση του νοήματος που της αποδίδουν τα ίδια τα 
υποκείμενα που δρουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Carr, & Kemmis, 
1986). Άρα η εκπαιδευτική έρευνα επικεντρώθηκε στη βάση του υποκειμενικού νοή-
ματος και της κριτικής διερεύνησης από τους ίδιους τους δράστες, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση τους εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά εφαρμόστηκε μια αναστοχαστική διαδι-
κασία που επέτρεψε στους δρώντες όχι μόνο να κρίνουν την εφαρμογή του εκάστοτε 
εκπαιδευτικού συστήματος μέσω των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και να αναδεί-
ξουν την προσωπική τους παρέμβαση κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Ο σχεδιασμός αυτός επιφέρει ισορροπία στη διαδικασία της εκπαιδευτικής έρευνας 
διότι παρατηρήθηκε το φαινόμενο συνεχών αλλαγών στην εκάστοτε πολιτική του Υ-
πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε θέματα που έχουν σχέση με τα 
αναλυτικά προγράμματα αλλά και με τη γενικότερη λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης. 

Η έρευνα διεξήχθη το Μάρτιο του 2017. Η επιλογή του δείγματος στηρίχθηκε στην 
ανάγκη αντιπροσωπευτικότητας από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε συσχετισμό με 
τη γεωγραφική περιοχή που εδρεύουν τα σχολεία και την πληθυσμιακή κατανομή του 
δείγματος στην επικράτεια ύστερα από την τελευταία διεξαχθείσα απογραφή. Το 
δείγμα των 628 εκπαιδευτικών όσον αφορά τη βαθμίδα εκπαίδευσης που υπηρετούν 
κατανέμεται σε 46% να προέρχονται από την Α/θμια εκπαίδευση και 54% από τη 
Β/θμια. Από αυτούς το 44% υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία, το 23% σε Γυμνάσια, το 
19% σε Γενικά Λύκεια, το 13% σε ΕΠΑΛ και το 1% σε άλλες δομές εκπαίδευσης π.χ. 
Ειδικά Σχολεία. 

 

Γράφημα 1: Δομές Εκπαίδευσης 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ηλικιακά καλύπτουν όλες τις κατηγορίες από την ηλι-
κιακή ομάδα 23 – 30 ετών έως και σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι πάνω από 60 ετών. 
Όπως φαίνεται και στο γράφημα η ηλικιακή ομάδα 41 – 50 ετών πρωτοστατεί στην 
έρευνα με την 51 – 60 και την 31 – 40 ετών να ακολουθούν. Σύμφωνα με τα ποσοστά 
κατανομής των ηλικιακών ομάδων διαφαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που συμ-
μετείχε στην έρευνα είναι μέσης ηλικίας και πάνω. Ωστόσο το φαινόμενο αυτό δεν 
αποτελεί έκπληξη, αφού σύμφωνα με έρευνες για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
ο μέσος όρος των εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας είναι 48,8 έτη 
(Λακάσας, 2017). Το επίπεδο σπουδών δείγματος που συμμετείχε στην έρευνα ήταν 
ιδιαίτερα υψηλό. Από τους 628 εκπαιδευτικούς σε επίπεδο δήλωσης του ανώτερου πτυ-
χίου που κατέχουν είναι: 1 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 24 με πτυχίο Τ.Ε.Ι., 325 
Α.Ε.Ι., 238 με μεταπτυχιακό δίπλωμα και 40 με διδακτορικό. 

Στο πλαίσιο της ποσοτικής εμπειρικής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική δειγ-
ματοληπτική μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίου (Cohen & Manion, 2000). Οι 
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ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου, ώστε να εξασφαλιστεί η σύγκριση των απαντήσεων 
και να διευκολυνθεί η ανάλυση. Σύμφωνα με την ποσοτική μεθοδολογία της έρευνας 
(Μακράκης 1998), η ερευνητική διαδικασία βασίζεται στη διατύπωση υποθέσεων οι 
οποίες προσδιορίζουν ένα πρόβλημα, το οποίο μπορεί να ελέγχει τη συμπεριφορά – 
στάση του χρήστη απέναντι σε ένα αντικείμενο ή σε μια διαδικασία. Χρησιμοποιήθηκε 
η ευρεία πεντάβαθμη κλίμακα μέτρησης Likert, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
επιδράσεις που μπορεί να προκύψουν από λανθασμένες απαντήσεις λόγω παρανόησης 
της σημασίας του περιεχομένου κάποιας μεταβλητής ή λόγω λανθασμένης επιλογής 
κάποιας εκ των μεταβλητών. Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες για να διασφαλιστεί 
η εγκυρότητα και η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου (πιλοτική χορήγηση, δείκτες ε-
σωτερικής συνέπειας, δομική και προγνωστική συνέπεια). Το ερωτηματολόγιο δομικά 
διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία διερευνά το προφίλ του εκπαι-
δευτικού όσον αφορά προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία. Η δεύτερη κατηγορία 
επικεντρώνεται στις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα ανα-
λυτικά προγράμματα που αντιστοιχούν στην ειδικότητά τους. 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι της περιγρα-
φής και της επαγωγικής στατιστικής χρησιμοποιώντας το λογισμικό SPSS 23. Για την 
αξιοπιστία των ερωτήσεων υπολογίστηκε ο συντελεστής εσωτερικής συνέπειας 
Cronabach’s Alpha. Επίσης χρησιμοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση και πιο συγκε-
κριμένα η ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis) για τμήματα 
του ερωτηματολογίου που αφορούσαν κυρίως απόψεις και στάσεις των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών.  

Αποτελέσματα 

Το ερωτηματολόγιο όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνει 14 ερωτή-
σεις-μεταβλητές. Για την περιγραφή των ερωτήσεων-μεταβλητών παρατίθενται οι μέ-
σοι όροι καθώς και οι τυπικές αποκλίσεις τους. 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Έχει σαφείς και συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. 628 3,45 ,835 
Προσφέρει δυνατότητες εναλλακτικής αξιολόγησης. 628 3,15 ,956 
Οι πηγές εκμάθησης και πληροφόρησης που έχουν ορι-
σθεί είναι επαρκείς, κατάλληλες και διαθέσιμες. 628 2,97 ,916 

Ο προβλεπόμενος χρόνος για την εξασφάλιση της μάθη-
σης είναι επαρκής. 

628 2,34 ,966 

Εξυπηρετεί τις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθη-
τών/τριών. 

628 2,38 ,912 

Είναι ελκυστικό για τους/τις μαθητές/τριες. 628 2,68 ,924 
Προάγει τη δημιουργικότητα. 628 2,85 ,948 
Προάγει θετικές κοινωνικές σχέσεις. 628 2,96 ,931 
Προτείνει τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. 628 3,32 ,914 
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Οι μέθοδοι διδασκαλίας που προτείνει είναι κατάλληλες, 
σε συνάρτηση με τους στόχους και τη φιλοσοφία του 
προγράμματος. 

628 3,14 ,869 

Οι προκαθορισμένοι στόχοι του προγράμματος είναι εφι-
κτοί. 

628 2,92 ,915 

Δίνει αυτονομία στους εκπαιδευτικούς να προσαρμόσουν 
τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με τις ανάγκες των μα-
θητών/τριών το 

628 3,20 1,009 

Οι δραστηριότητες που προτείνονται συσχετίζονται με 
την καθημερινότητα των μαθητών/τριών. 628 2,97 ,921 

Η οργάνωση της ύλης παρέχει δυνατότητες διαθεματικό-
τητας. 

628 3,42 ,948 

Πίνακας 1: Μέσοι Όροι μεταβλητών 

Οι ερωτήσεις-μεταβλητές τέθηκαν στη διαδικασία διερευνητικής παραγοντικής ανάλυ-
σης από την οποία προέκυψαν τρεις παράγοντες. Ο 1ος παράγοντας αφορά τα γενικά 
χαρακτηριστικά του αναλυτικού προγράμματος και ειδικότερα στη σαφήνεια των στό-
χων του, στον προβλεπόμενο χρόνο αποπεράτωσης της ύλης, στο χαρακτήρα των προ-
καθορισμένων στόχων και στις προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας. Ο 2ος παράγο-
ντας αφορά τη διδασκαλία και ειδικότερα αναφέρεται στη δυνατότητα εναλλακτικής 
αξιολόγησης, στις προτεινόμενες πηγές εκμάθησης, στη χρήση σύγχρονων μεθόδων 
διδασκαλίας, στην παροχή αυτονομίας και στην οργάνωση της ύλης. Ο 3ος παράγοντας 
αφορά τις επιπτώσεις που έχουν τα αναλυτικά προγράμματα στους μαθητές σύμφωνα 
με τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, αν προάγει θετικές σχέσεις και τη δημιουργικό-
τητα, αν είναι ελκυστικό, αν εξυπηρετεί τις ανάγκες τους και αν οι δραστηριότητες που 
προτείνει είναι συνυφασμένες με την καθημερινότητα των μαθητών. 

Η ανάλυση αξιοπιστίας έδειξε ότι οι παράγοντες είναι αξιόπιστοι. Αναλυτικότερα, η 
μέτρηση Cronbach’s alpha ήταν 0,708 για τον 1ο παράγοντα, 0,802 για τον 2ο παρά-
γοντα και 0,868 για τον 3ο παράγοντα. Όσον αφορά την παραγοντική ανάλυση ο 1ος 
παράγοντας φορτίζει στο 54,052, ο 2ος στο 55,785 και ο 3ος στο 65,773. 

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Επιπτώσεις στους μαθητές 628 2,7659 ,75032 
Εφαρμογή στη διδασκαλία 628 3,2140 ,70879 
Γενικά χαρακτηριστικά 628 2,9634 ,65565 

Πίνακας 2: Μέσοι Όροι ομαδοποιημένων μεταβλητών 

Ο έλεγχος συσχέτισης των ομαδοποιημένων μεταβλητών κατά Pearson μεταξύ τους, 
παρουσιάζει ιδιαίτερη θετική στατιστική σημαντικότητα προβάλλοντας ταυτόχρονα 
την αδιαίρετη παρουσία και αλληλουχία τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Επιπτώσεις 

στους μαθητές 
Εφαρμογή στη 

διδασκαλία 
Γενικά χαρα-
κτηριστικά 

Επιπτώσεις 
στους μαθητές 

Pearson 
Correlation 1 ,764** ,664** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 628 628 628 

Εφαρμογή στη 
διδασκαλία 

Pearson 
Correlation 

,764** 1 ,716** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 628 628 628 

Γενικά χαρα-
κτηριστικά 

Pearson 
Correlation ,664** ,716** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 628 628 628 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 3: Έλεγχος συσχέτισης ομαδοποιημένων μεταβλητών 

Όσον αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης δεν παρου-
σιάζεται στατιστική σημαντική διαφοροποίηση, όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά 
των αναλυτικών προγραμμάτων και τις επιπτώσεις τους στη διαδικασία της μάθησης 
των μαθητών. Ωστόσο παρουσιάζεται σημαντική στατιστική διαφοροποίηση στην ε-
φαρμογή τους όσον αφορά τη διδασκαλία, προβάλλοντας η επεξεργασία των δεδομέ-
νων μια πιο θετική στάση των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης σε σχέση με τη 
Β/θμια (F=8,879, p<0,05). Η συγκεκριμένη στάση επιβεβαιώνεται με την ανάλυση δια-
κύμανσης ANOVA κατά ένα παράγοντα με ανεξάρτητα δείγματα που στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση αφορούν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε διαφορετικές δομές 
εκπαίδευσης. Μετά από μια προσαρμογή κατά Bonferroni για τον αριθμό των συγκρί-
σεων υπάρχει σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση στις αντιλήψεις όσον αφορά τις 
επιπτώσεις της εφαρμογής των αναλυτικών προγραμμάτων στη διαδικασία της μάθη-
σης των μαθητών και στην εφαρμογή τους κατά τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών που 
προέρχονται από το Δημοτικό σε σχέση με αυτούς από το ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ. Επίσης, 
υπάρχει σημαντική στατιστική διαφοροποίηση στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του 
Δημοτικού όσον αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους αντίστοιχους του 
Γυμνασίου και του ΓΕΛ. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα έτη προϋ-
πηρεσίας δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης προβάλλουν τον προβληματισμό των εκ-
παιδευτικών σε σχέση με τη δομή και την εφαρμογή των ΑΠΣ στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Προβλήματα όπως ο περιορισμένος χρόνος κάλυψης της προβλεπόμενης ύ-
λης, η αδυναμία κάλυψης των διαφορετικών αναγκών των μαθητών/τριών, η απουσία 
ποικίλων δυνατοτήτων ανάπτυξης της δημιουργικότητας και της σύναψης θετικών σχέ-
σεων έχουν ως συνέπεια την αποτύπωση ενός αναλυτικού προγράμματος που δεν 
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προάγει τη διαδικασία της μάθησης. Αποτυπώνεται, ταυτόχρονα, η διαφοροποίηση α-
νάμεσα στις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαι-
δευτικών της Δ/θμιας εκπαίδευσης να παρουσιάζονται περισσότερο αρνητικές σε 
σχέση με αυτές των εκπαιδευτικών της Α/θμιας. Οι μεταβλητές-ερωτήσεις της έρευνας 
στο σύνολό τους υποδηλώνουν την ανάγκη επιμέρους διεργασιών αναβάθμισης και α-
νάπτυξης των προγραμμάτων που θα έχουν ως βάση τη σαφή στοχοθεσία, την ευέλικτη 
μορφή, τη διαθεματικότητα, την αποδοχή της διαφορετικότητας, και τη σύνδεση της 
γνώσης και της μάθησης με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Σκοπός αποτελεί μία 
πολυεπίπεδη κατάκτηση της γνώσης που θα απορρέει μέσα από την αυτονομία του εκ-
παιδευτικού, με την εφαρμογή συμμετοχικών και βιωματικών διαδικασιών. Η εφαρ-
μογή ενός ΑΠΣ με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά θα δώσει νέα «πνοή» στην εκπαι-
δευτική διαδικασία αναπτύσσοντας μια νέα κουλτούρα δημιουργικότητας, καινοτομίας 
και ισονομίας σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, θέτοντας το μαθητή ως πρωτα-
γωνιστή και τον εκπαιδευτικό συνοδοιπόρο και μέντορα στην κατάκτηση των προκλή-
σεων του 21ου αιώνα.  
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Το μάθημα των θρησκευτικών και η ανάγκη μιας διαχρονικής προσέγγισης 

Μανδραπήλιας Αναστάσιος 
Δρ Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α., Mandrapilias242@hotmail.com 

Περίληψη 

Η θρησκεία είναι ένα πανανθρώπινο φαινόμενο και αποτελεί βασική δομή κάθε κοινω-
νίας. Το γεγονός αυτό από μόνο του καταδεικνύει την αναγκαιότητα της σωστής εκμά-
θησης κάθε θρησκείας και τις περαιτέρω κοινωνικές, ιστορικές και ηθικές προεκτάσεις 
της, που ορίζουν, άλλοτε εμφανέστατα και άλλοτε υποδόρια τη ζωή μας. Όλες οι στρε-
βλώσεις ξεκινούν, όταν το μάθημα των Θρησκευτικών λαμβάνει την έννοια της υπο-
χρεωτικής θρησκευτικής αγωγής συγκεκριμένων δογμάτων. Δημιουργείται μια τάση 
αντίδρασης του προσώπου έναντι των εξουσιαστικών κοινωνικών δομών, η οποία 
στρέφεται όχι τόσο εναντίον τους άμεσα όσο στην θρησκεία καθ' εαυτή. Η πλήρης 
αποδοχή της πίστης χωρίς ελεύθερη βούληση και συναίσθηση μπορεί να είναι αποτε-
λεσματική αλλά αντιβαίνει με την ορθόδοξη αντίληψη.  

Λέξεις-Κλειδιά: Θρησκευτικά, αξίες, εκπαίδευση 

 Η διαρκής προώθηση ειρηνικών μηνυμάτων όλων των θρησκειών σαφώς είναι χρή-
σιμη για συνύπαρξη του ανθρώπου, αλλά αν γίνει με λάθος τρόπο μπορεί να οδηγήσει 
σε έναν θρησκευτικό συγκρητισμό με ηθικιστικές μόνο προεκτάσεις. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση εμφιλοχωρεί η πολιτική και μπορεί να οδηγηθούμε σε αντίθετα αποτελέ-
σματα. Αν και το ιστορικοφιλοσοφικό θέμα της σχέσης Θεού - ανθρώπου και της επί-
δρασής του ως φαινομένου σε όλες τις κοινωνίες είναι ανεξάντλητο, δεν ισχύει το ίδιο 
ως προς τον υπαρξιακό σκοπό του ανθρώπου (εφόσον υπάρχει) διότι οι θρησκείες τις 
περισσότερες φορές έχουν ήδη δομημένες απαντήσεις, όπως άλλωστε και συγκεκριμέ-
νες φιλοσοφικές ή πολιτικές θεωρήσεις. Αδιάφορο θα πρέπει να θεωρείται το τι θα 
ακολουθήσει ο κάθε άνθρωπος, αρκεί η απόφασή του να μην είναι προϊόν άμεσης ή 
έμμεσης προπαγάνδας και καταπιέσεως. 

Σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, η οποία αφενός υπήρξε σταυροδρόμι πολιτισμών και 
αφετέρου βρισκόταν σε διαρκή κίνδυνο, δικαίως πολλές φορές ταυτίζεται το θρησκευ-
τικό συναίσθημα με το ζήτημα της ταυτότητας. Είναι γεγονός ότι ο πληθυσμός, ο ο-
ποίος έμεινε πιστός στη θρησκεία του επί οθωμανικής κατοχής, ήταν ο πληθυσμός που 
διατήρησε την ταυτότητά του. Οι πληθυσμοί της ηπειρωτικής Ελλάδος και της Μ. Α-
σίας, οι περιπτώσεις χαρακτηριστικά των Τουρκοκρητικών και των Τουρκοκυπρίων 
αλλά και οι πληθυσμοί της Δύσης (Κορσική, Σικελία κλπ.), όταν έχασαν τη θρησκευ-
τική τους ταυτότητα αυτομάτως απώλεσαν και την ελληνική τους εθνική ταυτότητα, 
γεγονός που καθιστά το μάθημα των Θρησκευτικών πολύ σοβαρό ως προς το έθνος και 
την ταυτότητά μας. 
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Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε η υποχρεωτικότητα ή μη του μαθήματος και ο τρό-
πος που δίδονται οι απαλλαγές1. Δυστυχώς ενεπλάκημεν σε μια νομικίστικη αντιπαρά-
θεση με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία δεν έχει καμία σχέση 
με τη πρότασή μας περί της θέσεως του μαθήματος των Θρησκευτικών2. 

Αρκεί η δήλωση του γονέα, ότι "απλώς επιθυμούν την απαλλαγή του μαθητή από το 
μάθημα των Θρησκευτικών" (Πόρισμα 19905.04.2.1/15/11/04). Τα κριτήρια δεν σχε-
τίζονται με το θρήσκευμα του μαθητή ή των κηδεμόνων του, ιδίως όταν έχει καταργη-
θεί η αναγραφή του θρησκεύματος από την ταυτότητα και άλλα κρατικά έγγραφα, όπως 
το Απολυτήριο Λυκείου. Άμεσα έχουμε την υποβάθμιση του μαθήματος από υποχρε-
ωτικό σε επιλογής. Θα αναφέρω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα από το σχολείο, το 
οποίο καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος στην ελληνική κοινωνία. Καθηγητής 
των Καλλιτεχνικών, ο οποίος μάλιστα τυγχάνει και αρνησίθρησκος, επιλέγει να κάνει 
μια παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος για τη βυζαντινή ζωγραφική. Αντιμετώ-
πισε την έντονη αντίδραση μαθήτριας, και έπειτα και του πατέρα της, να μην εισέλθει 
σε ορθόδοξη Εκκλησία, όπου θα ανέλυε ο καθηγητής την τεχνοτροπία των Αγιογρα-
φιών, διότι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Ενεπλάκην στη διαμάχη (κυρίως στην επίθεση 
του γονέα προς τον καθηγητή των καλλιτεχνικών), λέγοντας ότι, αν ταξιδέψουμε για 
παράδειγμα στο Παρίσι, δεν θα μπούμε στην Παναγία των Παρισίων, διότι είναι Εκ-
κλησία των αιρετικών; Αν πάμε στη Βασιλεύουσα, δεν θα επισκεφθούμε το Μπλε 
τζαμί; Θα μιανθούμε μήπως ή θα αλλάξουμε δόγμα ή θρησκεία; Δεν πρέπει να οδηγού-
μαστε σε υπερβολές και μάλιστα τόσο αντιεπιστημονικές εν ονόματι της θρησκευτικής 
ελευθερίας, ιδίως, όταν στη χώρα μας, η παιδεία μας δεν έθιξε καμιά κοινωνική ή θρη-
σκευτική ομάδα. Ένα παιδί θα πρέπει να είναι υποχρεωμένο να γνωρίσει το πολιτιστικό 
υπόβαθρο της Ελλάδος, της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου, γεγονός άμεσα συν-
δεδεμένο με τις θρησκείες και την αλληλεπίδρασή τους με τα ιστορικοφιλοσοφικά δρώ-
μενα. Πολλοί θα σταθούν σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες είναι υπέρ 
της απαλλαγής από το μάθημα και θεωρούνται δεσμευτικές και για εμάς. 

Ωστόσο, το ζήτημα είναι ότι η ελληνική υπόθεση διαφέρει από την ευρωπαϊκή, διότι 
στις χώρες αυτές η εκκλησιαστική παιδεία είναι ιστορικά ταυτόσημη με τη θύραθεν 
παιδεία, η οποία αποτελεί ουσιαστικά την μετεξέλιξή της3. Τα μεγαλύτερα Πανεπιστή-
μια όπως και σχολεία της Ευρώπης, έχουν ιδρυθεί κυρίως από μοναστικά τάγματα και 
γενικά έχουν βαθιές εκκλησιαστικές ρίζες, σε αντίθεση με την Ελλάδα, η οποία απε-
λευθερώθηκε αργά και δεν έχει τέτοιου είδους παράδοση. Το νέο ελληνικό κράτος δο-
μήθηκε εξαρχής και κατ' αυτόν τον τρόπο αποφεύχθηκαν εντάσεις μεταξύ του Υπουρ-
γείου Παιδείας και των Εκκλησιαστικών αρχών. Καμία απόφαση της Ευρωπαϊκής 

1 Ομάδα Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών Καθηγητών, "Υπόμνημα: Το Μάθημα των Θρησκευτικών 
(Το Πρόβλημα και η Λύση του)" στο Γιαγκάζογλου Στ., Νευροκοπλής Αθ., Στριλιγκάς Γ., επιμ., Τα 
Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο. Ο διάλογος και η κριτική για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρη-
σκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου, εκδ. ΑΡΜΟΣ, Αθήνα 2013, σσ. 488-498. 
2 Γιαγκάζογλου Σταύρου - Στάθη Γεωργίου - Καλαϊτζίδη Παντελή, "Υπόμνημα σχετικά με την εγκύκλιο 
του ΥΠΕΠΘ περί απαλλαγής από τα Θρησκευτικά" στο Γιαγκάζογλου Στ., Νευροκοπλής Αθ., Στριλι-
γκάς Γ., επιμ., Τα Θρησκευτικά στο σύγχρονο σχολείο., ό.π., σσ. 342-343. 
3 Περσελή Εμ., Εξουσία και θρησκευτική Αγωγή στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα 2004, σσ. 65-71. 
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Ένωσης δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τεθεί υπό συζήτηση με ουσιαστικά και νομικά 
επιχειρήματα με σκοπό τη βελτίωσή της. Σε εισήγησή του στην Ιερά Σύνοδο, ο Μη-
τροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος4 επισημαίνει ότι "ο κατηχητικός ή ομολογιακός 
χαρακτήρας κάθε διδασκαλίας ανήκει εις τον φυσικό βιωματικόν χώρο της εκκλησια-
στικής κοινότητας". Το μάθημα πρέπει να διατηρήσει τον γνωστικό και παιδαγωγικό 
του χαρακτήρα προσαρμοσμένο τόσο στις ανάγκες των Ελλήνων όσο και των αλλοδα-
πών μαθητών, ανεξαρτήτως της θρησκευτικής ταυτότητος καθενός, παρέχοντας γνώ-
σεις για την ορθόδοξη παράδοσή μας, στη συνέχεια για τα υπόλοιπα μεγάλα χριστια-
νικά δόγματα (Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός), έπειτα τις δύο μεγάλες μονο-
θεϊστικές θρησκείες Του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ και τέλος τις μεγάλες θρησκείες 
του κόσμου, τον Ιουδαϊσμό και τον Βουδισμό και τις παραδόσεις τους, εξασφαλίζοντας 
σε όλους τους μαθητές ένα γνωστικό επίπεδο απαραίτητο για έναν άνθρωπο μορφω-
μένο και κοσμοπολίτη, ο οποίος γνωρίζει πρώτα τις ρίζες του και έπειτα τον πολιτισμό 
της υφηλίου. 

Ο γνωστικός χαρακτήρας του μαθήματος είναι συνυφασμένος με τον "ομολογιακό" του 
ή μη χαρακτήρα. Στην ελληνική πραγματικότητα το ζήτημα ετέθη σε λανθασμένη βάση 
και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο μιας και στον τόπο μας δεν υπήρξε ούτε τριακονταετής 
πόλεμος ούτε αιματηρές διαμάχες μεταξύ ημών και άλλων ομολογιών, όπως υπήρξαν 
στη Δύση μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών. Στις μικτές εκείνες κοινότητες 
το μάθημα αναγκαστικά απέκτησε αυστηρά ομολογιακό χαρακτήρα διότι η πολιτεία 
επέβαλε να γίνουν οι μαθητές καλοί και πιστοί Ρωμαιοκαθολικοί ή Προτεστάντες. Στην 
καθ' ημάς Ανατολή, η Ορθοδοξία υπήρξε συνεκτικό στοιχείο του Ελληνικού λαού και 
ο "ομολογιακός" χαρακτήρας δεν έχει καμία ιστορική βαρύτητα. Το μάθημα παρά τις 
όποιες δυτικές επιρροές (κυρίως τον 19ο αιώνα) έχει τον χαρακτήρα γνωσιολογικό χω-
ρίς ούτε να απαιτείται ούτε και να γίνεται συνείδηση της πίστης το ορθόδοξο δόγμα 
στις σχολικές αίθουσες. Έχουμε άλλωστε γνωρίσει τα θλιβερά αποτελέσματα της κα-
ταργήσεως του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Γαλλία από το 1905, γεγονός που 
επέφερε μια τραγική έλλειψη μόρφωσης σε βασικά ιστορικά και πνευματικά ζητήματα 
και μια χαλάρωση των γαλλικών αξιών και του τρόπου ζωής υπέρ άλλων πολιτισμών 
με σαφή και πολλές φορές επιθετικό αξιακό κώδικα. Πρέπει, λοιπόν, να έχουμε κατά 
νου ότι οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών δικαστών που λαμβάνονται υπέρ των απαλλα-
γών έχουν μια εντελώς διαφορετική βάση σε σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα 
και δεν πρέπει να παραχωρήσουμε αμαχητί τη δική μας παιδαγωγική αντίληψη, η οποία 
δεν διέπεται από κανένα είδος αντιπαράθεσης έναντι άλλου δόγματος ή θρησκείας. 

Με αφορμή τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών αλλά και νωρίτερα κατά τον προπαρα-
σκευαστικό διάλογό τους παρουσιάστηκαν δύο τάσεις, μια δήθεν παραδοσιακή και μια 
δήθεν εκσυγχρονιστική. Οι κατά δήλωσή τους εκσυγχρονιστές μάλλον πολλές φορές 
οπισθοδρομούν, όταν προβάλουν έναν ηθικισμό, όταν καταπιάνονται στη σύνδεση του 
παρελθόντος με το παρόν χρησιμοποιώντας ατυχή παραδείγματα ή όταν προσπαθούν 

4 Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, "Εισήγηση για τα Θρησκευτικά στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος" στο Γιαγκάζογλου Στ., Νευροκοπλής Αθ., Στριλιγκάς Γ., επιμ., Τα Θρησκευ-
τικά στο σύγχρονο σχολείο., ό.π.,  σσ. 179-180. 
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να αναπαραστήσουν βιβλικά περιστατικά με το σήμερα χωρίς να αναλύουν πρωτίστως 
το ιστορικό πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες κάθε εποχής, ενώ οι "παραδοσιακοί" αντί να 
προβάλουν το προωθημένο μήνυμα του Χριστιανισμού έμειναν σε υπολεπτομέρειες, 
χάνοντας πολλές φορές το δίκιο τους με το να μην απαντούν επιστημονικά αλλά επιλέ-
γοντας να ασχολούνται περισσότερο με τους συγγραφείς και μια παγκόσμια συνωμο-
σία εναντίον της Ορθοδοξίας με επιχειρήματα συναισθηματικού τύπου.    

Ως βασικό θέμα του διαλόγου προβάλλεται ο ομολογιακός χαρακτήρας του μαθήματος. 
Είναι προφανές ότι αν η Ελληνική Πολιτεία υποπέσει σε τέτοιο λάθος, θα ανοίξει τον 
ασκό του Αιόλου με την εισαγωγή διδασκάλων άλλων ομολογιών ή άλλων θρησκειών 
προκειμένου να κατηχήσουν τους ομόδοξους τους. Πέραν της πρακτικής δυσκολίας 
του εγχειρήματος είναι καταφανώς γεγονός αντιεπιστημονικό αλλά και εθνικά επιζή-
μιο. Ευτυχώς στο σχολείο επιζητούμε και βαθμολογούμε τη γνώση και όχι την πίστη 
των μαθητών. Το μάθημα των Θρησκευτικών θα έπρεπε να διδάσκεται ιδίως στους 
αλλοδαπούς μαθητές προκειμένου να εισαχθούν στον τρόπο σκέψης και τις παραδόσεις 
των Ελλήνων, όπως θα διδαχθεί στον εκάστοτε μαθητή φιλοσοφία ή μυθολογία χωρίς 
να νιώθει θιγμένος ή προσβεβλημένος θρησκευτικά. 

Ο Χριστιανισμός ως θρησκεία της ελευθερίας δεν έχει την αίσθηση ή την υποχρέωση 
να επιβληθεί δια της προπαγάνδας και της βίας και σε αντίθεση με άλλες θρησκείες, 
ενώ δεν διστάζουμε να στηλιτεύσουμε ιστορικά λανθασμένες συμπεριφορές χριστια-
νών, διαχωρίζοντας τον Χριστό και το μήνυμα από τα λάθη των κατ' όνομα οπαδών 
του. Η χώρα μας μετά από 400 και πλέον έτη τουρκικής δουλείας και οπισθοδρόμησης, 
ενώ καλά - καλά δεν είχε ακόμα απελευθερωθεί, είχε συντάξει ένα από τα πλέον προ-
ωθημένα Συντάγματα του κόσμου και δεν έχει την ανάγκη να αντιγράψει σχολικά προ-
γράμματα του εξωτερικού σε έναν τομέα εκ των ελαχίστων, στον οποίο βρισκόμαστε 
μπροστά από τους Ευρωπαίους λόγω ιστορικού υποβάθρου και συγκυριών.  

Το ζητούμενο, λοιπόν, είναι σωστά Θρησκευτικά με πλουραλισμό ανάλογα πάντα με 
την ιστορική μας πορεία αποφεύγοντας την "Κατήχηση", την "Ομολογία" και την 
"Θρησκειολογία". Δε νοείται Έλληνας μορφωμένος να μην γνωρίζει την αρχαία ελλη-
νική ιστορία και σκέψη, καθώς επίσης και την Ορθόδοξη παράδοση και την Βυζαντινή 
ιστορία. Κατ' επέκταση ως καλώς νοούμενος κοσμοπολίτης οφείλει να έρθει σε επαφή 
αρχικά με την ιστορία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και έπειτα όλους τους άλλους με-
γάλους πολιτισμούς και τις θρησκείες που τις συνδιαμόρφωσαν.  

Οι φάκελοι του μαθήματος των Θρησκευτικών διδάσκονται ήδη επί διετία και είναι 
γνωστό ότι προκάλεσαν έντονες διενέξεις μεταξύ εκκλησιαστικών και παρεκκλησια-
στικών κύκλων, της Π.Ε.Θ. πανεπιστημιακών διδασκάλων και των συγγραφέων λαμ-
βάνοντας πολλές φορές και τον χαρακτήρα προσωπικής διαμάχης και όχι κοσμίου επι-
στημονικού διαλόγου. Στα θετικά στοιχεία, που κομίζουν τα νέα βιβλία, πρέπει να α-
ναφέρουμε την προσπάθεια να γνωρίσουν την επίδραση της θρησκείας στην τέχνη και 
το έργο μεγάλων καλλιτεχνών, όπως ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και ο Αντρέι Ρου-
μπλιόφ. 
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Δίδεται η ευκαιρία στους συναδέλφους λειτουργώντας αφορμιστηκά από τα θέματα 
των φακέλων να αναπτύξουν κατά βούληση πληθώρα ζητημάτων. Η ενθάρρυνση αυτή 
στο να αναλάβει ο διδάσκων πρωτοβουλία είναι βέβαια θετική αρκεί να υπάρχει και το 
κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο από μέρους του. Το βασικό πρόβλημα είναι η απόφαση 
της συγγραφικής ομάδας να αποβάλει δύο βασικά στοιχεία, τα οποία πρέπει όχι μόνο 
να υφίστανται αλλά και να αναπτυχθούν περισσότερο. Το πρώτο αφορά την λεγόμενη 
"ιστορική γραμμή" των γεγονότων. Τα προηγούμενα έτη υπήρχε πάντα η σειρά να δι-
δάσκεται η Παλαιά Διαθήκη, μετά η Καινή Εκκλησιαστική Ιστορία και έπειτα οι μεγά-
λες θρησκείες5. Εμείς προτείνουμε να διατηρηθεί μια ιστορική σειρά των γεγονότων, 
δηλαδή να ξεκινάμε κυρίως με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά ταυτοχρόνως να προχωράμε 
σε μερική ανάλυση και άλλων βασικών θρησκειών κατά τους ιδίους χρόνους με τις 
σχετικές πολιτιστικές πληροφορίες. Με αυτό τον τρόπο, θα δοθεί η ευκαιρία στους μα-
θητές να καταλάβουν για παράδειγμα τι κατάσταση επικρατούσε την εποχή του Δαβίδ 
και του  Σολομώντος στην αρχαία Ελλάδα, στην Μεσοποταμία και την Ινδία. Επίσης, 
τι είχε αλλάξει στην εποχή της Καινής Διαθήκης, λόγω των ελληνιστικών χρόνων που 
είχαν προηγηθεί και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε γλωσσικό και θρησκευτικό επί-
πεδο, έτσι ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν εις βάθος τις τεράστιες αυτές αλλαγές και 
να μην αποστηθίσουν μεμονωμένες και ασύνδετες πληροφορίες. Ζητάμε, δηλαδή, την 
άμεση επιστροφή της ιστορικοφιλοσοφικής προσέγγισης του μαθήματος με την εις βά-
θος όλων των κοινωνικών, φιλοσοφικών, ιστορικών και καλλιτεχνικών αλλαγών της 
κάθε εποχής. Πίσω από κάθε θρησκευτικό γεγονός πέραν της θεολογίας, την οποία 
πρέπει πάντα να αναλύουμε, όταν μιλάμε για την Ορθοδοξία, πρέπει να γνωρίζουμε και 
το ιστορικό πλαίσιο. 

Πώς θα καταλάβουν οι μαθητές ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στην κοινή Ελληνιστική, 
εάν δεν γνωρίζουν το τι κατάφερε ο Μ. Αλέξανδρος και οι Επίγονοι; Τις μονοφυσιτικές 
αιρέσεις που δίχασαν την αυτοκρατορία θα της γνωρίσει μόνο ως προς τη θεολογική 
διάσταση ή και προς την ιστορική, τα αποτελέσματα που επέφεραν στους πληθυσμούς 
της Συρίας και της Β. Αφρικής και πώς μακροπρόθεσμα συνδέθηκαν με τη μεταστροφή 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού προς το Ισλάμ;  Μήπως θα μαθαίνουν για την εορτή 
των Τριών Ιεραρχών μόνο μια παιδαγωγική διάσταση ή και τα γεγονότα που συνετέ-
λεσαν στον κοινό εορτασμό τους μόλις τον 11ο αιώνα;  Ήδη βιώνουμε τα αποτελέ-
σματα της υποβάθμισης των κλασικών σπουδών. Τα Θρησκευτικά με αυτό τον τρόπο 
προσέγγισης δύναται να αποτελέσουν πυλώνα πραγματικής μόρφωσης για όλους τους 
μαθητές. 
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Περίληψη 

Στις μέρες µας είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός η ευρύτατη χρήση και διάδοση των κι-
νητών συσκευών στην καθημερινότητα των πολιτών. Η κινητή συσκευή δεν θεωρείται 
πλέον ένα απλό µέσο επικοινωνίας, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο για τον κάτοχό της, 
που τον βοηθάει σε διάφορες ασχολίες και τομείς της καθημερινότητας του. Ένας από 
αυτούς τους τομείς είναι και η εκπαίδευση. Στην προσπάθεια των εκπαιδευτικών ορ-
γανισµών και ιδρυµάτων για την εκμετάλλευση όλων των τεχνολογικών µέσων που 
υπάρχουν σήμερα, δηµιουργήθηκε µια νέα αλλά και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία, η 
τεχνολογία του m-learning. 

Λέξεις-Κλειδιά: m-learning, κινητές συσκευές, νέες τεχνολογίες 

Ορισμός m-learning 

Είναι κοινή διαπίστωση, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον 
για τον τρόπο με τον οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνίας μπορούν να 
βελτιώσουν τις διαδικασίες μάθησης στα σχολεία. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό 
το αυξανόμενο ενδιαφέρον καθώς οι Τ.Π.Ε. παρέχουν νέους τρόπους υποστήριξης των 
εκπαιδευομένων, αλλάζουν την παιδαγωγική, ενώ επίσης παρέχουν πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και ευκαιρίες για τη διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση 
(OECD, 2016). Τέλος, οι Τ.Π.Ε., αποτελούν ήδη μέρος της καθημερινής ζωής των παι-
διών. Υπάρχει επομένως ανάγκη ανάπτυξης των ικανοτήτων των μαθητών που μπο-
ρούν να εργαστούν και να λειτουργήσουν με κριτικό πνεύμα, μέσα σε ένα τέτοιο περι-
βάλλον. Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών, που αποτελούν και αυτές εργαλεία των 
Τ.Π.Ε., μπορεί να θεωρηθεί ως ένα υποσύνολο της ηλεκτρονικής μάθησης/e-learning 
(Peters, 2007), ή εξέλιξη και προέκτασή της (Althunibat, 2015), καθώς συνδυάζει τα 
προαναφερθέντα πλεονεκτήματα των Τ.Π.Ε. μέσα από τις ευρέως διαδεδομένες κινη-
τές συσκευές. 

Το m-learning, έχει αναδυθεί εξαιτίας της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, μέσω 
των κινητών συσκευών (Nyíri, 2002). Η κινητή τεχνολογία αποτελεί βασική προϋπό-
θεση για την υποστήριξη της κινητής μάθησης. Αυτές οι «μικροσκοπικές», «φορητές» 
και «αυτόνομες» συσκευές έχουν οδηγήσει ορισμένους ερευνητές, να ορίσουν την µά-
θηση µέσω φορητών συσκευών ως τη µάθηση όπου ο χρήστης δεν βρίσκεται σε προ-
καθορισμένη τοποθεσία ή χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα των φορητών και ασύρμα-
των επικοινωνιών. Μια διαφορετική έννοια για τον ορισμό της κινητής μάθησης επι-
κεντρώνεται στην κινητικότητα των εκπαιδευομένων (Kukulska-Hulme, 2008). Έτσι, 
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ορίζεται ως η μάθηση που μπορεί να είναι τυπική (μέσα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
συστήματος) ή άτυπη (εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου) και ο μαθητής έχει 
την επιλογή να επιλέξει πότε και τι να μάθει (Kukulska-Hulme & Shield, 2007).Οι 
Trifonova και Ronchetti (2003) ορίζουν ως φορητή µάθηση την δικτυακή µάθηση που 
µπορεί να µεταδοθεί µέσω των φορητών συσκευών, και πιο συγκεκριµένα µέσω κάθε 
συσκευής που έχει µικρό µέγεθος, είναι αυτόνοµη, συνοδεύει το χρήστη κάθε στιγµή 
και µπορεί να χρησιμοποιηθεί ως µέσο μετάδοσης εκπαιδευτικού υλικού. Ο Quinn 
(2000) και οι Lehner & Nosekabel (2002), αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση 
µέσω ασυρμάτων και κινητών συσκευών είναι το σύνολο των υπηρεσιών και των διευ-
κολύνσεων που παρέχει στον εκπαιδευόμενο το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µε στόχο 
την απόκτηση γνώσης, αποδεσμεύοντας τον εκπαιδευόµενο να βρίσκεται τη συγκεκρι-
μένη χρονική στιγμή της µάθησης σε συγκεκριμένο χώρο.  

Συνοπτικά, οι παραπάνω ορισμοί και ιδέες για τη μάθηση μέσω κινητών συσκευών, 
δείχνουν ότι η κινητικότητα των μαθητών, μαθαίνοντας σχεδόν οπουδήποτε και οπο-
τεδήποτε, και οι κινητές συσκευές, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κινητής μάθη-
σης, η οποία αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο έρευνας (Vavoula, Pachler & 
Kukulska-Hulme, 2009). 

Θεωρίες μάθησης m-learning 

Από τους ορισμούς της µάθησης µέσω κινητών συσκευών, γίνεται κατανοητό πως υ-
πάρχουν κάποιες συγγενικές µορφές µάθησης που ήδη χρησιµοποιούνται από τα διά-
φορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι σχέσεις μεταξύ όλων αυτών των μορφών μάθησης 
είναι αλληλένδετες και τα όρια είναι στενά μεταξύ τους. 

Ηλεκτρονική µάθηση: Εμφανίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με την εμφάνιση του 
διαδικτύου. Αποτελεί μία τελειοποιημένη μέθοδο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
καθώς και ένας σημαντικό εργαλείο  αναζήτησης πληροφοριών (Irby and Strong, 
2015). Σκοπός της είναι η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων κατάρτισης (π.χ  ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, κ.α), με στόχο τη μείωση του όγκου της κυκλοφορίας, 
την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για την προώθηση της ποιοτικότερης, ταχύτε-
ρης και ευκολότερης εκμάθησης. Η εκπαίδευση µε τις νέες τεχνολογίες, όπως έχει 
πλέον διαμορφωθεί, κατηγοριοποιείται σε: εκπαίδευση βασισμένη σε υπολογιστές (µα-
θήµατα σε ηλεκτρονική µορφή), εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο και εκπαίδευση 
βασισμένη στη τεχνολογία (εμπλουτισμό του µαθήµατος µε τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων) (Alhassan, 2016).  

Εκπαίδευση και µάθηση από απόσταση: Μία µέθοδος εκπαίδευσης που εξαπλώνεται 
όλο και περισσότερο διεθνώς, είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση η οποία συναντάται 
συχνά και ως τηλεκπαίδευση. Είναι µια µορφή ανεξάρτητης εκπαίδευσης στην οποία 
δεν απαιτείται η άμεση διαπροσωπική επαφή µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου 
στον ίδιο φυσικό τόπο (Mallat et al., 2009) και µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, επιτυγ-
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χάνεται η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προϋ-
ποθέτει την ανάγκη επικοινωνίας του εκπαιδευόμενου με έναν εκπαιδευτή και περι-
λαμβάνει αυτές τις δύο πλευρές επικοινωνίας, που είναι ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευ-
όμενος (Shah, 2014). Η εξ αποστάσεως μάθηση διαφέρει από την ηλεκτρονική μάθηση. 

Τηλεκπαίδευση: Η τηλεκπαίδευση αποτελεί σημαντική καινοτομία στο χώρο της εκ-
παίδευσης καθώς μετατρέπει τη «δασκαλοκεντρική» μορφή εκπαίδευσης,  όπου οι μα-
θητές προσαρμόζονται στις ανάγκες του διδάσκοντα, σε «μαθητοκεντρική».  Κυρίως 
διαµέσου των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης προσφέρει τη δυνατότητα στους συµµετέ-
χοντες να εργαστούν µε το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, έχο-
ντας παράλληλα δυνατότητα σύγχρονης (και ασύγχρονης) επικοινωνίας µε τους υπό-
λοιπους συµµετέχοντες και µε τον εκπαιδευτή (Johnstone, 2003). 

«Πανταχού παρούσα» υπολογιστική (Ubiquitous computing): Σύμφωνα με τους 
Hwang, Chin-Chung & Yang (2008), ως πανταχού παρούσα υπολογιστική ορίζεται «η 
πρόσβαση των μαθητών, που βρίσκονται σε ένα μαθησιακό περιβάλλον, σε περιεχό-
μενο σε οποιαδήποτε θέση ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται 
ασύρματες επικοινωνίες ή κινητές συσκευές». Η υλοποίηση του περιβάλλοντος αυτού 
αναµένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούµε, εκπαιδευόµαστε, 
εργαζόµαστε, ψυχαγωγούµαστε, κλπ. Η «πανταχού παρούσα υπολογιστική», δεν υφί-
σταται µόνο σε µια προσωπική συσκευή, αλλά υπάρχει παντού στη φύση (Curran, 
2006). 

∆ιάχυτη υπολογιστική (Pervasive computing): Ο διάχυτος υπολογισμός, αναφέρεται 
στην έκχυση των Τ.Π.Ε. στις ζωές και τις καθημερινές καταστάσεις των ανθρώπων. Σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον, µια κατάλληλα διαμορφωμένη συσκευή µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί από τον χρήστη της ως πύλη για το πέρασµα σε έναν χώρο µε χρήσιµες πληροφο-
ρίες και εφαρμογές. Μια εφαρµογή είναι το µέσο µε το οποίο ο χρήστης διεκπεραιώνει 
µια εργασία και όχι κάποιο είδος λογισµικού, χωρίς το οποίο δεν µπορούν να αξιοποι-
ηθούν οι δυνατότητες µιας συσκευής. Μέσω του περιβάλλοντος της διάχυτης υπολογι-
στικής, οι χρήστες µπορούν να βρίσκονται πλέον σε κίνηση, οι συσκευές πληροφοριών 
αποκτούν περισσότερες λειτουργίες, και η επικοινωνία γίνεται ευκολότερη, µεταξύ αν-
θρώπων και αντικειμένων (Weiser et al., 1999).  

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Η σημασία των κινητών συσκευών για τη μάθηση έχει καταδειχθεί και από μια σειρά 
μελετών, που διερεύνησαν τη γνώμη των ίδιων των χρηστών. Σύμφωνα με τις έρευνες 
αυτές, οι κινητές συσκευές παρουσιάζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα, αναφορικά με 
τη χρησιμοποίησή τους στη διαδικασία της μάθησης: από εκπαιδευτική σκοπιά, παρέ-
χουν κίνητρο για τη συμμετοχή του μαθητή, τον βελτιώνουν ατομικά, ενώ επίσης βελ-
τιώνουν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικού και μα-
θητή (Castillo-Manzano et al., 2016; Alhassan, 2016; Peters, 2007). Ακόμη, αναπτύσ-
σονται οι κοινωνικές δεξιότητες, όπως η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συνεργατική 
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μάθηση και ο κάθε μαθητής μπορεί να προσαρμοστεί άμεσα στις απαιτήσεις του μα-
θήματος, που πλέον παρακολουθείται ευκολότερα, καθώς υπάρχει εξατομικευμένη μά-
θηση (Reychav & Wu, 2015). Επίσης, υπάρχει ποικιλομορφία στη χρήση των εφαρμο-
γών, ευκολία στην καταγραφή σημειώσεων και η αναζήτηση των πληροφοριών καθί-
σταται εύκολη (Domingo & Gargante, 2016; Hassan et al., 2016; Holderied, 2016; 
Norman & Furnes, 2016). Από τεχνική σκοπιά, πλεονεκτήματα θεωρούνται η δυνατό-
τητα μεταφοράς, η αμεσότητα χρήσης, και η επεκτασιμότητα, που επιτρέπει τη διασύν-
δεση με άλλες συσκευές (Zayim & Ozel, 2015). 

Φυσικά, δε θα μπορούσαν να λείπουν τα μειονεκτήματα των συσκευών αυτών. Η 
χρήση κινητών συσκευών μπορεί να δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα, όπως η 
απόσπαση προσοχής και η πληθώρα πληροφοριών, με κίνδυνο την παραπληροφόρηση, 
ενώ επίσης σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το κόστος, που λόγω της ραγδαίας εξέλι-
ξης, απαξιώνεται σημαντικά η προηγούμενη τεχνολογία. Τεχνικά προβλήματα φυσικά 
και υπάρχουν, ενώ επίσης υπάρχει σημαντική έλλειψη σε κατάλληλα διαμορφωμένα 
εκπαιδευτικά λογισμικά (Alhassan, 2016; Viberg & Gronlund, 2013). 

Καλές πρακτικές 

Εφαρμογή για την ανάπτυξη των γνώσεων προγραμματισμού μαθητών δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης 

Στο πλαίσιο ενός ολοένα και πιο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που δημιουργεί κρί-
σεις και κοινωνικοοικονομικές ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, μία από τις ζη-
τούμενες δεξιότητες είναι η επίλυση προβλημάτων (Saavedra & Opfer, 2012). Η με-
λέτη των γλωσσών προγραμματισμού παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της 
δεξιότητας, καθώς και στην κριτική και δημιουργική σκέψη. Επομένως μαθητές που 
λαμβάνουν αυτήν την εκπαίδευση, μπορούν να επιτύχουν και σε άλλα γνωστικά αντι-
κείμενα. Μία από τις πιο γνωστές γλώσσες προγραμματισμού στα σχολεία, είναι η 
γλώσσα Scratch. Οι Salahli et al. (2017) ανέπτυξαν μία εφαρμογή κινητού γι’ αυτή τη 
γλώσσα, προκειμένου να αναπτυχθούν οι δεξιότητες προγραμματισμού των μαθητών 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε για την επίλυση δύο προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
διδασκαλία αυτής της γλώσσας προγραμματισμού. Το πρώτο πρόβλημα σχετίζεται με 
τις εκπαιδευτικές πτυχές του προγράμματος, καθώς υπάρχει ανάγκη για επέκταση του 
λογισμικού που αναλύει τα λάθη των μαθητών κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, 
προτείνει λύσεις, και παρέχει συμβουλές κωδικοποίησης. Το δεύτερο πρόβλημα είναι 
η απουσία εφαρμογών κινητού για την εκμάθησή του, καθώς η διεύρυνση της γλώσσας 
σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μπορεί να δώσει νέα ώθηση στη μάθηση προγραμματισμού. 

Η μελέτη διεξήχθη χρησιμοποιώντας το μοντέλο σχεδιασμού ADDIE (Analysis, De-
sign, Development, Implementation, Evaluation). Το δείγμα αποτελείτο από 94 μαθη-
τές 7ης τάξης, εκ των οποίων οι 41 ανήκαν στην πειραματική ομάδα όπου μάθαιναν 

345

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215300546
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26200902
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131513001814


προγραμματισμό από τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ενώ ταυτό-
χρονα εκπαιδεύονταν στην αίθουσα διδασκαλίας. Οι υπόλοιποι 53 ανήκαν στην ομάδα 
ελέγχου, οι οποίοι εκπαιδεύονταν στη γλώσσα προγραμματισμού μόνο από το δά-
σκαλο. Κατά τη διάρκεια της φάσης αξιολόγησης ελέγχθηκαν οι δεξιότητες προγραμ-
ματισμού των μαθητών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε τεστ που αναπτύχθηκε 
από τους ίδιους τους ερευνητές. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το 
Sampe T-Test. Για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης εφαρμογής 
αναπτύχθηκε το τεστ επίτευξης ικανοτήτων προγραμματισμού, το οποίο χρησιμοποιή-
θηκε ως εργαλείο ποσοτικής συλλογής δεδομένων.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων των μαθη-
τών που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή και εκείνων που δεν τη χρησιμοποιήσαν. Ως 
εκ τούτου, μια εφαρμογή που καθοδηγεί τους μαθητές να κωδικοποιήσουν σε ένα κι-
νητό περιβάλλον μάθησης, μπορεί να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
προγραμματισμού. 

Picaa: Εφαρμογή για παιδιά με ειδικές ανάγκες 

Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, δυσκολεύονται στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων 
και στην απόκτηση νέων γνώσεων. Ένας από τους κυριότερους στόχους σε ένα μαθη-
σιακό περιβάλλον, πρέπει να είναι η βελτίωση της συμπεριφοράς τους και των σχέσεων 
τους με αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μάθουν να εκτελούν καθημερινές δραστη-
ριότητες αυτόνομα, να βελτιώνουν την επικοινωνία τους και να αποκτούν νέες γνώσεις. 
Η ανάπτυξη εξατομικευμένων εφαρμογών προσαρμοσμένων σε αυτούς τους μαθητές, 
παρέχει πολλά οφέλη, καθώς βοηθά στη διαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας σε 
διαφορετικές γνωστικές, αισθητικές ή κινητικές δυσλειτουργίες. 

Οι Fernández-López et al. (2013) ανέπτυξαν μια πλατφόρμα για κινητά Ios, που ονο-
μάζεται Picaa και σχεδιάστηκε για να καλύψει τις κύριες φάσεις της μαθησιακής δια-
δικασίας: προετοιμασία, χρήση και αξιολόγηση. Περιλαμβάνει τέσσερα είδη εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων την Εξερεύνηση, την Ενωση, το Παζλ, την Ταξινόμηση. Η Ε-
ξερεύνηση αφορά πρότυπα αντικειμένων πολυμέσων που επιτρέπουν στους μαθητές 
να μάθουν έννοιες μέσω της πλοήγησης ενός συστήματος πολυμέσων. Τα στοιχεία 
μπορούν να ρυθμιστούν έτσι ώστε οι χρήστες να περιηγούνται σ ’αυτό το σύστημα για 
να δημιουργούν προτάσεις ή να μαθαίνουν έννοιες. Είναι επίσης δυνατή η ανάθεση 
χρονισμών ή ενίσχυση των πολυμέσων σε κάθε στοιχείο. Στην Ένωση  ο φοιτητής πρέ-
πει να υποδείξει σχέσεις μεταξύ στοιχείων που ανήκουν σε πολλά σύνολα. Στο Παζλ 
μια αποσπασματική εικόνα πρέπει να δημιουργηθεί ξανά μέσα από πολλά κομμάτια, 
το πλήθος των οποίων κυμαίνεται από 2-25. Η εικόνα μπορεί επίσης να προσαρμοστεί. 
Τέλος, στην Ταξινόμηση, ένας κατάλογος στοιχείων πρέπει να τοποθετηθεί σε μια α-
κολουθία. 

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια προ-πειραματική μελέτη σχετικά με τη χρήση της 
Picaa σε 39 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την Ισπανία. Η χρήση της 
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μαθησιακής πλατφόρμας Picaa συνδέθηκε με θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη μα-
θησιακών δεξιοτήτων για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρατηρώντας ότι 
έχουν βελτιωθεί βασικές δεξιότητες όπως γλώσσα, μαθηματικά, περιβαλλοντική ευαι-
σθητοποίηση, αυτονομία και κοινωνικοποίηση. Εκτός αυτού, σε πολλές περιπτώσεις 
είχαν την ευκαιρία να εκτελούν δραστηριότητες που προηγουμένως δεν είχαν πρό-
σβαση, λόγω της διεπαφής και του περιεχομένου των δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν 
προσαρμοστεί ειδικά σε αυτούς. Η ποικιλομορφία των παρεχόμενων δραστηριοτήτων 
καθιστούν την πλατφόρμα κατάλληλη για μαθησιακούς σκοπούς σε μαθητές με προ-
βλήματα. Ωστόσο, για την περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι ερευ-
νητές προτείνουν την επέκταση της πλατφόρμας, με συνεργατικές δραστηριότητες, 
προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική αλληλεπίδραση των μαθητών.  

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, οι κινητές συσκευές αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τον κάτοχό 
τους, με ευρεία εφαρμογή σε διάφορες στιγμές της καθημερινότητας του, όπως είναι 
και  η εκπαίδευση. Όπως προκύπτει και από τις καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν, 
η μάθηση μέσω κινητών συσκευών αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό και διαρκώς 
εξελισσόμενο πεδίο εκπαίδευσης, γνώσης και δια βίου μάθησης κι έχει τη δυνατότητα, 
να προσφέρει καινοτόμες μορφές μάθησης, κριτικής ανάλυσης, άμεσης αναζήτησης 
και χρήσης της πληροφορίας που δεν ήταν εφικτές πριν από μερικά χρόνια, με την 
προϋπόθεση να υπάρχει το κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο. Επαφίεται στην πολιτεία 
και τους εκπαιδευτικούς να αποφύγουν τα μειονεκτήματα, και η σωστή χρήση των συ-
σκευών εντός του παιδαγωγικού πλαισίου, μπορεί να επιφέρει σημαντικά μαθησιακά 
αποτελέσματα, είτε στη γενική, είτε στην ειδική εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί παρουσίαση καλής πρακτικής που υλοποιήθηκε στο 1ο 
ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών τη σχολική χρονιά 2016-2017. Με αφορμή την επαφή των μαθητών 
με ξένους πολιτισμούς σε σχετική ενότητα του μαθήματος των Αγγλικών, εκπονήθηκε 
σειρά μαθημάτων με στόχο τη βιωματική έκθεσή τους σε στοιχείο του βρετανικού πο-
λιτισμού, συγκεκριμένα τη συνήθεια κατανάλωσης τσαγιού. Στο μεγαλύτερο μέρος της 
διδασκαλίας οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες, ενώ ταυτόχρονα η χρήση διαδικτυακών 
εργαλείων έδωσε τη δυνατότητα σε καθέναν από αυτούς να ακολουθήσει το δικό του 
ρυθμό. Επιπλέον, οι μαθητές έκαναν δραστηριότητες με στόχο τόσο την ανάπτυξη των 
γλωσσικών και συνεργατικών δεξιοτήτων τους όσο και την εξοικείωσή τους με την 
τεχνολογία ενσωματώνοντας παιδαγωγικά τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).  

Λέξεις-Κλειδιά: Βιωματική μάθηση, Νέες Τεχνολογίες, Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, 
Πολιτισμός 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο Martin Buber (1937) διατύπωσε την αρχή ότι ο άνθρωπος γίνεται «Εγώ» μέσω του 
«Εσύ», δηλαδή μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες αποτελούν δίοδο εξέλι-
ξης και ολοκλήρωσής του. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας επιβάλλουν τη δη-
μιουργία συνεργατικού πνεύματος, αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας. Επομένως, ο ρό-
λος του σύγχρονου σχολείου και της διδασκαλίας είναι η προετοιμασία και η εκπαί-
δευση των αυριανών πολιτών να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις ανάγκες μέσω της ομαδο-
συνεργατικής μάθησης. Η ανάπτυξη συνδυαστικής και κριτικής σκέψης, η καλλιέργεια 
συμμετοχικού πνεύματος, η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης προς τα μέλη της ομάδας, 
ο σεβασμός στη διαφορετικότητα είναι μερικά μόνο από τα οφέλη της ομαδοσυνεργα-
τικής διδασκαλίας. Λειτουργώντας μέσα στην ομάδα, το άτομο ξεπερνάει τα δικά του 
όρια σκέψης και πράξης και φτάνει σε επίπεδο κατάκτησης γνώσης, το οποίο είναι 
ανώτερο εκείνου που θα επιτύγχανε ως μονάδα. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε τι μπορεί 
να κάνει ένας μαθητής μόνος του αλλά το τι μπορεί να κάνει μέσα σε ένα σύνολο, όπου 
το μυαλό του και οι ικανότητές του εντείνονται από τα μέλη της ομάδας. Συνεπώς, ο 
ρόλος του δασκάλου είναι διευκολυντικός, καθοδηγητικός και συμβουλευτικός και πα-
ρεμβαίνει όταν οι μαθητές έχουν ανάγκη βοήθειας (Sharan & Sharan, 1992).  
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Ο Dewey (1897) ήταν ο πρώτος που μίλησε για τη σχέση του σχολείου με την κοινωνία 
και για το ότι επίκεντρο της μάθησης πρέπει να είναι ο μαθητής και η αλληλεπίδρασή 
του με το περιβάλλον και, επομένως, η εκπαίδευση πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένη 
με την εμπειρία. Σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική προσέγγιση, στη μάθηση δεν 
υπάρχει έτοιμη γνώση. Ό,τι μαθαίνει ένας μαθητής είναι αποτέλεσμα της επανερμη-
νείας της πληροφορίας σύμφωνα με το δικό του τρόπο κατανόησης αλλά και τις δυνα-
τότητές του. Συνεπώς και σύμφωνα με τον Burbules (2000), δύο άνθρωποι δεν μαθαί-
νουν το ίδιο υλικό με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Κατά τον Kolb (1984), «Βιωματική μά-
θηση είναι η διαδικασία όπου η γνώση δημιουργείται μέσα από τη μεταμόρφωση της 
εμπειρίας. Η γνώση είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της κατανόησης και του μετα-
σχηματισμού της εμπειρίας». Η βιωματική μάθηση, λοιπόν, στοχεύει στη συνολική α-
νάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και όχι μόνο στη νοητική. 

Η χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα κάνει επιτακτική την ανάγκη ενσωμά-
τωσής της στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων ενισχύοντας τον ψη-
φιακό γραμματισμό των μαθητών με τρόπο βιωματικό και δικαιώνοντας το χαρακτη-
ρισμό τους ως “digital natives” (Prensky, 2001) της εποχής μας. Άλλωστε, κατά τον 
Warlick (2006), χρειαζόμαστε την τεχνολογία σε κάθε τάξη και στο χέρι κάθε μαθητή 
και καθηγητή, διότι είναι το στυλό και το χαρτί του καιρού μας, είναι η οπτική μέσα 
από την οποία βιώνουμε μεγάλο κομμάτι του κόσμου μας. Οι καθηγητές μπορούν να 
δημιουργήσουν διαδραστικά μαθήματα αυξάνοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για το 
συγκεκριμένο μάθημα, βελτιώνοντας τη συγκέντρωση και την παρακαλούθησή τους. 
Επιπλέον, οι Τ.Π.Ε. μπορούν να προωθήσουν τη διαφοροποιημένη μάθηση, καθώς ο 
μαθητής εξατομικευμένα μπορεί να προχωρήσει με τον προσωπικό του ρυθμό και τις 
ιδιαίτερες δυνατότητές του, οδηγώντας τον στη μαθησιακή αυτονόμησή του (Crook, 
2008). Κατά τον Sugata Mitra (2013), οι μαθητές μπορούν να προάγουν την αδιάλειπτη 
μάθηση μόνοι τους, διδάσκοντας τους εαυτούς τους, χωρίς την επιτήρηση των ενηλί-
κων, με τη χρήση του υπολογιστή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αντλούν τις γνώσεις που τους 
ενδιαφέρουν, πράγμα το οποίο αποτελεί το βασικό κίνητρο για την ουσιαστική μάθηση. 
Ειδικότερα, η χρήση της τεχνολογίας στην ξενόγλωσση τάξη προωθεί την επικοινω-
νιακή μορφή μάθησης, προσφέρει πλούσιο αυθεντικό υλικό, καθώς οι μαθητές μετα-
φέρονται σε «περιβάλλοντα και καταστάσεις περισσότερο αυθεντικές», (Μακράκης, 
2000), συμβάλλει στη ρεαλιστική χρήση της ξένης γλώσσας και στην ανάπτυξη διαφό-
ρων δεξιοτήτων των μαθητών, για να αναφέρουμε μόνο λίγα από τα οφέλη της. Έχει 
παρατηρηθεί ότι εσωστρεφείς και συνεσταλμένοι μαθητές, οι οποίοι έχουν δυσκολία 
στις διαπροσωπικές επαφές, βρίσκουν τρόπο να εκφραστούν μέσω της τεχνολογίας.  

Κατά τον Moran (2001), γλώσσα και πολιτισμός είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομί-
σματος, καθώς η γλώσσα είναι φορέας αλλά και προϊόν του πολιτισμού κάθε λαού. 
Συνεπώς, είναι το βασικό μέσο με το οποίο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον πολι-
τισμό σε μία ξενόγλωσση τάξη. Η έκθεση των μαθητών αλλά και η βιωματική τους 
επαφή με τα ήθη και τα έθιμα, τους θεσμούς, τον τρόπο ζωής, τις αξίες ή/και τις αντι-
λήψεις του λαού του οποίου είναι η μητρική γλώσσα, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της διδασκαλίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές εξοικειώνονται με το νέο 
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πολιτισμό, προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες επικοινωνίας και συ-
νειδητοποιούν τις διαφορές μεταξύ των λαών. 

Όλες οι παραπάνω θεωρητικές αρχές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τα Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών που αφορούν στην Αγγλική Γλώσσα στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση. Κατά συνέπεια, συνδέονται και με εκείνα του Επαγγελματικού Λυκείου, στο 
οποίο εφαρμόστηκε η σειρά μαθημάτων που παρουσιάζεται εδώ. 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: Tea Time: Χρήση εργαλείων Web2.0 στη διδασκαλία πολιτισμού στην                
            Αγγλική Γλώσσα 
Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά Γενικής Παιδείας  
Επίπεδο μαθητών: Β1- 
Διδακτική ενότητα: Πολιτισμός & Ιστορίες (Culture & Stories) 
Τάξη: Γ΄ Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. 
Χρονική διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 
Χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων: αίθουσα Ξένων Γλωσσών και Εργαστήριο Η/Υ 
Προϋποθέσεις υλοποίησης: εξοικείωση μαθητών με τη χρήση Η/Υ, ύπαρξη       
                                            2 υπολογιστών στην τάξη, σύνδεση στο διαδίκτυο   
Ενδεχόμενες δυσκολίες: ασθενής σύνδεση στο διαδίκτυο, δυσκολία εκμάθησης          
                                       ορισμένων από τα προτεινόμενα εργαλεία Web2.0 

Σύντομη περιγραφή  

Οι μαθητές μέσα από τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, της χρήσης εργαλείων 
Web2.0 και της βιωματικής μάθησης γνώρισαν τη διαδικασία παρασκευής και κατα-
νάλωσης τσαγιού. Εργαζόμενοι σε δύο ομάδες των επτά μαθητών, τόσο στον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή όσο και χωρίς αυτόν, ασκήθηκαν σε λεξιλογικές δραστηριότητες σχε-
τικές με το θέμα και χρησιμοποίησαν διαδικτυακά εργαλεία για να το εμπεδώσουν με 
παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο. Κατόπιν, εξασκήθηκαν σε σύντομους διαλόγους 
σχετικούς με τη διαδικασία σερβιρίσματος τσαγιού και παρήγαγαν σύντομα στιγμιό-
τυπα κόμικ σχετικά με το θέμα χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία. Παράλληλα, 
αφού οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο ενσωματωμένο σε διαδικτυακό εργαλείο, 
προχώρησαν στην κατανόηση του περιεχομένου του μέσω ερωτήσεων ποικίλων τύπων 
που ακολουθούσαν. Στη συνέχεια, εκτέθηκαν σε κείμενο περιγραφής συγκεκριμένης 
διαδικασίας και χρησιμοποίησαν νέο διαδικτυακό εργαλείο για να διαπιστωθεί η εμπέ-
δωση τόσο του συντακτικού φαινομένου που διδάχθηκε όσο και των σταδίων της δια-
δικασίας πριν προχωρήσουν στην καθαρά βιωματική φάση. Στο σημείο αυτό, αφού 
έγιναν οι δέουσες συνεννοήσεις με τη Διεύθυνση του σχολείου, οι μαθητές ετοίμασαν 
την αφίσα της εκδήλωσης του μαθήματος χρησιμοποιώντας εργαλεία Web2.0. Τέλος, 
την ημέρα της εκδήλωσης, χρησιμοποίησαν την αγγλική γλώσσα με ρεαλιστικό στόχο, 
για να απολαύσουν μια συνάντηση για τσάι, όπως θα γινόταν στη Μεγάλη Βρετανία, 
και στη συνέχεια δεξιώθηκαν τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους.  
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Στόχοι 

Παιδαγωγικοί 

1. Εξοικείωση των μαθητών με νέους τρόπους διδακτικής προσέγγισης και μαθησιακής 
διαδικασίας. 

2. Συνειδητοποίηση ότι η μάθηση δεν είναι μόνο μια θεωρητική διαδικασία αλλά έχει 
και πρακτική, άμεση εφαρμογή στη ζωή. 

3. Αξιοποίηση ατομικών δεξιοτήτων των μαθητών στο πλαίσιο της ομάδας. 
4. Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης στην ξένη γλώσσα μέσω δραστηριοτήτων με παιγνιώδη 

μορφή ή/και με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
5. Περαιτέρω ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων με προσομοίωση της κοινωνικής εκ-

δήλωσης  στο σχολείο τους. 

Γνωστικοί 

1. Άσκηση στην προφορική και γραπτή χρήση της ξένης γλώσσας και χρήση της με ρεα-
λιστικό στόχο και σε πραγματικό χρόνο. 

2. Εισαγωγή και εξάσκηση συγκριμένου λεξιλογίου και συντακτικών δομών. 
3. Επαφή με χαρακτηριστικό στοιχείο του βρετανικού πολιτισμού και εξοικείωση με τη 

διαφορετικότητα μεταξύ πολιτισμών.  
4. Προσπάθεια συνειδητοποίησης της διαφορετικής χρήσης της γλώσσας ανάλογα με τις 

απαιτήσεις κάθε περίστασης.  

Ως προς τις Τ.Π.Ε.  

1. Αξιοποίηση του διαδικτύου ως μέσο εξάσκησης του γνωστικού αντικειμένου πέραν 
του σχολικού εγχειριδίου.  

2. Χρήση των Νέων Τεχνολογιών από τους μαθητές στις εργασίες τους.  
3. Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών με ρεαλιστικό στόχο. 
4. Ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών. 

Εργαλεία-πηγές που χρησιμοποιήθηκαν 

1. Υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
2. Φυλλομετρητής. 
3. Επεξεργαστής κειμένου. 
4. Εργαλεία Web2.0, π.χ. Quizlet, Google Forms, Popplet. 
5. Φύλλα εργασίας.  

Μεθοδολογία διδασκαλίας 

1. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.  
2. Βιωματική μάθηση. 
3. Ενσωμάτωση ΤΠΕ. 

Πορεία εργασίας 

Α΄Φάση (αίθουσα Ξένων Γλωσσών) 
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Οι μαθητές, με αφόρμηση σχετική φωτογραφία, μάντεψαν το θέμα με το οποίο ασχο-
ληθήκαμε. Ακολούθησαν σύντομες πληροφορίες για τη διδακτική πορεία του μαθήμα-
τος και τους διδακτικούς στόχους που είχαν τεθεί. Κατόπιν οι μαθητές χωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες των επτά ατόμων. Οι ομάδες ήταν δύο αφενός λόγω των δύο φορητών υ-
πολογιστών που υπήρχαν πάντα διαθέσιμοι και αφετέρου γιατί οι μαθητές χωρίστηκαν 
σε αντιστοιχία με μία συγκεκριμένη θεματολογία, που διατηρήθηκε ως το τέλος αυτής 
της σειράς των μαθημάτων.  Η μία ομάδα επιλέχθηκε με βάση κλήρους-φωτογραφίες 
αντικειμένων που χρησιμοποιούνται στην προετοιμασία του τσαγιού, ενώ η άλλη με 
βάση αντικείμενα για το σερβίρισμα του τσαγιού. Οι ομάδες ήταν μεικτές και ανομοιο-
γενείς τόσο ως προς την αγγλική γλώσσα όσο και ως προς τις Τ.Π.Ε. και οι ρόλοι που 
ανέλαβαν οι μαθητές σε αυτές δεν καθορίστηκαν σε αυστηρό πλαίσιο αλλά παρείχαν 
τη δυνατότητα εναλλαγής αναλόγως της δραστηριότητας που καλούνταν να κάνουν. Η 
μόνη εμπλοκή του εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη διαδικασία ήταν η σύλληψη του 
τρόπου χωρισμού σε ομάδες και η συνδρομή στην εκτέλεσή του την ώρα του μαθήμα-
τος. 

Μετά το χωρισμό των ομάδων και την ανάθεση ρόλων, οι μαθητές εκτέθηκαν με τρόπο 
βιωματικό στο νέο λεξιλόγιο (topic vocabulary), αφού τους ζητήθηκε να βρουν στα 
Αγγλικά την ονομασία αντικειμένων σχετικών με την παρασκευή και το σερβίρισμα 
του τσαγιού, τα οποία έβλεπαν μπροστά τους. Για όσες λέξεις οι μαθητές δεν ήξεραν, 
ανέτρεξαν στο Quizlet (https://quizlet.com), διαδικτυακό εργαλείο παραγωγής εκπαι-
δευτικών καρτών και δραστηριοτήτων, στο οποίο έπαιξαν παιχνίδια λεξιλογίου δια-
βαθμισμένης δυσκολίας για να μάθουν και να εμπεδώσουν το νέο λεξιλόγιο. Για πε-
ραιτέρω εξοικείωση του συγκεκριμένου λεξιλογίου, ζητήθηκε από τις δύο ομάδες να 
παράξουν, συνεργατικά, συννεφόλεξα με το διαδικτυακό εργαλείο συλλογής λέξεων 
και παραγωγής συννεφόλεξων, WordArt (https://wordart.com).  

Β΄Φάση (αίθουσα Ξένων Γλωσσών) 

Στην επόμενη φάση, προκειμένου να γίνει σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική 
ώρα, ζητήθηκε από τους μαθητές να θυμηθούν το λεξιλόγιο που είχαν μάθει και να 
δημιουργήσουν, με τη βοήθεια της διαδικτυακής εφαρμογής ThingLink 
(https://www.thinglink.com), μια διαδραστική εικόνα παρουσίασης ενός Tea Party 
συνδέοντας κάθε αντικείμενο της εικόνας αυτής με την αντίστοιχη αγγλική λέξη. 

Ακολούθησε εξάσκηση συγκεκριμένων συντακτικών δομών για την περιγραφή της 
χρήσης των αντικειμένων. Κάθε μαθητής διάλεξε ένα αντικείμενο, του οποίου τη 
χρήση περιέγραψε - π.χ. A teaspoon is used to add sugar to the tea. - και το συνδύασε 
με την εικόνα του στο Popplet (http://popplet.com), διαδικτυακό εργαλείο παραγωγής 
νοητικών χαρτών. Με το πέρας της διαδικασίας, οι δύο ομάδες παρουσίασαν στην ο-
λομέλεια τις προτάσεις τους όπως τις συνέθεσαν στο Popplet. Για τα αντικείμενα που 
δεν είχαν συμπεριληφθεί στις εργασίες, οι μαθητές προχώρησαν σε προφορική επεξή-
γηση της χρήσης τους για επιπλέον εξάσκηση. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε παιχνίδι ρόλων με σκοπό την εξάσκηση 
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συγκεκριμένων γλωσσικών δομών και εκφράσεων σχετικών με την παρασκευή και το 
σερβίρισμα του τσαγιού. Ακολούθησε δημιουργία σύντομων ιστοριών κόμικ με το ερ-
γαλείο Make Beliefs Comix (https://www.makebeliefscomix.com) για εμπέδωση των 
παραπάνω διαλόγων με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο για τους μαθητές. 

Γ΄Φάση (εργαστήριο Η/Υ) 

Κατά την τρίτη διδακτική ώρα, οι μαθητές παρακολούθησαν σύντομο βίντεο 
(goo.gl/8wbdb2) στα Αγγλικά για το τσάι και την ενσωμάτωσή του στον αγγλικό πο-
λιτισμό. Κατόπιν, απάντησαν σε ερωτήσεις κατανόησης - πολλαπλής επιλογής - απο-
τυπωμένες στο διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας ερωτηματολογίων Google Forms 
(https://www.google.com/intl/en-GB/forms/about/). Το συγκεκριμένο εργαλείο επιτρέ-
πει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων και κατ’ αυτόν τον τρόπο διαπιστώθηκε άμεσα 
το ποσοστό των μαθητών που κατανόησαν το βίντεο που παρακολούθησαν.  

Σε επόμενη φάση, δόθηκε στους μαθητές κείμενο στα Αγγλικά με τα βήματα παρα-
σκευής του τσαγιού και τους ζητήθηκε να καταγράψουν τα βήματα της διαδικασίας 
κάτω από σχετικές εικόνες. Τέλος, μετέφεραν την άσκηση στο εργαλείο Web2.0 Read-
WriteThink (http://www.readwritethink.org), δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο χρο-
νογραμμή παρασκευής του τσαγιού, την οποία είχαν ως οδηγό στο καθαρά βιωματικό 
μέρος του μαθήματος που ακολούθησε. 

Στο τέλος, οι μαθητές έφτιαξαν αφίσα για να προσκαλέσουν τους συμμαθητές και κα-
θηγητές τους σε Tea Party στο σχολείο σε προσυμφωνημένη ημερομηνία. Η αφίσα δη-
μιουργήθηκε με το εργαλείο Web2.0 Canva (https://www.canva.com), που είναι εύ-
κολο στη χρήση και παρέχει ανάλογα πρότυπα. 

Δ΄Φάση (αίθουσα Ξένων Γλωσσών) 

Στην τελευταία φάση του μαθήματος, οι μαθητές προετοίμασαν την αίθουσα Ξένων 
Γλωσσών για το Tea Party. Έφεραν από το σπίτι τους όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα 
για την παρασκευή και το σερβίρισμα του τσαγιού και τα σχετικά εδέσματα, σύμφωνα 
με τα όσα είχαν μάθει στις προηγούμενες συναντήσεις στο μάθημα των Αγγλικών. 
Μπήκαν στη διαδικασία να είναι οικοδεσπότες ή/και καλεσμένοι και να χρησιμοποιή-
σουν την αγγλική γλώσσα με ρεαλιστικό στόχο, σε πραγματικό χρόνο, για να μπορέ-
σουν να συνεννοηθούν όπως η περίσταση το απαιτούσε. Αφού απόλαυσαν την εμπειρία 
στο πλαίσιο της τάξης τους, στη συνέχεια δεξιώθηκαν τους καθηγητές και συμμαθητές 
τους, πάντα τηρώντας τα όσα είχαν μάθει προσπαθώντας να αξιοποιήσουν την αγγλική 
γλώσσα στο μέγιστο. 

Αξιολόγηση 

Η επίτευξη των στόχων, ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ των μελών των ομάδων καθώς 
και ο βαθμός επιτυχούς ανταπόκρισης των μαθητών στις δραστηριότητες τόσο σε επί-
πεδο γλωσσικής επίγνωσης όσο και σε επίπεδο τεχνολογικού γραμματισμού και τέλος, 
η αποτίμηση της διαδικασίας από τους μαθητές υπήρξαν τα κριτήρια της αξιολόγησης 
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του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου.  

Η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων πραγματοποιήθηκε σε τάξη 14 μαθητών Επαγγελ-
ματικού Λυκείου. Το σενάριο σχεδιάστηκε για τάξη με μέτρια εξοικείωση με τις Νέες 
Τεχνολογίες. Οι δραστηριότητες ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας ώστε να εξυπηρετη-
θεί καλύτερα η εργασία σε ομάδες με εναλλαγή ρόλων στη διάρκεια των τεσσάρων 
διδακτικών ωρών. Με αυτόν τον τρόπο, παρατηρήθηκε ότι ενεπλάκησαν όλοι οι μαθη-
τές ακόμη και εκείνοι που διατηρούσαν επιφυλακτικότητα στη συμμετοχή τους στο 
μάθημα το προηγούμενο διάστημα, καθώς και όταν στην αρχή προτάθηκε η εργασία 
σε ομάδες. Σύντομα, εξομαλύνθηκαν οι όποιες εντάσεις μεταξύ τους στο πλαίσιο της 
ομάδας και η ανακατανομή ρόλων επέφερε ομαλότητα στη συνεργασία και αίσθημα 
ενσωμάτωσης και ικανοποίησης, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Οι μα-
θητές κινητοποιήθηκαν να χρησιμοποιούν περισσότερο την ξένη γλώσσα, αφού η 
χρήση των διαδικτυακών εργαλείων τους παρείχε την παιδαγωγική κάλυψη που χρειά-
ζονταν για να αισθανθούν ασφάλεια με τον πειραματισμό στη χρήση της. Μία τέτοιου 
είδους δραστηριότητα υπήρξε, για παράδειγμα, η δημιουργία διαλόγων σε μορφή κό-
μικ. Παρατηρήθηκε, επίσης,  πως οι δραστηριότητες που περιείχαν το στοιχείο της ε-
λεύθερης δημιουργίας, όπως η παραγωγή συννεφόλεξων με το WordArt και η δημιουρ-
γία της αφίσας για το Tea Party με τη χρήση του Canva, ενθουσίασαν όλους τους μα-
θητές. Επιπλέον, η απάντηση του ερωτηματολογίου τους έδωσε τη δυνατότητα να ε-
ξοικειωθούν με μια μορφή γραπτού λόγου που συναντούν συχνά στη σχολική και κοι-
νωνική τους ζωή. Το γεγονός ότι οι απαντήσεις δόθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και η 
συλλογή των αποτελεσμάτων ήταν άμεση, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για πιθανή 
μελλοντική χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. Τα όποια περιστασιακά προβλήματα 
προέκυπταν από την αδυναμία σύνδεσης στο διαδίκτυο αντιμετωπίστηκαν με ευελιξία, 
καθώς αρκετά από τα εργαλεία Web2.0 που χρησιμοποιήθηκαν προσέφεραν και την 
επιλογή εκτύπωσης των δραστηριοτήτων, και όπου αυτό δεν ήταν εφικτό, υπήρχε πά-
ντα έτοιμη εναλλακτική δραστηριότητα. Όσο για τη μη δυνατότητα χρήσης του εργα-
στηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών σε μία από τις περιπτώσεις που αυτό χρειάστηκε, 
το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε άμεσα με τη χρήση δύο φορητών υπολογιστών που υ-
πήρχαν πάντα διαθέσιμοι στην αίθουσα ξένων γλωσσών.  

Ωστόσο, το όλο εγχείρημα θεωρείται επιτυχημένο όχι μόνο για την πρόοδο των μαθη-
τών ως προς τη χρήση της αγγλικής γλώσσας και την ενίσχυση του ψηφιακού γραμμα-
τισμού αλλά και για την υιοθέτηση από τους μαθητές νέων στάσεων και αντιλήψεων 
που είχαν να κάνουν με την έκθεσή τους σε συνήθειες ενός άλλου πολιτισμού, καθώς 
και η προσαρμογή αυτών στην καθημερινότητά τους. Τους δόθηκε η δυνατότητα να 
υιοθετήσουν νέα πρότυπα συμπεριφορών – π.χ. ευγένεια στην καθημερινή συνανα-
στροφή τους στο σχολείο – και μέσα από τη συζήτηση για την αγαπημένη αυτή συνή-
θεια των Άγγλων να γίνουν απλές συζητήσεις στην ξένη γλώσσα που αφορούσαν και 
τις συνήθειες των χωρών των αλλοδαπών μαθητών. Καλλιεργήθηκε, λοιπόν, αίσθημα 
αποδοχής και «ανήκειν» στην ευρύτερη ομάδα της τάξης, που ενίσχυσε το γενικότερο 
θετικό κλίμα στη συνέχεια των μαθημάτων και τη διάθεση για πειραματισμό. Επιπλέον, 
χάρη στον κώδικα ευγένειας που συνοδεύει τη συγκεκριμένη κοινωνική περίσταση, 
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αρκετοί μαθητές υιοθέτησαν μοντέλα συμπεριφοράς στην καθημερινή συναναστροφή 
με τους συμμαθητές τους, τα οποία βελτίωσαν την επαφή και τις σχέσεις τους. Το δε 
τελευταίο μέρος του σεναρίου, που περιελάμβανε το καθαρά βιωματικό κομμάτι, ήταν 
εκείνο που αποτέλεσε το μεγαλύτερο κίνητρο για μάθηση και έγινε εφαλτήριο για να 
δραστηριοποιηθούν πιο έντονα οι μαθητές απέναντι στο μάθημα αλλά και στον βρετα-
νικό πολιτισμό. 
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Περίληψη 

Το διαρκώς εξελισσόμενο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο γεννιού-
νται και μεγαλώνουν οι σημερινοί νέοι, έχει μεταβάλει τις μαθησιακές τους ανάγκες 
και τις προσδοκίες τους όσον αφορά την εκπαίδευση τους. Η τυπική εκπαίδευση κα-
λείται σήμερα να ανταποκριθεί στις αυξημένες αυτές ανάγκες του σύγχρονου, πολυά-
σχολου μαθητή αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές μαθησιακές πρακτικές με πιο διε-
ρευνητικές, συνεργατικές και δημιουργικές προσεγγίσεις. Οι νέες τεχνολογίες και ειδι-
κότερα, οι έξυπνες φορητές συσκευές μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην 
προσπάθεια αυτή, παρέχοντας μια νέα σειρά ευκαιριών για μάθηση χωρίς χρονικούς 
και χωρικούς περιορισμούς. Για το λόγο αυτό, το πεδίο της ενσωμάτωσης των φορητών 
συσκευών στη διαδικασία της μάθησης (mobile learning) έχει προσελκύσει τα τελευ-
ταία χρόνια το ενδιαφέρον πλήθους ερευνητών και εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. 
Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της χρήσης των 
συσκευών αυτών και στο μάθημα των Μαθηματικών, ιδιαίτερα στη Μέση Εκπαίδευση 
καθώς και η δημιουργία κατάλληλων εφαρμογών. 

Λέξεις-Κλειδιά: mobile learning, έξυπνες φορητές συσκευές, Μαθηματικά, εφαρμο-
γές. 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, η έκρηξη των υπηρεσιών τύπου Web 2.0, η 
εξέλιξη των φορητών συσκευών και η συνεχής αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους έ-
χουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι σημερινοί νέοι επικοινωνούν, 
συνεργάζονται, ερευνούν και διαμοιράζονται πληροφορίες. Οι σύγχρονοι μαθητές γεν-
νήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον, είναι κάτοχοι και χρή-
στες υπολογιστών και έξυπνων φορητών συσκευών και έχουν καθημερινή και συνεχή 
πρόσβαση στο διαδίκτυο από πολύ νεαρή ηλικία.. Εξαιτίας της έκθεσης αυτής στην 
τεχνολογία έχουν διαμορφώσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τους διακρίνουν 
από τους μεγαλύτερους. Διαθέτουν υψηλού επιπέδου ικανότητες εκμετάλλευσης των 
νέων τεχνολογιών (Bennett, & Maton, 2010), σκέφτονται με πολύ διαφορετικό τρόπο, 
επεξεργάζονται ευκολότερα τις πληροφορίες οπτικοακουστικών μέσων παρά γραπτών 
κειμένων, αγαπούν τη χρήση κοινωνικών δικτύων, τη δημιουργία και διαμοιρασμό πε-
ριεχομένου στο διαδίκτυο, τη συνεργασία (Prensky, 2001˙ Pedró, 2006˙ Carstens, & 
Beck, 2004) ενώ αισθάνονται έντονα την ανάγκη για αμεσότητα και διαρκή συνδεσι-
μότητα (Friedrich, Le Merle, Peterson, & Koster, 2010). 
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Ως αποτέλεσμα, φαίνεται να έχουν μεταβληθεί και οι προσδοκίες τους σε σχέση με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Τα νέα χαρακτηριστικά της γενιάς αυ-
τής δημιουργούν την ανάγκη μιας ριζικής αλλαγής (Bennett & Maton, 2010). Σύμφωνα 
με τους McLoughlin και Lee (2008) οδηγούμαστε σε μια άμβλυνση της διάκρισης με-
ταξύ μάθησης, εργασίας και παιχνιδιού.  

Κατά συνέπεια, η τυπική εκπαίδευση καλείται, εκμεταλλευόμενη τις νέες τεχνολογίες, 
να προσφέρει στους νέους την εξατομικευμένη, συμμετοχική και δημιουργική μάθηση 
που αναζητούν (McLoughlin, & Lee, 2008). Στα πλαίσια αυτά, τα Αναλυτικά Προ-
γράμματα διεθνώς θέτουν πλέον ως βασικό τους στόχο τον εκσυγχρονισμό των παρα-
δοσιακών διδακτικών προσεγγίσεων. Ειδικά στα Μαθηματικά επιδιώκεται η εστίαση 
σε πιο συνεργατικές – διερευνητικές προσεγγίσεις, σύμφωνα με τις αρχές του National 
Council of Teachers of Mathematics (2000). Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν και στο 
νέο αναλυτικό πρόγραμμα που έχει αναπτύξει πρόσφατα και η Κύπρος (Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, 2010). Μέσω της σταδιακής εφαρμογής του που άρχισε πρό-
σφατα στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός καλείται να προω-
θήσει στην τάξη του ένα κλίμα όπου οι μαθητές, μέσα από κατάλληλη διερεύνηση να 
ανταλλάζουν ιδέες αιτιολογώντας τις απόψεις τους, να αντιλαμβάνονται τα μαθημα-
τικά σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο και να οδηγούνται στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι 
νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, προσφέροντας 
νέες δυνατότητες για κάλυψη των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών του σύγχρονου 
μαθητή. Ειδικότερα, οι έξυπνες φορητές συσκευές και οι εφαρμογές που διαθέτουν σή-
μερα μετατρέπουν και επεκτείνουν τον τρόπο πρόσβασης στην πληροφορία, παρέχο-
ντας μια νέα σειρά ευκαιριών για μάθηση χωρίς χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς 
(Kukulska-Hulme, 2010).  

Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο ερευνητικό ενδιαφέ-
ρον στο πεδίο της ενσωμάτωσης των φορητών συσκευών (mobile learning) στη διαδι-
κασία της μάθησης (Bidin, & Ziden, 2013). Τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν όπως το 
μικρό τους μέγεθος, οι προσιτές τιμές και η ευκολία μεταφοράς τους τα καθιστούν ι-
δανικά για την πραγματοποίηση του πρώτου βήματος στην προσπάθεια ενσωμάτωσης 
της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Wagner, 2008). Εξαιτίας των δυνατοτήτων που δια-
θέτουν σήμερα, επιτρέπουν το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων που ξεπερνούν 
τα στενά όρια της παραδοσιακής τάξης (Ahmed, & Parsons, 2013) ενισχύοντας τα κί-
νητρα των μαθητών και αυξάνοντας την εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης 
(Lin, Fulford, Ho, Iyoda, & Ackerman, 2012).  

Ορισμός Φορητής Μάθησης (Mobile Learning) 

Ο όρος mobile learning εντοπίζεται στην ελληνόφωνη βιβλιογραφία ως «φορητή μά-
θηση» (Αμανατίδης, 2010). Σύμφωνα με τον ορισμό που έχει δοθεί από τoυς Wexler, 
Brown, Metcalf, Rogers, & Wagner (2008) στο eLearning guild research 360 report: 
Mobile learning, η μάθηση αυτή λαμβάνει χώρα κάθε φορά που το άτομο συμμετέχει 
σε κάποια δραστηριότητα η οποία του επιτρέπει να είναι πιο παραγωγικό 
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αλληλεπιδρώντας ή δημιουργώντας πληροφορίες μέσω ψηφιακών φορητών συσκευών 
τις οποίες μεταφέρει μαζί του σε τακτική βάση, έχουν αξιόπιστη συνδεσιμότητα και 
χωρούν σε μια τσέπη ή τσάντα. 

Αξιοποίηση φορητών συσκευών  

Μέσω των έξυπνων φορητών συσκευών τους μαθητές σε διάφορες χώρες είχαν την 
ευκαιρία να ασχοληθούν με μαθησιακές δραστηριότητες εκτός τάξης, έχοντας ταυτό-
χρονα στη διάθεσή τους μια πληθώρα ψηφιακών πηγών σε χώρους όπως μουσεία 
(Sung, Hou, Liu, & Chang, 2010), αρχαιολογικά μνημεία (Hwang, & Chang, 2011), 
βοτανικούς και ζωολογικούς κήπους (Huang, Lin, & Cheng, 2010˙ Lai, Yang, Chen, 
Ho, & Chan, 2007˙ Chu, Hwang, Tsai, & Tseng, 2010) καθώς και σε εικονικά περιβάλ-
λοντα (Liu, 2009).  

Μαθητές Ε΄ τάξης δημοτικού στην Taiwan είχαν την δυνατότητα να διδαχθούν το μά-
θημα της βοτανολογίας σε ένα βοτανικό κήπο (Huang κ.α. 2010). Ο κάθε μαθητής ήταν 
εφοδιασμένος με ένα PDA στο οποίο ήταν εγκατεστημένη μια εφαρμογή η οποία είχε 
τη δυνατότητα να επεξεργάζεται φωτογραφίες φύλλων και να δίνει κάποια χαρακτηρι-
στικά των φυτών. Με βάση τις πληροφορίες που έπαιρναν από το σύστημα αλλά και 
δικές τους παρατηρήσεις μπορούσαν, ενώ βρίσκονταν στον κήπο, να ψάξουν στοιχεία 
των φυτών και να μοιραστούν πληροφορίες και εμπειρίες με συμμαθητές τους ανεβά-
ζοντας φωτογραφίες και σχόλια σε ιστοσελίδα μέσω της εφαρμογής. Η επίδοση των 
συγκεκριμένων μαθητών είχε βελτιωθεί μετά τη συμμετοχή τους στην δραστηριότητα 
αυτή ενώ, παρουσίασαν θετικές απόψεις απέναντι στις δραστηριότητες εκτός τάξης και 
φάνηκε ότι βρήκαν την εφαρμογή βοηθητική και εύκολη στη χρήση. 

Σε άλλη περίπτωση (Lai, κ.α. 2007) οι μαθητές μπορούσαν μέσω των φορητών συ-
σκευών τους να φωτογραφίσουν τα λουλούδια ενός βοτανικού κήπου και παίρνοντας 
καθοδήγηση μέσω κατάλληλης εφαρμογής, να προβούν σε πιο λεπτομερείς παρατηρή-
σεις και να τις καταγράψουν ή να τις ηχογραφήσουν. Ταυτόχρονα είχαν τη δυνατότητα 
εντοπισμού κατάλληλου διαδικτυακού υλικού. Οι μαθητές βρήκαν πολύ βοηθητική τη 
δυνατότητα καταγραφής τον παρατηρήσεων τους σε ελάχιστο χρόνο. Επίσης, η χρήση 
των φορητών συσκευών αύξησε το ενδιαφέρον τους και ενίσχυσε τα κίνητρά τους για 
μάθηση σε σχέση με συμμαθητές τους οι οποίοι ασχολήθηκαν με τις ίδιες δραστηριό-
τητες χρησιμοποιώντας όμως χαρτί και μολύβι. Δηλαδή, αντί φωτογραφίες έκαναν ζω-
γραφιές ή σχέδια και αντί να ηχογραφούν τις παρατηρήσεις τους τις κατέγραφαν στο 
χαρτί.  

Επίσης, οι Hwang και Chen (2013) σχεδίασαν εκτός τάξης μαθησιακές δραστηριότητες 
με στόχος την εκμάθηση λεξιλογίου, φράσεων και προτάσεων σχετικά με το φαγητό. 
Για το λόγο αυτό επιλέγηκε ως καταλληλότερο περιβάλλον το εστιατόριο του σχολείου 
κατά την ώρα του μεσημεριανού διαλείμματος για φαγητό. Το πείραμα κράτησε δύο 
μήνες. Η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε παρουσίαζε εικόνες από το φαγητό τους και 
τους έδινε τη δυνατότητα να ηχογραφήσουν και να ακούσουν τη φωνή τους καθώς και 
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άλλων συμμαθητών τους. Κλήθηκαν επίσης, να λάβουν μέρος σε ομαδικές συζητήσεις 
σχετικά με το φαγητό που τρώνε, το αγαπημένο τους φαγητό κ.α. έχοντας τη δυνατό-
τητα να ακούσουν πολλές φορές και να επαναλάβουν ηχογραφημένες λέξεις ή φράσεις. 
Μετά το τέλος του πειράματος παρατηρήθηκε ότι η επίδοση των μαθητών αυτών ήταν 
σε σημαντικό βαθμό υψηλότερη από ότι των μαθητών οι οποίοι διδάχθηκαν στην τάξη 
με την παραδοσιακή μέθοδο και μέσα. Επίσης, μέσα από συνεντεύξεις φάνηκε ότι θε-
ωρούσαν το σύστημα χρήσιμο, βοηθητικό, εύκολο και διασκεδαστικό στη χρήση ενώ 
παρατηρήθηκε το φαινόμενο να χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο που έμαθαν και σε άλλες 
περιστάσεις στην καθημερινότητα τους εκτός σχολείου σε αντίθεση με τους συμμαθη-
τές τους οι οποίοι έδειξαν να αισθάνονται συχνά βαρεμάρα στην τάξη και να ξεχνούν 
εύκολά τα όσα έμαθαν.  

Στα πλαίσια του μαθήματος της ιστορίας, μαθητές έκτης τάξης δημοτικού στην Tai-
wan, επισκέφθηκαν ένα μουσείο (Sung, κ.α., 2010). Η πρώτη ομάδα μαθητών εργά-
στηκε με τη βοήθεια ενός οδηγού ο οποίος είχε εγκατασταθεί στις φορητές τους συ-
σκευές (PDA). Η εφαρμογή, υποστηρίζοντας τη μάθηση μέσω της στρατηγικής επίλυ-
σης προβλημάτων, έδινε προβλήματα στους μαθητές και τους καθοδηγούσε να παρα-
τηρήσουν τα εκθέματα του μουσείου, να εντοπίσουν πληροφορίες, να κάνουν υποθέ-
σεις, να συζητήσουν με τους συμμαθητές τους και να απαντήσουν σύντομες ερωτήσεις. 
Η δεύτερη ομάδα εργάστηκε με τη βοήθεια ενός οπτικοακουστικού οδηγού ο οποίος 
είχε επίσης εγκατασταθεί σε φορητές συσκευές και παρείχε πληροφορίες (κείμενα, ει-
κόνες, αφηγήσεις) για κάθε έκθεμα. Η τρίτη ομάδα εργάστηκε με τη βοήθεια φύλλου 
εργασίας το οποίο περιείχε πληροφορίες και εικόνες για τα εκθέματα και ερωτήσεις 
που έπρεπε να απαντηθούν. Η διαδικασία και συμπεριφορά μάθησης για τον κάθε μα-
θητή καταγράφηκε με τη βοήθεια κάμερας που βρισκόταν στο καπέλο του και στη συ-
νέχεια κωδικοποιήθηκε. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές της πρώτης 
ομάδας είχαν σε μεγαλύτερο βαθμό αλληλεπίδραση με το σύστημα αλλά και με τους 
συμμαθητές τους, παρουσιάζοντας το μεγαλύτερο αριθμό συζητήσεων. Αντιθέτως, οι 
μαθητές της δεύτερης ομάδας παρουσίαζαν το μικρότερο βαθμό συνεργασίας ενώ είχαν 
την τάση να παρατηρούν ένα εύρημα και αμέσως να απομακρύνονται χωρίς να χρησι-
μοποιούν τις δυνατότητες του συστήματος. Όσον αφορά τους μαθητές της τρίτης ομά-
δας, παρόλο που παρουσίασαν υψηλότερο βαθμό και συχνότητα συνεργασίας από ότι 
οι μαθητές της δεύτερης ομάδας, εντούτοις φάνηκε ότι η προσοχή τους ήταν ευκολό-
τερο να αποσπαστεί και να ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες άσχετες με το στόχο 
τους. 

Χρήση φορητών συσκευών στη διδασκαλία Μαθηματικών 

Η χρήση φορητών συσκευών στην εκπαίδευση και ειδικά στη διδασκαλία μαθηματι-
κών βρίσκεται σε νηπιακό στάδιο (Baya'a, & Daher, 2009). Ο αριθμός σχετικών ερευ-
νών που έχουν εντοπιστεί στη βιβλιογραφία δεν είναι μεγάλος ενώ λίγες από αυτές 
περιγράφουν τη χρήση κατάλληλων εφαρμογών.  
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Μαθητές Γ΄ τάξης δημοτικού στο Midwestern των Ηνωμένων Πολιτειών εξασκήθηκαν 
στην εκμάθηση των πινάκων του πολλαπλασιασμού μέσω i-Pod (Kiger κ.α., 2012). 
Στις συσκευές είχαν εγκατασταθεί εφαρμογές κατάλληλες για εξάσκηση στον πολλα-
πλασιασμό και επίλυση προβλημάτων με πολλαπλασιασμό. Ο εκπαιδευτικός κατά τη 
διάρκεια ενός τετάρτου της σχολικής χρονιάς παρουσίαζε κάθε μέρα μια εφαρμογή 
στην τάξη και άφηνε τους μαθητές να εξασκηθούν μέσω της εφαρμογής αυτής για 10 
λεπτά. Στο τέλος φάνηκε ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές είχαν υψηλότερη επίδοση και 
μπορούσαν να εκτελέσουν πολλαπλασιασμό διψήφιων αριθμών ευκολότερα από συμ-
μαθητές τους οι οποίοι είχαν εξασκηθεί μέσω μαθηματικών παιχνιδιών, με σειρές α-
ριθμών ή στο σπίτι μέσω κατάλληλων ιστοσελίδων που συνέστησε ο εκπαιδευτικός.  

Οι Lan, Sung, Tan, Lin και Chang, (2010) χρησιμοποίησαν Tablet για τη βελτίωση των 
ικανοτήτων εκτίμησης του αποτελέσματος αριθμητικών προβλημάτων μαθητών Δ΄ τά-
ξης δημοτικού. Ο κάθε μαθητής είχε στη διάθεση του ένα tablet συνδεδεμένο με μια 
πλατφόρμα που αποτελείτο από τρία παράθυρα. Το πρώτο αποτελούσε τον προσωπικό 
χώρο του μαθητή διότι οι σημειώσεις που έγραφε σε αυτό ήταν ορατές μόνο από τον 
ίδιο. Οι σημειώσεις που γράφονταν στο ομαδικό και στο δημόσιο παράθυρο ήταν ορα-
τές από τους υπόλοιπους μαθητές της ομάδας και από όλη την τάξη αντίστοιχα. Ο μα-
θητής είχε την δυνατότητα να σύρει σημειώσεις από το προσωπικό στο παράθυρο της 
ομάδας και μετά από συζήτηση στο δημόσιο παράθυρο για να συζητηθούν στην τάξη 
τα αποτελέσματα των ομάδων. Η επίδοση και ο τρόπος συνεργασίας των μαθητών συ-
γκρίθηκε με συμμαθητές τους οι οποίοι διδάχθηκαν με αντίστοιχη διαδικασία με τη 
διαφορά ότι έγραφαν τις απαντήσεις τους σε χαρτί. Παρόλο που φάνηκε ότι οι δύο 
ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά στην επίδοση εντούτοις παρατηρήθηκε καλύτερη συ-
νεργασία μεταξύ των μαθητών της πειραματική ομάδας όπου φάνηκε ότι όλοι αισθά-
νονταν ίσοι στην ομάδα και εξέφραζαν ευκολότερα την άποψη τους. 

Εισηγήσεις για κατάλληλες εφαρμογές 

Εντοπίζεται ένα πλήθος εφαρμογών οι οποίες παρέχονται δωρεάν, είναι απλές στη 
χρήση και μπορούν εύκολα να εγκατασταθούν στα έξυπνα τηλέφωνα των μαθητών και 
να αξιοποιηθούν κατά τη διδασκαλία των μαθηματικών. Οι εφαρμογές αυτές διαθέτουν 
όλα τα πλεονεκτήματα ενός δυναμικού περιβάλλοντος και μπορούν να αποδειχθούν 
πολύτιμες, ειδικά σε περιπτώσεις σχολείων όπου είναι αδύνατο να υπάρχει ένας ηλε-
κτρονικός υπολογιστής ανά μαθητή. Το κύριο χαρακτηριστικό των εφαρμογών αυτών 
αποτελεί η δυναμικότητα των σχημάτων. Οι μαθητές μπορούν να έχουν στη διάθεση 
τους ένα τεράστιο πλήθος παραδειγμάτων, σε αντίθεση με ένα συμβατικό περιβάλλον 
με χρήση χαρτιού, μολυβιού και γεωμετρικών οργάνων όπου θα μπορούσαν να κατα-
σκευάσουν ένα μόνο στατικό σχήμα (Laborde, Kynigos, Hollebrands, & Strasser, 
2006). Μετακινώντας ένα μόνο σημείο, το σχήμα αλλάζει μορφή αλλά οι μαθηματικές 
σχέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του παραμένουν αμετάβλητες. Η 
δυνατότητα αυτή προσφέρει στους μαθητές την ευκαιρία, να εξετάσουν την ορθότητα 
των υποθέσεων τους και τις επαληθεύσουν ή να τις απορρίψουν (Laborde κ.ά., 2006˙ 
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Marrades & Gutierrez, 2000) μετρώντας, παρατηρώντας και συγκρίνοντας τα σχήματα 
και τα στοιχεία τους (Arcavi & Hadas, 2000). 

Παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι η «Trigonometry Unit Circle». Μετακινώντας το 
κατάλληλο σημείο ο μαθητής μπορεί να σχηματίσει διαφορετική γωνιά κάθε φορά, πα-
ρατηρώντας και σχετίζοντας το πρόσημο του κάθε τριγωνομετρικού της αριθμού με το 
τεταρτημόριο στο οποίο ανήκει η τελική της πλευρά.  

    

Εικόνα 1: Η εφαρμογή «Trigonometry Unit Circle» 

Επίσης, η εφαρμογή «Graphing Calculator» επιτρέπει στους μαθητές να σχεδιάσουν με 
ακρίβεια γραφικές παραστάσεις διαφόρων συναρτήσεων εισάγοντας των τύπο τους. 
Με τον τρόπο αυτό μπορούν εύκολα να συνδέσουν τις τροποποιήσεις του τύπου με τις 
μεταβολές στη γραφική παράσταση της συνάρτησης.  

Τέλος, μέσω της εφαρμογής «Geometry Pad» οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να σχε-
διάζουν γεωμετρικές κατασκευές με σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, κάθετες και παράλ-
ληλες ευθείες, κύκλους, κωνικές τομές και άλλα και να υπολογίζουν μήκος ευθύγραμ-
μων τμημάτων και μέτρο γωνιών. Στη συνέχεια, μπορούν να τροποποιούν τα σχήματα 
αυτά και να τα αλλάζουν δυναμικά παρατηρώντας διάφορες σχέσεις και καταλήγοντας 
σε συμπεράσματα.  
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Εικόνα 2: Η εφαρμογή «Graphing Calculator» 

 

   

Εικόνα 3: Η εφαρμογή «Geometry Pad» 

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής χρήσης των συγκεκριμένων εφαρμογών, με μικρό α-
ριθμό μαθητών είναι πολύ ενθαρρυντικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες περι-
πτώσεις οι μαθητές ανακάλυψαν από μόνοι τους και χρησιμοποίησαν ορισμένες λει-
τουργίες τους. Η εμπλοκή τους στις μαθησιακές δραστηριότητες αυξήθηκε, ενισχύθηκε 
το αίσθημα συνεργασίας μεταξύ τους και το ενδιαφέρον τους για το μάθημα.  

Συμπεράσματα 

Παρά το γεγονός ότι η χρήση των φορητών συσκευών έχει μελετηθεί στη διδασκαλία 
διάφορων σχολικών μαθημάτων όπως οι Φυσικές Επιστήμες, η Ιστορία, οι ξένες γλώσ-
σες και πολλά άλλα γνωστικά αντικείμενα, εντούτοις το πλήθος ανάλογων ερευνών για 
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το μάθημα των Μαθηματικών, ειδικά στη Μέση Εκπαίδευση, είναι αρκετά περιορι-
σμένο. Κρίνεται απαραίτητη αρχικά η μελέτη της αποτελεσματικότητας της μεθόδου 
και στα μαθηματικά και στη συνέχεια ο σχεδιασμός κατάλληλων εφαρμογών. Οι εφαρ-
μογές αυτές θα πρέπει να έχουν στόχο να βοηθήσουν το μαθητή να μπορέσει να οπτι-
κοποιήσει πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες και σχέσεις ώστε να τις αντιληφθεί και να 
τις κατανοήσει καλύτερα, να προωθούν τη διερευνητική διδασκαλία και τη συνεργα-
σία. Οι σημερινοί μαθητές διαθέτουν στις τσάντες τους πανίσχυρους υπολογιστές που 
συνήθως οι εκπαιδευτικοί τους απαγορεύουν να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Αν όμως αξιοποιηθούν με τους κατάλληλους τρόπους τότε θα συμβάλουν 
ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τα μαθηματικά και να ενισχυθούν τα 
κίνητρα τους.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι απόψεις μαθητών της Γ΄ Λυκείου για τη 
χρήση της τεχνικής των clickers στη σχολική τάξη. Διερευνώνται θέματα που αφορούν 
την ίδια την τεχνική, τη χρήση των κινητών τηλεφώνων αλλά και την ενίσχυση ή μη 
του ενδιαφέροντός τους για τις διδασκόμενες έννοιες.  

Λέξεις-Κλειδιά: CRS, clickers, Socrative, ερωτηματολόγιο, Γ΄ Λυκείου. 

Εισαγωγή 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η δυνατότητα συνεχούς προσήλωσης των ατόμων που α-
κούν μια διάλεξη κυμαίνεται στα 15-20 min (Johnstone & Percival, 1976; Middendorf 
& Kalish, 1996). Στις μέρες μας η διάρκεια αυτή αναμένεται να βαίνει διαρκώς μειού-
μενη, μιας που στις παραδοσιακές αιτίες απόσπασης της προσοχής των μαθητών, θα 
πρέπει να προστεθούν και οι σύγχρονες («έξυπνα» κινητά, «έξυπνα» ρολόγια κ.τ.λ.). 
Για το λόγο αυτό οι διδάσκοντες καλούνται καθημερινά να βρίσκουν τρόπους να αντι-
παρέρχονται αυτού του προβλήματος, εμπλέκοντας τον μαθητή στη διαδικασία της μά-
θησης και επανεκκινώντας τακτικά το χρόνο προσήλωσής τους. Η παραδοσιακή μέθο-
δος διδασκαλίας που υπακούει στο δασκαλοκεντρικό πρότυπο λίγα μπορεί να καταφέ-
ρει σε αυτό τον τομέα. 

Στον αντίποδα της παθητικής μάθησης (ο μαθητής ακούει, παρατηρεί και σημειώνει) 
βρίσκονται οι μέθοδοι της ενεργού μάθησης (active learning). Σε αυτές τις μεθόδους, 
που εφαρμόζονται από την αρχαιότητα, ο μαθητής συμμετέχει ενεργά και μετατρέ-πε-
ται από παθητικό δέκτη σε συνδιαμορφωτή της διαδικασίας παραγωγής της νέας γνώ-
σης. Δεν είναι παράξενο που αυτές οι μέθοδοι γενικά θεωρούνται ανώτερες από τις 
παραδοσιακές διαλέξεις (Bransford, Brown, & Cocking, 2000; Mazur, 1997).  

Υπάρχει πλήθος τεχνικών με τις οποίες μπορεί να επιτευχθεί η εμπλοκή των μαθητών 
στη διαδικασία της μάθησης. Μερικές από αυτές περιλαμβάνουν την επίλυση προβλη-
μάτων, τις ομαδικές συζητήσεις, τη διατύπωση ερωτημάτων, το παιχνίδι ρόλων, τη με-
λέτη περίπτωσης κ.τ.λ. Η διαχείριση των τεχνικών αυτών μπορεί να γίνει εν πολλοίς 
και μέσω των συστημάτων τηλεκαταγραφής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
(Classroom Response Systems – CRS ή πιο απλά clickers). Στα συστήματα clickers ο 
κάθε μαθητής έχει το δικό του «τηλεκοντρόλ». Κάθε φορά που ο καθηγητής  προβάλλει 
σε μια οθόνη ένα πρόβλημα ή περιγράφει ένα σενάριο, το οποίο καταλήγει σε μια ερώ-
τηση πολλαπλής επιλογής, οι μαθητές «ψηφίζουν» την ορθή, κατά τη γνώμη τους, 
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απάντηση. Ο διδάσκων έχει στη διάθεσή του, μέσω του κατάλληλου λογισμικού, το 
ιστόγραμμα των απαντήσεων των μαθητών του και βάσει αυτού επιλέγει πώς θα συνε-
χίσει την παράδοσή του. Το ιστόγραμμα μπορεί να προβληθεί και στους μαθητές και 
μέσω της συζήτησης που θα αναπτυχθεί ή και νέων (εργαστηριακών πολλές φορές) 
δεδομένων μπορεί να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ανατροφοδότηση. Η χρήση των εν 
λόγω συστημάτων έχει γίνει αντικείμενο ευρύτατης μελέτης  (Caldwell, 2007; Draper 
& Brown, 2004; Lantz, 2010; Patterson, Kilpatrick, & Woebkenberg, 2010). Όμως, 
παρά τα πολλά θετικά που επιφέρει στη διδασκαλία η εφαρμογή τους, δεν δύναται να 
αγνοηθεί ένα σημαντικό μειονέκτημα της εισαγωγής τους στην εκπαίδευση, το οποίο 
δεν είναι άλλο από το υψηλό τους κόστος. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το 
μειονέκτημα, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πολλές διαδικτυακές εφαρμο-
γές/πλατφόρμες, οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες (καθηγητή και μαθητές) την διε-
ξαγωγή μαθημάτων με clickers, χωρίς την αγορά του απαιτούμενου hardware και λο-
γισμικού. Αντίθετα το ρόλο των «τηλεκοντρόλ» παίζουν τα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα 
και τα tablets. Όλοι οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι με τη διαδικτυακή πλατφόρμα, ενώ 
ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στατιστική ανάλυση των απαντήσεων 
των μαθητών του σε πραγματικό χρόνο. Μια από αυτές τις πλατφόρμες είναι και η 
πλατφόρμα Socrative. Αυτή την πλατφόρμα έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιούμε ως ε-
πικουρική κάποιων παραδόσεων χημείας στο σχολείο μας. Πρόσφατα συνάδελφοι άλ-
λης σχολικής μονάδας ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα Socrative σε 
μάθημά τους και το γεγονός αυτό είχε θετική ανταπόκριση στους μαθητές (Παπαχρή-
στου, Βορβή, & Κοκκίνου, 2015). 

Η ταυτότητα της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα αφορά μαθητές της Γ΄ Λυκείου των σχολικών ετών 2015-2016 και 
2016-2017, στους οποίους έγινε 3-ωρη επανάληψη των διδαχθεισών εννοιών στο τέλος 
του σχολικού έτους. Το μάθημα επικουρήθηκε από την πλατφόρμα Socrative και από 
τους μαθητές ζητήθηκε να φέρουν στην τάξη «έξυπνα» κινητά και tablets. Τα μαθήματα 
κύλησαν ομαλά. Όμως, δεν έλειψαν προβλήματα με το δίκτυο, μιας που η κάλυψη της 
αίθουσας που χρησιμοποιήθηκε από το Wi-Fi του σχολείου μας δεν ήταν η επιθυμητή. 
Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 83 μαθητές θετικού προσανατολισμού. 

Τα μαθήματα διεξήχθησαν με τις βασικές έννοιες κάθε ενότητας να παρουσιάζονται σε 
PowerPoint και ακολούθως τους μαθητές να απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις στην 
πλατφόρμα Socrative. Παράδειγμα ερώτησης φαίνεται στην εικόνα 1. Οι απαντήσεις 
των μαθητών γίνονταν ανώνυμα, ενώ μετά από κάθε ερώτηση αποκαλύπτονταν στους 
μαθητές τα ποσοστά των απαντήσεων των συμμαθητών τους και ακολουθούσε η απα-
ραίτητη συζήτηση. 
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Εικόνα 1: Μια εκ των ερωτήσεων, όπως φαίνεται στην οθόνη του εισηγητή. Από την ε-
πιλογή «how’d we do?» ο διδάσκων βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις απαντήσεις των 
μαθητών του. Από τις επιλογές «previous» και «next» ο εισηγητής μπορεί να μεταβεί 

στην επόμενη ή την προηγούμενη ερώτηση κλείνοντας τη δυνατότητα επιπλέον απαντή-
σεων στο παρόν ερώτημα. 

Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Η πρώτη ερώτηση που τέθηκε στους μαθητές μετά το τέλος των 3-ωρων μαθημάτων 
σχετίζονταν με την ευκολία χρήσης της πλατφόρμας Socrative. Από τους μαθητές ζη-
τήθηκε να αγνοήσουν τα μικρά προβλήματα που ανέκυψαν με το δίκτυο. Το 89 % των 
μαθητών απάντησε πως ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας είναι «πάρα 
πολύ»/«πολύ» εύκολος. Στον αντίποδα μόλις 1 στους 83 μαθητές θεωρεί ότι υπάρχει 
δυσκολία χρήσης. 

Οι επόμενες δυο ερωτήσεις αφορούσαν την ίδια την τεχνική. Κατ’ αρχάς ρωτήσαμε 
τους μαθητές κατά πόσο πιστεύουν ότι η ένταξη του συστήματος των clickers στο «κα-
θημερινό μάθημα» θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών (ανεξαρτήτως του τρόπου 
εισαγωγής τους, π.χ. με «τηλεκοντρόλ», με tablets κ.τ.λ.). Στη συνέχεια τους ζητήσαμε 
να εκτιμήσουν αν η εφαρμογή των clickers με τη χρήση των κινητών τους τηλεφώνων 
θα βοηθήσει τη διδασκαλία. Σαν αντιπαράδειγμα τους θέσαμε υπ’ όψιν ότι ένα πιθανό 
μειονέκτημα μπορεί να είναι η απόσπαση της προσοχής τους από άλλα apps, τα sms 
κ.τ.λ. Οι απαντήσεις των μαθητών συνοψίζονται στην εικόνα 2. 

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά το πρώτο εκ των δυο ερωτημάτων, οι μαθητές ξεκάθαρα πι-
στεύουν ότι η τεχνική των clickers και η αλληλεπίδραση που αυτή επάγει (καθηγητή-
μαθητών αλλά και των μαθητών μεταξύ τους), θα ενισχύσει το ενδιαφέρον τους (εικόνα 
2α). Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο 3 στους 83 μαθητές απάντησαν αρνητικά στο ως άνω 
ερώτημα. 

Από την άλλη πλευρά, αν και το ποσοστό των μαθητών που εγκρίνουν τη χρήση των 
κινητών τηλεφώνων στο μάθημα είναι υψηλό (40 %, εικόνα 2β), είναι αντίστοιχα 
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υψηλό και το ποσοστό εκείνων που είναι επιφυλακτικοί απέναντι στη μονιμοποίηση 
μιας τέτοιας διαδικασίας. Οι μαθητές φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι είτε οι ίδιοι είτε 
κάποιοι εκ των συμμαθητών τους θα επηρεαστούν αρνητικά από μια τέτοια «νομιμο-
ποίηση» των κινητών τηλεφώνων, μιας που οι «πειρασμοί» απόσπασης της προσοχής 
τους θα αυξηθούν. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι μαθητές της Γ΄ 
Λυκείου, προκειμένου να απαντήσουν, σίγουρα επηρεάζονται και από τον τρόπο που 
συνήθισαν να μαθαίνουν τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός ότι το ως άνω ερώτημα 
ετέθη σε μαθητές που διένυαν τις τελευταίες ώρες παρουσίας τους στο σύστημα της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει και αυτό τη σημασία του. Θα ήταν ενδιαφέρον να 
μπορούσαμε να συγκρίνουμε την άποψη των μαθητών της Γ΄ Λυκείου κατά το μήνα 
Μάιο με αυτή των μαθητών της Α΄ Λυκείου κατά το μήνα Οκτώβριο, θέτοντας στους 
μικρότερους μαθητές την επιλογή τα clickers να ενέχονται συχνά στην εκπαιδευτική 
πράξη. 

 

Εικόνα 2: Οι απόψεις των μαθητών της Γ΄ τάξης: (α) για την τεχνική των clickers (β) 
για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στην τάξη . 

Οι επόμενες δυο ερωτήσεις σχετίζονταν με την ανωνυμία των απαντούντων, η οποία 
εφαρμόστηκε στα μαθήματά μας. Στο ερώτημα αν θα προτιμούσαν οι μαθητές μας οι 
απαντήσεις τους να ήταν επώνυμες, οι 2 στους 3 απάντησαν είτε θετικά (12 %) είτε ότι 
δεν έχει για αυτούς σημασία (61 %). Από την άλλη πλευρά, ένα ποσοστό 27 % των 
μαθητών μας επιλέγει την ανωνυμία ως τη βέλτιστη μορφή συμμετοχής. Επιπλέον, παρά 
το ότι το 73 % των ερωτηθέντων δεν θεωρούν την ανωνυμία σημαντική, μόλις το 11 % 
πιστεύει ότι η ανωνυμία δεν θα βοηθήσει την εκπαιδευτική πράξη (εικόνα 3α). Με άλλα 
λόγια, ενώ η πλειονότητα των μαθητών μας θέλει να απαντά και να τεκμηριώνει τις 
απόψεις της επώνυμα, αποδέχεται ότι η ανωνυμία μπορεί να βοηθήσει τους υπόλοιπους 
συμμαθητές τους να συμμετάσχουν στο μάθημα, χωρίς να μπουν στη βάσανο της προ-
σωπικής κρίσης και κριτικής. Σε αυτό το σημείο διαπιστώνεται ότι μέσω της τεχνικής των 
clickers, μαθητές που συνήθως δυσκολεύονται «να σηκώσουν το χέρι τους» έχουν την ευ-
καιρία να συμμετάσχουν ενεργά στο μάθημα. 

Στη συνέχεια οι μαθητές της Γ΄ τάξης ρωτήθηκαν σχετικά με το αν τους ενδιαφέρει να 
γνωρίζουν τις απαντήσεις των συμμαθητών τους (εικόνα 3β). Το 71 % αυτών δήλωσε ότι 
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επιθυμεί να γνωρίζει τις άλλες απόψεις. Πράγματι κατά τις παραδόσεις μας, μαθητές 
μας μπήκαν στη διαδικασία να υποστηρίξουν την απάντησή τους έναντι των άλλων 
επιλογών και των συμμαθητών τους που τις επέλεξαν. Το γεγονός της ανάπτυξης γόνι-
μου διαλόγου και αντιπαραθέσεων στην τάξη ενέπλεξε τους μαθητές ενεργά στην εκ-
παιδευτική πράξη και παράλληλα τους έκανε να ανακαλέσουν έννοιες και θεωρίες που 
θα τους έδιναν τη δυνατότητα να θέσουν ενώπιον των συμμαθητών τους περισσότερα 
επιχειρήματα. 

 

Εικόνα 3: Γράφημα των απαντήσεων των 83 μαθητών της Γ΄ τάξης σε ερώτηση σχε-
τικά: (α) με την ανώνυμη συμμετοχή τους και (β) με τη γνώση των απόψεων των συμ-

μαθητών τους. 

Κατά τη γνώμη μας τα κρισιμότερα ερωτήματα που ετέθησαν στους μαθητές μας ήταν 
τα δυο τελευταία, τα οποία συνοψίζονται στην εικόνα 4. 

 

Εικόνα 4: (α) Γράφημα της γνώμης των μαθητών του θετικού προσανατολισμού για τη 
χρήση της πλατφόρμας Socrative στα μαθήματα επανάληψης. (β) Γράφημα των απαντή-

σεων των 83 μαθητών της Γ΄ τάξης σε ερώτηση σχετική με τη θέση των clickers στις 
παραδόσεις πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων. 

Οι μαθητές ρωτήθηκαν κατά πόσο τους άρεσε η διεξαγωγή της επανάληψης της ύλης 
μέσω κυρίως ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και με τη βοήθεια της μεθόδου των 
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clickers. Από το γράφημα της εικόνας 4α προκύπτει ότι η πλειονότητα των μαθητών 
μας (σχεδόν 9 στους 10) έμεινε ευχαριστημένη από τα συγκεκριμένα μαθήματα. Το 
γεγονός αυτό μας δίνει το έναυσμα να συνεχίσουμε να εντάσσουμε τα clickers στο μά-
θημα της χημείας. Τέλος, οι μαθητές ρωτήθηκαν αν τέτοιου είδους «καινοτομίες» έ-
χουν θέση στην Γ΄ Λυκείου, μια τάξη που είναι ιδιαίτερα απαιτητική, κυρίως για τα 
παιδιά που στοχεύουν, μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων, να επιτύχουν σε κάποια 
από τις υψηλόβαθμες σχολές. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι σε ποσοστό 
62 % οι μαθητές μας αποδέχονται την χρήση τέτοιου είδους πρακτικών και στην τελευ-
ταία και ίσως πιο αγχωτική τάξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.   

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία συζητείται η στάση των μαθητών του θετικού προσανα-τολι-
σμού του Λυκείου μας απέναντι στην εισαγωγή των τεχνικών clickers στο μάθημα της 
χημείας. Οι μαθητές θεωρούν ότι η πλατφόρμα Socrative που επιλέχθηκε είναι φιλική 
προς το χρήστη και πιστεύουν ότι η εισαγωγή της στην εκπαιδευτική πράξη θα ενδυ-
ναμώσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Από την άλλη αποδέχονται το γεγονός ότι η «νο-
μιμοποίηση» των κινητών τηλεφώνων μπορεί να ενισχύσει την απόσπαση της προσο-
χής κάποιων εξ αυτών. Επιπροσθέτως, οι μαθητές μας πιστεύουν ότι η δυνατότητα της 
ανωνυμίας θα ενισχύσει τη συνολική ενεργό συμμετοχή. Η συμμετοχή των μαθητών 
ενισχύθηκε στο μάθημα και από την ανακοίνωση εκ μέρους του διδάσκοντος των πο-
σοστών που έλαβαν οι διάφορες απαντήσεις στα ζητήματα πολλαπλής επιλογής που 
ετέθησαν. Τέλος, οι μαθητές μας έμειναν ικανοποιημένοι από τη χρήση της πλατφόρμας 
Socrative και από τη διεξαγωγή της επανάληψης της ύλης κυρίως μέσω ερωτήσεων 
πολλαπλής επιλογής, ενώ σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αποδέχονται τη χρήση των 
clickers και στην απαιτητική τελευταία τάξη του Λυκείου. 
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Περίληψη 

Κατά το σχολικό έτος 2016-17 πραγματοποιήθηκε στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 
διαθεματική συνδιδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας 
και της Πληροφορικής στην Α΄ και Β΄ τάξη. Η δράση εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπου-
δών της Νεοελληνικής Γλώσσας και γινόταν για κάθε εμπλεκόμενο τμήμα μία ώρα την 
εβδομάδα σε αίθουσα εξοπλισμένη με οκτώ σταθμούς εργασίας. Στην παρούσα εισή-
γηση παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο, το πρόγραμμα σπουδών, η εφαρμογή και η 
αποτίμηση της διαθεματικής συνδιδασκαλίας από μαθητές και καθηγητές. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γλωσσική Διδασκαλία, Τ.Π.Ε., διαθεματικότητα, συνδιδασκαλία. 

Εισαγωγή 

Η ευρεία αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας ως μέσο γραφής, 
ανάγνωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας επαναπροσδιόρισε το περιεχόμενο και το 
συγκείμενο της γλωσσικής εκπαίδευσης. Οι όροι πολυγραμματισμοί (multiliteracies), 
πολυτροπικότητα (multimodability) και σχεδιασμός (design) αποτυπώνουν τους νέους 
προσανατολισμούς στη διδασκαλία της γλώσσας. Οι Τ.Π.Ε. αντιμετωπίζονται στη 
γλωσσική διδασκαλία κυρίως ως μέσα πρακτικής γραμματισμού, ενώ παράλληλα επι-
χειρείται να αναδειχθεί η κριτική ανάγνωσή τους στο κοινωνικό πλαίσιο και οι αλλαγές 
που επιφέρουν κατά την παραγωγή λόγου (Κουτσογιάννης κ.α., 2011). Το γλωσσικό 
μάθημα καλείται να καλλιεργήσει γραμματισμούς πέραν του κλασικού, να αναπλαι-
σιώσει γνώσεις για τον κόσμο, να αναπτύξει μια επικοινωνιακή κειμενική ικανότητα 
και να κατασκευάσει εγγράμματες ταυτότητες προσαρμοσμένες στην εκτεταμένη 
χρήση των Τ.Π.Ε. (Κουτσογιάννης, 2012). 

Στα προγράμματα σπουδών του γλωσσικού μαθήματος στην Ελλάδα, αλλά και διε-
θνώς, καθώς επίσης και στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας αντανακλάται αυτή η 
τάση: προβάλλεται μέσα από τις εκτενείς αναφορές στη διδακτική αξιοποίηση του Δια-
δικτύου και τις προτάσεις για αξιοποίηση ανοικτών διερευνητικών περιβαλλόντων, για 
ενσωμάτωση εργαλείων παρακολούθησης της διαδικασίας της γραφής και συμπαρα-
γωγής λόγου, για χρήση Web 2.0 εφαρμογών, για ομαδοσυνεργατική μέθοδο και σχέ-
δια εργασίας, ενώ υποδεικνύεται η συνεργασία με τον καθηγητή Πληροφορικής. Ανα-
δεικνύεται έντονα η ανάγκη για μία ολιστική/διαθεματική προσέγγιση της γλωσσικής 
διδασκαλίας, η οποία προϋποθέτει και τη δημιουργία ρηγμάτων στην αυστηρή δόμηση 
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του σχολικού χρόνου, όπως και στην αυστηρή μόνωση των διδακτικών αντικειμένων 
(ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και ΠΣ για την Ελληνική Γλώσσα στο Γυμνάσιο). Το ολιστικό, οριζό-
ντιο μοντέλο εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πραγματικότητα προσφέρεται 
για ένα ευρύ πεδίο διαθεματικής προσέγγισης, καθώς επιχειρείται η ουσιαστική ενσω-
μάτωση των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. στον κορμό των γνωστικών αντικειμένων του 
Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) και της χρήσης τους ως μέσων συνεργατικής και ανα-
καλυπτικής μάθησης (Αργύρης & Δημητρακοπούλου, 2004). Εγχείρημα διαθεματικών 
διδασκαλιών εφαρμόστηκε και στην κυπριακή εκπαιδευτική κοινότητα με συστημα-
τικό τρόπο στους άξονες: βελτίωση διδασκαλίας, αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, 
αποτελεσματικότητα σχολείου, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών (Μαυρικίου 
& Σαββίδης, 2016, Πισσάρη & Αντωνίου, 2016). 

Στο παραπάνω πλαίσιο, επιχειρήθηκε στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο κατά το σχο-
λικό έτος 2016-2017 διαθεματική συνδιδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος με την 
Πληροφορική. Η δράση εντάχθηκε στο ΠΣ της Νεοελληνικής Γλώσσας των τάξεων Α΄ 
(2 τμήματα) και Β΄ (4 τμήματα) και γινόταν για κάθε εμπλεκόμενο τμήμα μία ώρα την 
εβδομάδα σε αίθουσα εξοπλισμένη με 8 σταθμούς εργασίας.  

Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της συνδιδασκαλίας, οι 
διδακτικές προσεγγίσεις που σχεδιάστηκαν σε συνδυασμό με τα εργαλεία των Τ.Π.Ε. 
που χρησιμοποιήθηκαν και τέλος, η αποτίμηση από καθηγητές και μαθητές. 

Θεωρητικό πλαίσιο και περιγραφή της διαθεματικής διδασκαλίας 

Προτεραιότητα του εγχειρήματος των διαθεματικών διδασκαλιών στο Βαρβάκειο Πρό-
τυπο Γυμνάσιο ήταν να αξιοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. ως μέσο πρακτικής ψηφιακού γραμμα-
τισμού, κριτικής ανάγνωσης, κατανόησης και παραγωγής λόγου.  

Το παιδαγωγικό πλαίσιο των συνδιδασκαλιών άντλησε τις βασικές αρχές από τη θεω-
ρία του κοινοτικού εποικοδομητισμού (communal constructivism) (Σαπουντζής, 2011), 
σύμφωνα με την οποία οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση τους ενεργά μαζί με τους άλ-
λους και για τους άλλους σε ένα συνεργατικό περιβάλλον (Holmes κ.α., 2001). Η μά-
θηση μέσω κοινωνικής αλληλεπίδρασης αποτελεί συστατικό στοιχείο για την παιδα-
γωγική ανάπτυξη μαθητών και εκπαιδευτικών σε ένα σχολείο που λειτουργεί ως εκπαι-
δευτικός οργανισμός (ΟΟΣΑ, 2016). Οι μαθητές εργάστηκαν με την ομαδοσυνεργα-
τική μέθοδο. Επιδιώχθηκε να δημιουργηθούν ποικίλοι σχηματισμοί ομάδων, ώστε στο 
τέλος κάθε μαθητής να έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους συμμαθητές του.  

Γλωσσοδιδακτικά η προσέγγιση της διαθεματικής συνδιδασκαλίας έγινε με βάση τα 
κειμενικά είδη στη μη ρυθμιστική της εκδοχή (Κουτσογιάννης κ.α., 2015). Δόθηκε έμ-
φαση στην παραγωγή λόγου, ατομικά και συνεργατικά, η οποία αντιμετωπίστηκε ως 
μια δυναμική διαδικασία. Οι μαθητές εκπαιδεύτηκαν σε όλο το φάσμα της διαδικασίας 
πρόσληψης και παραγωγής του ψηφιακού λόγου, από τη συλλογή και την επεξεργασία 
του υλικού μέχρι την τελική του δημοσίευση. Επισκέφτηκαν και διερεύνησαν ιστοσε-
λίδες, αξιολόγησαν ψηφιακές πληροφορίες, επεξεργάστηκαν κείμενα σε ποικίλα 
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ψηφιακά περιβάλλοντα (επεξεργαστές κειμένου, προγράμματα παρουσίασης, wiki, 
blog, GoogleDocs, κλπ), έφτιαξαν συνεργατικά ψηφιακές δημιουργίες, εργάστηκαν 
στη συμπαραγωγή λόγου, εκπαιδεύτηκαν στις νέες μορφές κειμενικότητας που εντάσ-
σονται στη δυναμική της καθημερινής ζωής λειτουργώντας ως κοινότητα μάθησης. Με 
την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας ακολουθούσε αποτίμηση−αξιολόγηση που έ-
δινε έμφαση σε ποιοτικές περιγραφές και απαιτούσε την ενεργητική συμμετοχή όλων 
των εμπλεκόμενων, μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Η στοχοθεσία και το πρόγραμμα σπουδών της διαθεματικής συνδιδασκαλίας διαμορ-
φώθηκε με την ισότιμη συνεργασία των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, Φιλόλογου και 
καθηγητή Πληροφορικής. Τέθηκαν από κοινού οι στόχοι για κάθε διδακτική ενότητα, 
σχεδιάστηκαν σενάρια και δραστηριότητες σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους του 
ΠΣ, τις μαθησιακές ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε τμήματος. 
Αξιοποιήθηκαν είτε διαθεματικές εργασίες του σχολικού εγχειριδίου της γλώσσας, είτε 
σενάρια από την εκπαιδευτική βάση Πρωτέας, ενώ σε πολλές δραστηριότητας υιοθε-
τήθηκαν στοιχεία της μεθόδου project. Παράλληλα, στις υπόλοιπες ώρες που προβλέ-
πονται στο ΩΠ για το γλωσσικό μάθημα (2 ώρες για την Α΄ και 1 ώρα για τη Β΄ τάξη) 
οι μαθητές ασκούνταν με τον Φιλόλογό τους σε όλους τους γραμματισμούς που υπα-
γορεύει το αναλυτικό πρόγραμμα, με τους οποίους οι μαθητές εξοικειώνονταν και μέσα 
από τη διαθεματική συνδιδασκαλία καθώς αυτή διεύρυνε τις δεξιότητες κατανόησης 
και παραγωγής λόγου σε ποικίλα επικοινωνιακά πλαίσια και σε ένα εύρος δραστηριο-
τήτων ψηφιακού γραμματισμού. 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης υπήρξε καθοδη-
γητικός, συμβουλευτικός, βοηθητικός και συντονιστικός (Παυλίδου, 2013). Οι εκπαι-
δευτικοί σχεδίαζαν από κοινού τις δραστηριότητες σύμφωνα με τους στόχους του ΠΣ 
ενσωματώνοντας την ανάλυση του εκάστοτε εργαλείου. Κατά τη διδακτική διαδικασία 
εναλλάσσονταν ανάλογα με τη διδακτική ενότητα της Γλώσσας και της Πληροφορικής, 
τις δυσκολίες των ομάδων, ενώ και οι δύο υποστήριζαν την εργασία και υποβοηθούσαν 
το έργο των ομάδων, συντόνιζαν τη διαδικασία της μάθησης, παρέμβαιναν όπου έκρι-
ναν απαραίτητο για να τονίσουν, να διορθώσουν, να εστιάσουν και να συνοψίσουν, 
όσα παρουσιάζονταν από τις ομάδες. 

Περιγραφή διαθεματικών διδασκαλιών Α΄ Γυμνασίου 

Στην Α΄ Γυμνασίου οι Τ.Π.Ε. εφαρμόστηκαν σε δύο τμήματα από δύο Φιλολόγους και 
αξιοποιήθηκαν με στόχο την κατανόηση και παραγωγή των κειμενικών ειδών (περι-
γραφή, αφήγηση, επιχειρηματολογία, πολυτροπικά κείμενα), λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεταβλητές κατά τη διδασκαλία και την παραγωγή του ψηφιακού λόγου. 

Στόχος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων ήταν να ασκηθούν οι μαθητές στον ψη-
φιακό γραμματισμό κατά την παραγωγή λόγου. Για το σκοπό αυτό ενσωματώθηκε στη 
διδασκαλία και η ανάλυση του ψηφιακού μέσου που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, έτσι 
ώστε ο σχεδιασμός του γραπτού λόγου να γίνει με βάση την ιδιαιτερότητα του μέσου. 
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου ετέθησαν ως στόχοι 
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η εξοικείωση με (α) τεχνικές δεξιότητες και βασικά στοιχεία γραφής ηλεκτρονικών 
κειμένων (β) γλωσσικά εργαλεία υποστήριξης κατά τη συγγραφή, όπως εργαλεία ορ-
θογραφικού και γραμματικού έλεγχου και κριτική αξιοποίησή τους (γ) προγράμματα 
παρουσίασης, τα οποία λειτουργούν συνοδευτικά προς τον προφορικό λόγο και επι-
βάλλουν ένα διαφορετικό σχεδιασμό παραγωγής γραπτού λόγου (περιληπτική και επι-
γραμματική πληροφορία, πολυτροπικότητα). 

Αν και η στοχοθεσία ήταν κοινή επιλέχθηκε εν μέρει διαφορετική προσέγγιση των 
Τ.Π.Ε., γεγονός που υπαγορευόταν από τις μαθησιακές ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
κάθε τμήματος. Το ένα τμήμα εργάστηκε κυρίως με διαδικτυακές εφαρμογές 
(GoogleDocs, StoryJumper, Wordle). Το δεύτερο τμήμα εργάστηκε με μεγαλύτερο α-
ριθμό ψηφιακών εφαρμογών οι οποίες με εξαίρεση το StoryJumper ήταν offline (MS 
Word και PowerPoint, CmapTools, MovieMaker).  

Αξιοποιήθηκε το πνεύμα του σχολικού εγχειριδίου στο οποίο εμπεριέχονται και πολυ-
τροπικά κείμενα δημοσιευμένα σε ιστοσελίδες, ενώ εμφανής είναι και η επιρροή των 
κειμενοκεντρικών και επικοινωνιακών αντιλήψεων καθώς και των πολυγραμματι-
σμών. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν δραστηριότητες στις οποίες προτείνονται οι 
Τ.Π.Ε. και έχουν κυρίως διαθεματικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, διαθεματικές ερευ-
νητικές εργασίες που βασίζονται σε αναζήτηση υλικού στο Διαδίκτυο, οργάνωση υλι-
κού και αποτύπωση των αποτελεσμάτων με ποικίλους τρόπους (PowerPoint, 
CmapTools, StoryJumper, Συννεφόλεξο/Wordle), δημιουργία ψηφιακής αφίσας, ανά-
λυση των χαρακτηριστικών ηλεκτρονικών κειμένων, συγγραφή ηλεκτρονικών κειμέ-
νων (MS Word, StoryJumper), αξιοποίηση της δικτυογραφίας που παρατίθεται στο τέ-
λος κάθε διδακτικής ενότητας του σχολικού βιβλίου. Επίσης, μέσω του ψηφιακού πε-
ριβάλλοντος συνεργατικής γραφής (GoogleDocs) οι μαθητές οικειοποιήθηκαν την 
πρακτική της συνεργατικής παραγωγής κειμένου. 

Με στόχο τη βιωματική απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με τη γλώσσα επιλέχθηκαν 
εύχρηστα ψηφιακά εργαλεία που ανέδειξαν τη δημιουργικότητα των μαθητών και στα-
διακά τους εξοικείωσαν με τις πρακτικές του ψηφιακού γραμματισμού. Ζητούμενο ή-
ταν να αντιληφθούν την ευελιξία και τη λειτουργικότητα των ψηφιακών αυτών εργα-
λείων, προκειμένου να τα εντάξουν στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται και πα-
ράγουν τον λόγο.  

Περιγραφή διαθεματικών διδασκαλιών Β΄ Γυμνασίου 

Το πρόγραμμα συνδιδασκαλίας στην Β΄ Γυμνασίου αφορούσε και στα τέσσερα τμή-
ματα, τη διδασκαλία των οποίων μοιράζονταν δύο Φιλόλογοι. Διαφορετικές επικοινω-
νιακές ανάγκες των τμημάτων οδήγησαν σε δύο διαφορετικές επιλογές, όσον αφορά 
στο ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας κι απόθεσης του υλικού, που λειτούργησε και 
ως γέφυρα μεταξύ του σχολικού και εξωσχολικού χωροχρόνου.  

Τα τμήματα Β2 και Β4 εργάστηκαν για τη δημιουργία ιστολογίου 
(https://schporosinvitation.blogspot.gr/) στο πλαίσιο ψηφιακής αρχικά πρόσκλησης 
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των μαθητών της Β' τάξης του Γυμνασίου Πόρου, με τους οποίους πραγματοποίησαν 
εκπαιδευτική ανταλλαγή τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2017. Το ιστολόγιο αξιο-
ποιήθηκε ως χώρος ανάρτησης εργασιών των μαθητών των δύο τμημάτων, φιλοξένησε 
όμως και υλικό από τα υπόλοιπα τμήματα της Β΄. Αντιστοίχως τα τμήματα Β1 και Β3 
αξιοποίησαν το ψηφιακό περιβάλλον wiki για συνεργατική γραφή, ανάρτηση και ανα-
τροφοδότηση από τους συμμαθητές τους και τους διδάσκοντες 
(http://digitalvarvakeio.pbworks.com/). Τα κείμενα που δημιουργήθηκαν στο wiki τρο-
φοδότησαν το ιστολόγιο των τμημάτων Β2 και Β4 και το ψηφιακό περιοδικό του σχο-
λείου (http://schoolpress.sch.gr/varv/).  

Το πρόγραμμα σπουδών της συνδιδασκαλίας στη Β΄ Γυμνασίου περιέλαβε τα ακό-
λουθα: (α) δημιουργία πολυτροπικών κειμένων/αφισών με την αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων του PowerPoint και ενσωμάτωση κωδικοποιημένης πληροφορίας με χρήση 
της Web 2.0 εφαρμογής QR Code Generator (β) αναζήτηση και αξιολόγηση πηγών από 
το Διαδίκτυο με έμφαση στα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων, στον σεβασμό στα 
πνευματικά δικαιώματα, στην έννοια της λογοκλοπής, στις άδειες Creative Commons 
και στη δημιουργική ενσωμάτωση των πληροφοριών σε παραγόμενα κείμενα με χρήση 
αναφορών/πηγών (γ) δημιουργία ηλεκτρονικών Λεξικών ορολογίας σε περιβάλλον 
wiki (δ) παραγωγή, συνεχή αναθεώρηση-διόρθωση και βελτιστοποίηση κειμένων, 
τόσο για την σύνθεση περίληψης από δοσμένο κείμενο όσο και για την ανάπτυξη κει-
μένων με αξιοποίηση πηγών και των δυνατοτήτων του προγράμματος επεξεργασίας 
κειμένων (MS Word) (ε) προφορικές παρουσιάσεις των μαθητών με χρήση πολυμέσων 
(PowerPoint, GoogleSlides) με σκοπό την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με το α-
κροατήριο (στ) απεικόνιση της δομής κειμένων για την αποδόμηση και για την παρα-
γωγή κειμένων στο προσυγγραφικό στάδιo με χρήση του λογισμικού εννοιολογικής 
χαρτογράφησης CmapTools (ζ) ψηφιακή αφήγηση/διασκευή λογοτεχνικών κειμένων 
με χρήση των εργαλείων MovieMaker και PowerPoint (η) οπτικοποίηση της πληροφο-
ρίας σε προσυγγραφικό στάδιο και εκμάθηση λεξιλογίου με αξιοποίηση της Web 2.0 
εφαρμογής Wordle (θ) ηχογράφηση προφορικού λόγου και ενσωμάτωσή του στο περι-
βάλλον wiki με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας ανάρτησης ηχητικών 
δεδομένων SoundCloud (ι) επικοινωνία μηνυμάτων και ιδεών με χρήση σύγχρονων τε-
χνολογιών (Padlet−ψηφιακός πίνακας ανακοινώσεων) στο πλαίσιο δράσης της Action-
Aid για τα παιδιά πρόσφυγες. Τέλος, για τα σχέδια εργασίας αξιοποιήθηκε και υλικό 
από τη βάση σεναρίων Πρωτέας. 

Αποτίμηση 

Κατά τη διαθεματική συνδιδασκαλία οι Τ.Π.Ε., ως αναπόσπαστο κομμάτι της μαθη-
σιακής διαδικασίας, δημιούργησαν αυθεντικές συνθήκες επικοινωνίας, ανέδειξαν τις 
νέες μορφές κειμενικότητας, όπως η πολυτροπικότητα, η υπερκειμενικότητα, η ανά-
κτηση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, υποστήριξαν την επαφή με ποικίλα κειμε-
νικά είδη και την εμπλοκή των μαθητών σε μία δυναμική διαδικασία αυτοδιόρθωσης 
του προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από την εξελικτική πορεία σύνθεσης και πα-
ραγωγής που επιτρέπει η ρευστότητα του ψηφιακού κειμένου. 
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Το εγχείρημα της συνδιδασκαλίας αξιολογήθηκε από το σύνολο των μαθητών των τμη-
μάτων της Α΄ και Β΄ τάξης που συμμετείχαν με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού 
τύπου. Από την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των μαθητών εκτίμησε ότι το όλο εγχείρημα και το τελικό αποτέλεσμα 
ήταν «Μάλλον Θετικό». Οι μαθητές θεώρησαν ότι η συνδιδασκαλία συνέβαλε στην 
κατανόηση των εννοιών του γλωσσικού μαθήματος και «αρκετά» έως «πολύ» στη βελ-
τίωση του γραπτού λόγου, αλλά και στην κατανόηση εννοιών της Πληροφορικής. Επι-
πλέον, δεν δημιουργήθηκε σύγχυση για τους ρόλους των δύο καθηγητών. Τέλος, οι 
μαθητές εκτίμησαν ότι η συνδιδασκαλία συνέβαλε στην καλλιέργεια κλίματος συνερ-
γασίας μεταξύ τους. Οι μαθητές όμως θεώρησαν ότι χρειαζόταν περισσότερος χρόνος 
για την αποδοτική εκμάθηση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, καθώς και για την 
υλοποίηση των διαθεματικών δραστηριοτήτων. Τέλος, το τμήμα της Α΄ τάξης που ερ-
γάστηκε κυρίως με διαδικτυακές (online) εφαρμογές εμφανίστηκε περισσότερο θετικό 
ως προς την εμπέδωση εννοιών του μαθήματος της Πληροφορικής (80% αντί 34%) σε 
σχέση με εκείνο που εργάστηκε κυρίως με offline εφαρμογές, αποτέλεσμα που χρήζει 
περισσότερης διερεύνησης και μελέτης. 

Η συνδιδασκαλία αποτιμήθηκε ως πολύ θετικό εγχείρημα και από τους εμπλεκόμενους 
εκπαιδευτικούς, που θεώρησαν ότι συνέβαλε στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ο 
γόνιμος διάλογος, ο αναστοχασμός και η ετεροπαρατήρηση οδήγησαν στη βελτίωση 
και εξέλιξη διδακτικών στρατηγικών και δεξιοτήτων, ενώ τα γνωστικά αντικείμενα 
Γλώσσας και Πληροφορικής προσεγγίστηκαν ολιστικά. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί 
λειτουργώντας δημιουργικά μέσα σε ένα περιβάλλον που τους παρείχε στήριξη και α-
σφάλεια αντιμετώπισαν από κοινού προβλήματα ή απρόβλεπτα περιστατικά που προ-
έκυψαν στην πορεία της διδασκαλίας και αφορούσαν κυρίως τεχνικά θέματα. Από ά-
ποψη βέβαια χρόνου προετοιμασίας η διαθεματική συνδιδασκαλία ήταν μία πολύπλοκη 
και δύσκολη διαδικασία κυρίως ως προς την επιλογή των κατάλληλων εργαλείων 
Τ.Π.Ε. για την υλοποίηση των στόχων του γλωσσικού μαθήματος, αλλά και ως προς 
τον σχεδιασμό διαθεματικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων που θα αγγίζουν τα 
ενδιαφέροντα των μαθητών. Επίσης, απαιτήθηκε εξωσχολικός χρόνος και από τους δύο 
εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση της ψηφιακής δραστηριότητας των μαθητών, 
τον ψηφιακό σχολιασμό και την ανατροφοδότηση κυρίως στο συνεργατικό περιβάλλον 
wiki. 

Όσον αφορά στους μαθητές, θεωρούμε ότι η διαθεματική συνδιδασκαλία ενθάρρυνε 
την ενεργό εμπλοκή των μαθητών, καλλιέργησε δεξιότητες και στρατηγικές μεταγνω-
στικού χαρακτήρα καθώς και δεξιότητες συνεργασίας, ενώ μετασχημάτισε την τάξη σε 
κοινότητα μάθησης. Η ταυτόχρονη παρουσία δυο εκπαιδευτικών διευκόλυνε τη διαχεί-
ριση της τάξης, καθώς μείωσε την αναλογία μαθητών-καθηγητών και συνέβαλε στην 
καλύτερη υποστήριξη των μαθητών κατά την υλοποίηση των ομαδοσυνεργατικών δρα-
στηριοτήτων. Επιπλέον, θεωρούμε ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών αντικατοπτρί-
στηκε στους μαθητές και ενίσχυσε τη δική τους συνεργασία και εμπλοκή. 

Ιδιαίτερα σημαντική βέβαια για το όλο αυτό εγχείρημα, υπήρξε η υποστήριξη της 
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Διεύθυνσης του σχολείου, που πρόσφερε συνεχή ενθάρρυνση στην υλοποίηση της συν-
διδασκαλίας και άμεση απόκριση στην εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προέκυπταν κυρίως τεχνολογικής φύσεως. 

Αντί επιλόγου 

Όπως προκύπτει από την αποτίμηση μαθητών και καθηγητών το όλο εγχείρημα υπήρξε 
επιτυχές. Η συνεργατική διάθεση και η πολύ καλή επικοινωνία των εκπαιδευτικών, 
καθώς και το κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίας αποδοχής που είχε δημιουργηθεί συ-
νέβαλαν στην επιτυχή του ολοκλήρωση. Η χρήση των εργαλείων Τ.Π.Ε. για τη σχεδί-
αση, σύνθεση και δημιουργία ψηφιακών κειμένων έδωσαν τη δυνατότητα υλοποίησης 
σύνθετων σχεδίων εργασίας. Οι περιορισμοί και οι δυνατότητες των εργαλείων Τ.Π.Ε. 
συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και διεύρυνση των συγγραφικών δεξιοτήτων. Οι διαδι-
κασίες αξιολόγησης που εφαρμόστηκαν στην τάξη, έδωσαν τη δυνατότητα στους μα-
θητές για αναστοχασμό και μια συνεχή αυτοαξιολόγηση και αυτοδιόρθωση του γρα-
πτού τους, γεγονός που συνέβαλε στη βελτίωση της ποιότητας των εργασιών τους. Τέ-
λος, η εμπλοκή των μαθητών σε διαθεματικές ομαδικές εργασίες, τους βοήθησε να 
βελτιώσουν ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, επίδειξης ανεκτικότητας, κατανό-
ησης διαφορετικών απόψεων καθώς και την ικανότητα διαπραγμάτευσης. 

Ενδεχόμενες βελτιώσεις στον σχεδιασμό της συνδιδασκαλίας, στον τεχνολογικό εξο-
πλισμό αλλά και στη θετική στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ενσωμάτωση 
των Τ.Π.Ε., στην αναδιάρθρωση του ΩΠ και του σχολικού χρόνου και στη διαθεματική 
προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση και 
στην επέκταση ανάλογης μελλοντικής προσέγγισης. Άλλωστε μία τέτοια συνεργατική 
πρακτική συνιστά και μία προσπάθεια αλλαγής και ανανέωσης της σχολικής πραγμα-
τικότητας καθώς αποτελεί μία τομή στην κυρίαρχη παράδοση της διδασκαλίας. Έρχε-
ται να αντικαταστήσει τη μοναχική πραγματικότητα και την απομόνωση της διδασκα-
λίας και να την μετατρέψει σε μία κοινωνική διαδικασία. 
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Διερευνητικές και ανακαλυπτικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες χρησιμοποι-
ούν γνωστικά εργαλεία: Από τις CAI έως τις STEM προσεγγίσεις 
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Περίληψη 

Το ερευνητικό πρόβλημα της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των διερευνητικών 
και ανακαλυπτικών διδακτικών προσεγγίσεων οι οποίες χρησιμοποιούν γνωστικά ερ-
γαλεία και η διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης των υπολογιστικών γνωστικών ερ-
γαλείων στις διερευνητικές και ανακαλυπτικές προσεγγίσεις από τις CAI έως τις STEM 
προσεγγίσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι διάφορες φάσεις της εισαγω-
γής και της χρήσης των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο 
των διερευνητικών και ανακαλυπτικών διδακτικών προσεγγίσεων, παρουσιάζονται τα 
γνωστικά ή νοητικά εργαλεία και αναλύονται τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης αναλύ-
ονται τα γνωστικά υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν στις διερευνητικές και ανακαλυπτικές προσεγγίσεις μάθησης. Τέλος πα-
ρουσιάζεται η εκπαίδευση STEM και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιεί τα υπολογιστικά 
γνωστικά εργαλεία σε διερευνητικές και ανακαλυπτικές προσεγγίσεις μάθησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διερευνητική μάθηση, Ανακαλυπτική μάθηση, Γνωστικά εργαλεία, 
Εκπαίδευση STEM 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής τονίζει τη σημασία της συμμετοχής 
των μαθητών σε δραστηριότητες μάθησης οι οποίες βασίζονται στη διερεύνηση, την 
ενεργό συμμετοχή, την αυτενέργεια, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό των μαθη-
τών, επίσης την κατασκευή της γνώσης από τους μαθητές. Η κοινωνική μάθηση θεω-
ρείται επίσης πολύ σημαντική, με τη μορφή της συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους 
και με το δάσκαλο. 

Παρόλο που η συζήτηση για το εάν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα βελτιώνουν την επί-
δοση των μαθητών συνεχίζεται, η έρευνα δείχνει ότι τα υπολογιστικά περιβάλλοντα 
μάθησης μπορούν να υποστηρίξουν την κατασκευαστική και τη διερευνητική μάθηση 
(constructive and inquiry based learning) (Scardamalia & Bereiter 1991, Fund, 2007). 
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικά ή νοητικά 
εργαλεία (cognitive tools or mindtools), στα πλαίσια της διερευνητικής και ανακαλυ-
πτικής μάθησης (inquiry based and discovery learning), όπου τα εργαλεία τα οποία βα-
σίζονται στον υπολογιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διανοητικοί συνεργάτες 
των μαθητών, για τη δημιουργία μιας «γνωστικής σκαλωσιάς» (scaffolding) προς την 
«ουσιαστική μάθηση» (meaningful learning) (Korres, 2007, Jonassen, 2000). Η 
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δημιουργία γνωστικής σκαλωσιάς μέσω λογισμικών (software realized scaffolding) πε-
ριλαμβάνει εννοιολογικές πτυχές και διαφορετικές τεχνικές της γνωστικής σκαλωσιάς 
υλοποιημένες μέσω λογισμικών εργαλείων (Guzdial, 1995).  

Στην εργασία αυτή το ερευνητικό πρόβλημα είναι η μελέτη των διερευνητικών και α-
νακαλυπτικών διδακτικών προσεγγίσεων οι οποίες χρησιμοποιούν γνωστικά εργαλεία 
και η διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης των υπολογιστικών γνωστικών εργαλείων 
στις διερευνητικές και ανακαλυπτικές προσεγγίσεις από τις CAI (Computer Assisted 
Instruction) έως τις STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) προ-
σεγγίσεις.  

Ειδικότερα στην εργασία παρουσιάζονται οι διάφορες φάσεις της εισαγωγής και της 
χρήσης των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών) στην Εκ-
παίδευση, αναλύονται οι διερευνητικές και ανακαλυπτικές διδακτικές προσεγγίσεις, 
παρουσιάζονται τα γνωστικά ή νοητικά εργαλεία και αναλύονται τα χαρακτηριστικά 
τους, συζητείται το ερώτημα αν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα βελτιώνουν τη μάθηση, 
παρουσιάζονται τα ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας και αναλύονται τα γνωστικά υπολο-
γιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διερευ-
νητικές και ανακαλυπτικές προσεγγίσεις μάθησης. Παρουσιάζεται η εκπαίδευση 
STEM  και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιεί τα υπολογιστικά γνωστικά εργαλεία σε 
διερευνητικές και ανακαλυπτικές προσεγγίσεις μάθησης. Τέλος παρουσιάζονται συ-
μπεράσματα. 

Η εισαγωγή και χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και 
αρχικά είχε τη μορφή μάθησης από τον υπολογιστή (Computer Assisted Instruction - 
CAI), όπου οι υπολογιστές προγραμματίζονταν να διδάξουν τους εκπαιδευόμενους, με 
τρόπο που προσομοιάζει με την παραδοσιακή διδασκαλία από τον δάσκαλο. Η δεύτερη 
φάση ήταν η μάθηση για τους υπολογιστές, όπου οι μαθητές διδάσκονταν για τα μηχα-
νικά μέρη των υπολογιστών και τον προγραμματισμό. Η τελευταία φάση, η οποία α-
πορρίπτει τις υποθέσεις των δύο προηγούμενων φάσεων, είναι η χρήση των υπολογι-
στών ως γνωστικών ή νοητικών εργαλείων, όπου οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται ως 
διανοητικοί συνεργάτες των μαθητών (Jonassen, 2000, Korres, 2007). 

Διερευνητικές και ανακαλυπτικές διδακτικές προσεγγίσεις 

Σύμφωνα με τον De Jong (2006), η διερευνητική μάθηση (Inquiry based learning) είναι 
«μια προσέγγιση της μάθησης που περιλαμβάνει μια διαδικασία εξερεύνησης του φυ-
σικού ή του υλικού κόσμου και που οδηγεί σε ερωτήσεις, ανακαλύψεις και στον έλεγχο 
αυτών των ανακαλύψεων στην αναζήτηση νέας κατανόησης». Σύμφωνα με την μάθηση 
μέσω ανακάλυψης (Discovery learning) του Bruner (1960, 1966), ο κύριος ρόλος του 
καθηγητή είναι να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους μαθητές του να ανακαλύψουν τις 
διάφορες έννοιες και ιδέες και να αναπτύξουν μια στάση εξερεύνησης και πειραματι-
σμού απέναντι στη γνώση. 
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Οι κατασκευαστικές θεωρίες μάθησης (Constructivism) και οι κοινωνικό-πολιτιστικές 
θεωρίες μάθησης (socio-cultural theories of learning) προσέθεσαν στα θεωρητικά θε-
μέλια της μάθησης μέσω ανακάλυψης επικεντρώνοντας σε και διευρύνοντας διάφορες 
πτυχές της θεωρίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κονστρουκτιβισμό, που αναπτύ-
χθηκε από τον Piaget, τον Von Glasersfeld και άλλους σύγχρονους θεωρητικούς και 
ερευνητές, οι μαθητές κατασκευάζουν ενεργητικά τη γνώση χρησιμοποιώντας τις προ-
ϋπάρχουσες γνώσεις τους (Sinclair, 1987, Steffe, Cobb & Von Glasersfeld, 1988). 

Η θεωρία της κοινωνικής ανάπτυξης του Vygotsky, η οποία προσέθεσε στις κοινωνικές 
και πολιτιστικές πτυχές της ανακαλυπτικής μάθησης, υποστηρίζει ότι κάθε λειτουργία 
στην πολιτιστική ανάπτυξη του μαθητή εμφανίζεται δύο φορές: αρχικά σε κοινωνικό 
επίπεδο και στη συνέχεια σε προσωπικό επίπεδο (Vygotsky, 1978). Οι άνθρωποι, προ-
κειμένου να επικοινωνούν με το κοινωνικό περιβάλλον τους, χρησιμοποιούν «εργα-
λεία» (όπως ομιλία, γραπτή ομιλία, γνωστικά εργαλεία), η εσωτερίκευση των οποίων 
οδηγεί σε δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης (Crawford, 1996).  

Γνωστικά ή νοητικά εργαλεία 

Σύμφωνα με τον Jonassen (2000), τα γνωστικά ή νοητικά εργαλεία είναι περιβάλλοντα 
μάθησης και ηλεκτρονικά εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί ή προσαρμοστεί ώστε 
να λειτουργούν ως «διανοητικοί συνεργάτες» των μαθητών, προκειμένου να ενεργο-
ποιήσουν και να υποστηρίξουν την κριτική σκέψη και τη μάθηση ανώτερης τάξης. 

Η χρήση υπολογιστικών γνωστικών εργαλείων στη διδασκαλία και τη μάθηση ανα-
πτύσσεται επί του παρόντος στην Ελλάδα. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
ως γνωστικών εργαλείων αποτελεί μία πρακτική και αποτελεσματική μορφή χρήσης 
των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, καθώς δεν απαιτεί την ανάπτυξη ή τη χρήση καθαρά 
εκπαιδευτικού λογισμικού, αλλά την επιλογή και κατάλληλη χρήση λογισμικού που 
έχει ήδη αναπτυχθεί για εκπαιδευτικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς. 

Τα γνωστικά εργαλεία είναι γενικεύσιμα υπολογιστικά εργαλεία (Jonassen, 2000). Έ-
χουν απλό, δυναμικό φορμαλισμό και είναι εύκολο να τα μάθει κανείς (Jonassen, 
2000). Όμως δεν είναι απλά εργαλεία (Jonassen, 2000), ούτε εργαλεία με μηχανιστικό 
χειρισμό (fingertip tools) (Perkins, 1993). Τα γνωστικά εργαλεία αναδιοργανώνουν (ρι-
ζικά ανασυγκροτούν) τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές σκέφτονται (Pea, 1985) και 
στόχος τους είναι να ενεργοποιήσουν και να διευκολύνουν τη γνωστική διαδικασία 
(Kommers, Jonassen & Mayes, 1992). Τα γνωστικά εργαλεία υποστηρίζουν την κατα-
σκευή της γνώσης και τη μάθηση που μπορεί να μεταφερθεί (Jonassen, 2000). Υπο-
στηρίζουν, καθοδηγούν και επεκτείνουν τις διαδικασίες σκέψης των χρηστών τους 
(Derry, 1990). Είναι συσκευές κριτικής σκέψης (Jonassen, 2000) και δημιουργούν μία 
«γνωστική σκαλωσιά» προς την «ουσιαστική μάθηση» (Jonassen, 2000). 

Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα βελτιώνουν τη μάθηση; 

Η συζήτηση σχετικά με το εάν τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα βελτιώνουν τις 
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μαθησιακές επιδόσεις συνεχίζεται. Υπάρχουν αποτελέσματα μελετών σύμφωνα με τα 
οποία η μάθηση με βάση τις προσομοιώσεις δεν βελτιώνει σημαντικά τα αποτελέσματα 
των δοκιμασιών των εκπαιδευομένων (Reamon & Sheppard, 1997, Regan & Sheppard, 
1996). Άλλα αποτελέσματα δεν αποδεικνύουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της διδα-
σκαλίας που βασίζεται στην προσομοίωση και της αφηγηματικής διδασκαλίας (Carlsen 
& Andre, 1992).  

Ορισμένα ερευνητικά αποτελέσματα αποδεικνύουν σημαντικά πλεονεκτήματα της μά-
θησης με βάση την προσομοίωση (Chang et al., 2008, Colaso et al., 2002, Luo, Stravers 
& Duffin, 2005). Άλλα ερευνητικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η χρήση υπολογι-
στικών γνωστικών εργαλείων στη διδασκαλία οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της από-
δοσης των μαθητών σε δοκιμές που περιλαμβάνουν ερμηνεία των αποτελεσμάτων και 
εφαρμογή διαδικασιών και βελτίωση των ποιοτικών πτυχών του μαθήματος (ενεργός 
συμμετοχή των μαθητών, κοινωνική αλληλεπίδραση κλπ) (Korres & Kyriazis, 2010, 
Kyriazis, Psycharis & Korres, 2009, Korres, 2007). 

Ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας 

Κατά τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε ραγδαία εξέλιξη στο σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή ψηφιακών σεναρίων διδασκαλίας. Αυτά τα σενάρια περιλαμβάνουν καινοτόμες 
προσεγγίσεις διδασκαλίας και στρατηγικές (διερευνητικές και ανακαλυπτικές προσεγ-
γίσεις μάθησης) και αξιοποιούν τις δυνατότητες των  Τ.Π.Ε. (Sofos et al., 2015). Ως 
αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων μετασχηματισμών στον τομέα του διδακτικού σχεδια-
σμού έχουμε την ανάπτυξη και αξιοποίηση μεγάλου αριθμού εργαλείων σχεδιασμού 
της διδασκαλίας και την ολοένα αυξανόμενη ανάπτυξη και αξιοποίηση των ηλεκτρο-
νικών πυλών και αποθετηρίων που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό σεναρίων διδασκαλίας 
για πολλαπλά θέματα. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ηλεκτρονικών πυλών και αποθετηρίων είναι: 

 Η πλατφόρμα WISE (Web-Based Research Science Environment), η οποία έχει 
αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας Berkeley ( 
https://wise.berkeley.edu/  ). 

 Το αποθετήριο HotChalk ( http://www.Hotchalk.com ). 

 Η πλατφόρμα Aesop του IEP ( http://aesop.iep.edu.gr ). 

 Η πύλη Open Discovery Space ( http://portal.opendiscoveryspace.eu ). 

Τα γνωστικά υπολογιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ή μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σε διερευνητικές και ανακαλυπτικές προσεγγίσεις μάθησης 

Βάσεις δεδομένων (Databases) 

Τα εργαλεία της σημασιολογικής οργάνωσης είναι εργαλεία που βοηθούν τους μαθητές 
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να οργανώνουν και να αναπαραστήσουν οπτικά τις ιδέες που μελετούν και μαθαίνουν. 
Επιπλέον, οι βάσεις δεδομένων έχουν εισαχθεί και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που βασίζονται στη διερεύνηση και την ανακάλυψη, 
μετατρέποντας την παραδοσιακή προσέγγιση της παροχής πληροφοριών στους μαθη-
τές από τον δάσκαλο σε μια ενεργητική προσέγγιση βασισμένη στην έρευνα που συν-
δυάζει αναζήτηση πληροφοριών, ανάλυση και συνδυασμό δεδομένων και κοινωνική 
διαπραγμάτευση για τη σημασία των εννοιών. 

Υπολογιστικά φύλλα (Spreadsheets) 

Ο σκοπός της εισαγωγής και χρήσης υπολογιστικών φύλλων σε μαθησιακές δραστη-
ριότητες βασισμένες στη διερεύνηση και την ανακάλυψη είναι να μπορούν οι μαθητές 
να αναλύουν ανεξάρτητα μια προβληματική κατάσταση, αναγνωρίζοντας τις μεταβλη-
τές και τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και να δημιουργούν συναρτήσεις και τύ-
πους για τον υπολογισμό και το χειρισμό αυτών των μεταβλητών. Τα υπολογιστικά 
φύλλα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προ-
σομοιώσεων μοντέλων. 

Εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης 

Τα εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν 
δυναμικά σχέσεις αλλά και για να κατασκευάσουν προσομοιώσεις μοντέλων δυναμι-
κών συστημάτων. 

Το Easy Java Simulations (EJS) είναι ένα εργαλείο δυναμικής μοντελοποίησης το ο-
ποίο δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατασκευάσουν προσομοιώσεις μοντέλων 
και να πειραματιστούν με αυτά τα μοντέλα και επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων. 

Το Modellus είναι επίσης ένα εργαλείο δυναμικής μοντελοποίησης μέσω του οποίου οι 
μαθητές μπορούν να κατασκευάσουν προσομοιώσεις μοντέλων χρησιμοποιώντας πα-
ρουσιάσεις, γραφήματα και πίνακες τιμών. 

Το GeoGebra είναι ένα δυναμικό σύστημα μέσω του οποίου οι μαθητές μπορούν να 
δημιουργούν κατασκευές με σημεία, διανύσματα, ευθύγραμμα τμήματα, ευθείες, κω-
νικές τομές, επίσης μπορούν να χειρίζονται συναρτήσεις και να αλλάζουν δυναμικά τις 
παραπάνω κατασκευές. 

Μικρόκοσμοι (Microworlds) 

Ο όρος «μικρόκοσμος» (microworld) εισήχθη από τον Papert (1990) για να περιγράψει 
εξερευνητικά περιβάλλοντα μάθησης τα οποία χρησιμοποιούσαν τη χελώνα της Logo 
για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης των αρχών της Γεωμετρίας. 

Δύο από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία μικρόκοσμων είναι το Gabri-
Geometry και το Geometer’s Sketchpad, τα οποία είναι υπολογιστικά περιβάλλοντα 
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που υποστηρίζουν την ανάπτυξη προσεγγίσεων μάθησης βασισμένων στη διερεύνηση 
και την ανακάλυψη στη διδασκαλία της Γεωμετρίας. 

Εργαλεία συνομιλίας (Conversation tools) 

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να υποστηρίξουν την κοινωνική μάθηση μέσω των εργαλείων συ-
νομιλίας. Τα εργαλεία συνομιλίας περιλαμβάνουν τα εργαλεία σύγχρονης και ασύγ-
χρονης επικοινωνίας (Synchronous and asynchronous Conferencing) καθώς και τα κοι-
νωνικά δίκτυα (Social Networks). Ένας μεγάλος αριθμός από πλατφόρμες ή πύλες ό-
πως οι Moodle, Blackboard, Edmondo, Course Sites κλπ μας παρέχουν αποτελεσμα-
τικά εργαλεία συζήτησης για σκοπούς επικοινωνίας και εργαλεία τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε διερευνητικές και ανακαλυπτικές προσεγγίσεις μάθησης από α-
πόσταση. 

Εργαλεία οπτικοποίησης (Visualization tools) 

Τα σύγχρονα μαθηματικά λογισμικά όπως το Mathematica, το Maple, το Matlab  ή 
το Octave  χρησιμοποιούνται συχνά για να αναπαραστήσουν τις μαθηματικές σχέσεις 
στην επίλυση προβλημάτων, προκειμένου οι μαθητές να παρατηρούν τα αποτελέσματα 
οποιουδήποτε χειρισμού στο πλαίσιο συγκεκριμένων προβλημάτων, να αναπαραστή-
σουν τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και να μελετήσουν αλλαγές στην αναπαρά-
σταση μιας συνάρτησης ή ενός συστήματος ανάλογα με τις αλλαγές στις παραμέτρους 
της συνάρτησης ή του συστήματος. Τα εργαλεία οπτικοποίησης είναι επίσης χρήσιμα 
στην οπτικοποίηση πειραμάτων, με την κατασκευή γραφικών παραστάσεων δεδομέ-
νων που συλλέχθηκαν από πειράματα και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχε-
τικών με τις μεταβλητές των πειραμάτων και τις τιμές τους. 

Εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών (Concept mapping tools) 

Τα εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών, όπως το Cmap Tools, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο των διερευνητικών και ανακαλυπτικών προσεγγί-
σεων μάθησης, κυρίως ως εργαλεία που χρησιμοποιούνται για καταιγισμό ιδεών 
(brainstorming) και για την ανακεφαλαίωση και τον αναστοχασμό (reflection), προκει-
μένου να προωθηθεί η δημιουργική σκέψη, ο αναστοχασμός, οι μεταγνωστικές δεξιό-
τητες, η αναπαράσταση πολλαπλών λύσεων και επιλογών και η δημιουργία γνωστικής 
σκαλωσιάς για έννοιες και ιδέες, μέσω της αναπαράστασης των εννοιών και των σχέ-
σεών τους. 

Η εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) και 
τα υπολογιστικά γνωστικά εργαλεία σε διερευνητικές και ανακαλυπτικές προ-

σεγγίσεις μάθησης 

H εκπαίδευση STEM, σημαίνει εκπαίδευση στα αντικείμενα των Φυσικών Επιστημών, 
της Τεχνολογίας, των Επιστημών των Μηχανικών και των Μαθηματικών (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics). Αυτά τα τέσσερα σύμβολα αντιπροσω-
πεύουν τους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης STEM. Η εκπαίδευση STEM 
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ενσωματώνει έννοιες που συνήθως διδάσκονται σε ξεχωριστά μαθήματα σε διαφορε-
τικές τάξεις και υποστηρίζει την εφαρμογή της γνώσης σε πραγματικές καταστάσεις. 
Ένα μάθημα σε μια τάξη STEM περιστρέφεται γύρω από την εξεύρεση λύσης σε πραγ-
ματικά προβλήματα και υποστηρίζει τη μάθηση μέσω ερευνητικής εργασίας (project 
based learning). 

Η εκπαίδευση STEM υποστηρίζει την εγκάρσια διεπιστημονικότητα (transdisciplinary 
approach), όπου προκειμένου να μελετηθούν προβλήματα σε ένα από τα αντικείμενα 
του STEM, χρησιμοποιούνται μέθοδοι από ένα ή περισσότερα από τα υπόλοιπα αντι-
κείμενα του STEM. Για παράδειγμα, προκειμένου να μελετήσουμε την έννοια της στιγ-
μιαίας ταχύτητας στα προβλήματα κινήσεων της Φυσικής, μπορούμε να δημιουργή-
σουμε μία επαναληπτική διαδικασία μέσω ενός αλγορίθμου υλοποιημένου σε μία 
γλώσσα προγραμματισμού (For i=1 to n, do… ή Repeat ….. until ….) με την οποία να 
υπολογίζεται το όριο του Δx/Δt, καθώς το Δt τείνει στο 0.  

Στα μαθήματα STEM χρησιμοποιούνται κυρίως προσεγγίσεις μάθησης οι οποίες βασί-
ζονται στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση και χρησιμοποιούν υπολογιστικά 
εργαλεία σε μία διερευνητική διαδικασία κατά την οποία: 

α) Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων, με προ-
βλήματα προερχόμενα από τα αντικείμενα του STEM. 

β) Οι μαθητές χρησιμοποιούν υπολογιστικά γνωστικά εργαλεία σε όλες τις φάσεις των 
δραστηριοτήτων διερευνητικής και ανακαλυπτικής μάθησης. 

Υπάρχουν βέβαια και οι δραστηριότητες του «Unplugged STEM», δηλαδή των προ-
σεγγίσεων STEM οι οποίες δεν χρησιμοποιούν υπολογιστικά εργαλεία.  

Η εκπαίδευση STEM θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ως μία ξεχωριστή κατηγορία 
ή να ενσωματωθεί σε σχεδόν οποιοδήποτε θέμα και επίπεδο. Στα μαθήματα των Φυσι-
κών Επιστημών και των Μαθηματικών μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα προσεγγίσεις 
STEM, χρησιμοποιώντας γνωστικά υπολογιστικά εργαλεία. Στα μαθήματα των Κοινω-
νικών Επιστημών ή των Τεχνών μπορούν επίσης να εφαρμοστούν προσεγγίσεις STEM 
οι οποίες χρησιμοποιούν γνωστικά υπολογιστικά εργαλεία. Για παράδειγμα σε ένα μά-
θημα Κοινωνικών Επιστημών, στο οποίο διδάσκεται η Βιομηχανική Επανάσταση, οι 
μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν τη δική τους γραμμή συναρμολόγησης, χρησιμοποιώ-
ντας εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών ή εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης. Στη συ-
νέχεια μπορούν να δημιουργήσουν με τα χέρια τους (hands on) μία γραμμή συναρμο-
λόγησης, προγραμματίζοντας μία αυτοματοποιημένη διαδικασία ή αξιοποιώντας ηλε-
κτρονικούς αισθητήρες.  

Συμπεράσματα 

Οι προσεγγίσεις διδασκαλίας που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρέπει να προσφέρουν 
στους μαθητές μας τις προϋποθέσεις για να «μάθουν πώς να μαθαίνουν», αλλά και να 
μας δώσουν τις ευκαιρίες να «μάθουμε πώς να αλληλεπιδρούμε και να επικοινωνούμε» 
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με τους μαθητές μας, καθώς οι συνθήκες και οι κοινωνίες του μέλλοντος μεταβάλλο-
νται δυναμικά και ταχέως, έτσι οι ξεπερασμένες θεωρίες της μάθησης και της διδασκα-
λίας δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ούτε τις ανάγκες των μαθητών μας, ούτε τις ανά-
γκες τις δικές μας. 

Πολλά έχουν αλλάξει από την εποχή των CAI προσεγγίσεων έως τη σημερινή εποχή 
των προσεγγίσεων STEM. Οι προσεγγίσεις STEM είναι προσανατολισμένες σε πραγ-
ματικά προβλήματα και στην επίλυση προβλήματος, όπως και στη μάθηση μέσω ερευ-
νητικής εργασίας. Από τη φύση τους, αξιοποιούν και χρησιμοποιούν διερευνητικές και 
ανακαλυπτικές προσεγγίσεις μάθησης. Επίσης στο μεγαλύτερο μέρος τους αξιοποιούν 
και χρησιμοποιούν υπολογιστικά γνωστικά εργαλεία. 

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να μας δώσουν υπολογιστικά γνωστικά εργαλεία τα οποία μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε διερευνητικές και ανακαλυπτικές προσεγγί-
σεις μάθησης, με στόχο τόσο τη μεγιστοποίηση των ποσοτικών πτυχών της διδασκα-
λίας (βαθμολογίες μαθητών) όσο και τη βελτίωση των ποιοτικών πτυχών της διδασκα-
λίας και της μάθησης (ενδιαφέρον για το μάθημα, ενεργό συμμετοχή και κοινωνική 
αλληλεπίδραση στο μάθημα κλπ). 
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Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο στην προσχολική εκπαίδευση. Σχεδιασμός και αξιοποί-
ηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ψαθοπούλου Παγώνα-Ξανθή 
Εργαστηριακός Συνεργάτης Α ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής Αθήνας 

xpenny@hotmail.com  

Περίληψη 

Η εισαγωγή και η χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων, απασχόλησε έντονα τα τελευταία 
χρόνια, κάθε βαθμίδα αγωγής και εκπαίδευσης. Προβληματισμοί και διφορούμενες α-
πόψεις, καταγράφονται σχετικά με την εισαγωγή και χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου 
στην εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία, έρχεται να συνεισφέρει στις μελέτες σχεδια-
σμού, ανάπτυξης και εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων στην προσχολική εκπαίδευση. 
Πιο συγκεκριμένα, καταγράφονται τα στάδια δημιουργίας και εφαρμογής ενός ηλε-
κτρονικού βιβλίου για παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-3;5 ετών), και αξιολογείται η 
προσφορά του συνολικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη τους, αλλά και ειδικότερα στους 
επιμέρους τομείς ανάπτυξης. Τέλος, καταγράφονται οι περιορισμοί και οι δυσκολίες 
που προέκυψαν κατά την διαδικασία αυτή.  

Λέξεις-Κλειδιά: ηλεκτρονικό βιβλίο, προσχολική εκπαίδευση, σχεδιασμός, εφαρμογή. 

Εισαγωγή - εννοιολογική αποσαφήνιση 

Η είσοδος των τεχνολογιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην εκπαιδευ-
τική πραγματικότητα, μας ωθούν στη γνωριμία με το νέο τεχνολογικό «φαινόμενο», το 
ηλεκτρονικό βιβλίο. Παρόλα αυτά, το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν είναι κάτι νέο, αφού 
αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1987 και μάλιστα στη μορφή που το γνωρίζουμε 
έως σήμερα (Γαρουφάλλου, 2010). 

Ποικίλοι ορισμοί έχουν δοθεί για το ηλεκτρονικό βιβλίο, στη πάροδο των ετών ανά-
μεσα τους οι ακόλουθοι: «ένα ηλεκτρονικό βιβλίο είναι τα περιεχόμενα ενός βιβλίου που 
γίνονται διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή» (Hawkins,2000), «είναι ένα βιβλίο σε ψη-
φιακή μορφή που εκδίδεται με σκοπό την ανάγνωσή του σε ηλεκτρονικό αναγνώστη, σε 
υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή», (Wikipedia).  

Οι Cox, Ormes, Mohammed & Kerr (2001) και Rao (2001), εστίασαν στη λειτουργι-
κότητά του ηλεκτρονικού βιβλίου, διατυπώνοντας τον ορισμό ως εξής: το ηλεκτρονικό 
βιβλίο είναι ένα κείμενο ανάλογο με αυτό ενός βιβλίου, το οποίο είναι σε ψηφιακή 
μορφή, ώστε να μπορεί να προβάλλεται στην οθόνη ενός υπολογιστή. 

Μια άλλη προσέγγιση, εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο διαβάζονται τα ηλεκτρονικά 
βιβλία και είναι αυτή των Garner, Horwood & Sullivan (2002), όπου: το ηλεκτρονικό 
βιβλίο αφορά μία ηλεκτρονική έκδοση ενός έντυπου βιβλίου, το οποίο δύναται να α-
ναγνωστεί, είτε σε ένα προσωπικό υπολογιστή ή σε μια φορητή συσκευή σχεδιασμένη 
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ειδικά για το σκοπό αυτό. 

Η Cepulkauskaite (2000), δίνοντας έναν ευρύτερο ορισμό αναφέρει πως, το ηλεκτρο-
νικό βιβλίο είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί σε μια ειδική συ-
σκευή ή σε έναν υπολογιστή, αφού το κατεβάσουμε από το διαδίκτυο. Επιπλέον, η 
Σεμερτζάκη (2004) δίδει έναν γενικό ορισμό για το ηλεκτρονικό βιβλίο, ορίζοντάς το 
ως ένα κείμενο ή μια μονογραφία το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή. 

Ωστόσο, ο όρος «ηλεκτρονικό βιβλίο», δεν αφορά μόνο στην έκδοση ενός συμβατικού 
βιβλίου σε ψηφιακή μορφή. Αντίθετα, το ηλεκτρονικό βιβλίο, συνιστά ένα σύνθετο και 
δυναμικό- διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, κατάλληλο για μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Πρόταση για το σχεδιασμό και την εισαγωγή του «Η-
λεκτρονικού Βιβλίου» στην Εκπαίδευση,2009). 

Τα ηλεκτρονικά βιβλία στην εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση αποτελεί - όπως προαναφέρθηκε- τον πλέον καταλληλότερο χώρο για 
την εφαρμογή της τεχνολογίας των πολυμέσων, η αξιοποίηση των οποίων κάνει τη δι-
δασκαλία πιο ελκυστική για τα παιδιά και πιο αποτελεσματική μαθησιακά. 

Στο πλαίσιο αυτό, ποικίλες απόψεις και προτάσεις καταγράφονται για τη δημιουργία 
και εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων στην εκπαίδευση. Οι προτάσεις αυτές, στην 
Ελληνική πραγματικότητα, αφορούν κυρίως την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση (π.χ. Πρόταση για το σχεδιασμό και την εισαγωγή του ηλεκτρονικού βιβλίου 
στην εκπαίδευση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009), ενώ καταγράφονται σπανιότερες α-
ναφορές στην προσχολική εκπαίδευση (Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση, 2017). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, η εισαγωγή και χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών ανάγνω-
σης στο ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, φαίνεται πως προκαλεί αντιδράσεις σε μέ-
ρος της εκπαιδευτικής κοινότητας, λ.χ. στην Αμερική (Hu, 2011 ΕΚΕΒΙ), αλλά και ανά 
τον κόσμο (Λαπατούρα, 2011). Οι έρευνες αυτές καταλήγουν ότι, τελικά δεν έχει σα-
φώς διευκρινιστεί η θέση του ηλεκτρονικού βιβλίου στο πρόγραμμα σπουδών, ούτε 
έχουν διερευνηθεί επαρκώς οι προϋποθέσεις εισαγωγής του στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. 

Παρόλα αυτά, επιστήμονες ισχυρίζονται ότι τόσο το έντυπο όσο και το ηλεκτρονικό 
βιβλίο, μόνο φυσικοί σύμμαχοι μπορεί να είναι μεταξύ τους, γεγονός που υποδεικνύει 
την αναγκαία συνύπαρξη του ενός με το άλλο (Roncaglia,2003; Yokata & Teale, 2014). 
Η συνύπαρξη αυτή, μπορεί να είναι επιτυχημένη, όταν κάθε αλλαγή που πραγματο-
ποιείται έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να γοητεύονται ακόμη περισσότερο από το πα-
ραδοσιακό βιβλίο, αποφεύγοντας, ταυτόχρονα την παθητική χρήση του ηλεκτρονικού 
βιβλίου (Μαλαφάντης, 2010). 

Όλα όσα συζητήθηκαν στην παρούσα υποενότητα, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα 
χρήσης και του ηλεκτρονικού βιβλίου στην εκπαίδευση, για την επίτευξη ποικίλων 
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παιδαγωγικών σκοπών και στόχων, παράλληλα με το έντυπο βιβλίο. 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής δράσης 

Πλαίσιο διεξαγωγής δράσης – Στοιχεία δείγματος 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας, δημόσιου κέντρου προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης του δήμου Περιστερίου. 
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 20 παιδιά (15 αγόρια και 5 κορίτσια), ηλικίας 3- 
3;5 ετών, το σύνολο των οποίων χρησιμοποιεί «αρκετά συχνά» tablets ή κινητά (σύμ-
φωνα με απαντήσεις των γονέων). Η ανάπτυξη των παιδιών αυτών, συνάδει σχεδόν σε 
όλους τους τομείς ανάπτυξης με τα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους, πλην του τομέα 
της γλωσσικής ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, οι παιδαγωγοί εστιάζουν σε δραστηριό-
τητες που αφορούν το λόγο λ.χ. ενθάρρυνση έκφρασης συναισθημάτων ανάγνωση ι-
στορίας, διήγηση παραμυθιού κ.ά.  

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε από την παιδαγωγό, η ιδέα της δημιουργίας και εφαρ-
μογής ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, για παιδιά που εμφανίζουν τα συγκεκριμένα ανα-
πτυξιακά χαρακτηριστικά. Η ιδέα αυτή υποστηρίχτηκε επίσης από τις σημειώσεις της 
παιδαγωγού όπου «...τα παιδιά δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον όταν παρουσιάζουμε δια-
δραστικές εφαρμογές σε tablet λ.χ. κατά τη χρήση της εφαρμογής “Talking Giger”, συ-
γκριτικά με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας», γεγονός που πιθανότατα υποδηλώνει 
ότι αναμένουμε τα παιδιά να διατηρήσουν το ενδιαφέρον τους για περισσότερη ώρα 
και πιο εστιασμένα, ειδικά αν η εφαρμογή σχεδιαστεί για το αναπτυξιακό στάδιο στο 
οποίο βρίσκονται, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Άλλωστε, συμφώνα με τη βιβλιογραφία, στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της ανά-
πτυξης ηλεκτρονικών βιβλίων, τίθενται οι μεταβαλλόμενες κάθε φορά ανάγκες των 
χρηστών – αναγνωστών και ο δημιουργικός τους χαρακτήρας (Bennett& Landoni, 
2005). 

Σχεδιασμός ηλεκτρονικού βιβλίου  

Η παρούσα εφαρμογή σχεδιάστηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων και 
πλαισιώθηκε και με άλλες δράσεις, με σκοπό τα παιδιά να γιορτάσουν την ημέρα αυτή 
και να την συνδέσουν με την καθημερινότητά τους, αυξάνοντας τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες τους σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (γλωσσικό, νοητικό, κινητικό, συναι-
σθηματικό κ.ο.κ).  

Πράγματι, επιμέρους στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν Α. Στην εκμάθηση τρόπων, μέσω 
των οποίων μπορούν να τα φροντίσουν – προστατεύσουν (διατροφή, καθαριότητα, εμ-
βολιασμός κ.ά.), Β. Στη γνωριμία και ταξινόμηση των ζώων με βάση κάποιο χαρακτη-
ριστικό τους (οικόσιτα – ζούγκλας – που ζουν στο νερό, μικρά – μεγάλα, ψηλό – κοντό, 
ελαφρύ – βαρύ κ.ά.), Γ. Στην παρουσίαση τρόπων, μέσω των οποίων τα ζώα μπορούν 
να συνυπάρχουν με τον άνθρωπο (διασκέδαση- συντροφιά, ζώα φύλακες – οδηγοί 
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κ.ά.), Δ. Στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών (ενδεικτικά αναφέρουμε: λεπτή κινη-
τικότητα μέσω της χρήσης του tap, κοινωνικοποίηση μέσω της αλληλεπίδρασης με συ-
νομήλικους και ενηλίκους, ανάπτυξη φαντασίας κυρίως μέσω των εικόνων αλλά και 
των εικόνων που τους δημιουργούνται από το κείμενο κ.ο.κ.) και κυρίως στην γλωσ-
σική εξέλιξή τους (να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, να μπορούν να πραγματοποιή-
σουν απλές περιγραφές, να εκφράσουν τυχόν συναισθήματά τους). 

Επιπρόσθετα, για το σχεδιασμό της εφαρμογής μας, λάβαμε υπόψη μας τα ακόλουθα 
ερωτήματα – οδηγίες, όπως αυτά δίδονται βιβλιογραφικά: δώστε έμφαση στο είδος της 
εφαρμογής που θέλετε να δημιουργήσετε, σκεφτείτε πόση αλληλεπίδραση επιθυμείτε 
μέσα από την ιστορία, ποια στοιχεία θα προσδώσουν τη ζωτικότητα που επιδιώκετε, 
θα κάνετε χρήση ήχων ή άλλων διαδραστικών στοιχείων, τι στοιχεία θα τοποθετήσετε 
σε κάθε σελίδα, ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία ηλεκτρονικού 
βιβλίου, θα συνεργαστείτε με κάποιον ειδικό; (Hedlund, 2012). 

Το κείμενο της ιστορίας, σχεδιάστηκε με έμφαση στις ομοιοκαταληξίες (έμμετρο λόγο: 
«Η μαϊμού θα τρώει μπανάνες, και η αγελάδα μελιτζάνες...»), ώστε να προωθείται η 
γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχτηκε η χρήση ομοιοκατα-
ληξίας, εφόσον σύμφωνα με έρευνες, οι ρυθμικές λεκτικές εκφράσεις συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη του εν εξελίξει γλωσσικού οργάνου (Φλωρά, 2015).  

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επιλογή εικόνων που θα πλαισίωναν την 
ιστορία μας, αφού, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (Chukovsky,1971; Ντάκου,2003), τα 
παιδιά της προσχολικής ηλικίας γοητεύονται από ποιήματα που ζωντανεύουν μπροστά 
στα μάτια τους, καθώς στίχοι και στροφές μπορούν να ολοκληρώσουν την περιγραφή 
μιας σκηνής. Οι εικόνες, επιλέχτηκαν από το διαδίκτυο (αποκλειστικά από την παιδα-
γωγό, λόγω αδυναμίας εμπλοκής των παιδιών στη διαδικασία, για πρακτικούς λόγους) 
και επεξεργάστηκαν στο πρόγραμμα ζωγραφικής (paint). Υπήρξε προβληματισμός για 
το είδος των εικόνων που θα χρησιμοποιούνταν. Τελικά, επιλέχτηκαν οι εικόνες τύπου 
clip art που μπορούσαν να είναι ευκολότερα επεξεργάσιμες, κατά την δημιουργία του 
ηλεκτρονικού βιβλίου. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν οι γνώσεις μας 
επέτρεπαν την επεξεργασία περισσότερο ρεαλιστικών εικόνων, πιθανότατα αυτό να ή-
ταν ακόμη πιο ωφέλιμο για τα παιδιά. 

Το χιούμορ, αποτέλεσε ακόμη ένα κριτήριο κατά τη συγγραφή της ιστορίας μας, καθότι 
σύμφωνα με την βιβλιογραφία, τόσο το καταστασιακό, όσο και το λεκτικό χιούμορ 
(π.χ. «Η αρκούδα θα χορεύει, με τη γάτα χέρι – χέρι ... Και ο ελέφαντας θα ρίχνει, από 
πάνω τους νερά...»), ενθουσιάζει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας κατά τις ποικίλες από-
πειρες παρουσίασης της ποίησης και της λογοτεχνίας (Γιαννικοπούλου, 1999) και τα 
βοηθά στην συναισθηματική, λεκτική, νοητική κ.λπ. ανάπτυξη τους (Γεωργίου, 2001). 

Αφού δημιουργήθηκε το κείμενο, επιλέχτηκαν και τέθηκαν υπό επεξεργασία (συντέ-
θηκαν) οι εικόνες που θα πλαισίωναν την ιστορία μας, αναζητήσαμε τρόπους ψηφιο-
ποίησης / δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάνοντας μια σύντομη έρευνα στο 
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διαδίκτυο, προτείνονται διάφορες λύσεις ανάμεσα τους: Γλώσσα δημιουργίας εγγρά-
φων LaTeX, μέσω του PDF Creator, είτε από το word κάνοντας extract σε PDF, με τη 
χρήση του ανοιχτού κώδικα Sigil, μέσω της πλατφόρμας ZYYNE και άλλες. Τελικά 
επιλέξαμε την πλατφόρμα Zyyne, ως περισσότερο συμβατή στις δικές μας προτιμήσεις. 

Τέλος, η ψηφιοποίηση της ιστορίας που δημιουργήσαμε επιλέχτηκε για πολλαπλούς 
λόγους ανάμεσα στους οποίους θα μπορούσαμε να καταγράψουμε τους ακόλουθους: 
α. εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη, β. διατήρηση της προσοχής, 
γ. αξιοποίηση ενός μέσου που χρησιμοποιούν συχνά σπίτι και είναι εξοικειωμένα με 
αυτό, με τρόπο παιδαγωγικό - που στηρίζεται σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στό-
χους (συγκεκριμένη ώρα ενασχόλησης, στοχευμένο περιεχόμενο κ.λπ.), δ. εξάσκηση 
λεπτής κινητικότητας, κατά την αλλαγή των σελίδων, ε. διάδραση με τα τεχνολογικά 
μέσα. Ειδικότερα, η αλληλεπίδραση επιτυγχάνεται, καθώς οι χρήστες χρησιμοποιούν 
το ηλεκτρονικό βιβλίο χτυπώντας το (tapping), ή με το άγγιγμα ή σύρσιμο της οθόνης, 
είτε δίνοντας κλίση ή δονώντας την ίδια την ηλεκτρονική συσκευή (Sargeant, 2015). 

Εφαρμογή ηλεκτρονικού βιβλίου 

Στις 4 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των ζώων, ενημερώσαμε τα παι-
διά στην «παρεούλα», ότι θα διαβάσουμε μια ιστορία για να γιορτάσουμε την ημέρα 
των ζώων. Τα παιδιά κλήθηκαν ανά ομάδες των 4-5 ατόμων, να προσέρχονται διαδο-
χικά σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο, όπου γινόταν αυτή η ιδιαίτερη ανάγνωση (ε-
φόσον πρώτη φορά πραγματοποιούνταν ανάγνωση σε αυτή τη μορφή). 

Σε μία μικρότερη αίθουσα, καλούνταν να προσέλθουν κοντά στην παιδαγωγό και μαζί 
να διαβάσουν μια ιστορία για τα ζώα μέσα από την ηλεκτρονική συσκευή (tablet). Τα 
παιδιά, από την μία μεριά ξαφνιάστηκαν με το γεγονός ότι αυτή τη φορά δεν υπήρχε 
βιβλίο για την ανάγνωση [ Ο Μ (3;4 ετών) ρώτησε: ...τι ιστορία θα διαβάσουμε που 
είναι το βιβλίο;, ενώ ο Μ(3 ετών) αναρωτήθηκε: Ποιος μας έβαλε την ιστορία μέσα εδώ, 
ο γατούλης;, εννοούσε τον γάτο της εφαρμογής Talking Giger που ήδη χρησιμοποι-
ούμε), αλλά από την άλλη πλευρά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανυπομονησία για 
το εγχείρημα αυτό [ Ο Σ(3,5 ετών) ...έλα κυρία διάβασε το.. και η Λ(3,5ετών) ...τι ωραία 
χρώματα...]. Επίσης, έδειξαν μεγάλη επιθυμία για διάδραση με το μέσο, η οποία και 
επιτεύχθηκε διαδοχικά. Κατόπιν αιτήματος των παιδιών, η ιστορία διαβάστηκε ξανά 
και ξανά, ενώ τα παιδιά ήθελαν να έχουν ενεργό συμμετοχή, γυρνώντας τις σελίδες, 
αναπαράγοντας τις ομοιοκαταληξίες τις ιστορίας, επιθυμώντας να διαβάσουν στους φί-
λους τους εκείνα την ιστορία από το tablet κ.ά.. 

Η παιδαγωγός, υπενθύμιζε και στις τέσσερις ομάδες τη λήξη της ενασχόλησης, ώστε 
όλες οι ομάδες να μπορούν να συμμετέχουν ισόποσα (σε ορισμένο χρόνο), με το ηλε-
κτρονικό βιβλίο και έπειτα να οδηγηθούν στις δράσεις που το πλαισίωναν. Τα παιδιά, 
συχνά, εξέφρασαν την επιθυμία τους να παραμείνουν στην ανάγνωση ηλεκτρονικού 
βιβλίου για περισσότερο χρόνο, όμως η παιδαγωγός βασισμένη στο παιδαγωγικό συμ-
βόλαιο (που συμφώνησαν νωρίτερα και όριζε ότι κάθε ομάδα θα παραμείνει περί τα 
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δεκαπέντε λεπτά στην ηλεκτρονική ανάγνωση), τα προέτρεπε στις λοιπές δράσεις.  

Οφέλη εφαρμογής 

Τα παιδιά έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για την ανάγνωση της ιστορίας, με τη χρήση 
της ηλεκτρονικής συσκευής (tablet). Άλλωστε, οι νεαροί αναγνώστες ενθαρρύνονται 
να διαβάσουν, εάν η τεχνολογία είναι μέρος της αναγνωστικής τους εμπειρίας, και υ-
πάρχει ένας βαθμός αλληλεπίδρασης με το μέσο (Garrod & Weller, 2005).  

Επίσης, εκφράστηκαν με πολύ θετικό τρόπο για τις εικόνες που επιλέχτηκαν να πλαι-
σιώσουν την ιστορία, κάνοντας τα δικά τους σχόλια («κοίτα ο ελέφαντας κάνει πλάκα 
και άμα ρίξει πάνω μας νερό θα βραχούμε», «ωωω ναι τρώει μελιτζάνες και μπριάμ..χα-
χαχα.»), ενώ έδειξαν να διασκεδάζουν με τα στοιχεία χιούμορ που είχαν συμπεριληφθεί 
(«κοίτα κυρία, η αγελάδα τρώει τη μελιτζάνα... χαχαχαχα»). 

Πιο εστιασμένα, τα παιδιά συμμετείχαν για περισσότερη ώρα και με αυξημένο ενδια-
φέρον στην διαδικασία εξιστόρησης με τη χρήση ηλεκτρονικού βιβλίου, συγκριτικά με 
την παραδοσιακή μέθοδο εξιστόρησης του έντυπου βιβλίου (δηλαδή την ανάγνωση 
από τον παιδαγωγό και την απλή ακρόαση από το παιδί). Όπως προαναφέρθηκε συχνά 
δεν ήθελαν να σταματήσουν την ηλεκτρονική ανάγνωση. Άλλωστε, σύμφωνα και με 
έρευνες, η χρήση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου ευνοεί την προσέλκυση και διατήρηση 
της προσοχής ενός παιδιού, συγκριτικά με το στατικό – έντυπο βιβλίο (Smeets & Bus, 
2014). 

Επιπλέον, ανέπτυξαν ακόμη περισσότερο τη λεπτή κινητικότητα (συντονισμός χεριού 
ματιού) στην προσπάθειά τους να γυρίσουν τις σελίδες του ηλεκτρονικού βιβλίου. Την 
διαπίστωση αυτή έρχονται να υποστηρίξουν και άλλες μελέτες όπου, πράγματι, η 
χρήση και ένταξη των νέων τεχνολογιών ευνοεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κι-
νητικότητας, σε μονάδες προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης (Νικολοπούλου,2013). 

Ακόμη, πολλά παιδιά που ήταν περισσότερο εξοικειωμένα με τη χρήση της ηλεκτρονι-
κής συσκευής (tablet), έδειχναν σε άλλα (που ήταν λιγότερο εξοικειωμένα) την ορθή 
χρήση του, γεγονός που τα βοήθησε να αλληλεπιδράσουν (όσο αυτό είναι εφικτό), να 
αναπτύξουν αισθήματα ενσυναίσθησης, υποβοήθησης κ.λπ.  

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την παιδαγωγική αξία των συσκευών τε-
χνολογίας, υπό την έννοια ότι η συσκευή χρησιμοποιήθηκε για συγκεκριμένους σκο-
πούς και στόχους, σε ορισμένο χρονικό πλαίσιο και περιεχόμενο. Η έγκαιρη πρόσβαση 
των παιδιών στις νέες τεχνολογίες (από τα πρώτα χρόνια ζωής τους) θα τους εξασφα-
λίσει τα απαιτούμενα εφόδια, ώστε μελλοντικά να τις διαχειρίζονται αποτελεσματικό-
τερα (Βρύζας &Τσιτουρίδου, 2005), αρκεί – όπως στην περίπτωσή μας αυτό να γίνεται 
όχι ανεξέλεγκτα, αλλά μέσα σε συγκεκριμένο παιδαγωγικό – εκπαιδευτικό πλαίσιο. 
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η επιλογή του σωστού μέσου και ο τρόπος που 
οι ενήλικες το χρησιμοποιούν, καθορίζουν την ποιότητα της διαμορφούμενης εμπειρίας 

399

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



με τις νέες τεχνολογίες (Barr & Linebarger, 2017).  

Επιπλέον, τα παιδιά έκαναν ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ιστορίας (πώς 
τρέφονται τα ζώα, ποιες οι συνήθειες που έχουν, μιλήσαμε για τον τρόπο που τα περι-
ποιούμαστε κ.λπ.), και με αυτό τον τρόπο, αφενός ανέπτυξαν την σκέψη τους και διεύ-
ρυναν τις γνώσεις τους, αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με τα ζώα, αφετέρου 
οδηγήθηκαν αβίαστα σε δράσεις εκτός της ηλεκτρονικής συσκευής, που είχαμε εξαρ-
χής σχεδιάσει και πλαισίωναν την ιστορία μας (π.χ. συμβολικό παιχνίδι για την προ-
στασία και περιποίηση των ζώων). Σχόλια καταγράφηκαν και για τον τρόπο που χρη-
σιμοποιούν τα μέσα σε ώρες εκτός σχολείου, αναφέροντας λ.χ. «...παίζω παιχνίδια στο 
κινητό της μαμάς...» Λ (3,2). 

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, οι στόχοι που είχαμε θέσει ικανοποι-
ήθηκαν σε κάθε επίπεδο, προωθώντας την ομαλή (αβίαστη και με ελεύθερη επιλογή 
δράση) και ολόπλευρη ανάπτυξη (κατεγράφησαν σημαντικές βελτιώσεις στους ακό-
λουθους τομείς: λεπτή κινητικότητα, κοινωνικοποίηση - αλληλεπίδραση, γλωσσική ε-
νίσχυση, γνωστική ανάπτυξη) των παιδιών και δίνοντας τους την ευκαιρία να έρθουν 
σε μια πρώτη επαφή με την ηλεκτρονική ανάγνωση. 

Προβληματισμοί και προϋποθέσεις δημιουργίας και εφαρμογής ηλεκτρονικών 
βιβλίων 

Προβληματισμοί εγείρονται σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των ιδιοκτητών/ δη-
μιουργών, κάθε έργου που διανέμεται μέσω διαδικτύου (Λιναρδάκης ,2010) και πως 
τελικά αυτά μπορούν να προστατευθούν.  

Επιπλέον, η επιλογή των εικόνων που χρησιμοποιούνται για να πλαισιώσουν το κεί-
μενο, αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία γιατί οι παιδαγωγοί δεν διαθέτουν εξειδικευ-
μένες γνώσεις σχεδιασμού ή/και επεξεργασίας εικόνων, ενώ η χρήση έτοιμων εικόνων 
από το διαδίκτυο πιθανόν να εγείρει ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων αυτών (Αγ-
γελής, 2014). 

Απαραίτητες είναι οι γνώσεις Η/Υ , ώστε να δραστηριοποιηθεί ο εκπαιδευτικός στην 
τέχνη των e books, εφόσον αυτή απαιτεί τη χρήση προγραμμάτων (Δεληγιάννης, 2006), 
που πολλές φορές μπορεί να είναι σύνθετη. Συνεπώς, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και 
στην καλλιέργεια μιας θετικής στάσης των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. 

Επιπλέον, προβληματισμοί εγείρονται σχετικά με την μορφή του βιβλίου (έντυπη ή 
ηλεκτρονική) μέσα στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, εφόσον αυτή διαχρονικά 
συνδέεται με την έντυπη μορφή (πρώτες αναγνωστικές εμπειρίες). Πάντως, σύμφωνα 
με τον Παπαδάτο (2009), το βιβλίο ασχέτως με τη μορφή του, επιτελεί πρωτίστως αι-
σθητικό ρόλο και δευτερεύοντος στοιχείο πολιτισμικής ταυτότητας. 

Προβλήματα πιθανότατα να δημιουργηθούν από την έλλειψη εξοπλισμού ή επαρκούς 
εξοπλισμού. Στην περίπτωσή μας, η ύπαρξη μίας και μοναδικής ηλεκτρονικής 
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συσκευής (tablet) περιόρισε τα παιδιά στην ομαδική χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου. 
Έτσι λ.χ. όλα τα παιδιά δεν είχαν την ευκαιρία ατομικά να ασχοληθούν με το ηλεκτρο-
νικό βιβλίο, όπως θα είχαν σε μια έντυπη έκδοση.  

Επίλογος 

Ο ρόλος των ηλεκτρονικών βιβλίων στην προσχολική εκπαίδευση δεν είναι ακόμη ξε-
κάθαρος, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή μιας εξελικτικής πορείας προκειμένου τα η-
λεκτρονικά βιβλία να αποκτήσουν (αν αποκτήσουν) κεντρικό ρόλο εκεί.  

Ωστόσο, ο σημερινός επιστήμονας παιδαγωγός, οφείλει να ανταποκρίνεται στις ολοένα 
αυξανόμενες εξελίξεις στα πλαίσια της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και των νέων 
τεχνολογιών και να συμπεριλαμβάνει, έστω και πειραματικά, στην παιδαγωγική του 
πρακτική το ηλεκτρονικό βιβλίο. Άλλωστε, το έντυπο και το ηλεκτρονικό βιβλίο απο-
τελούν δύο διαφορετικούς φορείς μετάδοσης της πληροφορίας, της τέρψης και της γνώ-
σης, δρώντας συμπληρωματικά και αξιοποιώντας τις δυνατότητες, που η σύγχρονη τε-
χνολογία προσφέρει. 

Η εισαγωγή μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, όπως είναι 
και αυτή των ηλεκτρονικών βιβλίων, απαιτεί την ενεργό διαμεσολάβηση των εκπαι-
δευτικών και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διδακτικών προσεγγίσεων που ανταπο-
κρίνονται στις επιταγές των σύγχρονων παιδαγωγικών αρχών (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Η δική μας πρόταση σχεδιασμού και εφαρμογής ενός ηλεκτρονικού βιβλίου σε τάξη 
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, προσδοκούμε να δώσει την ώθηση και σε άλ-
λους παιδαγωγούς/ εκπαιδευτικούς, να συμπεριλάβουν το ηλεκτρονικό βιβλίο στις τά-
ξεις τους και να διαπιστώσουν τα οφέλη που μπορεί να έχει στην παιδαγωγική πράξη.  
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Περίληψη 

Οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν ένα τρόπο εκπαίδευσης για την επί-
λυση πολλών από τα προβλήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και εκπαίδευσης που συ-
ναντώνται στο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης 
αξιοποιούν τις εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και τις σύγχρονες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση και διαμορφώνουν μια νέα εκπαιδευ-
τική πλατφόρμα, όπου συγκλίνουν η τυπική εκπαίδευση, οι μη τυπικές μορφές εκπαί-
δευσης και η εκπαίδευση από απόσταση. Αποτελούν ένα κριτικό και στοχαστικό μο-
ντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, το οποίο συνδέει την επιμορφω-
τική και ερευνητική διδακτική διαδικασία με το περιεχόμενο της μάθησης και τον 
πραγματικό κοινωνικό κόσμο. Τα μέλη της Ηλεκτρονικής Μαθησιακής Κοινότητας ως 
στοχαστικοί και κριτικοί εκπαιδευτικοί, δεν είναι πια οι τεχνοκράτες της εκπαίδευσης, 
αλλά αποκτούν τον επαγγελματικό εαυτό του «αναμορφωτή, του διανοούμενου εκπαι-
δευτικού και του διαλεκτικού εταίρου στην εκπαίδευση». 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολική μονάδα και μάθηση, Μοντέλα μάθησης, Οργανισμοί μάθη-
σης, Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης, Ψηφιακές τεχνολογίες 

Εισαγωγή - Κουλτούρα, κλίμα και μοντέλα μάθησης 

Η μάθηση έχει προσωπικό και ατομικό χαρακτήρα. Κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό 
του μοναδικό τρόπο. Οι αλλαγές του ατόμου μέσω της μάθησης συντελούνται στο πε-
δίο των γνώσεών του, των δεξιοτήτων και των στάσεών του. Μάθηση δε σημαίνει απλή 
απόκτηση γνώσεων. Η απόκτηση γνώσεων στη σημερινή εποχή είναι αρκετά εύκολη 
υπόθεση. Σύμφωνα με τους Argyris & Schon (1996), η μάθηση πραγματοποιείται 
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μόνον όταν μια νέα γνώση μεταφράζεται σε διαφορετική συμπεριφορά, η οποία επα-
ναλαμβάνεται. Στην ίδια λογική, ο Senge (1993), θεωρεί ότι η έννοια της μάθησης είναι 
σχεδόν ταυτόσημη με την έννοια της «μετάνοιας», σύμφωνα με την οποία το άτομο 
συνειδητοποιεί τις «λάθος» σκέψεις, στάσεις και συμπεριφορές του και τις αλλάζει 
προς το «ορθότερο». Η έννοια της μάθησης σύμφωνα με τον Bigge (2009), έχει άμεση 
σχέση με τη μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα 
εμπειρίας και πράξης. Συνεπώς, μάθηση είναι η σταθερή αλλαγή της σκέψης, των στά-
σεων και των συμπεριφορών, που προκύπτει ως έμμεσο ή άμεσο αποτέλεσμα της γνώ-
σης και της εμπειρίας. Όταν η απόκτηση νέας γνώσης και πληροφοριών δε μεταφρά-
ζεται σε διαφορετική συμπεριφορά ή δεν αλλάζει το «εύρος των δυνητικών συμπερι-
φορών», δεν είναι μάθηση. Βασικό στοιχείο της μάθησης του ατόμου είναι η αλλαγή 
των νοημάτων, «κατανοήσεων», νοητικών χαρτών ή μοντέλων, δηλαδή των συστημά-
των γνώσεων, αξιών, πιστεύω, παραδοχών, υποθέσεων, τα οποία είναι καταχωρημένα 
στον «εγκέφαλο» και προγραμματίζουν τη δράση και τη συμπεριφορά του ατόμου.  

Η μάθηση προϋποθέτει καταρχάς την «απομάθηση», δηλαδή τη διαγραφή των υφιστά-
μενων στοιχείων των νοητικών χαρτών και την εγγραφή σε αυτούς νέων «γνώσεων», 
πράγμα απαραίτητο για την αλλαγή του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς. Οι νέες 
«γνώσεις» ασφαλώς προκύπτουν μέσω της «εμπειρίας», της «έρευνας» και του «πει-
ράματος». Η μάθηση πιο αναλυτικά μπορεί να γίνεται στους παρακάτω τομείς - επίπεδα 
(Μπουραντάς, 2005: 46): 

• Απόκτηση γνώσης για γεγονότα, διαδικασίες ή διεργασίες, η οποία μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σε οικείες καταστάσεις με μικρές αλλαγές. 

• Ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις με μικρές 
αλλαγές. 

• Μάθηση προσαρμογής, με την έννοια της αντιμετώπισης δυναμικών και πολύπλοκων 
καταστάσεων, οι οποίες χρειάζονται νέες – πρωτότυπες λύσεις μέσω του πειραματι-
σμού, και αξιολόγηση των «μαθημάτων» από επιτυχίες και αποτυχίες. 

• Μάθηση της μάθησης, μια διαδικασία που μας κάνει περισσότερο να σχεδιάζουμε το 
μέλλον και να προσδιορίζουμε το περιβάλλον, παρά να προσαρμοζόμαστε σε αυτό.  

Η ικανότητα της οργανωσιακής μάθησης ενός οργανισμού (μιας σχολικής μονάδας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Γυμνάσιο, Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο) εξαρ-
τάται ουσιαστικά από όλες τις υπόλοιπες παραμέτρους του Μοντέλου Διαρκούς Επι-
τυχίας, όπως η θεμελιώδης ιδεολογία, η στρατηγική, η κουλτούρα, οι άνθρωποι, τα 
συστήματα, οι δομές και η ηγεσία. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οργανωσιακής 
μάθησης είναι να αποτελεί βασικό στοιχείο της θεμελιώδους ιδεολογίας και να είναι 
τοποθετημένη στην «καρδιά» της στρατηγικής. Επίσης η συνεχής εκπαίδευση ως βα-
σική λειτουργία προσδιορίζει άμεσα και σημαντικά την ανάπτυξη της μάθησης. Σύμ-
φωνα με τον Senge (1993), τα συστατικά των οργανισμών μάθησης είναι τα εξής: 
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• Συστημική σκέψη: Κάθε άτομο πρέπει να γνωρίζει τη λειτουργία του οργανισμού 
(σχολικής μονάδας) ως συνόλου, δηλαδή να εφαρμόζει τη συστημική προσέγγιση και 
να μην εξετάζει τα γεγονότα ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

• Προσωπική υπεροχή: Κάθε άτομο πρέπει να αποκτήσει την αυτογνωσία και παράλ-
ληλα να είναι ανοικτό στους άλλους. 

• Νοητικά μοντέλα: Τα άτομα χρειάζεται να μεταβάλουν τα νοητικά τους μοντέλα για 
να μπορέσουν να βελτιώσουν τους τρόπους σκέψης και την αντίληψη γι΄ αυτά που 
συμβαίνουν γύρω τους, καθώς επίσης και την ικανότητα να τα ερμηνεύουν.  

• Κατανεμημένο όραμα: Κάθε άτομο πρέπει να κατανοεί και να συμφωνεί σε ένα 
πλάνο δράσης και σε ένα κοινό σκοπό. 

• Ομαδική μάθηση: Η ομαδική μάθηση είναι αναγκαία για να γίνει η ομάδα ως σύ-
νολο περισσότερο έξυπνη από ότι το άθροισμα των μερών της και παράλληλα να γίνει 
περισσότερο αποτελεσματική. 

Η δημιουργία μιας κουλτούρας - νοοτροπίας μάθησης και ενός ευνοϊκού κλίματος - 
ατμόσφαιρας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της. Ο ενστερνισμός 
της αξίας της μάθησης από την εκπαιδευτική κοινότητα πρακτικά σημαίνει την κατα-
νόηση της σημασίας της μάθησης για την πρόοδο και την ευημερία της σχολικής μο-
νάδας, αλλά και την προσωπική ευημερία και του ρόλου της στην ατομική και οργα-
νωσιακή μάθηση. Τα βασικά στοιχεία μιας κουλτούρας μάθησης είναι: ο διάλογος, η 
δημιουργική διαφωνία και κριτική, η συνεχής σύγκριση με τον καλύτερο και τις υπο-
δειγματικές πρακτικές, η ανταλλαγή εμπειριών, η συνεχής εκπαίδευση. Η κουλτούρα 
μάθησης πρέπει να συμπληρώνεται, να ενισχύεται και να υποστηρίζεται από ένα κλίμα 
που θα διακρίνεται από στοιχεία όπως: η ευχάριστη ατμόσφαιρα, η ενθάρρυνση και 
επιβράβευση των νέων και δημιουργικών ιδεών, η επιβράβευση του μοιράσματος της 
γνώσης, του διαλόγου και των διαφωνιών και η ελευθερία αμφισβήτησης του κατεστη-
μένου. Βασικό στοιχείο της κουλτούρας και του κλίματος μάθησης είναι η αντιμετώ-
πιση των αποτυχιών και των λαθών. Συνεπώς, η μάθηση απαιτεί ακόμη και επιβρά-
βευση των λαθών, όταν αυτά γίνονται μετά από σοβαρή, υπεύθυνη, πειθαρχημένη 
σκέψη και δράση (Μπουραντάς, 2005: 51-53). Η σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης θα πρέπει να αναπτύξει το Μοντέλο Μάθησης - Δημιουργίας Αξίας, έτσι 
ώστε να μεταμορφωθεί σε έναν σύγχρονο οργανισμό συνεχούς μάθησης, στο εσωτε-
ρικό του οποίου θα αναπτύσσεται, θα διαδίδεται και θα ενσωματώνεται η γνώση, με 
αποτέλεσμα να διευρύνεται η αντίληψη για νέες ευκαιρίες.  

 
Γράφημα 1: Κύκλος Μάθησης - Δημιουργία αξίας  
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Ο αέναος αυτός «κύκλος μάθησης» θα δώσει στο Σχολείο τη δυνατότητα να αντιλαμ-
βάνεται τις ευκαιρίες, να αξιοποιεί ορθά και αποτελεσματικά τις δυνατότητές του και 
να αναπτύσσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στο χώρο της Παιδείας. Με τη μάθηση «δι-
πλού βρόγχου», που είναι ένας δυνητικός φορέας αποσταθεροποίησης και «επανάστα-
σης», θα αναθεωρεί τα νοητικά του μοντέλα και θα συνεχίσει να διαφοροποιείται και 
να καινοτομεί (Μαλαβάκης, 2017: 23-25). Ιδωμένη από τη θέση της δημιουργίας ορ-
γανωσιακής γνώσης, η μάθηση διπλού βρόγχου δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο, δύ-
σκολο εγχείρημα, αλλά μια καθημερινή δραστηριότητα, η οποία δημιουργεί συνεχώς 
νέα γνώση, ανακατασκευάζει υπάρχουσες προσεγγίσεις, πλαίσια, ή παραδοχές σε κα-
θημερινή βάση (Νονάκα & Τακεούτσι, 2001: 247-248). Τα δυνητικά οφέλη που θα 
προκύψουν από τη συνεχή μάθηση είναι η ανάπτυξη της συστημικής σκέψης, η αυτο-
γνωσία, η ευαισθητοποίηση στις αλλαγές και η τελική μετατροπή της σχολικής μονά-
δας σε ένα καινοτόμο και ευφυές σχολείο. 

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (Η.Κ.Μ.) – Πρόταση ανάπτυξης της ικανό-
τητας των σχολείων και των εκπαιδευτικών για βελτίωση της μάθησης 

Οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης χρησιμοποιούνται ευρέως στη Δευτεροβάθμια, 
στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Schrum, & Burbank, & Capps, 2007), στην τυπική και 
την άτυπη εκπαίδευση. Η διεθνής βιβλιογραφία (Cleary & Marcus-Quinn, 2008) έχει 
δείξει ότι οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης είναι περισσότερο διαδεδομένες στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση από ότι στις άλλες δύο, κυρίως μέσα από την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και τα online μαθήματα. Οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης μπορούν 
να φιλοξενήσουν ποικίλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, να χρησιμοποιήσουν διαφορε-
τικά ψηφιακά εργαλεία, σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία για την δημιουργία ει-
κονικών τάξεων (Anderson, 2004) επιτρέποντας στους χρήστες κοινή χρήση αρχείων, 
διαμοιρασμό πηγών και πληροφοριών, επικοινωνία, ευελιξία στη χρήση, εκμηδένιση 
των αποστάσεων, ανάπτυξη διαλόγου, συνεργασία. 

H συμμετοχή σε Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης επιτρέπει στους συμμετέχοντες 
να σημειώνουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από εκείνους που δεν συμμετέ-
χουν, καθώς στο πλαίσιο των Κοινοτήτων Μάθησης παρέχεται περισσότερος χρόνος 
για ουσιαστικότερη και βαθύτερη επεξεργασία του θέματος, γεγονός που συμβάλλει 
στην ενίσχυση της ποιότητας της μάθησής. Μία Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης ε-
πίσης, μπορεί να λειτουργήσει ως ένα καλό μέσο, όπου ο εκπαιδευτικός επιβλέπει τους 
μαθητές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Όλοι οι μαθητές ανεξαρτήτως επιπέδου 
σε μια Οline Κοινότητα Μάθησης, θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και θα λάβουν υπόψη 
τους σοβαρά τις θέσεις/απόψεις των συμμαθητών τους. Η Online Κοινότητα Μάθησης 
δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης επικοινωνίας και καλών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτι-
κού και εκπαιδευόμενων ή εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. Οι μαθητές αισθάνονται ά-
νεση στο να παρουσιάσουν την σκέψη τους και να εκφραστούν, σε σύγκριση με τους 
πιο προχωρημένους, οι οποίοι προτιμούν τα ρεαλιστικά περιβάλλοντα. 
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Ο Anderson (2004) αναφερόμενος στο Μοντέλο της Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθη-
σης θεωρεί ότι προκύπτουν ουσιαστικά μαθησιακά αποτελέσματα από αυτό εφόσον 
περικλείει και προϋποθέτει γνωστική, κοινωνική και διδακτική προσέγγιση. 

 

Γράφημα 2: Μοντέλο Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης 

Η γνωστική παρουσία αναφέρεται στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων κριτικής 
σκέψης, η κοινωνική παρουσία αναφέρεται στην δημιουργία ενός υποστηρικτικού πε-
ριβάλλοντος, μέσα στο οποίο οι μαθητές θα αισθάνονται τον μέγιστο βαθμό άνεσης και 
ασφάλειας για να εκφράσουν τις ιδέες τους σε ένα συνεργατικό πλαίσιο. Η παρουσία 
του εκπαιδευτικού αποτελεί απαραίτητη πτυχή στην λειτουργία μιας Ηλεκτρονικής 
Κοινότητας Μάθησης, καθώς αναλαμβάνει το κρίσιμο έργο διευκόλυνσης της συζήτη-
σης. Μέσα από εποικοδομητικό διάλογο, ο εκπαιδευτικός διευκολύνει την διαδικασία 
της λειτουργίας της Κοινότητας Μάθησης, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί το μέσο, με το 
οποίο οι μαθητές οδηγούνται στην ανάπτυξη των διαδικασιών της σκέψης τους.  

Σύμφωνα με τους Daniel & Schwier & McCalla (2007) τα χαρακτηριστικά των Ηλε-
κτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης είναι: η ευαισθητοποίηση, τα κοινωνικά πρωτό-
κολλα, η ιστορικότητα, η ταυτότητα, η αμοιβαιότητα, η πολυφωνία, η αυτονομία, η 
συμμετοχή, η εμπιστοσύνη, η μάθηση, ο προβληματισμός. Σύμφωνα, με έρευνες που 
έκαναν ως κύρια χαρακτηριστικά προέκυψαν η μάθηση και η εμπιστοσύνη. 

Η εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, ως μέσο συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης και 
κατάρτισης των σύγχρονων εκπαιδευτικών και του σχολείου, παρουσιάζει πολλά πλε-
ονεκτήματα, όπως τη γεωγραφική ελευθερία, τη χρονική ευελιξία, τη μαθητοκεντρική 
δομή και προσαρμογή στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου (εκπαι-
δευτικού, μαθητή, γονέα, πολίτη). Οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης (Η.Κ.Μ.), 
ως η πιο σύγχρονη τάση στην εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση, παρέχουν έναν καινοτόμο, 
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ευέλικτο και πολλά υποσχόμενο τρόπο εκπαίδευσης, κατάρτισης, διάχυσης γνώσεων, 
βελτίωσης της μάθησης, αλλά και επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφε-
ρόμενων μελών. Επίσης προσφέρουν το αντιστάθμισμα στο αίσθημα απομόνωσης που 
νιώθουν οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι πολίτες απομονωμένων περιοχών.  

Ο πιο διαδεδομένος ορισμός των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης ανήκει στον 
Rheingold (1993), ο οποίος τις προσδιορίζει ως «πολιτιστικές συναθροίσεις που προ-
κύπτουν όταν μια κρίσιμη μάζα ατόμων διατηρεί για μεγάλο χρονικό διάστημα επικοι-
νωνία μέσα από τον κυβερνοχώρο». Έτσι, μια διαδικτυακή κοινότητα είναι ένα σύνολο 
ατόμων που μπορούν να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσουν ιδέες μέσω των δικτύων 
υπολογιστών. Οι Η.Μ.Κ μπορούν να αναλυθούν σε τρείς διαστάσεις: την τεχνολογική, 
την εκπαιδευτική και την κοινωνική. 

• Η τεχνολογική διάσταση περιλαμβάνει τις τεχνολογίες που στηρίζουν την ύπαρξη 
αυτών των μαθησιακών περιβαλλόντων.  

• Η εκπαιδευτική διάσταση αναφέρεται στις εξελιγμένες παιδαγωγικές μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός της μάθησης. 

• Η κοινωνική διάσταση αναφέρεται στο γεγονός της ύπαρξης μιας κοινότητας, μιας 
συνεύρεσης ανθρώπων που αναπτύσσουν ένα δίκτυο σχέσεων και κανόνων (Oren et 
all, 1998: 33-34).  

Μια Η.K.M. απαιτεί την ύπαρξη των εξής στοιχείων (Preece, 2000: 142-145): 

Ένα ικανό πλήθος ατόμων, τα οποία μέσω της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης προ-
σπαθούν να ικανοποιήσουν δικούς τους στόχους ή να συμμετέχουν με συγκεκριμένους 
ρόλους στην επίτευξη κάποιου κοινού σκοπού. Επίσης μια συγκεκριμένη θεματολο-
γία/σκοπός, όπως κοινά ενδιαφέροντα, αναγνωρίσιμες ανάγκες ή κοινές υπηρεσίες που 
παρέχει το λόγο ύπαρξης της κοινότητας. Επιπρόσθετα καθορισμένες πολιτικές λει-
τουργίας, όπως ορισμένες ή συμφραζόμενες παραδοχές, πρωτόκολλα επικοινωνίας και 
κανόνες για την καθοδήγηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μελών της κοινότητας 
και τέλος το τεχνολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει τη λειτουργία της κοινότητας. 

Για τη δημιουργία μιας Ηλεκτρονικής Μαθησιακής Κοινότητας απαιτείται ιδιαίτερη 
προσοχή στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση και η κατάρτιση ενός σχεδίου 
δράσης από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία 
μιας Η.Κ.Μ., η οποία θα συνδυάζει τις ιδιότητες και λειτουργίες τόσο μιας Μαθησια-
κής Κοινότητας, όσο και μιας Κοινότητας Πρακτικών. Εργαζόμενοι με εξειδικευμένη 
γνώση και εμπειρία μοιράζονται τη γνώση τους με συναδέλφους τους που επιθυμούν 
νέες γνώσεις στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ικανότητας των ατόμων για βελτίωση της 
μάθησης (Λόη & Αποστολάκης, 2005: 113-115). Το πρώτο βήμα πριν το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση θα πρέπει να αποτελέσει μια έρευνα πεδίου, προκειμένου να διαπι-
στωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των συμμετεχόντων στην κοινότητα. Στην κοινό-
τητα αυτή θα συμμετέχουν λειτουργοί της Παιδείας (Διευθυντές Εκπαίδευσης, Σχολι-
κοί Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων 
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Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εξειδικευμένοι επιστήμονες, γονείς, μαθητές). Αυτοί μπορούν να δρουν 
είτε ως εκπαιδευτές, είτε ως απλοί επισκέπτες, στην περίπτωση που θέλουν να ενημε-
ρωθούν, αλλά και ως πολίτες που έχουν ανάγκη εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε σχε-
τικά θέματα. Η Η.K.M. αποτελείται από τέσσερις υποκοινότητες, (εκπαιδευτικοί, διοι-
κητικοί, μαθητές, γονείς-πολίτες) και το είδος των μαθησιακών αντικειμένων και πλη-
ροφοριών που θα πραγματεύεται η κάθε μία. Η δομή αυτή απεικονίζεται στο Γράφημα 
2: 

 

Γράφημα 2: Η δομή της Διαδικτυακής Κοινότητας Μάθησης για την Παιδεία 

Η κοινωνική διάσταση της Η.Κ.Μ. καθορίζεται από το ρόλο που θα έχει κάθε μέλος 
μέσα σε αυτή. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλη με 
πλήρη δικαιώματα σε συγκεκριμένη υποκοινότητα, ανάλογα με την ειδικότητά τους, 
αλλά θα μπορούν να συνδεθούν και ως επισκέπτες σε άλλη υποκοινότητα. Η ανάπτυξη 
ενός τέτοιου περιβάλλοντος συνεπικουρείται από τις νέες μαθησιακές τάσεις, οι οποίες 
υπαγορεύουν τη μετατόπιση από τη δασκαλοκεντρική προς τη μαθητοκεντρική προ-
σέγγιση, από τη «διδασκαλία» στη μάθηση, από την εξατομικευμένη μάθηση στη μά-
θηση που οικοδομείται σε ένα περιβάλλον συνεργασίας (Ζοπουνίδης, 2007:95-96). 

Μοντέλο Σχεδιασμού μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης 

Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και όποιοι άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
«προσχωρήσουν» στην κοινότητα προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα. Τα Πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι οι «μηχανές» 
της κοινότητας. Συγκεντρώνουν τις ενότητες στα στοχοθετημένα προγράμματα και κα-
θοδηγούν τους εκπαιδευόμενους αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη «Διοίκηση» της κοι-
νότητας.  
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Γράφημα 3: Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης  

Για την κοινότητα που αναπτύσσεται, πρέπει να επιτευχθεί η αρμονική συνεργασία 
όλων των μελών. Οι χρήστες θα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: Διαχειριστές, 
Εκπαιδευτές, Εκπαιδευόμενοι και Επισκέπτες Το σύστημα πρέπει να εξετάσει τις ιδιαί-
τερες ανάγκες και τους στόχους των εκπαιδευόμενων (Jarvis, 2004:82-83). Η κοινό-
τητα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόσει το περιεχόμενο και τις σειρές μαθημάτων 
στις αλλαγές του περιβάλλοντος εργασίας των εκπαιδευομένων. Μια βάση «προφίλ» 
στην οποία καταγράφονται οι δεξιότητες των μελών, οι ανάγκες και οι εκπαιδευτικοί 
στόχοι είναι πολύ χρήσιμη για την ανάπτυξη δυναμικών σχεδίων σειρών μαθημάτων. 
Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνει: α) Δομημένο περιεχόμενο με 
βάση συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, β) κατάλληλες τεχνολογίες για τη δια-
νομή του εκπαιδευτικού υλικού και την υποστήριξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκ-
παιδευομένων και διδασκόντων, γ) κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία, δ) δραστη-
ριότητες και σενάρια γνωστικής εμπλοκής των εκπαιδευομένων και ε) αξιολόγηση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων (Τζιμογιάννης, 2017). 

Μια «βάση γνώσεων» (Sampson, 2005:207-209), περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό που 
περιέχει εκτός των άλλων, τα σενάρια σειράς μαθημάτων, εκπαιδευτικές λύσεις, εκθέ-
σεις αξιολόγησης προγράμματος, απαντήσεις στους χρήστες κ.λ.π. Τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα πρέπει να περιλαμβάνουν τα επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα μάθη-
σης (reusable learning objects) που μπορούν να επανασυντεθούν εύκολα για τις ανά-
γκες συγκεκριμένων εκπαιδευόμενων. Πρόσθετο υλικό κατάρτισης μπορεί να ενσωμα-
τωθεί στην κοινότητα από τα εξουσιοδοτημένα μέλη, μόνο μετά από αξιολόγηση. Μια 
μαθησιακή κοινότητα τελικά, εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα των μελών 
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να συνεργαστούν. Είναι ουσιαστικό να χτιστεί ένα περιβάλλον συνεργασίας και να εν-
θαρρυνθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της διαδικτυακής μαθησιακής κοινό-
τητας μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων των ομάδων που συμμετέχουν στη μαθη-
σιακή κοινότητα.  

Η ηλεκτρονική μάθηση δεν περιορίζεται στην πρόσβαση και στη διανομή υλικού μέσω 
του Παγκόσμιου Ιστού. Αποτελεί την ολοκλήρωση της διασύνδεσης (αλληλεπίδραση, 
διάλογος) και της ασύγχρονης επικοινωνίας (αυτονομία) και αξιοποιεί τις τεχνολογικές 
δυνατότητες να συνδυαστούν πολλαπλές μορφές πληροφορίας (κείμενο, ήχος, βίντεο) 
για να δημιουργηθούν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης. Η αλληλεπιδραστική, η διε-
ρευνητική, η ανοικτή, η αυτορρυθμιζόμενη, η συνεργατική μάθηση και πολλές άλλες 
προσεγγίσεις, που εντάσσονται στο θεωρητικό πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδομι-
σμού, είναι σήμερα κυρίαρχες στο σχεδιασμό προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, 
τόσο στην τυπική όσο και στην εκπαίδευση από απόσταση (Τζιμογιάννης, 2017). 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, στη 
συνολική διάπλαση της προσωπικότητάς των νέων και στη διαμόρφωση ενός συστή-
ματος αξιών και αρχών με απώτερο σκοπό την ομαλή ένταξη των νέων ανθρώπων στο 
σύγχρονο κοινωνικό, οικονομικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Παράλ-
ληλα με την παροχή πιστοποιημένων τίτλων σπουδών λειτουργεί και ως βασικός συν-
δετικός παράγοντας με την αγορά εργασίας, με την επαγγελματική πορεία και ανέλιξη 
του ατόμου. Συνεπώς, οφείλει να παρέχει υψηλού επιπέδου γενική παιδεία, αλλά και 
να θέτει τις βάσεις για κατάλληλη εξειδίκευση που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις μεταβολές της αγοράς εργασίας. Είναι πολύ σημα-
ντικό όσοι κινούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης να αναζητούν διαρκώς τις «εξελίξεις» 
που διαμορφώνουν το νέο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα σ’ αυτό, ο 
εκπαιδευτικός, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπρο-
σαρμόζει και να εμπλουτίζει τις ικανότητες που επιβάλλουν οι νέες συνθήκες και ταυ-
τόχρονα να διατηρεί τις πάγιες αξίες που είναι σύμφωνες με το λειτούργημά του. 

Για να πετύχει ο εκπαιδευτικός στο ρόλο του ως διαχειριστή της μάθησης, εκτός του 
ότι πρέπει να κατέχει σε βάθος το επιστημονικό αντικείμενο, πρέπει να διαθέτει και 
ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και αξιολόγησης. Το προφίλ του σύγχρονου εκ-
παιδευτικού θα πρέπει να αποτελεί σύνθεση του εκπαιδευτικού-επιστήμονα με άρτια 
θεωρητική κατάρτιση στο γνωστικό του αντικείμενο και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, 
του εκπαιδευτικού-παιδαγωγού με ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση και του εκπαιδευτι-
κού-λειτουργού που επιτελεί μια κοινωνική αποστολή συντελώντας στην προσαρμογή 
και την ένταξη των νέων ατόμων στην υφιστάμενη πραγματικότητα. 

Η επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται άμεσα και από την ομαλή και αποδο-
τική λειτουργία των σχολικών μονάδων και των αντίστοιχων διοικητικών μηχανισμών 
οργάνωσης και συντονισμού του έργου τους. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να δίνεται 
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ιδιαίτερη προσοχή στη διασφάλιση της χρηστής και αποτελεσματικής Διοίκησης της 
Εκπαίδευσης και στην κατάλληλη προετοιμασία των στελεχών της για να αντεπεξέλ-
θουν επιτυχώς στο διοικητικό ρόλο και τις διοικητικές αρμοδιότητες που αναλαμβά-
νουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μονάδας ή και ως στελέχη διοικητικών υπηρεσιών 
της Εκπαίδευσης. Προκειμένου ο Εκπαιδευτικός να λειτουργεί και ως «καλός μάνα-
τζερ» εκτελώντας με επιτυχία τα διοικητικά του καθήκοντα, χρειάζεται να διευρύνει 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές του στον τομέα του δημοσίου μάνατζμεντ και ειδικότερα 
σε θέματα όπως η ηγεσία, η χρηστή διοίκηση σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας 
και της διαφάνειας, η χάραξη και η εφαρμογή εκπαιδευτικών πολιτικών, η διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείριση κρίσεων και επίλυση συγκρούσεων, η παρακο-
λούθηση και η αξιολόγηση του παραγόμενου έργου, η οικονομική διαχείριση. 

Σύμφωνα µε επικρατούσες διεθνώς επιστημονικές αντιλήψεις (και τη σχετική ερευνη-
τική βιβλιογραφία), οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούνται επαρκώς προετοιμασμένοι με 
βάση τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο για τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου. Στην 
ελληνική πραγματικότητα δέχονται µια ταχύρρυθμη εισαγωγική επιμόρφωση, αλλά 
δεν υποστηρίζονται, μέχρι σήμερα, από «Μέντορα», παρά τις προβλέψεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Σύστημα συστηματικής επιμόρφωσης και επαγγελματικής στήριξης και 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης δεν υφίσταται. Η 
επιμόρφωση που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς δεν έχει συνέχεια, είναι περιστα-
σιακή, πολλές φορές δεν είναι εστιασμένη στις ιδιαιτερότητες των ίδιων και της σχολι-
κής μονάδας και δεν απευθύνεται σε όλους (επηρεάζεται ιδιαίτερα από γεωγραφικές 
ανισότητες «πόλης - επαρχίας»).  

Ο εκπαιδευτικός στην επιτέλεση του έργου του εξαρτάται άμεσα από τα δεδομένα του 
σχολείου (υποδομές και μέσα), είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψη του τις ειδικές 
συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας (π.χ. στο 
Γενικό Λύκειο η κοινωνία πιέζει τον εκπαιδευτικό σε διδασκαλία προσαρμοσμένη στις 
απαιτήσεις των πανελληνίων εξετάσεων) και διαθέτει ένα «βαθμό ελευθερίας», ώστε 
να συνθέτει και να προσαρμόζει το έργο του στις απαιτήσεις της τάξης και τις ιδιαιτε-
ρότητες των μαθητών. Η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματώνεται µε διαφορετικές 
προϋποθέσεις, με διαφορετικό τρόπο, από διαφορετικούς ανθρώπους, σε διαφορετι-
κούς μαθητές, σε διαφορετικά σχολεία της χώρας και παράγει διαφορετικά αποτελέ-
σματα. Άρα το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η βελτίωση της ποιότητας γενικά, αλλά η 
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου κάθε συγκεκριμένου σχολείου της 
χώρας και από κάθε έναν εκπαιδευτικό. Συμπερασματικά θα μπορούσε να αναφερθεί 
ότι οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την επιμορφωτική διαδι-
κασία (ανάπτυξη και βελτίωση της μάθησης) αντιμετωπίζουν εμπόδια και δυσκολίες 
που προκύπτουν κυρίως από τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, από το μη ενδιαφέρον μαθησιακό περιεχόμενο των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, από τη μη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού, οργάνωσης, 
υλοποίησης και αξιολόγησης του προγράμματος, από τη χρησιμοποιούμενη διδακτική 
τεχνική της εισήγησης, από το αρνητικό μαθησιακό κλίμα που δημιουργείται από τη 
στάση και τη συμπεριφορά του επιμορφωτή, καθώς και από τις οικογενειακές και άλλες 
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υποχρεώσεις και δεσμεύσεις (Ευθυμίου, 2010:11-12). Η συμβολή του Σχολικού Συμ-
βούλου ειδικότητας, αλλά και του Σχολικού Συμβούλου Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύ-
νης στην ανάπτυξη της ικανότητας των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών για 
τη βελτίωση της μάθησης κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση αναγκαία, καθοριστική 
και επιβεβλημένη.  

Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Μάθησης αποτελούν ένα τρόπο εκπαίδευσης για την επί-
λυση πολλών από τα προβλήματα επικοινωνίας, συνεργασίας και εκπαίδευσης που συ-
ναντώνται στο περιβάλλον της εκπαίδευσης. Αποτελούν ένα κριτικό-στοχαστικό μο-
ντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών, που συνδέει την επιμορφωτική και 
ερευνητική-διδακτική διαδικασία με το περιεχόμενο της μάθησης και τον πραγματικό 
κοινωνικό κόσμο. Η απαιτούμενη τεχνολογία υπάρχει και είναι διαθέσιμη, με συνεχώς 
χαμηλότερα κόστη. Ο ανθρώπινος παράγοντας, η οργάνωση και η διοίκηση είναι ανα-
γκαίο να γίνουν πιο ευέλικτοι για να είναι η Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης λει-
τουργική και βιώσιμη και να αποτελέσει πραγματικό εργαλείο και όχι άσκοπη κατα-
σπατάληση οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού και του χρόνου των λειτουρ-
γών της Εκπαίδευσης. Μετά την υλοποίηση της Η.Κ.Μ, καλό θα είναι να δοθούν στους 
λειτουργούς του χώρου, αλλά και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους τα απαραίτητα κί-
νητρα για τη συμμετοχή σε αυτή, αλλά και την εφαρμογή των γνώσεων και πρακτικών 
που αποκτούν στο πλαίσιο της. Επίσης, θα πρέπει να οργανωθεί εκτενής εκστρατεία 
ενημέρωσης των πολιτών (από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο) για την ύπαρξή της, 
αλλά και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από τη χρήση της. 

Βιβλιογραφία 

Bigge M., (2009), «Θεωρίες μάθησης για εκπαιδευτικούς», Αθήνα: εκδόσεις Πατάκης. 

Ευθυμίου Σ., (2010), «Εμπόδια και δυσκολίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών», Α-
θήνα. 

Λόη Μ.Χ., Αποστολάκης Ι., (2005), Μαθησιακές κοινότητες και εκπαίδευση δημοσίων 
υπαλλήλων, Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Νέες Τεχνολογίες στη δια Βίου Μά-
θηση», Λαμία, 16-17/04/2005. 

Μαλαβάκης Χ., (2017), «Εγχειρίδιο μαθήματος Στρατηγική ΙΙ», Θεσσαλονίκη. 

Μπουραντάς Δ., (2005), «Ηγεσία –Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας», Αθήνα: εκδόσεις 
Κριτική. 

Νονάκα Ι., Τακεούτσι Χ., (2001), «Η επιχείρηση της γνώσης», Αθήνα: εκδόσεις Κα-
στανιώτης. 

Τζιμογιάννης Α., (2017), «Ηλεκτρονική Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαι-
δευτικοί σχεδιασμοί». Αθήνα: εκδόσεις Κριτική. 

415

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://www.biblionet.gr/com/11/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7
http://www.biblionet.gr/com/11/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7


Σαμψών Δ., Χατζηνώτας Σ., Καστραντάς Κ., Καραπιπέρης Π., (2004), «Ε-EDCOM: 
Ένα Διαδικτυακό Περιβάλλον Δημιουργίας και Υποστήριξης Εκπαιδευτικών κοινοτήτων 
στον Παγκόσμιο Ιστό», Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Αθήνα 29/9 – 3/10/2004. 

Φραγκάκη, Μ., Λιοναράκης, Α., (2009), «Η κοινωνικοπολιτική και ηθική διάσταση των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας μέσα από ένα Εξ Αποστάσεως Πο-
λυμορφικό Μοντέλο. Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία», Βόλος: 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/16.10.2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β΄/16-10-
2002). 

Anderson T., (2004), «Toward a theory of online learning», In T. Anderson, & F. 
Elloumi (Eds.), Theory and Practice of Online Learning. Canada: Athabasca Univer-
sity. 

Argyris C., Schon D., (1996), «Organizational Learning II. Theory, Method and Prac-
tice», Reading: Addison Wesley. 

Cleary Y., Marcus-Quinn A., (2008), «Using a virtual learning environment to manage 
group projects: a case study», International Journal on E-learning, 7(4), p.p.603- 621. 

Daniel B., Schwier R., McCalla G., (2003), «Social capital in virtual learning commu-
nities and distributed communities of practice», Canadian Journal of Learning and 
Technology, 29 (3). 

Jarvis P, (2004), «Adult education and Lifelong Learning: Theory and Practice», (3rd 
ed.), London: Routledge Falmer. 

Oren A., Nachmias R., Mioduser D., Lahav O., (1998), «Learned A Model for Virtual 
Learning Communities in the World Wide Web», http://muse.tau.ac.il/publications/lear-
nets.html 

Preece J., (2000), «Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability», 
Chichester: John Wiley and Sons. 

Rheingold H., (1993), «The Virtual Community – Homesteading on the Electronic 
Frontier», http://www.rheingold.com/vc/book. 

Sampson D. G., (2005), «ASK-eEDCOM: Enhancing Educational Portals through 
Capturing Collective knowledge of Web-Based Learning Community», ICALT 2005: 
207-209.  

416

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://muse.tau.ac.il/publications/learnets.html
http://muse.tau.ac.il/publications/learnets.html
http://dblp.uni-trier.de/db/conf/icalt/icalt2005.html#Sampson05


Schrum L., Burbank M. D., & Capps R., (2007), «Preparing future teachers for diverse 
schools in an online learning community: perceptions and practice», Internet and 
Higher Education, 10(3), p.p. 204–211. 

Senge P., (1993), «The Fifth Discipline: The Fifth Discipline: The Art & Practice of 
The Learning Organization», New York: Doubleday Business. 

 

417

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Η εφαρμογή της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Συνεργατικής Μάθησης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Γιαννάκος Βασίλειος 
Φιλόλογος, M.Ed. 

premnt15007@rhodes.aegean.gr 
 

Δάρρα Μαρία 
Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  

darra@aegean.gr 

Περίληψη 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα 
της συμβολής της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Συνεργατικής Μάθησης (Computer-
Supported Collaborative Learning, CSCL) στη διδασκαλία του μαθήματος των Κειμέ-
νων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Λύκειο. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι το 
πείραμα πεδίου, με μία ομάδα πειραματική και μία ομάδα ελέγχου. Υλοποιήθηκε 
μια εκπαιδευτική παρέμβαση με τη μορφή εκπαιδευτικού σεναρίου και δείγμα της έ-
ρευνας αποτέλεσαν πενήντα (50) μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου του νομού 
Αττικής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 10 Οκτωβρίου 2016 έως τις 20 Δεκεμ-
βρίου 2016 και είχε διάρκεια δεκατρείς ώρες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προ-
έκυψε, ότι μετά τη διεξαγωγή του πειράματος διαπιστώθηκε θετική αλλαγή στις στά-
σεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας, αναφορικά με τη χρήση και τη χρησιμό-
τητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, αναφορικά με την κατάκτηση των διδα-
κτικών στόχων του μαθήματος διαπιστώθηκε, ότι η εφαρμογή της Τεχνολογικά Υπο-
στηριζόμενης Συνεργατικής Μάθησης (CSCL) οδήγησε σε υψηλότερο βαθμό κατά-
κτησης των στόχων αυτών. 

Λέξεις-Κλειδιά: CSCL, web 2.0, wiki, Τ.Π.Ε., Λογοτεχνία  

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική τεχνολογία ξεκίνησε την ύπαρξή της πριν ελάχιστες δεκαετίες στη 
χώρα μας. Σήμερα, όμως, η κοινωνία μας είναι η κοινωνία της πληροφορίας και των 
τεχνολογιών, οι οποίες αναμορφώνουν την ανθρώπινη δράση γενικότερα και την εκ-
παίδευση ειδικότερα. Ανάμεσα στις υπόλοιπες χρήσεις της, η τεχνολογία στην εκπαί-
δευση αναμορφώνει τη συνεργατική μάθηση, καθώς δύναται να διευκολύνει περαιτέρω 
τη συνεργασία, καταργώντας τους παράγοντες της απόστασης και του χρόνου, μέσα 
από την εξ αποστάσεως σύγχρονη (ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευο-
μένων στην on line σύνδεση) ή ασύγχρονη (παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων 
στην on line σύνδεση σε διαφορετικό χρόνο) επικοινωνία (Mejias, 2006). Η πιο σημα-
ντική, όμως, συμβολή της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο έλεγχος 
όχι μόνο του αποτελέσματος, αλλά και της διαδικασίας δια μέσου της οποίας η συνερ-
γαζόμενη ομάδα οδηγήθηκε στο αποτέλεσμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η χρήση των 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου ανοίγει νέους δρόμους στην εκπαί-
δευση και τη συνεργασία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διαμορφώνεται έτσι η χρήση 
της Συνεργατικής Μάθησης με την Υποστήριξη Υπολογιστή (CSCL- Computer Sup-
ported Collaborative Learning), η οποία τα τελευταία χρόνια η CSCL υλοποιείται, κυ-
ρίως, μέσα από τη χρήση των εφαρμογών web 2.0.  

Στο χώρο της εκπαίδευσης σήμερα η CSCL έχει κάνει δυνατή την παρουσία της και οι 
μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι η χρήση της μπορεί να επιφέρει ιδιαιτέρως θετικά 
αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία. Παραδείγματα τέτοιων ερευνών είναι η έ-
ρευνα των Fu κ.ά. (2013) οι οποίοι εξέτασαν μία πλατφόρμα web 2.0 (wiki) ως περι-
βάλλον υποστήριξης συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστή 
(CSCL) στην τελευταία τάξη της βασικής εκπαίδευσης. Επίσης, η έρευνα του Wang 
(2014), ο οποίος ερεύνησε κατά πόσο η συνεργασία σε ένα wiki μπορεί να συμβάλει 
τόσο στην ανάπτυξη γλωσσών, όσο και στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τονίζοντας 
έτσι τις δυνατότητες της συνεργατικής μάθησης με την υποστήριξη υπολογιστή 
(CSCL), αλλά και η έρευνα των Jeong κ.ά. (2016) η οποία αποτελεί μετα-ανάλυση των 
ερευνών που αφορούσαν στην εφαρμογή της μεθόδου CSCL στη STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics) εκπαίδευση. 

Στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα οι έρευνες που έχουν διενεργηθεί είναι 
μικρότερες σε αριθμό και περιορισμένης εμβέλειας. Αφορούν κυρίως στη διερεύνηση 
των δυνατοτήτων μιας πλατφόρμας web 2.0 (wiki) στη δημιουργία προγραμμάτων προ-
σομοίωσης στις φυσικές επιστήμες, τη χρήση της ίδιας πλατφόρμας στην ηλεκτρονική 
μάθηση, την επίδραση στη μάθηση μέσω δύο οργανωμένων δραστηριοτήτων, τη συν-
θετική εργασία, τη διαδικτυακή συνεργασία (Μήταλας, 2008; Χουλιάρας κ.ά., 2011; 
Ρούσσινος & Τζιμογιάννης, 2011; Αλτανοπούλου, 2011; Σύβακα & Γκινούδη, 2013). 
Ελάχιστες, όμως, είναι στην Ελλάδα οι έρευνες που αφορούν στη χρήση της CSCL 
στην εκπαιδευτική διαδικασία με δραστηριοποίηση μέσα στην τάξη (Καρυστινάκης, 
2012; Γεωμέλου, 2011). 

Προκύπτει λοιπόν σχετικά μικρή έρευνα που αφορά στην αξιοποίηση της τεχνολογίας 
Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τη χρήση της CSCL, ενώ, ειδικότερα 
στην Ελλάδα, κινείται μακριά από τα γλωσσικά μαθήματα. Η παρούσα έρευνα υλοποι-
ήθηκε με στόχο να καλύψει το κενό αυτό, καθώς αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου 
CSCL σε γλωσσικό μάθημα, μέσα στην τάξη. Οι απαντήσεις που θα δοθούν με την 
ολοκλήρωσή της θα ρίξουν φως σε μία εναλλακτική πτυχή της αξιοποίησης της τεχνο-
λογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στόχο να παρακινηθούν ερευνητές, ώστε να 
διερευνήσουν την περαιτέρω αξιοποίησή της σε άλλα διδακτικά αντικείμενα και να 
ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας στην εκπαί-
δευση, ώστε να παρακινηθούν να την αξιοποιήσουν. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Η συνεργατική μάθηση υιοθετήθηκε από την εκπαίδευση, ώστε να εκμεταλλευτεί τα 
πλεονεκτήματα της συνεργασίας και να στοχεύσει στην κοινωνικοποίηση των εκπαι-
δευομένων. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν δύο κατηγορίες προσεγγίσεων της συνεργατι-
κής μάθησης. Η κοινωνικο-εποικοδομιστική προσέγγιση που βασίζεται στις θεωρίες 
του Piaget και η κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση που επηρεάζεται από τη θεωρία του 
Vygotsky και από την προσέγγιση της κοινής /διαμοιρασμένης νόησης (Slavin, 1995; 
1996). 

Από την πλευρά της η τεχνολογία, ως διαμεσολαβητική της συνεργασίας, πρέπει να 
ιδωθεί όχι απλά ως παράγοντας που διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση, αλλά ως πα-
ράγοντας που αναμορφώνει την ανθρώπινη δράση. Είναι λοιπόν δυνατό η διαμεσολά-
βηση της τεχνολογίας να μετασχηματίσει τη φύση της συνεργασίας. 

Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη στον τομέα της νόησης και της γνωστικής ανάπτυξης 
οδηγεί στην αποδοχή του κοινωνικού χαρακτήρα της μάθησης και του πλαισίου για τη 
νοητική δραστηριότητα (Littleton & Light, 1999). Έτσι, αρχίζει η δημιουργία συνερ-
γατικών δραστηριοτήτων γύρω από και διαμέσου του υπολογιστή, καθώς η γνωστική 
θεωρία επισημαίνει την ανάγκη σχεδιασμού περιβαλλόντων που διευκολύνουν την αλ-
ληλεπίδραση και τη συνεργατική μάθηση (Brown & Campione, 1996; Vosniadou, 
1996), καθιστώντας αναπόφευκτη την ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης με τη βο-
ήθεια υπολογιστή. Η πρώτη εμφάνιση του όρου συνεργατική μάθηση με υποστήριξη 
υπολογιστή πραγματοποιείται το 1989 σε ένα workshop του ΝΑΤΟ και σήμερα, απο-
τελεί έναν από τους πιο δυναµικά αναπτυσσόμενους κλάδους της Εκπαιδευτικής Τε-
χνολογίας (Καρασσαβίδης & Κόμης, 2008).  

Η εποικοδομητική θεωρία μάθησης (Constructivism) υποστηρίζει ότι η μάθηση είναι 
μια ενεργή διαδικασία όπου το άτομο οικοδομεί τη γνώση μέσα από την παρατήρηση, 
την ερμηνεία και την εξερεύνηση (Cooper, 1993). Σύμφωνα με τους Warschauer και 
Healey (1998), η ενσωμάτωση της τεχνολογικά υποβοηθούμενης διδασκαλίας 
(Computer-Assisted Language Learning / CALL) βοηθάει τους μαθητές να μαθαίνουν 
σε αυθεντικές και ουσιαστικές καταστάσεις. Παράλληλα, ο Koschmann (1996) θεωρεί 
τη Συνεργατική Μάθηση με την Υποστήριξη Υπολογιστή ως το τέταρτο στάδιο της 
εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και την εντάσσει στις κοινωνικές θεωρίες του 
κοινωνικού εποικοδομισμού και των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών. 

Οι Lipponen & Lallimo (2004), στην προσπάθειά τους να βρουν τα κοινά σημεία επι-
τυχημένων παραδειγμάτων συνεργατικής μάθησης με τη βοήθεια υπολογιστή, καταλή-
γουν να τονίζουν με έμφαση το ρόλο του κατάλληλου σχεδιασμού της διδακτικής πρα-
κτικής, μέσα στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η συνεργατική τεχνολογία. Παρουσιάζουν 
την ανάγκη για σχεδιασμένες δραστηριότητες με στόχο τη μάθηση και δίνουν έμφαση 
στη σημασία του πλαισίου, στη διαμεσολάβηση των εργαλείων και στις ακολουθούμε-
νες πρακτικές (Καρασσαβίδης & Κόμης, 2008). Σ’ αυτή την προσέγγιση ο 
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εκπαιδευτικός μετατρέπεται, από αυθεντία της γνώσης, σε σύμβουλο των μαθητών του 
στην ανακάλυψη, κατασκευή και διαμοιρασμό της γνώσης (Μάραντος, 2001). Ένα πε-
ριβάλλον που υλοποιεί CSCL δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές για ανάληψη ευθυ-
νών μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων μιας ομάδας. Απαιτεί, όμως, μια διαφορε-
τική κουλτούρα στην τάξη, καθώς στηρίζει τη γνώση σε διαφορετική προσέγγιση και 
χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση από τον εκπαιδευτικό (Doyle, 1986). Αποτε-
λεί δύσκολο έργο, καθώς παρουσιάζεται αντίδραση, πιθανώς, από την ενίσχυση των 
ευθυνών μάθησης στους μαθητές. Επιπλέον, οι μαθητές, όταν δεν αναγνωρίζουν μια 
νέα κατάσταση ως μάθημα, το θεωρούν αποτυχία, η οποία αποδίδεται στον εκπαιδευ-
τικό (Κόλλιας κ.ά., στο: Αβούρης κ.ά. 2008).  

Η Υποστηριζόμενη από Υπολογιστές Συνεργατική Μάθηση αποκτά σήμερα νέα σύγ-
χρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα, τα οποία διαμεσολαβούν την επικοινωνία και υπο-
στηρίζουν την κοινωνική αλληλεπίδραση (Avouris et al., 2003), τα οποία είναι στενά 
συνυφασμένα με την εξέλιξη του διαδικτύου και το web 2.0 (Κόμης, 2004).  

Οι τεχνολογίες web 2.0 επικεντρώνονται στους χρήστες. Στηρίζουν την μαθητοκε-
ντρική διδασκαλία, καθώς η προσέγγιση του wiki είναι προσέγγιση botton-up. Στις 
πλατφόρμες wiki οι χρήστες είναι και συγγραφείς και η γνώση διαμοιράζεται, δημιουρ-
γώντας τις κατάλληλες συνθήκες για συνεργασία και αλληλεπίδραση. Ο εκπαιδευόμε-
νος από παθητικός δέκτης μετατρέπεται σε ενεργό δημιουργό και οικοδομεί τη γνώση. 
Είναι ένα είδος ιστότοπου που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να προσθέσουν, να 
αφαιρέσουν και να αλλάξουν το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου και να το διαμοι-
ραστούν με άλλους. Η δομή του τείνει να είναι πολύ απλή, με την εστίαση στο περιε-
χόμενο και τη συνεργασία, παρά στο σχεδιασμό. Έχει δυνατότητες συγγραφής, συζή-
τησης, βάσης δεδομένων. Διαθέτει ένα ταχυδρομικό σύστημα, ένα εργαλείο για συνερ-
γασία και ένα απλό εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων πολυμέσων / απλών ψηφια-
κών ιστοριών. Ταυτόχρονα το wiki καταγράφει κάθε αλλαγή που διενεργείται από ο-
ποιονδήποτε χρήστη και έτσι επιτρέπει την παρατήρηση των παρεμβάσεων των χρη-
στών. Χρησιμοποιεί RSS και επιτρέπει μ’ αυτό τον τρόπο στους χρήστες να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις για τυχόν ενημέρωση περιεχομένου. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την 
επαφή με τους υπόλοιπους μαθητές της ομάδας ή της τάξης, αλλά και με τον εκπαιδευ-
τικό. Οι σπουδαστές γίνονται δότες και όχι μόνο παραλήπτες της γνώσης, αφού τους 
επιτρέπει να συμμετέχουν στις διανεμημένες ερευνητικές κοινότητες που επεκτείνο-
νται, στο χώρο και στο χρόνο, πέρα από το μάθημα που λαμβάνει χώρα στην αίθουσα 
διδασκαλίας (Mejias, 2006).  

Όμως, επειδή οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν το περιεχόμενο ενός wiki, η έ-
γκριση τέτοιου χειρισμού των πληροφοριών του χώρου εγκυμονεί ορισμένους κινδύ-
νους. Κατά συνέπεια, το wiki πρέπει να ελέγχεται συχνά, πράγμα χρονοβόρο για το 
διδάσκοντα. Έτσι, πολλά wikis προϋποθέτουν έγκριση, έτσι ώστε μόνο τα μέλη της 
ομάδας να μπορούν να τροποποιούν το περιεχόμενο (Παπαδήμα-Σοφοκλέους, 2009).  
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Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της συμ-
βολής της Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Συνεργατικής Μάθησης στη διδασκαλία του 
μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Λύκειο. 

Ειδικότερα, η εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει τη συμβολή της διαδικτυακής πλατ-
φόρμας web 2.0 (wiki pbworks) -αλλά και επιμέρους λογισμικών και εφαρμογών- στη 
διδασκαλία του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Λύκειο: α. 
στη διαμόρφωση θετικότερης στάσης των μαθητών απέναντι στον ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή, ως εργαλείο ανακάλυψης και κατάκτησης της γνώσης, β. στην αποτελεσματικό-
τερη κατάκτηση συγκεκριμένων διδακτικών στόχων, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών του εν λόγω μαθήματος. 

Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται και στα οποία θα επιχειρήσει να δώ-
σει απάντηση η έρευνα είναι: 

1ο:Η ενσωμάτωση ενός διαδικτυακού συνεργατικού εργαλείου, όπως η πλατφόρμα 
wiki pbworks, η οποία ανήκει στην κατηγορία web 2.0, στο πλαίσιο της υλοποίησης 
ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, συμβάλλει στη διαμόρφωση περισσότερο θετικής στά-
σης των μαθητών αναφορικά με τη χρήση και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή και του διαδικτύου;  

2ο: Η χρήση ενός διαδικτυακού, συνεργατικού εργαλείου, όπως η πλατφόρμα wiki 
pbworks, η οποία ανήκει στην κατηγορία web 2.0, συμβάλλει στην αποτελεσματικό-
τερη κατάκτηση των διδακτικών στόχων, που αφορούν στο μάθημα της Λογοτεχνίας, 
από τους μαθητές; 

Μεθοδολογία 

Πρόκειται για έρευνα με πείραμα πεδίου (field experiment), με μία Ομάδα Πειραμα-
τική (experimental group) και μία Ομάδα Ελέγχου (control group). Η πειραματική ο-
μάδα διδάσκεται με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και κάθε ομάδα μαθητών διαθέτει 
έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθμός εργασίας), ενώ η 
ομάδα ελέγχου διδάσκεται με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο χωρίς την παρουσία ηλε-
κτρονικού υπολογιστή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 10 Οκτωβρίου 2016 έως 
τις 20 Δεκεμβρίου 2016 και είχε διάρκεια δεκατρείς διδακτικές ώρες.  

Το δείγμα που επιλέχθηκε για το πείραμα αποτελείται από πενήντα (50) μαθητές της 
Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου της Αττικής. Αποτελούν τα δύο από τα έξι τμήματα Γενικής 
Παιδείας του συγκεκριμένου Λυκείου. Επιλέγονται με αυτή την κατανομή, καθώς η 
Λογοτεχνία, που ορίζεται ως πεδίο έρευνας, είναι μάθημα Γενικής Παιδείας. Συγκεκρι-
μένα οι είκοσι πέντε μαθητές (25) της Β1 τάξης αποτελούν την Πειραματική Ομάδα 
(experimental group). Οι είκοσι πέντε (25) μαθητές της Β2 τάξης αποτελούν την Ομάδα 
Ελέγχου (control group). Στην πειραματική ομάδα υπάρχουν 8 αγόρια και 17 κορίτσια 
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(ποσοστό 32% και 68% αντίστοιχα). Στην ομάδα ελέγχου υπάρχουν επίσης 8 αγόρια 
και 17 κορίτσια (ποσοστό 32% και 68% αντίστοιχα). Οι ομάδες, επομένως, είναι ισο-
δύναμες μεταξύ τους ως προς το φύλο, αλλά και στις δύο υπερτερεί η παρουσία των 
κοριτσιών. Η ηλικία των μαθητών κυμαίνεται μεταξύ 16-17 χρόνων, καθώς είναι μα-
θητές της Β΄ λυκείου.  

Οι δύο ομάδες (πειραματική ομάδα και ομάδα ελέγχου), είναι αρχικά όσο το δυνατόν 
πιο εξισωμένες μεταξύ τους ως προς τη μεταβλητή της επίδοσης. Για την αξιολόγησή 
τους αυτή ελήφθη υπόψη η επίδοση των μαθητών στο μάθημα της Νεοελληνικής Λο-
γοτεχνίας, αλλά και η γενική τους επίδοση, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Θα 
πρέπει να διευκρινισθεί ότι χρησιμοποιήθηκαν οι βαθμοί της προηγούμενης τάξης ως 
κριτήριο εκτίμησης της αρχικής σχολικής επίδοσης των μαθητών, επειδή η έρευνα ξε-
κίνησε στις αρχές Οκτωβρίου της νέας σχολικής χρονιάς και, επομένως, δε θα ήταν 
δυνατό να υπάρχουν νεότερα στοιχεία για τις επιδόσεις τους.  

Ως κύριο τεχνολογικό εργαλείο χρησιμοποιείται η πλατφόρμα web 2.0, wiki pbworks, 
και επιμέρους τεχνολογικά εργαλεία (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, 
λογισμικό δημιουργίας βίντεο, διαδίκτυο, λογισμικό περιήγησης). 

Για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης χρησιμοποιούνται pre και post test, 
καθώς και οι αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού στις δραστηριότητες, οι οποίες υλοποι-
ούνται με τη βοήθεια κατάλληλων εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά εργα-
λεία τα οποία χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, 
είναι τα εξής:  

1. Ερωτηματολόγιο διαμόρφωσης του προφίλ των μαθητών.  

Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι αυτοσχέδιο και χρησιμοποιείται για να συγκεντρωθούν 
δεδομένα και πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στο πείραμα και 
τους παράγοντες που τους αφορούν και θα ληφθούν υπόψη κατά την εξαγωγή των συ-
μπερασμάτων. Δόθηκε στην πειραματική ομάδα.  

Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρεις ενότητες και χρησιμοποιεί ε-
ρωτήσεις τύπου Likert, τύπου πολλαπλής επιλογής και τύπου Ναι / Όχι. Αφορά: τα 
δημογραφικά στοιχεία, φύλο και ηλικία των μαθητών, τις απόψεις των μαθητών σχε-
τικά με το ρόλο, τη χρήση και τη χρησιμότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε κάθε 
τομέα της ζωής, το είδος της χρήσης του διαδικτύου, το χώρο χρήσης και τις γνώσεις 
τους για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τη χρήση του υπολογιστή στο σχολείο.  

Μετά τη διενέργεια του πειράματος δίνεται ξανά προς συμπλήρωση στους μαθητές της 
πειραματικής ομάδας το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου, το οποίο αφορά στις από-
ψεις των μαθητών σχετικά με τη χρήση και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή. Ο στόχος είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η ενσωμάτωση στη διδασκαλία ενός 
διαδικτυακού συνεργατικού εργαλείου, όπως η πλατφόρμα wiki pbworks, συμβάλλει 
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στη διαμόρφωση περισσότερο θετικής στάσης των μαθητών αναφορικά με τη χρήση 
και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

2. Ρουμπρίκες αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, οι οποίες συμπληρώνονται από 
τον εκπαιδευτικό με στόχο την αξιολόγηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων.  

3. Φύλλα δραστηριοτήτων, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της υλοποίη-
σης του εκπαιδευτικού σεναρίου.  

4. Παρατηρήσεις από τον εκπαιδευτικό/ερευνητή, τις οποίες καταγράφει κατά το χρόνο 
διεξαγωγής της έρευνας.  

Στην έρευνα αυτή, η Τεχνολογικά Υποστηριζόμενη Συνεργατική Μάθηση (CSCL) δο-
κιμάζεται στη διδασκαλία του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας στο Γενικό 
Λύκειο. Η έρευνα πραγματοποιείται μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβα-
σης, με τη μορφή εκπαιδευτικού σεναρίου. Το σενάριο είναι δομημένο σε τρεις ενότη-
τες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαφορετικά λογοτεχνικά κείμενα. Χρησιμοποιείται 
σενάριο το οποίο βασίζεται στο εκπαιδευτικό μοντέλο 5Ε Instructional Model (Bybee, 
1997) και βασίστηκε στο μοντέλο Atkin/Karplus (1962) που ήταν βασισμένο στον επι-
κοδομητισμό. Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εμπλουτίσουν τον αρ-
χικό τους συλλογισμό με νέα στοιχεία και τελικά να αλλάξουν όποιες τυχόν παρανοή-
σεις είχαν. Το μοντέλο 5E χωρίζεται σε πέντε φάσεις μάθησης: Εμπλοκή 
(Engagement), Διερεύνηση (Exploration), Εξήγηση (Explanation), Επεξεργασία 
(Elaboration), Αξιολόγηση (Evaluation). 

Στο πλαίσιο της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί, 
οι οποίοι θα πρέπει να αναφερθούν. Ο σπουδαιότερος περιορισμός είναι ότι το δείγμα 
της έρευνας αποτελούνταν από 50 μαθητές και άρα είναι σχετικά μικρό, ενώ η χρήση 
μεγαλύτερου δείγματος θα ενίσχυε την αξιοπιστία της έρευνας. Ταυτόχρονα, υπήρχαν 
χρονικοί περιορισμοί, σχετικά με την εφαρμογή του ερευνητικού προγράμματος, που 
δεν επέτρεψαν τη μεγαλύτερη διάρκειά του. Η έρευνα, δηλαδή, ξεκίνησε όταν διευθε-
τήθηκαν οι εκκρεμότητες σε εκπαιδευτικούς και σταθεροποιήθηκε το ωρολόγιο πρό-
γραμμα μαθημάτων στη σχολική μονάδα, όπου διεξήχθη η έρευνα, και τερματίστηκε 
με την έλευση των διακοπών του Δεκεμβρίου, καθώς αμέσως μετά ολοκληρωνόταν το 
χειμερινό τετράμηνο μαθημάτων. Αν και το διάστημα της έρευνας ήταν 2,5 μήνες, ο 
πραγματικός χρόνος της έρευνας ήταν σχετικά περιορισμένος. Αφιερώθηκαν συνολικά 
δεκατρείς διδακτικές ώρες. Τέλος, η ύλη του μαθήματος ήταν σχετικά μικρή, καθώς 
αφορούσε στη διδασκαλία τριών λογοτεχνικών κειμένων. 

Αποτελέσματα 

Ερευνητικό ερώτημα 1: Στάσεις των μαθητών της πειραματικής ομάδας αναφορικά με 
τη χρήση και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
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Η διερεύνηση υλοποιείται μέσω ερωτηματολογίου τριών ενοτήτων. Από την επεξερ-
γασία της πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου, η οποία αφορά στις απόψεις και τις 
στάσεις των μαθητών πριν τη διδακτική παρέμβαση αναφορικά με τη χρήση και τη 
χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προκύπτει σε ποσοστό 80% ότι τους αρέ-
σει η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν τους κουράζει (92%), νιώθουν άνετα 
(74%), δεν έχουν άσχημα συναισθήματα (96%), δεν απογοητεύονται από τη χρήση 
(80%) την οποία θεωρούν εύκολη (72%), τον χρησιμοποιούν για τις εργασίες τους 
(56%), ενώ ο βαθμός συγκέντρωσής τους ανέρχεται σε ποσοστό 52%. Η γνώση ηλε-
κτρονικού υπολογιστή είναι σημαντική (56%) για την εξεύρεση εργασίας· το ίδιο η 
σημασία της χρήσης του (68%) και η προσφορά του στην απόκτηση καινούριας γνώσης 
(88%). Το ενδιαφέρον για τη χρήση υπολογιστή σε όλα τα σχολικά μαθήματα ανέρχε-
ται στο 72%. Δεν έχουν γνώμη για το χρόνο που χρειάζεται μια εργασία στον υπολογι-
στή (44%), ενώ ποσοστό 36% θεωρεί πως δε χρειάζεται εκτενής χρόνος.  

Από την επεξεργασία της δεύτερης ενότητας του ερωτηματολογίου, η οποία αφορά στις 
στάσεις της πειραματικής ομάδας αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου, προκύπτει 
ότι χρησιμοποιούν υπολογιστή κάθε μέρα (96%) με μέσο ημερήσιο χρόνο 2-3 ώρες 
(44%). Χρησιμοποιούν σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (36%) για ανταλλαγή άμεσων 
μηνυμάτων (80%) από το σπίτι (48%) και από το κινητό τους τηλέφωνο (48%). 

Από την επεξεργασία της τρίτης ενότητας του ερωτηματολογίου, η οποία αφορά στις 
απόψεις της πειραματικής ομάδας αναφορικά με τη χρήση υπολογιστή στο σχολείο, 
προκύπτει ότι η διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής στο σχολείο είναι λίγο ικανο-
ποιητική (80%). Η χρήση υπολογιστών σε άλλα μαθήματα είναι λίγο ή καθόλου ικα-
νοποιητική (96%), το σχολείο διαθέτει μόνο ειδική αίθουσα υπολογιστών με 18 υπο-
λογιστές, ενώ δεν έχουν δυνατότητα χρήσης υπολογιστή όποτε επιθυμούν (96%). 

Μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης διανεμήθηκε εκ νέου στην πειραματική ο-
μάδα, προς συμπλήρωση, η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου, με στόχο τη διερεύ-
νηση της συμβολής ενός διαδικτυακού εργαλείου web 2.0 στη διαμόρφωση περισσό-
τερο θετικής στάσης των μαθητών αναφορικά με τη χρήση και τη χρησιμότητα του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από τη σύγκριση της στάσης των μαθητών της πειραματι-
κής ομάδας, πριν και μετά το πείραμα, προκύπτουν διαφοροποιήσεις, όπως φαίνεται 
από το πρόσημο στο δεύτερο ποσοστό στις παρενθέσεις. Τους αρέσει η χρήση ηλε-
κτρονικού υπολογιστή (80%+4%=84%), δεν τους κουράζει (92%+4%=96%), νιώθουν 
άνετα (74%-2%=72%), δεν έχουν άσχημα συναισθήματα (96%-4%=92%), δεν απο-
γοητεύονται από τη χρήση (80%+8%=88%) την οποία θεωρούν εύκολη 
(72%+4%=76%), τον χρησιμοποιούν για τις εργασίες τους (56%+8%=64%), ενώ ο 
βαθμός συγκέντρωσής τους βρίσκεται πάνω από τη μέση συγκέντρωση 
(52%+12%=68%). Η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι σημαντική 
(56%+16%=72%) για την εξεύρεση εργασίας· το ίδιο η σημασία της χρήσης του 
(68%+20%=88%) και η προσφορά του στην απόκτηση καινούριας γνώσης (88%-
2%=86%). Ενδιαφέρονται για τη χρήση υπολογιστή σε όλα τα σχολικά μαθήματα 
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(72%+12%=84%), ενώ δεν εκφράζονται ούτε θετικά ούτε αρνητικά για το χρόνο που 
χρειάζεται μια εργασία στον υπολογιστή (44%+20%=64%).  

Ερευνητικό ερώτημα 2: Κατάκτηση διδακτικών στόχων πειραματικής ομάδας και ο-
μάδας ελέγχου. 

Για την αξιολόγηση των μαθητών της πειραματικής ομάδας χρησιμοποιήθηκε μία ρου-
μπρίκα αξιολόγησης των εργασιών και των δραστηριοτήτων στις οποίες μετείχαν οι 
ομάδες των μαθητών. Η ρουμπρίκα αυτή εξετάζει αν η χρήση ενός διαδικτυακού, συ-
νεργατικού εργαλείου, όπως η πλατφόρμα wiki pbworks, συμβάλλει στην αποτελεσμα-
τικότερη κατάκτηση των διδακτικών στόχων, που αφορούν στο μάθημα της Λογοτε-
χνίας, από τους μαθητές.  

Ο εκπαιδευτικός συμπλήρωσε έξι ρουμπρίκες αξιολόγησης των δραστηριοτήτων των 
μαθητών που προέβλεπε το σενάριο, μία για κάθε ομάδα από τις έξι ομάδες. Τα αποτε-
λέσματα αυτής της αξιολόγησης εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 

 
ΟΜΑΔΑ 1 2 3 4 5 6 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
/ 25 21 21 21 23 25 21 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
/ 100 84 84 84 92 100 84 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα της ρουμπρίκας αξιολόγησης των ομαδικών δραστηριοτήτων 
της πειραματικής ομάδας κατά τη διδακτική παρέμβαση 

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα, ανά κριτήριο, εμφανίζονται στον παρακάτω Πί-
νακα 2. 

 
Ομάδα / Κριτή-
ρια  

1 2 3 4 5 6 Συνολική βαθμολο-
γία /30 

Δομή 5 5 5 3 5 5 28 
Περιεχόμενο 5 5 5 5 5 3 28 
Χρήση εικόνων 3 5 3 5 5 5 26 
Πολυμέσα 3 3 3 5 5 3 22 
Κατανόηση 5 3 5 5 5 5 28 
Συνολική βαθμο-
λογία ομάδας / 
25 

21 21 21 23 25 21  

Πίνακας 2. Αναλυτικά αποτελέσματα της ρουμπρίκας αξιολόγησης των ομαδικών δρα-
στηριοτήτων της πειραματικής ομάδας κατά τη διδακτική παρέμβαση 
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Τα αποτελέσματα της ρουμπρίκας αξιολόγησης των δραστηριοτήτων του σεναρίου της 
ομάδας ελέγχου από τον εκπαιδευτικό παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 3. 

 
ΟΜΑΔΑ 1 2 3 4 5 6 
ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ / 25 13 17 17 13 17 11 
ΒΑΘΜΟΛΟ-
ΓΙΑ / 100 52 68 68 52 68 44 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα της ρουμπρίκας αξιολόγησης των ομαδικών δραστηριοτήτων 
της ομάδας ελέγχου κατά τη διδακτική παρέμβαση 

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα ανά κριτήριο εμφανίζονται στον παρακάτω Πί-
νακα 4. 

 
Ομάδα / Κριτή-
ρια  

1 2 3 4 5 6 Συνολική βαθμολο-
γία /30 

Δομή 5 5 5 3 5 3 26 
Περιεχόμενο 3 5 5 3 5 3 24 
Χρήση εικόνων 1 1 1 1 1 1 6 
Πολυμέσα 1 1 1 1 1 1 6 
Κατανόηση 3 5 5 5 5 3 26 
Συνολική βαθμο-
λογία ομάδας / 
25 

13 17 17 13 17 11  

 

 

Πίνακας 4. Αναλυτικά αποτελέσματα της ρουμπρίκας αξιολόγησης των ομαδικών δρα-
στηριοτήτων της ομάδας ελέγχου κατά τη διδακτική παρέμβαση 

Συζήτηση 

Ερευνητικό ερώτημα 1 

Όπως καταδεικνύεται από τη μελέτη της πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου οι 
μαθητές της πειραματικής ομάδας έχουν θετική στάση απέναντι στον ηλεκτρονικό υ-
πολογιστή. Θεωρούν πως όποιος έχει γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή μπορεί να βρει 
μια καλή δουλειά και δηλώνουν πως, όταν εργάζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
είναι συγκεντρωμένοι σ’ αυτό που κάνουν. Πιστεύουν πως τα μαθήματα του σχολείου 
θα γίνονταν πιο ενδιαφέροντα, αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό υ-
πολογιστή στη διδασκαλία τους και θεωρούν πολύ σημαντική τη γνώση του 
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ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ δηλώνουν ότι οι ίδιοι αισθάνονται πολύ άνετα, όταν 
τον χρησιμοποιούν. Δεν εκφράζονται ούτε θετικά, ούτε αρνητικά για το χρόνο που 
χρειάζεται για να ολοκληρωθεί μια εργασία με ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ δεν πι-
στεύουν ότι η χρήση του μπορεί να προκαλέσει απογοήτευση σε κάποιον. Τέλος, δη-
λώνουν ότι δε θα αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε μια ερ-
γασία, καθώς θεωρούν ότι η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι δύσκολη.  

Η ανάλυση των δεδομένων της δεύτερης ενότητας του ερωτηματολογίου έδειξε ότι οι 
μαθητές χρησιμοποιούν, κατά μέσο όρο, 2-3 ώρες την ημέρα τον υπολογιστή και το 
διαδίκτυο, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό ξεπερνά τις 4 ώρες καθημερινά. Προτιμούν να 
χρησιμοποιούν σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κυρίως για ανταλλαγή άμεσων μηνυ-
μάτων και το πραγματοποιούν ισοδύναμα από υπολογιστή και από το κινητό τους τη-
λέφωνο. Από την επεξεργασία των δεδομένων της τρίτης ενότητας του ερωτηματολο-
γίου προκύπτει ότι η διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής δεν είναι ικανοποιητική, 
ενώ η χρήση υπολογιστή σε άλλα μαθήματα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.  

Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου που 
συμπληρώθηκε πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση προκύπτει ότι μετά το πείραμα 
αποκτούν περισσότερο θετική στάση αναφορικά με τη χρήση υπολογιστή, αλλά νιώ-
θουν ελαφρώς μικρότερη άνεση. Απογοητεύονται λιγότερο, θεωρούν πιο εύκολο τον 
υπολογιστή από ότι αρχικά πίστευαν και τον χρησιμοποιούν περισσότερο στις εργασίες 
τους, αυξάνοντας τη συγκέντρωσή τους, όταν εργάζονται σε υπολογιστή. Θεωρούν πε-
ρισσότερο σημαντική τη γνώση υπολογιστή για την εξεύρεση εργασίας, τη χρήση του 
και την προσφορά του στην απόκτηση καινούριας γνώσης. Πιστεύουν περισσότερο ότι 
η χρήση του υπολογιστή πρέπει να επεκταθεί σε όλα γενικώς τα μαθήματα πέραν της 
πληροφορικής, ενώ αυξάνεται ιδιαίτερα το ποσοστό των αναποφάσιστων σχετικά με 
την έκταση του χρόνου που χρειάζεται μια εργασία στον υπολογιστή.  

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν εν μέρει με τα στοιχεία της σχετικής βιβλιογρα-
φίας, σύμφωνα με την οποία η αλματώδης ανάπτυξη του διαδικτύου και της τεχνολο-
γίας web 2.0 δίνουν νέες διαστάσεις στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Αβού-
ρης κ.ά., 2008). Ταυτόχρονα, συμφωνεί και με την έρευνα των Σύβακα και Γκινούδη 
(2013), στην οποία διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές, με τη χρήση του ίδιου τεχνολογικού 
εργαλείου, ανέπτυξαν τη συνεργασία, την οικοδόμηση της γνώσης, τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών, την επίλυση προβλημάτων και την εφαρμογή καινοτομικών ιδεών. 

Ερευνητικό ερώτημα 2 

Από τις ρουμπρίκες αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της πειραματικής ομάδας, που 
συμπλήρωσε ο εκπαιδευτικός, προκύπτει ότι οι εργασίες των ομάδων ήταν από καλές 
έως άριστες, καθώς η βαθμολογία κυμάνθηκε από 84/100 μέχρι 100/100. Φαίνεται, ότι 
οι ομάδες παρουσίασαν ένα πολύ καλό συνολικό αποτέλεσμα στο κριτήριο της δομής, 
του περιεχομένου και της κατανόησης, συγκεντρώνοντας 28/30 βαθμούς για το καθένα. 
Στο κριτήριο της χρήσης των εικόνων παρουσίασαν μια ελάχιστα μικρότερη απόδοση 
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με 26/30 βαθμούς, καθώς φάνηκε ότι δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν εικόνες και να τις 
χρησιμοποιήσουν εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Εμφανής ήταν η χαμηλότερη α-
πόδοση στο κριτήριο της χρήσης πολυμέσων, στο οποίο οι ομάδες συγκέντρωσαν 22/30 
βαθμούς, καθώς η αναζήτηση και η χρήση πολυμέσων σε μια εργασία απαιτεί περισ-
σότερο χρόνο, εξάσκηση και καλή γνώση χειρισμού του υπολογιστή και του διαδι-
κτύου. 

Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με την έρευνα της Αλτανοπούλου (2011) στην οποία 
διαπιστώθηκε η αποδοτικότητα της ψηφιακής πλατφόρμας wiki στη μαθησιακή διαδι-
κασία και η βελτίωση των αποτελεσμάτων μάθησης των φοιτητών που πήραν μέρος, 
ενώ ταυτόχρονα οι κρίσεις για τη διαδικασία ήταν θετικές. 

Από τα αποτελέσματα της ρουμπρίκας αξιολόγησης των δραστηριοτήτων της ομάδας 
ελέγχου, η οποία συμπληρώθηκε από τον εκπαιδευτικό, εξάγεται το συμπέρασμα ότι 
οι εργασίες των ομάδων ήταν από μέτριες έως καλές, καθώς η βαθμολογία κυμάνθηκε 
από 44/100 μέχρι 68/100. Φαίνεται, ότι οι ομάδες παρουσίασαν ένα καλό συνολικό 
αποτέλεσμα στο κριτήριο της δομής, του περιεχομένου και της κατανόησης, συγκε-
ντρώνοντας από 24 έως 26/30 βαθμούς για το καθένα. Η δομή ήταν ξεκάθαρη, το πε-
ριεχόμενο πλούσιο, καθώς είχαν κατανοήσει το θέμα και τα ζητούμενα των δραστη-
ριοτήτων. Στο κριτήριο της χρήσης των εικόνων, οι ομάδες παρουσίασαν την ελάχιστη 
επίδοση, συγκεντρώνοντας 6 βαθμούς, καθώς δεν κατάφεραν να εντοπίσουν εικόνες, 
να τις εκτυπώσουν και να τις ενθέσουν στις εργασίες τους. Στο κριτήριο της χρήσης 
πολυμέσων, την οποία προέβλεπε το σενάριο, οι ομάδες έπρεπε να συνεργασθούν εκτός 
σχολικού ωραρίου, να ερευνήσουν και να παρουσιάσουν πολυμεσικά ένα τμήμα της 
εργασίας τους. Αυτό όμως δεν κατέστη εφικτό, καθώς οι βαθμοί που συγκέντρωσε το 
κριτήριο είναι μόλις 6/30. Το αποτέλεσμα συμφωνεί εν μέρει με την έρευνα των Jeong 
et al. (2016), η οποία αποτελεί μετα-ανάλυση ερευνών που αφορούν στην εφαρμογή 
της μεθόδου CSCL στη STEM, και στην οποία διαπιστώθηκε ότι η μέθοδος CSCL είναι 
αποτελεσματική, όχι μόνο στη γνωστική διαδικασία, αλλά και σε συναισθηματικό - 
κοινωνικό επίπεδο και ότι ωφελήθηκαν περισσότερο οι νεότεροι μαθητές.  

Συμπεράσματα 

Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, παρατηρείται μια ενίσχυση της θετικής στάσης των 
μαθητών της πειραματικής ομάδας απέναντι στη χρήση και τη χρησιμότητα του ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, σε σχέση με αυτή που είχαν πριν τη διεξαγωγή του πειράματος, 
η οποία κυμαίνεται από μικρή έως μεγαλύτερη, ανάλογα με το πεδίο. Αναφορικά, επο-
μένως, με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώνεται, ότι η διδακτική παρέμβαση με 
την ταυτόχρονη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας web 2.0, wiki pbworks, 
είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της θετικής στάσης των μαθητών της πειραματικής 
ομάδας, αναφορικά με τη χρήση και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, καθίσταται φανερό ότι οι μαθητές της πειρα-
ματικής ομάδας κατάφεραν να προσεγγίσουν τα τρία λογοτεχνικά κείμενα που 
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διδάχθηκαν με τη μέθοδο CSCL και να τα κατανοήσουν σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό. 
Το γεγονός ότι οι μαθητές γνώρισαν τη νέα αυτή προσέγγιση και ανταποκρίθηκαν με 
επιτυχία στις απαιτήσεις της επιβεβαιώνει την επίτευξη των διδακτικών στόχων που 
τέθηκαν εξ αρχής. Η μικρή δυσκολία στη χρήση εικόνων και κυρίως πολυμέσων, οφεί-
λεται, κατά κύριο λόγο, στη σχετική απειρία τους, αναφορικά με τη δημιουργία τέτοιου 
είδους εργασιών. Η ομάδα ελέγχου παρουσίασε χαμηλότερες επιδόσεις από τους μα-
θητές της πειραματικής ομάδας. Η απουσία ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου 
από τους μαθητές περιόρισε τις δυνατότητές τους. Παρόλο που ο εκπαιδευτικός, μέσα 
από την παρατήρηση των ομάδων, διαπίστωσε επιθυμία από τους μαθητές για την επί-
τευξη των στόχων, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου δεν κατάφεραν τις επιδόσεις των 
μαθητών της πειραματικής ομάδας. Υστέρησαν, κυρίως, στο κριτήριο της χρήσης ει-
κόνων και πολυμέσων, καθώς η δυνατότητα που είχαν οι μαθητές της ομάδας ελέγχου 
ήταν να αναζητήσουν εικόνες στο διαδίκτυο από το σπίτι τους, να τις εκτυπώσουν και 
να τις ενθέσουν στις εργασίες τους. Αναφορικά με τη χρήση πολυμέσων έπρεπε να 
αναζητήσουν το υλικό ή να το διαμορφώσουν οι ίδιοι και στη συνέχεια να το αποθη-
κεύσουν σε φορητό αποθηκευτικό μέσο και να το παρουσιάσουν στον υπολογιστή του 
σχολείου. Οι παραπάνω παράμετροι δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τους μαθητές της ομάδας 
ελέγχου, με αποτέλεσμα την αποθάρρυνσή τους στη χρήση εικόνων και πολυμέσων 
στις εργασίες τους. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Από τους περιορισμούς της εργασίας που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο της μεθοδολο-
γίας, προκύπτουν και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα, οι οποίες θα μπορούσαν να 
εστιάσουν στους παρακάτω άξονες. 

Για την εξαγωγή περισσότερο ασφαλών συμπερασμάτων θα μπορούσε να πραγματο-
ποιηθεί μία επανάληψη της έρευνας κατά τη διεξαγωγή της οποίας το δείγμα θα χωρι-
στεί σε τέσσερις ομάδες, δύο πειραματικές ομάδες και δύο ομάδες ελέγχου από τις ο-
ποίες, στη συνέχεια, μία πειραματική ομάδα και μία ομάδα ελέγχου θα υποβληθούν 
στο σχεδιασμό με προμέτρηση και μεταμέτρηση, ενώ η δεύτερη πειραματική ομάδα 
και ομάδα ελέγχου θα υποβληθούν στο σχεδιασμό με μία μόνο μεταμέτρηση. Με αυτό 
τον τρόπο οι μετρήσεις θα είναι πιο αποτελεσματικές και θα γίνουν περισσότερο έγκυ-
ρες συγκρίσεις.  

Η εξοικείωση του δείγματος, επίσης, με εργασίες στον υπολογιστή δεν ήταν ιδιαίτερα 
υψηλή, όπως κατέδειξαν τα αποτελέσματα. Θα είχε ενδιαφέρον η διερεύνηση σε δείγμα 
με υψηλό βαθμό εξοικείωσης με τις εργασίες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή και σε 
δείγμα με χαμηλό βαθμό εξοικείωσης. 

Επιπλέον το δείγμα, όπως αναφέρθηκε, αποτελούνταν, και στις δύο ομάδες, από εννέα 
αγόρια και δεκαέξι κορίτσια. Το γεγονός ότι ο αριθμός των κοριτσιών ήταν διπλάσιος 
από εκείνον των αγοριών πιθανό να επηρέασε τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα είχε 
ενδιαφέρον μια αντίστοιχη διερεύνηση σε δείγμα με ίσο αριθμό αγοριών και κοριτσιών. 
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Ενδιαφέρον θα είχε επίσης και η περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο θέμα με τη 
χρήση άλλου διαδικτυακού εργαλείου συνεργασίας, ώστε να διαπιστωθεί, μέσα από τη 
σύγκριση, η αξία του συγκεκριμένου εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα 
μελέτη. 

Τέλος, η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου θα μπορούσε να επεκταθεί και στις υπό-
λοιπες τάξεις του Λυκείου, στο Γυμνάσιο και ακόμα και στις δύο τελευταίες τάξεις του 
Δημοτικού, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, καθώς οι μαθητές των μικρότερων τάξεων 
είναι πιθανόν να είναι πιο εξοικειωμένοι με συνεργατικά διαδικτυακά εργαλεία. 
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Περίληψη 

 Οι μαθηματικοί όροι είναι πολλές φορές σύνθετοι και δύσκολοι και έχουν υποστεί 
πολλαπλές τροποποιήσεις μέχρι να φτάσουν στη σημερινή μορφή. Είναι λοιπόν φυσικό 
οι μαθητές να συναντούν δυσκολίες ως προς την κατανόηση τους, εφόσον απαιτείται 
υψηλό επίπεδο αφαιρετικής ικανότητας Criscuolo & Gnudi (2013). Η χρήση των νέων 
τεχνολογιών στη διδασκαλία του μαθήματος των μαθηματικών μπορεί να συμβάλει 
στην αποσαφήνιση και στη βαθιά κατανόηση μαθηματικών όρων και εννοιών. Ένα εκ-
παιδευτικό μαθηματικό λογισμικό ανοικτού κώδικα, το οποίο είναι ευρέως διαδεδο-
μένο τα τελευταία χρόνια είναι το GeoGebra. Ανήκει στην κατηγορία των λογισμικών 
δυναμικής γεωμετρίας γνωστά με την επωνυμία DGS (Dynamic Geometry System) και 
έχει αποσπάσει αρκετά διεθνή βραβεία. Στη μελέτη αυτή θα διερευνήσουμε ποια είναι 
τα καινοτόμα χαρακτηριστικά που διαθέτει το GeoGebra. Επίσης θα μελετήσουμε ποια 
είναι η παιδαγωγική του αξία και με ποιο τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε να συμ-
βάλλει θετικά στη διδασκαλία των μαθηματικών.  

Λέξεις-Kλειδιά: Άλγεβρα, Γεωμετρία. GeoGebra 

Εισαγωγή 

Οι εξελίξεις στη σύγχρονη εποχή είναι ραγδαίες. Αλλαγές σύνθετες και ποικιλόμορφες 
υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής στις επιστήμες, στην τεχνολογία, 
στην επικοινωνία. Οι μαθητές οφείλουν να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε να εναρ-
μονιστούν αποτελεσματικά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις πολλαπλές απαιτήσεις 
της. Σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο των καθηγητών των μαθηματικών ΝCΤΜ 
(2000) βασικό εφόδιο για ένα επιτυχημένο μέλλον αποτελεί η χρήση και η κατανόηση 
των μαθηματικών εννοιών, καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων πραγματικών κα-
ταστάσεων. Το άτομο θα κληθεί να χρησιμοποιήσει το μαθηματικό τρόπο σκέψης όχι 
μόνο στο χώρο της εργασίας του, αλλά γενικά στη καθημερινή ζωή του.  

Παρόλο όμως που η χρήση των μαθηματικών στη ζωή είναι αναγκαία, οι μαθητές α-
ντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην κατανόηση του μαθηματικών εννοιών και 
κατά συνέπεια στην εφαρμογή της θεωρίας στη πράξη (Ζαχαριάδης κ.ά., 2007). Οι νέες 
τεχνολογίες με τα κατάλληλα λογισμικά θα βοηθήσουν τους μαθητές στη βαθιά κατα-
νόηση των μαθηματικών όρων, στην ανάληψη αποφάσεων, στο συλλογισμό, στην επι-
χειρηματολογία, στη λύση προβλημάτων (NCTM, 2000). Όπως υποστηρίζουν χαρα-
κτηριστικά οι Zengin, Furkan & Kutluca (2012), επιβάλλεται να αλλάξει η διδασκαλία 
του μαθήματος των μαθηματικών και να εμπλουτιστεί ο πίνακας με δυναμικές εικόνες, 
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οι οποίες παρέχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις των μαθηματικών εννοιών. Ένα λογι-
σμικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή είναι το GeoGebra. 

Χαρακτηριστικά του λογισμικού GeoGebra 

Η γεωμετρία και η άλγεβρα όπως αναφέρει ο Atiyah (2001) αποτελούν τους δύο κε-
ντρικούς πυλώνες των μαθηματικών. Ο Αυστριακός Markus Hohenwarter έθεσε ως 
στόχο να δημιουργήσει ένα καινοτόμο λογισμικό το οποίο να συνδυάζει τους δύο κε-
ντρικούς άξονες των μαθηματικών, να φέρει δηλαδή γεωμετρικά και αλγεβρικά χαρα-
κτηριστικά και να απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Hohenwarter & Fuchs, 2004). Το λογισμικό GeoGebra φέρει το όνομα του από το 
συνδυασμό των δύο κλάδων των μαθηματικών, της γεωμετρίας και της άλγεβρας.  

Το περιβάλλον του GeoGebra αποτελείται από διαφορετικά παράθυρα, όπως το παρά-
θυρο της Άλγεβρας, των γραφικών, των 3D γραφικών, το παράθυρο του υπολογιστικού 
φύλλου. Με τη βοήθεια του πεδίου εισαγωγής, εισάγουμε αλγεβρικά δεδομένα, για πα-
ράδειγμα εξισώσεις, συναρτήσεις, τα οποία εμφανίζονται στο παράθυρο της άλγεβρας 
και η γραφική αναπαράσταση τους εμφανίζεται στο παράθυρο των γραφικών. Βέβαια 
μπορούμε απευθείας να σχεδιάσουμε ένα αντικείμενο στο παράθυρο των γραφικών του 
οποίου τα αλγεβρικά στοιχεία, όπως οι συνταγμένες, τα μήκη ευθυγράμμων τμημάτων, 
οι εξισώσεις των καμπυλών εμφανίζονται στο παράθυρο της άλγεβρας. Εφόσον τα πα-
ράθυρα του GeoGebra αλληλοσυνδέονται, ο μαθητής επιδρώντας δυναμικά στην αλ-
γεβρική αναπαράσταση του αντικειμένου επιφέρει αλλαγές στην γραφική αναπαρά-
σταση του και το αντίστροφο (Dogan & Icel, 2011).  

Το GeoGebra παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει πολλές εντολές 
που αφορούν όχι μόνο στην άλγεβρα και στη γεωμετρία, αλλά για παράδειγμα στις 
πιθανότητες, στα γραφήματα και στους πίνακες, στη στατιστική, στις κωνικές τομές. 
Εκτός από τις εντολές διαθέτει ποικιλία εργαλείων, τα οποία τον βοηθούν να δημιουρ-
γήσει τις δικές του κατασκευές στο παράθυρο των γραφικών, οι οποίες αποτελούνται 
από σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, γωνίες, διανύσματα, κύκλους, ευθείες κάθετες ή 
παράλληλες. Στο χρήστη προσφέρεται η δυνατότητα να μεταφέρει και να μετασχημα-
τίσει τα δημιουργήματα του χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της περιστροφής, της αυξο-
μείωσης, της συμμετρίας. Ο «δρομέας» αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που μπορεί να 
μεταβάλλει γρήγορα τις τιμές των παραμέτρων των αντικειμένων. Με το χαρακτηρι-
στικό «σύρσιμο» του ποντικού μετασχηματίζει τα αντικείμενα διατηρώντας τις σχέσεις 
των στοιχείων, τις οποίες ο ίδιος έχει θέσει ως προϋποθέσεις στην κατασκευή των σχη-
μάτων. Κάνοντας χρήση μάλιστα του πρωτοκόλλου κατασκευής μπορεί να ελέγξει όλα 
τα βήματα που έχει εφαρμόσει για τη δημιουργία ενός αντικειμένου. Πρέπει τέλος να 
σημειωθεί ότι το GeoGebra υποστηρίζει την εισαγωγή κείμενου και εικόνων.  

Παιδαγωγική αξία του λογισμικού GeoGebra 
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Με το GeoGebra ο μαθητής δημιουργεί τις δικές του κατασκευές. Όπως προέκυψε από 
έρευνες (e.g. Shadaan, & Eu, 2013; Trung, 2014) για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει 
να εμβαθύνει στις μαθηματικές έννοιες και να εντοπίσει τον τρόπο που αλληλοσυνδέ-
ονται τα μαθηματικά μεγέθη, καλλιεργώντας την δημιουργική ανώτερη σκέψη. Ο μα-
θητής με το GeoeGebra δεν δημιουργεί απλά σχέδια όπως συμβαίνει στη συμβατική 
μάθηση, αλλά σκέφτεται τις ιδιότητες που πρέπει να ικανοποιούν τα δημιουργήματα 
του με αποτέλεσμα να εξασκεί τις ανώτερες νοητικές δεξιότητες (Dogan & Icel, 2011).  

Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις των μαθηματικών εννοιών βοηθούν το μαθητή να δη-
μιουργήσει τις δικές του νοητικές εικόνες, απαραίτητες στην καλλιέργεια της αφηρη-
μένης μαθηματικής σκέψης (Πατσιομίτου και Εμβαλωτής, 2011; Μαρκόπουλος 2012, 
Ζαχαριάδης κ.ά, 2007). Όπως έχουν καταδείξει διάφορες έρευνες (e.g Criscuolo & 
Gnudi, 2013; Gulsecen, Karatas, & Kocoglu, 2012; Zengin, et al., 2012) οι δυναμικά 
συνδεδεμένες αναπαραστάσεις των μαθηματικών εννοιών που προσφέρει το GeoGebra 
βοηθούν το μαθητή να κατανοήσει καλύτερα τις αφηρημένες μαθηματικές έννοιες. Ο 
μαθητής ενεργώντας σε μια αναπαράσταση επηρεάζει ταυτόχρονα στο περιβάλλον του 
GeoGebra τις υπόλοιπες, εφόσον αυτές είναι δυναμικά συνδεδεμένες, με αποτέλεσμα 
να προσεγγίζει τις μαθηματικές έννοιες από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 

Η ισχυρή αλληλεπίδραση του μαθητή με το λογισμικό, η οπτικοποίηση των μαθηματι-
κών εννοιών, η προσθήκη κίνησης, ακόμη και το διαφορετικό χρώμα των αντικειμένων 
προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών χωρίς να του αποσπούν τη προσοχή. Το πε-
ριβάλλον του GeoGebra ωθεί τον μαθητή στη ενεργητική δημιουργική αλληλεπίδραση 
με το λογισμικό, αυξάνοντας του τα κίνητρα για μάθηση (Dogan & Icel, 2011; Gulse-
cen et al., 2012; Shadaan & Eu, 2013).  

Ο μαθητής από παθητικός δέκτης μετατρέπεται σε ενεργό μέλος της μαθησιακής δια-
δικασίας. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, οικοδομεί τη γνώση και αυτορυθμίζει τη μά-
θηση του (Dijanić, 2011). Η συνεχής ανατροφοδότηση που του παρέχει το λογισμικό, 
εφόσον τα αποτελέσματα των ενεργειών του είναι άμεσα ορατά στο ψηφιακό περιβάλ-
λον, του ενισχύει τη προσπάθεια του (Dijanić, 2011; Ζαχαριάδης κ.ά, 2007). Το γεγο-
νός ότι ο μαθητής μετατρέπεται σε ανεξάρτητο εξερευνητή, ο οποίος διερευνά τις σχέ-
σεις μεταξύ των αντικειμένων και πειραματίζεται μεταβάλλοντας δυναμικά τα σχήματα 
και τις αλγεβρικές σχέσεις, καταδεικνύεται από αρκετούς ερευνητές (Ljajko & Ibro 
2013; Loc & Triet 2014; Trung, 2014). Συγκεκριμένα από την έρευνα του Trung 
(2014), η οποία εφαρμόστηκε σε 282 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προέ-
κυψε ότι το 86,2% των μαθητών θεωρούν ότι το λογισμικό με την απαραίτητη καθο-
δήγηση του καθηγητή τους βοήθησε στη διαδικασία της αυτομάθησης. Από την αρχική 
εικασία και την οπτική εξερεύνηση ο μαθητής οδηγείται σε συμπεράσματα τα οποία τα 
αξιολογεί και τα αιτιολογεί οδηγώντας τον στην ανακαλυπτική μάθηση, αλλά και στην 
αυστηρή μαθηματική απόδειξη. 

To λογισμικό Geogebra δεν είναι ένα μόνο ωφέλιμο εργαλείο για τους μαθητές αλλά 
και ένα ουσιαστικό διδακτικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Ο εκπαιδευτικός 
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δημιουργεί και μετασχηματίζει σχήματα. Καταφέρνει με το GeoGebra να συνδέσει αρ-
μονικά την προϋπάρχουσα γνώση με τη νέα δημιουργώντας ένα συνδεόμενο σύστημα 
εννοιών (Bu, Mumba, Henson & Wright, 2013; Criscuolo & Gnudi, 2013; Gulsecen et 
al., 2012). Ταυτόχρονα, όπως κατέδειξε η έρευνα των Shadaan & Eu (2013), λόγω του 
ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και καθηγητή κατά την ενασχόληση με το Geo-
Gebra είναι ισχυρή, του δίνεται η δυνατότητα να διακρίνει τις διαφορετικές ατομικές 
ανάγκες των μαθητών και να παρέμβει διορθωτικά και υποστηρικτικά. Σε αυτό του το 
έργο τον βοηθά και το πρωτόκολλο κατασκευής που διαθέτει το GeoGebra. Στο πρω-
τόκολλο κατασκευής είναι καταγεγραμμένες όλες οι ενέργειες του μαθητή (Bu, 
Mumba, Wright & Henson, 2012). Ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί τους συλλογισμούς 
των διδασκόμενων και επεμβαίνει διακριτικά με τον καταλληλότερο τρόπο. Επιπρό-
σθετα με το GeoGebra μπορεί να εμπλέξει τους μαθητές των διαφορετικών γνωστικών 
επιπέδων στη διαδικασία της μάθησης παρέχοντας τους διαβαθμισμένης δυσκολίας 
δραστηριότητες που να εναρμονίζονται με τις διαφορετικές ανάγκες (Hohenwarter et 
al., 2009). Ο εκπαιδευτικός επιτυγχάνει να μετατρέψει την απλή συμβατική αίθουσα 
σε ένα μαθηματικό εργαστήρι. 

Οι δημιουργοί στηριζόμενοι στην αρχή KISS, το όνομα της οποίας αποτελεί το ακρω-
νύμιο των λέξεων Keep It Short and Simple, φρόντισαν η διεπαφή του GeoGebra να 
είναι φιλική και εύκολα διαχειρίσιμη (Hohenwarter, Hohenwarter, & Lavicza, 2009). 
Το ότι το GeoGebra είναι εύκολο στη χρήση του είναι συμπέρασμα το οποίο έχει προ-
κύψει από πολλές έρευνες (e.g. Loc & Triet, 2014; Hohenwarter et al., 2009; Edwards 
& Jones, 2006; Gulsecen et al., 2012). Το γεγονός μάλιστα ότι είναι μεταφρασμένο σε 
πάνω από 50 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, το καθιστά πιο εύκολο 
στη πλοήγηση του. 

Παρόλο που όπως έχει αναφερθεί το GeoGebra είναι εύκολο στη χρήση του και στη 
πλοήγηση του, η έρευνα των Hohenwarter et al. (2009) κατέδειξε ότι οι χρήστες συνα-
ντούν δυσκολία στο να συντάξουν συγκεκριμένες εντολές και να εισάγουν αλγεβρικά 
δεδομένα. Μέτρια δυσκολία στην εισαγωγή αλγεβρικών δεδομένων όπως συντεταγμέ-
νων, εξισώσεων, συναρτήσεων και εντολών προκύπτει και από την έρευνα των Zakaria 
& Lee (2012). Ο λόγος είναι διότι τα αλγεβρικά δεδομένα και οι εντολές απαιτούν αυ-
στηρή σύνταξη για να μπορέσουν να εκτελεστούν. Χρειάζεται λοιπόν εξοικείωση με 
το λογισμικό.  

Η έρευνα του Dijanić (2011) κατέδειξε και ένα επιπλέον πρόβλημα που προέρχεται από 
την πληθώρα των εργαλείων. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλές κατα-
σκευές αυτόματα με τη χρήση των εργαλείων με αποτέλεσμα όταν καλείται να σχεδιά-
σει ο ίδιος στο χαρτί τις δικές τους δημιουργίες, όπως για παράδειγμα γραφικές παρα-
στάσεις, αντιμετωπίζει δυσκολία.  

Εκπαιδευτικές χρήσεις 
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Μια από τις βασικές χρήσεις του GeoGbra αποτελεί η δημιουργία δραστηριοτήτων με 
στόχο την αποσαφήνιση μαθηματικών εννοιών. Για παράδειγμα στο μάθημα της ανά-
λυσης οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν έννοιες, οι οποίες απαιτούν την προσέγ-
γιση μιας τιμής με άπειρες επαναλήψεις. Οι επαναληπτικές διαδικασίες όμως προϋπο-
θέτουν κίνηση. Η κίνηση προϋποθέτει αφαιρετική σκέψη, η οποία ενισχύεται με τη 
χρήση δυναμικών περιβαλλόντων (Ζαχαριάδης κ.ά, 2007). Με τη βοήθεια του GeoGe-
bra o μαθητής για παράδειγμα στο μάθημα της ανάλυσης της Γ’ Λυκείου θα κατανοή-
σει καλύτερα την έννοια του ορίου, της παραγώγου, του ορισμένου ολοκληρώματος. 
Στην εικόνα 1 η κίνηση του σημείου Α προκαλεί την κίνηση του σημείου Β, του οποίου 
το ίχνος δημιουργεί μια νέα γραφική παράσταση. Ο μαθητής θα επεξεργαστεί τις οπτι-
κές πληροφορίες που του παρέχει το περιβάλλον, θα διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ 
των αντικειμένων και θα οδηγηθεί ο ίδιος από τη συνάρτηση στην έννοια της παραγώ-
γου της συνάρτησης αυτής, στην οικοδόμηση δηλαδή της νέας γνώσης. Η ατομική 
γνώση θα ενισχυθεί από τη συλλογική προσπάθεια στην περίπτωση που ο εκπαιδευτι-
κός δημιουργήσει το κατάλληλο ομαδοσυνεργαστικό περιβάλλον στη τάξη (Shadaan 
& Eu ,2013) και κάνει σωστή επιλογή διερευνητικών δραστηριοτήτων (Ljajko & Ibro, 
2013).  

 

Το GeoGebra δεν αποτελεί χρήσιμο μέσο μόνο για τη διδασκαλία του μαθήματος της 
ανάλυσης, αλλά και της γεωμετρίας. Το μάθημα ειδικά της γεωμετρίας, από τη φύση 
του μελετά το χώρο και τα σχήματα. Απαιτεί λοιπόν από τους μαθητές ανεπτυγμένες 
οπτικοχωρικές δεξιότητες οι οποίες είναι βασικές προϋποθέσεις, όπως αναφέρουν οι 
Guven & Kosa (2008) καθώς και οι Saha, Ayub & Tarmizi (2010), για την κατανόηση 
του γεωμετρικού χώρου και του κόσμου που μας περιβάλλει. Το GeoGebra σύμφωνα 
με την έρευνα των Saha et al. (2010) βοηθά στην καλλιέργεια τους. Στο μάθημα της 
γεωμετρίας ο μαθητής χρειάζεται να αναγνωρίσει τα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιό-
τητες τους για να διατυπώσει λεκτικά και συμβολικά τις μεταξύ τους σχέσεις. Τα 

Εικόνα 1. Από την συνάρτηση F(μπλε γραμμή)  o μαθητής θα οδηγηθεί στην F'(κόκκινη 
γραμμή) 
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συστήματα δυναμικής γεωμετρίας με τις δυναμικές αναπαραστάσεις, θα οδηγήσουν το 
μαθητή να δημιουργήσει τις δικές του νοητικές αναπαραστάσεις συντελώντας στην α-
νάπτυξη της γεωμετρικής σκέψης (Πατσιομίτου & Εμβαλωτής, 2011). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για να δημιουργηθούν τα τρίγωνα της εικόνας 2 που πληρούν 
συγκεκριμένες ιδιότητες, οι μαθητές χρειάστηκε να συνθέσουν τις διαδοχικές σκέψεις 
τους, να επιβεβαιώσουν τους ισχυρισμούς τους, να αξιολογήσουν τα συμπεράσματα 
που προέκυψαν από την διάδραση με το υπολογιστικό περιβάλλον. Χρειάστηκε να δη-
μιουργήσουν επιπλέον βοηθητικά αντικείμενα όπως κύκλους, ευθείες, ευθύγραμμα 
τμήματα τα οποία στη συνέχεια απέκρυψαν, αλλά δεν έπαψαν να υφίστανται. Το Geo-
Gebra λοιπόν μπορεί να συμβάλλει στο να δημιουργηθούν διαδραστικές δραστηριότη-
τες, οι οποίες θα ωθήσουν το μαθητή να εμπλακεί ενεργά και αποτελεσματικά στη δι-
δασκαλία του μαθήματος της Γεωμετρίας. 

 

Εικόνα 2. Βοηθητικά αντικείμενα που χρειάζονται για την κατασκευή των τριγώνων 

Ο μαθητής μάλιστα θα εμπλακεί ακόμη περισσότερο ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία 
αν γίνει συνδυασμός τις διδασκαλίας των αφηρημένων μαθηματικών με προβλήματα 
του πραγματικού κόσμου, διότι δημιουργείται το φαινόμενο του φωτοστεφάνου. Ο δι-
δασκόμενος προσελκύεται από το περιβάλλον ενός δυναμικού λογισμικού, την παρου-
σίαση ενός προβλήματος πραγματικού πλαισίου για να σχηματίσει κατ’ επέκταση θε-
τική άποψη για την μελέτη των μαθηματικών ( Pierce & Stacey, 2011). Μια λοιπόν 
βασική εκπαιδευτική χρήση του GeoGebra είναι η δημιουργία δραστηριοτήτων μοντε-
λοποίησης. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στο μαθητή έτοιμα μο-
ντέλα ενός μαθηματικού προβλήματος με τα οποία ο μαθητής θα αλληλεπιδράσει διε-
ρευνώντας τα. Ακόμη και ο ίδιος ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει τα κατάλληλα 
μοντέλα, τα οποία αναπαριστούν ένα φαινόμενο του πραγματικού κόσμου (Πατσιομί-
του, 2013). Για παράδειγμα η πρόσοψη του κτιρίου της εικόνας 3, το οποίο υπάρχει 
στο κέντρο της πλατείας της Μελβούρνης και αποτελείται από πολλά γυάλινα τρίγωνα 
θα μας βοηθήσει να μελετήσουμε το πυθαγόρειο θεώρημα, καθώς και τους άρρητους 
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αριθμούς (Pierce & Stacey, 2011). Τα αφηρημένα σύμβολα αποκτούν με αυτό τον 
τρόπο νόημα για τους μαθητές αφού συνδυάζονται με στοιχεία της ζωής μας.  

 

 

Μια επιπλέον σημαντική εκπαιδευτική χρήση είναι η μοντελοποίηση προβλημάτων, τα 
οποία συνδυάζουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτό της εικόνας 4. Το 
πρόβλημα αυτό καλεί τον μαθητή να επεξεργαστεί δεδομένα τα οποία ανήκουν στο 
χώρο της φυσικής και των μαθηματικών. Ο μαθητής, από την τροχιά της κίνησης του 
νερού του σιντριβανιού θα οδηγηθεί στην παραβολική τροχιά, στην εξίσωση και στις 
ιδιότητες της παραβολής. Η οπτικοποίηση του φαινομένου οδηγεί τον μαθητή στη συμ-
βολική αναπαράσταση του και στη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων που 

Εικόνα 3. Πρόσοψη κτιρίου της Federation πλατείας της Μελβούρνης. 
Τονίζονται τρία μεγέθη τριγώνων (Pierce & Stacey, 2011,σελ.3) 
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ικανοποιούν τις ιδιότητες του, καλλιεργώντας του ταυτόχρονα σφαιρική αντίληψη, κρι-
τική ικανότητα και στοχαστική δεξιότητα. Με τη χρήση του GeoGebra μπορεί να γίνει 
συνδυασμός προβλημάτων ενισχύοντας την διεπιστημονικότητα., προσφέροντας ποι-
κίλες εμπειρίες στους μαθητές. (Bulut & Bulut, 2011). 

 

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι για να είναι αποτελεσματική η χρήση του λογισμικού 
στη μαθησιακή διαδικασία, καλό θα ήταν να συνοδεύονται οι ψηφιακές δραστηριότη-
τες με φύλλα εργασίας για να βοηθηθεί o μαθητής να τις ολοκληρώσει, αλλά και για 
να εξοικειωθεί με τη γραπτή επίλυση προβλημάτων (Dijani, 2011).  

Επιλογικά 

Οι απαιτήσεις της κοινωνίας επιβάλλουν νέους τρόπους διδασκαλίας. Οι νέοι διψούν 
για καινοτόμους τρόπους μάθησης. Ας δοκιμάσουμε να ενισχύσουμε τη διαδικασία της 
μάθησης δημιουργώντας κατάλληλα σχεδιασμένες διερευνητικές δραστηριότητες αυ-
ξάνοντας τα κίνητρα για μάθηση. Ας προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε καινοτόμες 
διδασκαλίες που να έχουν νόημα για τους μαθητές και σχετίζονται με προβλήματα του 
πραγματικού κόσμου. Το περιβάλλον του GeoGebra επιτρέπει στο μαθητή να πειρα-
ματιστεί, να ερευνήσει προβλήματα πραγματικού πλαισίου, να ανακαλύψει νέα στοι-
χεία, να οδηγηθεί στη γνώση. Συνοδοιπόρος στην όλη προσπάθεια του είναι ο εκπαι-
δευτικός που με την επιλογή κατάλληλων διαδραστικών δραστηριοτήτων θα μετατρέ-
ψει τη σχολική τάξη σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό μαθηματικό εργαστήρι. 
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Περίληψη 

Τα κίνητρα στη μάθηση αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο και το θεμέλιο στην 
μαθησιακή διαδικασία. Τα κίνητρα μπορεί να προέρχονται είτε από εσωτερική πηγή 
(εσωτερικά κίνητρα) είτε από εξωτερική πηγή (εξωτερικά κίνητρα). Η επιθυμητή 
μορφή κινήτρου είναι η εσωτερική, διότι πηγάζει από τη θέληση του ίδιου του μαθητή 
για γνώση χωρίς εξωτερικές αφορμές και αιτίες. Θα πρέπει να δίνεται σημασία στο 
είδος του κινήτρου που ενεργοποιείται κάθε φορά στη διδασκαλία και ποιο είδος κινή-
τρου τελικά θα προτιμήσει να ενεργοποιήσει ο μαθητής. Στην παρούσα εργασία γίνεται 
μια ανάλυση των διάφορων θεωριών που έχουν διατυπωθεί για τα κίνητρα, καθώς 
επίσης και για τα επιμέρους στοιχεία που αποτελούν τα κίνητρα. Τέλος, δίνονται 
μερικοί τρόποι ενεργοποίησης των κινήτρων τόσο από πλευράς εκπαιδευτικών όσο και 
από πλευράς μαθητών, εφαρμόζοντας μια σύγχρονη μέθοδο μάθησης την 
παιχνιδοποίηση, η οποία χρησιμοποιεί διάφορους τύπους εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών προς όφελος της γνώσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κίνητρα, συμπεριφορισμός, γνωστικισμός, παιχνιδοποίηση. 

Εισαγωγή 

«Αν μου μιλήσεις θα ξεχάσω, αν με διδάξεις θα θυμηθώ, αν με εμπλέξεις θα μάθω». 
Αυτή η κινέζικη παροιμία, εμπεριέχει το μοντέρνο παιδαγωγικό συμπέρασμα. Δεν υ-
πάρχει μάθηση χωρίς κινητοποίηση και εμπλοκή, χωρίς δέσμευση τόσο του μαθητή 
όσο και του εκπαιδευτικού που μεταμορφώνει τη γνώση του θεωρητικού επιπέδου σε 
γνώση πρακτικού επιπέδου, η οποία είναι πρωτοποριακή, δυναμική, επικοινωνιακή, 
αποτελεσματική και κινητοποιεί το κοινό της.  

Η έννοια του κινήτρου 

Ο Bernaus (1992) αντιλαμβάνεται το κίνητρο ως ένα συναίσθημα που παράγεται από 
ένα εσωτερικό ή εξωτερικό αίτιο και μας ωθεί να αναλάβουμε μια δράση για να πετύ-
χουμε τον στόχο μας. Για την Proscolli (1999) το κίνητρο της μάθησης είναι το σύνολο 
ενδογενών και εξωγενών παραγόντων που ωθούν τον μαθητή να πετύχει μια δραστη-
ριότητα μάθησης. Ο Ricterich (1985) θεωρεί το κίνητρο ως το σύνολο των φαινομένων 
από το οποίο εξαρτάται το ερέθισμα για να δράσουμε προκειμένου να πετύχουμε έναν 
προκαθορισμένο στόχο. Για τον Βarbeau (1992) το σχολικό κίνητρο αποτελεί μια κα-
τάσταση που προέρχεται από την αντίληψη που ο μαθητής έχει για τον εαυτό του και 
για το περιβάλλον του και η οποία τον ωθεί να δεσμευθεί, να συμμετάσχει και να επι-
μείνει σε μια σχολική δραστηριότητα. Ο Viau (1997) ορίζει το κίνητρο ως μια δυναμική 
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κατάσταση που προέρχεται από την αντίληψη που έχει ένας μαθητής για τον εαυτό του 
και για το περιβάλλον του και τον ωθεί να επιλέξει μια δραστηριότητα, να δεσμευθεί 
και να επιμείνει στην ολοκλήρωσή της. 

Θεωρίες κινήτρων 

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού (Ryan & Decy, 2000) 

Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού αναφέρεται κυρίως στις κοινωνικές συνθήκες που 
βοηθούν ή αναστέλλουν την ανθρώπινη ευδαιμονία. Εξετάζει πώς οι βιολογικές, κοι-
νωνικές και πολιτισμικές συνθήκες είτε μεγεθύνουν είτε υπονομεύουν τις κληρονομι-
κές ανθρώπινες δυνατότητες για ψυχολογική ανάπτυξη, δέσμευση και ευεξία τόσο γε-
νικά όσο και σε συγκεκριμένους τομείς και στόχους. Η θεωρία αυτή επισημαίνει μια 
διαφοροποίηση όσον αναφορά τα είδη των κινήτρων. Τα διακρίνει σε εσωτερικά και 
εξωτερικά κίνητρα. Ειδικότερα, η εσωτερικώς υποκινούμενη συμπεριφορά πραγματο-
ποιείται από ενδιαφέρον του ατόμου, του οποίου η πρωταρχική ανταμοιβή είναι το αυ-
θόρμητο συναίσθημα της επιτυχίας και της ικανοποίησης για την επίτευξη ενός στόχου. 
Από την άλλη, η εξωτερικώς υποκινούμενη συμπεριφορά βασίζεται στην απολαβή ε-
ξωτερικών ανταμοιβών (υλικών, ηθικών κ.λπ.) καθώς και στην κοινωνική αποδοχή του 
ατόμου από το περιβάλλον του, όπως επίσης και από την αποφυγή τιμωρίας. 

Πεποιθήσεις Αυτοαποτελεσματικότητας (Bandura, 1989, 2000) 

Ως αυτοαποτελεσματικότητα θα ορίζαμε τις πεποιθήσεις του ατόμου για την ικανότητά 
του να οργανώνει και να εκτελεί τις πράξεις που απαιτούνται για την επίτευξη συγκε-
κριμένων στόχων σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αφορά το μέλλον και είναι μια 
συγκεκριμένη αξιολόγηση της ικανότητας του ατόμου να εκτελέσει μια συγκεκριμένη 
εργασία. Η αυτοαποτελεσματικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενεργοποίησης 
των κινήτρων. Οι μαθητές που νιώθουν αποτελεσματικοί στην επίτευξη ενός μαθησια-
κού ή γνωστικού σκοπού επιλέγουν στόχους, ρυθμίζουν τον βαθμό καταβαλλόμενης 
προσπάθειας και επιμένουν  για την επίτευξή τους. 

Θεωρία Αναγκών (Maslow, 1943) 

Ο ψυχολόγος Abraham Maslow διέκρινε ότι τα κίνητρα πραγματοποίησης ενός στόχου 
έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση κάποιων συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου. 
Οι ανάγκες αυτές, όπως τις σχηματοποίησε σε μορφή πυραμίδας, ξεκινούν από τις πιο 
βασικές, όπως είναι η επιβίωση του ανθρώπου, και καταλήγουν στην αυτοπραγμάτωση 
του ατόμου, δηλαδή στην αξιοποίηση εσωτερικών χαρισμάτων του ανθρώπου. Όταν το 
άτομο ικανοποιήσει κάποια ανάγκη που βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο, τότε αντι-
λαμβάνεται ότι πρέπει να ικανοποιήσει την ανάγκη που βρίσκεται στο επόμενο στάδιο. 
Για παράδειγμα, αν το άτομο έχει εξασφαλίσει την ικανότητά του να επιβιώνει τότε 
προκύπτει η ανάγκη να παραμείνει ασφαλές μέσα στο περιβάλλον που το περικλείει. 

Το μοντέλο κινήτρου του Viau (1997) 
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Σύμφωνα με τον Viau το κίνητρο θεωρείται σαν μια δυναμική κατάσταση, της οποίας 
οι πηγές τοποθετούνται στο κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή, δηλαδή στη διάδραση 
που διατηρεί με τους ομολόγους του, αλλά και με τους παιδαγωγικούς φορείς. Ο παι-
δαγωγός από το Κεμπέκ παρουσιάζει τους παράγοντες συμπεριφοράς (επιλέγω μια 
δραστηριότητα, εμπλέκομαι σε αυτήν και επιμένω στην ολοκλήρωσή της) ως τους δεί-
κτες του κινήτρου. Από την άλλη πλευρά, οι εσωτερικοί παράγοντες (η αντίληψη που 
ο μαθητής έχει για τον εαυτό του και το περιβάλλον του) και οι περιβαλλοντικοί παρά-
γοντες (η αναπαράσταση του περιβάλλοντος μέσα από τις σχολικές δραστηριότητες) 
αποτελούν την προέλευση ή τους καθοριστικούς παράγοντες.  

Οι παράγοντες του κινήτρου 

Η αντίληψη της αξίας μιας δραστηριότητας 

Πρόκειται για την κριτική που ένας μαθητής ασκεί στη χρησιμότητα μιας δραστηριό-
τητας προκειμένου να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει. Δύο στοιχεία εμφανίζονται 
λοιπόν σ’ αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης. Το πρώτο στοιχείο είναι η χρησιμότητα και 
το δεύτερο οι στόχοι. Μια δραστηριότητα που ο μαθητής καλείται να συμμετάσχει θα 
τον κινητοποιήσει να εμπλακεί στο μέτρο που αυτός καταλαβαίνει καλά για ποιο λόγο 
του ζητάνε να την κάνει και στο μέτρο που κρίνει ότι έχει ένα ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Η 
αξία μιας δραστηριότητας συνδέεται άμεσα με τους στόχους που έχουν τεθεί και την 
αξία που δίνουν οι στόχοι στη δραστηριότητα. 

Η αντίληψη της ικανότητας να πετύχουμε μια δραστηριότητα 

Ο Bandura (1993) προσδιορίζει την έννοια της επιτυχίας μιας δραστηριότητας ως την 
αυτοαντίληψη του μαθητή, μέσα από την οποία αξιολογεί τις ικανότητές του να πετύχει, 
πριν την ανάληψη μιας άσκησης, η οποία περιλαμβάνει ένα σημαντικό βαθμό αβεβαιό-
τητας όσον αναφορά την επίτευξή της,. Σύμφωνα με τον Bandura, το άγχος της αξιολό-
γησης (test anxiety) είναι μια σημαντική πηγή της αντίληψης των ικανοτήτων του μαθητή 
στο σχολικό περιβάλλον. Αν και το άγχος του τεστ δεν λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη, ό-
πως και τα συναισθήματα, εντούτοις ο αντίκτυπός του στη διαδικασία του κινήτρου είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός (Hill & Sarson, 1966). Καθώς το παιδί μεγαλώνει το άγχος της α-
ξιολόγησης έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην απόδοσή του όσο και στην αντίληψη 
των ικανοτήτων του. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχολικό κίνητρο 

Η δυναμική του κινήτρου δεν είναι ένα φαινόμενο σταθερό και ακίνητο. Παίρνει διάφο-
ρες μορφές που εξαρτώνται από τις αντιδράσεις του μαθητή απέναντι σε ένα γεγονός. Η 
δυναμική του κινήτρου επηρεάζεται από ένα πλήθος εξωτερικών παραγόντων ανάμεσα 
στους οποίους φιγουράρουν το οικογενειακό περιβάλλον, οι φίλοι, οι κοινωνικές σχέσεις, 
οι κανόνες του σχολείου/τάξης και η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Η σχολική ζωή 
περιβάλλεται από πάρα πολλές παραμέτρους, στις οποίες ο εκπαιδευτικός δεν έχει έ-
λεγχο. Ελέγχει περισσότερο έναν παράγοντα, δηλαδή αυτόν που σχετίζεται με την τάξη. 
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Ωστόσο, εξωτερικοί παράγοντες από τη σχολική ζωή, οι οποίοι βλάπτουν τη δυναμική 
του κινήτρου, δεν πρέπει να αγνοούνται. 

Στην πραγματικότητα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν α-
ξιολογεί το σχολικό κίνητρο του μαθητή. Οι παράγοντες που συνδέονται με την τάξη, 
από την πλευρά τους, προέρχονται άμεσα από τη διδασκαλία και από τις παιδαγωγικές 
επιλογές του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένοι άλλοι παράγοντες που έχουν 
επιρροή στο κίνητρο. Τέτοιοι παράγοντες είναι οι παιδαγωγικές δραστηριότητες που προ-
τείνονται στην τάξη, μέσα από την αντίληψη της αξίας που ο ίδιος μαθητής τους προσδί-
νει. Άλλος παράγοντας είναι οι τρόποι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από τον εκ-
παιδευτικό, οι οποίοι επικεντρώνονται περισσότερο στην πρόοδο παρά στην απόδοση. 
Τρίτος παράγοντας, είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός μέσα από το είδος της σχέσης που δια-
τηρεί με τους μαθητές. Τέταρτος παράγοντας, είναι το σύστημα ανταμοιβών και κυρώ-
σεων που χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν το κίνητρο των μαθητών. Πέμπτος πα-
ράγοντας, είναι το κλίμα εργασίας και συνεργασίας που επικρατεί μέσα στην τάξη. 

Εκπαιδευτικοί και κίνητρα μάθησης 

Σκοπός των εργασιών/δραστηριοτήτων 

Μια από τις πιο σημαντικές και συχνές αποφάσεις που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, 
είναι η φύση των εργασιών που αναμένουν από τους μαθητές. Τέτοιες αποφάσεις έχουν 
βαρύνουσα σημασία εξαιτίας του γεγονότος ότι οι εργασίες που ολοκληρώνουν οι μα-
θητές στο σχολείο και στο σπίτι είναι σημαντικές και αποτελούν ένδειξη για την δέ-
σμευσή τους στη μάθηση. Οι εργασίες/δραστηριότητες αυτές καθ’ αυτές έχουν σημα-
ντικές συνέπειες για την μάθηση και τα κίνητρα των μαθητών. Ορισμένοι  εκπαιδευτι-
κοί αποφασίζοντας τη φύση της εργασίας/δραστηριότητας που θα παρουσιάσουν στους 
μαθητές τους, μπορεί να δώσουν έμφαση σε ορισμένες πλευρές των εργασιών/δραστη-
ριοτήτων (π.χ. περιέχει παράδειγμα από την καθημερινότητα που θα κάνει την εργασία 
περισσότερο «πρακτική» και λιγότερο «θεωρητική»). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 
εκπαιδευτικοί που απλά αναθέτουν μια εργασία/δραστηριότητα απλά και μόνο για να 
διατηρήσουν τους μαθητές ήσυχους και να παραμείνει το κλίμα της σχολικής αίθουσας 
ήρεμο, χωρίς κάποια άλλη εκπαιδευτική, μαθησιακή ή γνωσιακή λειτουργία προς όφε-
λος των μαθητών. 

Οι εργασίες/δραστηριότητες από τη σκοπιά των κινήτρων μάθησης 

Τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση αποτελούν ένα συνδυασμό από τις προσδοκίες 
επιτυχίας των μαθητών για μία συγκεκριμένη εργασία με την αξία και τη βαρύτητα που 
έχει για αυτούς, όπως την ορίζουν οι ίδιοι οι μαθητές. Η αξία και η βαρύτητα που δίνουν 
οι μαθητές στις εργασίες/δραστηριότητες είναι σημαντική από πλευράς κινήτρων. Μα-
θητές που δίνουν βαρύτητα σε συγκεκριμένα ακαδημαϊκά αντικείμενα είναι πιο πιθα-
νόν να εμπλακούν σε παρόμοια αντικείμενα στο μέλλον. Για παράδειγμα, μελέτες έ-
δειξαν ότι κάποιος μαθητής, ο οποίος δίνει βαρύτητα στα μαθηματικά είναι πιο πιθανό 
να εγγραφεί και σε επιπλέον μαθήματα που περιέχουν μαθηματικά στο μέλλον 
(Wigfield & Eccles, 1992· Davis-Kean & Εccles, 2006). Από την άλλη πλευρά, ένας 
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μαθητής, ο οποίος δεν δίνει βαρύτητα στα μαθηματικά δεν πρόκειται να επιλέξει ένα 
επάγγελμα, το οποίο περιέχει τα μαθηματικά. Μια εργασία, την οποία ο εκπαιδευτικός 
βρίσκει ανιαρή, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι αρεστή σε ένα σύνολο μαθητών 
και το αντίστροφο. Ωστόσο, είναι δύσκολο κάθε εργασία/δραστηριότητα να είναι εν-
διαφέρουσα για το σύνολο των μαθητών. Καλό είναι να αποφεύγεται η έλλειψη ενδια-
φέροντος από την πλευρά του εκπαιδευτικού πάνω σε ένα θέμα ή αντικείμενο, το οποίο 
οι μαθητές βρίσκουν ενδιαφέρον. 

Εκπαιδευτική αξιολόγηση και κίνητρα 

Όσο αναφορά την αξιολόγησή τους από τους εκπαιδευτικούς, οι μαθητές μπορεί να 
είναι και εσωτερικά και εξωτερικά παρακινούμενοι. Βέβαια, όποια συζήτηση για την 
εκπαιδευτική αξιολόγηση βασίζεται πάνω στα εξωτερικά κίνητρα, διότι οι αξιολογή-
σεις βασίζονται στους βαθμούς, στην προαγωγή, στις τελικές εξετάσεις του έτους ή 
στην αποδοχή ορισμένων προνομίων από πλευράς μαθητών. Ίσως, το πιο σημαντικό 
γεγονός στην εκπαίδευση είναι ότι οι βαθμοί των μαθητών που είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένοι με την αξιολόγησή τους. Ωστόσο, η αξιολόγηση μπορεί να ενεργοποιήσει και 
τα εσωτερικά κίνητρα του μαθητή. Για παράδειγμα, η αυθεντική αξιολόγηση (authentic 
assessment, Wehlage et al., 1996) και η αξιολόγηση βάσει της απόδοσης (performance-
based assessment, Hibbard et al., 1996) βασίζονται σε εργασίες/δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην καθημερινότητα και οι οποίες ενδιαφέρουν τους μαθητές. Όταν οι 
μαθητές εκλάβουν την αξιολόγηση ως διεργασία χρήσιμη και με νόημα, μπορεί να ε-
νεργήσουν βάσει των εσωτερικών τους κινήτρων σε διάφορες σχετικές ασκήσεις/δρα-
στηριότητες. 

Ένα μάθημα που ένας μαθητής αγαπάει πραγματικά, μπορεί με τον καιρό να γίνει λι-
γότερο θελκτικό για τον ίδιο εξαιτίας της αυξημένης βαρύτητας που δίνει ένας εκπαι-
δευτικός στα διαγωνίσματα. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι παρ’ 
όλο που η αξιολόγηση των μαθητών είναι σημαντική και αναγκαία, δεν θα πρέπει να 
είναι το κεντρικό αντικείμενο προσοχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ενεργοποιώντας τα κίνητρα των μαθητών 

Προώθηση της αυτονομίας των μαθητών εντός της τάξης 

Η ανάγκη αυτονομίας αναφέρεται στην ανάγκη του ατόμου να νιώθει μια αίσθηση ε-
λέγχου ή αυτονόμησης έναντι του περιβάλλοντός του. Η αυτονομία ως έννοια είναι 
πλατιά και περιέχει περισσότερα από την εφαρμογή της εντός της σχολικής αίθουσας. 
Έτσι, η αυτονομία περιλαμβάνει την αίσθηση ότι κάποιος έχει τον έλεγχο στην αλλη-
λεπίδρασή του με ένα άλλο άτομο. Οι εκπαιδευτικοί με στοχευμένες ενέργειες μπορούν 
να παρέχουν σημαντικές δυνατότητες στους μαθητές τους να βιώσουν ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό αυτονομίας εφαρμόζοντας ορισμένες τεχνικές για δημιουργικούς τρόπους ε-
νίσχυσης της αυτονομίας και ενεργοποίησης των εσωτερικών κινήτρων κατά τη διάρ-
κεια της σχολικής χρονιάς, όπως είναι η (Anderman & Anderman,2014): 
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• Εμπλοκή των μαθητών στη διαχείριση της συμπεριφοράς εντός της αίθουσας 
διδασκαλίας.  

• Παροχή ευκαιριών στους μαθητές να κάνουν τις επιλογές που θεωρούν 
σημαντικές. 

• Εξάλειψη παραγόντων που μπλοκάρουν τη δημιουργικότητα επιλογών. 

Τα κίνητρα και ο εαυτός 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που οι μαθητές σκέφτονται για 
τον εαυτό τους. Παρ’ όλο που στα σχολεία συχνά δίνεται βάσει στη μάθηση και στην 
απόδοση στα διαγωνίσματα, οι εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση να δημιουργούν 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που είναι ψυχολογικά υγιή και ασφαλή για τους μαθητές. 
Αν και οι εκπαιδευτικοί έχουν ως κύριο στόχο τη μετάδοση της γνώσεις στους μαθητές, 
θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι οι σχολικές εμπειρίες επηρεάζουν τους μαθητές στον 
τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι από μόνο του πολύ σημαντικό, διότι 
σχετίζεται με τον τρόπο πρόσληψης της γνώσης από τους μαθητές. 

Υψηλές προσδοκίες για τους μαθητές 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν υψηλές προσδοκίες από τους μαθητές τους συνήθως δίνουν 
ένα πιο αναλυτικό περίγραμμα του μαθήματος που κάνουν όπως επίσης περισσότερες 
επεξηγήσεις και περισσότερη ανάδραση στις διάφορες εργασίες/δραστηριότητες που 
αναλαμβάνουν οι μαθητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αίσθηση της αυτεπάρκειας 
(self-efficacy, Bandura, 1997) των μαθητών να αυξάνεται με συνέπεια την αύξηση των 
εσωτερικών κινήτρων στη μάθηση, όπως επισημάνθηκε στην προηγούμενη παρά-
γραφο. 

Η περίπτωση της παιχνιδοποίησης 

Ο όρος παιχνιδοποίηση είναι μετάφραση του αγγλικού όρου «gamification» που προ-
τάθηκε για πρώτη φορά το 2002 (Pelling, 2011). Ο ορισμός της παιχνιδοποίησης δεν 
είναι μονοσήμαντος. Στην παιχνιδοποίηση μπορεί να εμπεριέχεται η αξιοποίηση στοι-
χείων ενός παιχνιδιού και τεχνικών ψηφιακής σχεδίασης ενός παιχνιδιού προκειμένου 
να επιλυθούν προβλήματα που δεν σχετίζονται με το παιχνίδι αυτό καθεαυτό. Σκοπός 
της παιχνιδοποίησης είναι η αύξηση της συμμετοχής των ατόμων στην επίλυση του 
προβλήματος που έχει παρουσιαστεί, καθώς επίσης και η ανάπτυξη τεχνικών κατάλλη-
λων για την επίλυση των προβλημάτων αυτών. 

Η παιχνιδοποίηση έχει συνδεθεί τόσο με θετικές όσο και με αρνητικές κριτικές. Στα 
θετικά σημεία συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη δεξιοτήτων (π.χ. γνωσιακών, κοινωνι-
κών), η ενδυνάμωση της μεταγνώσης (πώς μπόρεσα να επιλύσω το πρόβλημα που μου 
παρουσιάστηκε), αλλά και η εξοικείωση στη χρήση ψηφιακών μέσων (Η/Υ ή PDA). 
Στα αρνητικά σημεία της χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών είναι η απόσπαση των μαθητών 
από τους μαθησιακούς στόχους (Bellotti et al., 2010), η υπερδιέγερση και η πιθανότητα 
εθισμού στο παιχνίδι (Bellotti et al., 2010,· Cohen, 2011). 
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Παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση 

Οι νεότερες γενιές ανθρώπων είναι εξοικειωμένες με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Ανάμεσα σε αυτές τις τεχνολογίες είναι και η χρησιμοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών 
που αποσκοπούν στη διασκέδαση του χρήστη. Ωστόσο, αυτά τα ψηφιακά περιβάλλο-
ντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την παρουσίαση προβλημάτων που σχετίζο-
νται με την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών υπό τη μορφή ψηφιακών παιχνιδιών μπορεί να ενερ-
γοποιήσει τα κίνητρα των μαθητών για μαθήματα που δεν τους προκαλούν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς και για μαθήματα που ενδιαφέρονται, αλλά η κλασσική διδακτική 
μεθοδολογία τα κάνει ανιαρά και δύσκολα. Συνήθως, τα κίνητρα που ενεργοποιούνται 
είναι τα εξωτερικά, λόγω της χρησιμοποίησης της επιβράβευσης (με την απόδοση βαθ-
μών) για την επίλυση του προβλήματος. Ωστόσο, μπορούν να ενεργοποιηθούν και τα 
εσωτερικά κίνητρα του μαθητή, όπως είναι η ενεργοποίηση του συναισθήματος της 
ικανοποίησης του στόχου και της επιτυχίας, σύμφωνα με το μοντέλο των Decy και 
Ryan (Ryan & Decy, 2000) και της αυτοαποτελεσματικότητας σύμφωνα με τον Ban-
dura (Bandura, 1989, 2000). 

Ορισμένα παραδείγματα με πλατφόρμες ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών παιχνιδο-
ποίησης στην εκπαίδευση είναι το BuzzMath,το TinyTap, το Kahoot! και το Moodle. 
Ειδικότερα: 

Το BuzzΜath είναι μια εφαρμογή για «έξυπνα» τηλέφωνα που επικεντρώνεται στην 
ανάπτυξη και εξάσκηση των μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών μέσης εκπαίδευσης. 
Προάγει την επιτυχία μέσω της άμεσης ανάδρασης που προβλέπει ότι προβλήματα που 
δεν μπόρεσαν να επιλυθούν να παρουσιαστούν ξανά. Επίσης, περιέχει εργαλεία που 
επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών τους 
μέσω λεπτομερών αναφορών (https://www.buzzmath.com). 

Το TinyTap είναι μια κοινωνική πλατφόρμα που προτρέπει οικογένειες, εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές να μάθουν ο ένας από τον άλλον με τη δημιουργία των προσωπικά 
σχεδιασμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν από χιλιάδες χρήστες ανά τον κόσμο, τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από 
μαθητές (http://www.tinytap.it/activities). 

Με το Kahoot ένας εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει μια εκπαιδευτική εφαρμογή 
παιχνιδοποίησης σε λίγα λεπτά. Αυτές οι εφαρμογές είναι οι επονομαζόμενες Kahoots. 
Οι εφαρμογές αυτές μπορεί να είναι πολλαπλής επιλογής. Η διάταξη και το πλήθος των 
ερωτήσεων εξαρτάται από τον εκπαιδευτικό. Μπορούν να προστεθούν βίντεο, εικόνες 
και διαγράμματα για να ενισχύσουν την δέσμευση του μαθητή για λύση 
(https://kahoot.com). 
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Η πολύ γνωστή πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων Moodle δίνει την δυνατότητα μέσω 
επεκτάσεων (plug-in) να μετατραπεί σε πλατφόρμα παιχνιδοποίησης 
(https://moodle.com). 

Κίνητρα και παιχνιδοποίηση 

Η παιχνιδοποίηση βασίζεται κυρίως στη χρησιμοποίηση στοιχείων από την θεωρία του 
συμπεριφορισμού. Το σύμπλεγμα αίτιο-αποτέλεσμα είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον 
οποίο αναπτύσσονται οι εφαρμογές για εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αυτό βασίζεται 
στο γεγονός ότι κάθε ενέργεια του χρήστη έχει άμεση ανάδραση. Για παράδειγμα, ο 
χρήστης γνωρίζει αμέσως αν η απάντηση που έδωσε είναι σωστή ή λανθασμένη. Αυτό 
τον οδηγεί σε αλλαγή της συμπεριφοράς του απέναντι στο συγκεκριμένο πρόβλημα 
είτε προς θετική τροχιά είτε σε σκέψη για το πώς να αντιμετωπίσει επιτυχημένα το 
πρόβλημα αυτό έως την τελική επίλυσή του. Βασικό στοιχείο της παιχνιδοποίησης που 
προέρχεται από τη θεωρία του συμπεριφορισμού είναι η χρήση επιβραβεύσεων/αντα-
μοιβών στους χρήστες. Κάθε σωστή ερώτηση αποδίδει πόντους ή μπορεί να «ξεκλει-
δώσει» την επόμενη πρόκληση για την συνέχεια του παιχνιδιού. Γι’ αυτό το λόγο είναι 
πολύ σημαντικός ο σωστός σχεδιασμός μιας εφαρμογής παιχνιδοποίησης. Κάθε εφαρ-
μογή θα πρέπει να ενισχύει τις συμπεριφορές, μέσω των ανταμοιβών, που επιδιώκει ο 
εκπαιδευτικός να αναπτύξουν οι μαθητές του. 

Η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιεί και στοιχεία της θεωρίας του γνωστικισμού. Κυρίως, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι η χρήση των ανταμοιβών μπορεί να ενεργοποιήσει τόσο τα 
εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά κίνητρα. Πιο συγκεκριμένα, αν ο χρήστης παίζει σε 
ένα ατομικό περιβάλλον, όπου ο αντίπαλος είναι μόνο η επίλυση του προβλήματος, 
ενεργοποιούνται τα εσωτερικά κίνητρα (αίσθηση επιτυχίας, ικανοποίηση επίτευξης 
στόχου). Όταν όμως ο χρήστης έρχεται αντιμέτωπος με άλλους χρήστες επικρατούν 
κυρίως τα εξωτερικά κίνητρα. Και αυτό, διότι συνήθως με τη χρήση ανταμοιβών-πό-
ντων δημιουργείται μια σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων. Αυτό οδηγεί το άτομο 
να προσπαθεί να επιτύχει περισσότερα, για να βρεθεί όσο το δυνατόν πιο ψηλά στον 
πίνακα κατάταξης. 

Τέλος, η παιχνιδοποίηση αν έχει σχεδιαστεί κατάλληλα, μπορεί να απαιτεί τη συνερ-
γασία περισσότερων του ενός ατόμων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των 
κοινωνικών δεξιοτήτων, με την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, καθώς και την ι-
κανότητα του ατόμου να είναι καλός ακροατής. Η ανάγκη συνεργασίας για την επίλυση 
ενός προβλήματος αποτελεί κοινωνική διάσταση της γνώσης και της σκέψης, όπως 
αυτή αναπτύσσεται στη θεωρία του Κοινωνικού Εποικοδομισμού και την αξιοποίηση 
της «Ζώνης επικείμενης ανάπτυξης» (Vygotsky, 1978). 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα όσον 
αναφορά το είδος των κινήτρων και πώς αυτά ενεργοποιούνται. Γίνεται κατανοητό ότι 
δεν υπάρχει ένας μόνος ορισμός για το τι είναι κίνητρο. Διάφοροι παιδαγωγοί και 
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ψυχολόγοι δίνουν το δικό τους ορισμό, ανάλογα με την οπτική θεώρησης των 
πραγμάτων. Ωστόσο, η σημαντικότερη διάσταση έχει να κάνει με τη διάκριση ανάμεσα 
στα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα και τον τρόπο ενεργοποίησής τους. Ο 
εκπαιδευτικός είναι ο κυρίως υπεύθυνος για την ενεργοποίηση της κατάλληλης μορφής 
κινήτρων μέσα στη σχολική αίθουσα. Και δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει το γεγονός 
ότι τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση αποτελούν ένα συνδυασμό των προσδοκιών 
επιτυχίας των μαθητών αναφορικά με μία συγκεκριμένη εργασία/δραστηριότητα και 
της αξίας και της βαρύτητας που έχει για αυτούς, όπως οι ίδιοι οι μαθητές την ορίζουν. 

Όσον αφορά την εφαρμογή της παιχνιδοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτή 
θα πρέπει να εφαρμόζεται μετά από προσεκτική εξέταση των στόχων που θέτει ο 
εκπαιδευτικός, το είδος των κινήτρων που στοχεύει να ενεργοποιήσει στους μαθητές 
και το είδος των συμπεριφορών που επιδιώκει να ενισχύσει. Αν και η παιχνιδοποίηση 
θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό μέρος στην εφαρμογή της διδακτικής 
διαδικασίας, ωστόσο δε θα πρέπει να λειτουργεί ως πανάκεια, για την αποφυγή 
πρόκλησης αρνητικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογής της. 

Εν κατακλείδι, μια πρόταση για μελλοντική διερεύνηση αποτελεί η πραγματοποίηση 
εκτεταμένων μελετών αναφορικά με το είδος των κινήτρων που ενεργοποιούν τους μα-
θητές κατά της διάρκεια χρήσης εφαρμογών παιχνιδοποίησης, για το είδος και το ύφος 
των εφαρμογών, τις οποίες προτιμούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν σε κάθε εκπαιδευ-
τική βαθμίδα, καθώς και για την αποτελεσματικότητα της συμβολής τους στην επί-
τευξη των μαθησιακών στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την κίνηση μιας ελαστικής σφαίρας που αφήνεται 
νε πέσει ελεύθερα από κάποιο ύψος και στη συνέχεια αναπηδά μέχρι να ηρεμήσει. Η 
θεωρητική αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι πολύπλοκη και προϋ-
ποθέτει σειρά παραδοχών. Εκτελέσαμε το πείραμα καταγράφοντας την κίνηση με βί-
ντεο και στη συνέχεια αναλύσαμε με τη βοήθεια tracker της εφαρμογής Video Physics, 
την κίνηση του σώματος. Χρησιμοποιήσαμε μπαλάκι επιτραπέζιας αντισφαίρισης 
(πινγκ-πονγκ) και προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τις τιμές των αρχικών συνθηκών 
στη θεωρητική προσέγγιση του προβλήματος. Το πείραμα επαναλήφθηκε αρκετές φο-
ρές καταγράφοντας κάθε φορά τα δεδομένα προς επεξεργασία. Η επεξεργασία έγινε με 
τις εφαρμογές Graphical και Graphical Analysis 3.8.4. Προσεγγίσαμε ικανοποιητικά 
τη θεωρητική περιγραφή της κίνησης, ωστόσο δε λάβαμε υπόψη παραμέτρους όπως η 
αντίσταση του αέρα. Η μελέτη συνεχίζεται.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αναπηδήσεις σφαιρικού σώματος, tracker, Video Physics, Graphical, 
Graphical Analysis 3.8.4. 

Εισαγωγή 

Αν μια ελαστική σφαίρα, όπως ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ αφεθεί από ορισμένο ύψος 
να πέσει στη οριζόντια επιφάνεια ενός δαπέδου, θα υποστεί διαδοχικές αναπηδήσεις 
μέχρι να ηρεμήσει και να ακινητοποιηθεί. Η χρονική διάρκεια της ολικής κίνησης, το 
ύψος κάθε επιμέρους αναπήδησης, ο αριθμός των αναπηδήσεων, αλλά και η οριζόντια 
απομάκρυνση από το σημείο ρίψης έχουν απασχολήσει τους επιστήμονες στην μελέτη 
της συγκεκριμένης κίνησης (Cross 2000), (Cross 1999). Η απώλεια ενέργειας κατά την 
κρούση στην επιφάνεια (Cross 1999), αλλά και η στιγμιαία ολίσθηση της σφαίρας κατά 
την επαφή (Cross 2005) είναι καθοριστικοί παράμετροι στη μελέτη της κίνησης. Πολ-
λοί συγγραφείς επεκτείνουν τη μελέτη σε περιπτώσεις περιστρεφόμενης σφαίρας που 
προσκρούει πλάγια σε επιφάνεια (Cross 2007), ή ακόμα και πρόσκρουσης σε επιφάνεια 
με δυνατότητα εφαπτομενικής κίνησης (Cross 2010). Η μελέτη των συγκεκριμένων 
κρούσεων έχει σημαντικές εφαρμογές σε φυσικά συστήματα, όπως μελέτη της συμπε-
ριφοράς ιδανικών αερίων, αλληλεπίδρασης ύλης ακτινοβολίας, αλληλεπίδραση σωμα-
τιδίων, αλλά και σε μηχανικά συστήματα όπως σε λιπαντικά (Cross 2012). Η πλήρης 
θεωρητική μελέτη της κίνησης ενός σώματος που αναπηδά είναι εξαιρετικά σύνθετη 
και οδηγεί σε χαοτική συμπεριφορά (Tufillaro & Albano, 1986), (Everson, 1986), 
(Kowalik, et. al. 1988). Ωστόσο είναι σημαντική για πλήθος εφαρμογών, ακόμα και σε 
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κβαντικό επίπεδο (Gea-Banacloche, 1999). Εμείς στην παρούσα εργασία αποτυπώσαμε 
με βίντεο την κίνηση του σώματος, καταγράψαμε με tracker τις διαδοχικές θέσεις του 
σώματος και εφαρμόζοντας μια σειρά από μαθηματικούς τύπους προσπαθήσαμε να 
προσεγγίσουμε και να περιγράψουμε θεωρητικά την κίνηση της σφαίρας μας.  

Καταγραφή πειραματικών δεδομένων-Επεξεργασία 

Αρχικά προσδιορίσαμε ένα σταθερό σημείο από το οποίο θα αφήναμε το σώμα (μπα-
λάκι επιτραπέζιας αντισφαίρισης) να πέσει, κάνοντας ελεύθερη πτώση. Μετρήσαμε με 
μετροταινία το ύψος από το οποίο αφήσαμε το σώμα και το βρήκαμε ίσο με 1,2 m, 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Είναι σημαντική η επιλογή σταθερού σημείου και η ε-
πανάληψη των μετρήσεων από το ίδιο ακριβώς σημείο, για λόγους βαθμονόμησης, κα-
θώς και εισαγωγής αρχικών δεδομένων στο λογισμικό Video Physics. Με την εισαγωγή 
αυτών των αρχικών δεδομένων θέσης και χρόνου, το λογισμικό (tracker) θα μπορέσει 
να υπολογίσει και τα υπόλοιπα φυσικά μεγέθη.  
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Εικόνα 1: Εισαγωγή αρχικών δεδομένων στο Video Physics 

Στη συνέχεια τοποθετήσαμε το ipad (εναλλακτικά είχαμε και iphone) με εγκατεστη-
μένο το λογισμικό Video Physics σε σταθερό σημείο προσαρμοσμένο σε τρίποδο, ώστε 
να μπορεί να καταγράψει το video της κίνησης ανεπηρέαστο και με σταθερή βάση α-
ναφοράς. Αυτή η διαδικασία είναι σημαντική στην ανίχνευση του αντικειμένου που 
πέφτει από τον tracker. Επίσης, εάν δεν είναι σε σταθερό σημείο το ipad δε θα κατα-
γράφαμε ακριβώς τις διαδοχικές θέσεις (διαδοχικά σημεία) εισάγοντας έτσι σφάλματα 
στο πείραμα. Επίσης, επαναλάβαμε τις πτώσεις αρκετές φορές, ώστε να έχουμε επανα-
ληψιμότητα στις μετρήσεις μας. 
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Με τη βοήθεια του λογισμικού Video Physics καταγράφουμε το βίντεο της κίνησης 
του αντικειμένου και των διαδοχικών αναπηδήσεων. Στη συνέχεια «πληροφορούμε» 
τον tracker για το αντικείμενο (σφαιρίδιο επιτραπέζιας αντισφαίρισης) που πρέπει να 
«ακολουθήσει» καταγράφοντας τις διαδοχικές του θέσεις για συγκεκριμένα διαδοχικά 
χρονικά διαστήματα (φωτογραφικά καρέ). Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα χειροκί-
νητης καταγραφής των διαδοχικών θέσεων του αντικειμένου σε περίπτωση που ο 
tracker «χάνει» το ίχνος. Η απώλεια του ίχνους του αντικειμένου είναι ακόμα ένας λό-
γος για τον οποίο πρέπει η ποιότητα του βίντεο να είναι άριστη, ωστόσο αυτό δεν είναι 
πάντα εφικτό καθώς οι λήψεις γίνονται ενίοτε και σε εξωτερικούς χώρους. Μια κατα-
γραφή των διαδοχικών θέσεων ενός από τα πειράματα που εκτελέσαμε φαίνεται στην 
Εικόνα 2.  

 

 

Εικόνα 2: Καταγραφή της τροχιάς (διαδοχικές θέσεις) ενός αντικειμένου (μπαλάκι επι-
τραπέζιας αντισφαίρισης) που πέφτει, με τη βοήθεια του tracker στο λογισμικό Video 

Physics 
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Στην Εικόνα 1 φαίνονται επίσης η δυνατότητα προσδιορισμού των αξόνων X και Υ, με 
επιλογή περιστροφής τους και η βαθμονόμηση με καθορισμό των αρχικών μεγεθών. 
Εδώ ορίζουμε το ύψος (1,2 m), όπως φαίνεται στο ένθετο. Το δαχτυλίδι που φαίνεται 
στην Εικόνα 2 χρησιμοποιείται για να σηματοδοτήσουμε το αντικείμενο μελέτης, εδώ 
το σώμα που εκτελεί τις αναπηδήσεις. Με αυξομείωση του δακτυλίου πετυχαίνουμε να 
ορίσουμε ακριβώς το σώμα που μας ενδιαφέρει να μελετήσουμε.  

Στη συνέχεια το λογισμικό δημιουργεί τις γραφικές παραστάσεις: τροχιάς (Χ-Υ), θέσης 
– χρόνου (Χ-t) και (Υ- t) και ταχύτητας – χρόνου (u-t) για τη μετατόπιση στον άξονα 
Χ και στον άξονα Υ. Ενδεικτική γραφική παράσταση φαίνεται στην Εικόνα 3.  

 

Εικόνα 3:Γραφική παράσταση θέσης – χρόνου (Υ- t), όπως προέκυψε από το λογισμικό 
Video Physics για πτώση και αναπηδήσεις μπάλας επιτραπέζιας αντισφαίρισης. 

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μας με τη χρήση των λογισμικών Graphical ή Graphical 
Analysis (διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο) και με το Excel. Με τα προγράμματα αυτά 
προσομοιώνουμε τις μετρήσεις, ώστε να εξάγουμε τις καμπύλες μετρήσεων και τις α-
ντίστοιχες εξισώσεις που τις περιγράφουν. Ενδεικτική προσομοίωση των μετρήσεων 
φαίνεται στην Εικόνα 4. 
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Εικόνα 4: Προσομοίωση πειραματικών μετρήσεων θέσης – χρόνου (Υ- t) για πτώση α-
ντικειμένου (μπάλα επιτραπέζιας αντισφαίρισης) 

Μαθηματικό μοντέλο 

Από τις πειραματικές μετρήσεις θα επιχειρήσουμε να υπολογίσουμε την απομάκρυνση 
του σώματος (μπαλάκι πινγκ πονγκ) από το σημείο ρίψης. Για να μπορέσουμε να προσ-
διορίσουμε θεωρητικά την απόσταση ακολουθούμε την παρακάτω μαθηματική μεθο-
δολογία. Ας υποθέσουμε ότι η (𝛼𝛼𝑛𝑛)𝑛𝑛∈ℕ είναι μια ακολουθία πραγματικών αριθμών. Με 
βάση αυτήν κατασκευάζουμε μια νέα ακολουθία ως εξής: 

𝑠𝑠1 = 𝑎𝑎1 

𝑠𝑠2 = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 

𝑠𝑠3 = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎3 

……………………………… 

𝑠𝑠𝑛𝑛 = 𝑎𝑎1 + 𝑎𝑎2+. . . +𝑎𝑎𝑛𝑛 = �𝑎𝑎𝑘𝑘

𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

 

Το αντίστοιχο άπειρο άθροισμα: 

�𝑎𝑎𝑛𝑛

+∞

𝑛𝑛=1

 

Ονομάζεται σειρά με όρους 𝑎𝑎𝑛𝑛 ενώ η (𝑆𝑆𝑛𝑛)𝑛𝑛∈ℕ καλείται ακολουθία μερικών αθροισμά-
των της σειράς.  

Ειδικά, μια σειρά της μορφής 

-Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύποςΓενικός τύπος

Κα
τα

κό
ρυ

φ
η 

με
τα

τό
πι

ση
 (m

)

Χρόνος (s)
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𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + ⋯   (1) 

ονομάζεται γεωμετρική σειρά. Ο λόγος κάθε όρου προς τον προηγούμενο είναι r. 

Ο λόγος r μπορεί να είναι πραγματικός αριθμός με r ≠ 0. Το άθροισμα των n πρώτων 
όρων της (1) είναι:  

𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛−1  (2) 

Πολλαπλασιάζοντας και τα δυο μέλη της (2) με r, παίρνουμε  

𝑎𝑎𝑆𝑆𝑛𝑛 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛  (3) 

Όταν αφαιρέσουμε την (3) από την (2), όλοι σχεδόν οι όροι στο δεξιό μέλος αλληλοε-
ξουδετερώνονται και: 

𝑆𝑆𝑛𝑛 − 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑛𝑛 =  𝑎𝑎 −  𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛 

(1 − 𝑎𝑎)𝑆𝑆𝑛𝑛 =  𝑎𝑎(1 −  𝑎𝑎𝑛𝑛) 

Αν 𝑎𝑎 ≠ 1 τότε: 

𝑆𝑆𝑛𝑛 =  𝑎𝑎(1− 𝑟𝑟𝑛𝑛)
(1−𝑟𝑟)

  (4) 

Στο δεξιό μέρος της (4), το n εμφανίζεται μόνο στην έκφραση 𝑎𝑎𝑛𝑛. Αν |𝑎𝑎| < 1 τότε ο 
όρος 𝑎𝑎𝑛𝑛 πλησιάζει το 0, καθώς το 𝑛𝑛 → ∞. Συνεπώς: 

lim
𝑛𝑛→∞

𝑆𝑆𝑛𝑛 = lim
𝑛𝑛→∞

𝑎𝑎(1− 𝑟𝑟𝑛𝑛)
(1−𝑟𝑟)

= 𝑎𝑎
(1−𝑟𝑟)

  αν |𝑎𝑎| < 1 

Αν θυμηθούμε ότι 𝑎𝑎0 = 1, όταν 𝑎𝑎 ≠ 1, μπορούμε να γράψουμε: 

𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + ⋯ = 𝛼𝛼�𝑎𝑎𝑛𝑛−1
∞

𝑛𝑛=1

=
𝑎𝑎

(1 − 𝑎𝑎)
 

αν 0 < r < 1.  

Τελικά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αν |𝑎𝑎| < 1 η γεωμετρική σειρά 𝑎𝑎 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 +
𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 𝑎𝑎𝑎𝑎3 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛−1 + ⋯ συγκλίνει στο 𝑎𝑎

(1−𝑟𝑟)
. 

Στην περίπτωσή μας της μπάλας που αναπηδά κατακόρυφα έχουμε τα ακόλουθα: Η 
μπάλα αφήνεται να πέσει από ύψος 𝛼𝛼 μέτρων πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Κάθε 
φορά που η μπάλα προσκρούει στην επιφάνεια αφού πέσει από ύψος ℎ, αναπηδά κατά 
μια απόσταση 𝑎𝑎ℎ, 0 < 𝑎𝑎 < 1.  
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Το ολικό διάστημα που θα διανύσει η μπάλα μπορεί να δοθεί από τη σειρά: 

𝑆𝑆 = 𝑎𝑎 + 2𝑎𝑎𝑎𝑎 + 2𝑎𝑎𝑎𝑎2 + 2𝑎𝑎𝑎𝑎3 + ⋯ 

Όλοι οι όροι εκτός από τον πρώτο σχηματίζουν μια γεωμετρική σειρά με άθροισμα 
2𝑎𝑎𝑟𝑟

(1−𝑟𝑟)
. 

Άρα το διάστημα είναι:  

𝑆𝑆 = 𝑎𝑎 + 2𝑎𝑎𝑟𝑟
(1−𝑟𝑟)

= 𝛼𝛼 1+𝑟𝑟
1−𝑟𝑟

  (5) 

Επεξεργασία 

Από την Εικόνα 1, όπου φαίνονται τα πειραματικά μας δεδομένα, μπορούμε να κατα-
γράψουμε τις αντίστοιχες τιμές θέσης (άξονας y) μιας σφαίρας επιτραπέζιας αντισφαί-
ρισης (πινγκ πονγκ) που αναπηδά κατακόρυφα, σε συνάρτηση με το χρόνο. Αυτή η 
πληροφορία είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτελεί το πραγματικό, ρεαλιστικό 
πειραματικό δεδομένο μας, το οποίο θα συγκρίνουμε με την αντίστοιχη μαθηματική 
προσέγγιση. Ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει ένα μαθηματικό μοντέλο που παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με την υπό μελέτη κίνηση και θέλουμε να το επαληθεύσουμε 
(επιβεβαιώσουμε ή βελτιώσουμε) στηριζόμενοι στις πειραματικές μετρήσεις ενός 
πραγματικού γεγονότος. Στον παρακάτω Πίνακα 1 φαίνονται οι μέγιστες τιμές θέσης 
της σφαίρας μετά από κάθε αναπήδηση και οι αντίστοιχοι χρόνοι. Επίσης, φαίνεται ο 
λόγος δυο διαδοχικών μεγίστων και ο μέσος όρος των λόγων αυτών. 

Μέγιστες θέσεις Χρονικές στιγμές Λόγος μεγίστων  Μέσος όρος 

1,2090 1,133  

0,71 0,7450 2,002 0,62 

0,5218 2,735 0,7 
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0,3925 3,335 0,75 

0,3032 3,835 0,77 

Πίνακας 1: Μέγιστες τιμές θέσης της σφαίρας μετά από κάθε αναπήδηση και οι αντί-
στοιχοι χρόνοι. Επίσης, αναγράφονται οι λόγοι δυο διαδοχικών μεγίστων και ο μέσος 

όρος των λόγων αυτών. 

Γνωρίζοντας ότι η σφαίρα έχει αφεθεί από ύψος 1,2 m και ο λόγος μεταξύ δυο διαδο-
χικών μεγίστων είναι 0,71, έχουμε από την σχέση (5) για 𝑎𝑎 = 1,2 και 𝑎𝑎 = 0,71 

𝑆𝑆 = 𝑎𝑎 +
2𝑎𝑎𝑎𝑎

(1 − 𝑎𝑎) = 𝛼𝛼
1 + 𝑎𝑎
1 − 𝑎𝑎

= 1,2
1 + 0,71
1 − 0,71

= 7,08 𝑚𝑚 

Άρα το συνολικό διάστημα που θα διανύσει η σφαίρα κατά τις αναπηδήσεις της είναι: 

𝑆𝑆 = 7,08 𝑚𝑚 

Η τιμή αυτή είναι σύμφωνη με τις πειραματικές μας μετρήσεις. Ήδη από τη γραφική 
παράσταση της Εικόνας 3 φαίνεται ότι το σώμα έχει διανύσει απόσταση 4 μέτρων, 
χωρίς να έχει ακινητοποιηθεί. Στις πειραματικές μετρήσεις μας καταλήγουμε σε απο-
στάσεις της τάξεως των 6-7 μέτρων.  

Ωστόσο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η γνώση των χρονικών στιγμών που η 
σφαίρα φτάνει στο εκάστοτε μέγιστο. Αυτή η πληροφορία είναι σημαντική, καθώς θα 
μπορέσουμε να υπολογίσουμε θεωρητικά τον ολικό χρόνο της κίνησης της μπάλας και 
να το συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα πειραματικά μας δεδομένα. Για το λόγο αυτό επι-
λέγουμε τις κορυφές (μέγιστες θέσεις) κατά τις αναπηδήσεις της σφαίρας και προσεγ-
γίζουμε γραφικά τη σχέση μεταξύ μεγίστων θέσεων και αντιστοίχων χρόνων. Στην πα-
ρακάτω Εικόνα 5 φαίνεται η γραφική προσέγγιση με πολυώνυμο δευτέρου βαθμού. 

 

Εικόνα 5: Γραφική προσέγγιση με πολυώνυμο δευτέρου βαθμού των μεγίστων θέσεων 
για τους αντιστοίχων χρόνων. 
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Από τη γραφική προσέγγιση (προσομοίωση) προκύπτει η ακόλουθη σχέση μεταξύ των 
μεγίστων θέσεων αναπήδησης y και των αντίστοιχων χρονικών στιγμών t. 

 

y=0,0932t2-0,7909t+1,9774   (6) 

 

Μπορούμε να εξάγουμε την εξίσωση δευτέρου βαθμού που περιγράφει την καμπύλη 
προσομοίωσης. Γνωρίζοντας τουλάχιστον τρία σημεία (𝑡𝑡1,ℎ1), (𝑡𝑡2,ℎ2) και (𝑡𝑡3,ℎ3) ό-
που ℎ1,ℎ2,  ℎ3 τρεις διαδοχικές μέγιστες θέσεις αναπήδησης και με τη βοήθεια της με-
θόδου των ελαχίστων τετραγώνων, για την παραπάνω καμπύλη, έχουμε τον ακόλουθο 
επαυξημένο πίνακα του συστήματος:  

�
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚1
2 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚1 0
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚2
2 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚2 0
𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚3
2 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚3 0
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�=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ �𝑣𝑣0

𝑔𝑔
�
2 𝑣𝑣0

𝑔𝑔
0

�𝑣𝑣0(1+√𝑟𝑟)
𝑔𝑔

�
2 𝑣𝑣0(1+√𝑟𝑟)

𝑔𝑔
0
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𝑔𝑔
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⎥
⎥
⎥
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Από την μαθηματική επίλυση της προηγούμενης ορίζουσας καταλήγουμε στην ακό-
λουθη σχέση: 

𝑦𝑦 = 𝑔𝑔
2
�1−√𝑟𝑟
1+√𝑟𝑟

�
2
𝑡𝑡2 − 2𝑣𝑣0

1−√𝑟𝑟

�1+√𝑟𝑟�
2 𝑡𝑡 + 2

𝑔𝑔
� 𝑣𝑣0
1+√𝑟𝑟

�
2
 (7) 

Με g η επιτάχυνση της βαρύτητας, v0 η αρχική ταχύτητα του σώματος και r ο λόγος 
δυο διαδοχικών υψών.  

Βάσει του τύπου αυτού μπορούμε να γνωρίζουμε τις χρονικές στιγμές που η σφαίρα 
φτάνει σε μέγιστη κατακόρυφη απόσταση. Τις μέγιστες κατακόρυφες αποστάσεις μπο-
ρούμε να γνωρίζουμε από την γεωμετρική πρόοδο (Εξίσωση (1)). Βεβαίως, μπορούμε 
να γνωρίζουμε και τα κατακόρυφα μέγιστα, αν είναι γνωστές οι αντίστοιχες χρονικές 
στιγμές.  

Συμπεράσματα 

Από τη σύγκριση των όρων στην εξίσωση (6) και στην εξίσωση (7) προκύπτουν τα 
ακόλουθα: Για τον μαθηματικό μας μοντέλο δεχτήκαμε τιμή r του λόγου δυο διαδοχι-
κών υψών ίση με 1/2. Από τις πειραματικές μας μετρήσεις προκύπτει 0,57. Η καλή 
συμφωνία των δυο τιμών οφείλεται στο γεγονός ότι το μπαλάκι που αναπηδά είναι 
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εξαιρετικά ελαστικό. Για την τιμή της αρχικής ταχύτητας έχουμε θεωρητική τιμή 
v0=4,85 m/s και η πειραματική μας τιμή προκύπτει v0=4,67 m/s, σφάλμα μικρότερο 
από 4%. Η πειραματική τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι g=10,36 m/s2, ενώ 
η θεωρητική τιμή είναι g=9,81 m/s2, σφάλμα περίπου 5%.  

Από το μαθηματικό μας μοντέλο προκύπτει ότι ο ολικός χρόνος δίνεται από τη σχέση: 

𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑎𝑎𝑓𝑓 =
2𝑣𝑣0

𝑔𝑔(1−�𝑎𝑎)
 

Έχοντας προσδιορίσει το r=0,58, θα έχουμε √𝑎𝑎 = 0,76, οπότε η θεωρητική τιμή του 
ολικού χρόνου θα είναι: 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑎𝑎𝑓𝑓 = 5,95 𝑠𝑠. Από τις πειραματικές μας μετρήσεις καταλή-
γουμε σε τιμή ολικού χρόνου ίση με 𝑡𝑡𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑎𝑎𝑓𝑓 = 6,2 𝑠𝑠. Το σφάλμα είναι λίγο μεγαλύτερο 
από 4%. Όλα αυτά τα δεδομένα αποκαλύπτουν μια εξαιρετική συμφωνία του θεωρητι-
κού μας μοντέλου με τις πειραματικές μετρήσεις. Ουσιαστικά καταφέρουμε να δη-
μιουργήσουμε μια σειρά από εξισώσεις που αποκαλύπτουν πολλά από τα χαρακτηρι-
στικά της κίνησης μιας μπάλας που αναπηδά (όπως ο ολικός χρόνος κίνησης, η μέγιστη 
απομάκρυνση, ο λόγος διαδοχικών υψών αναπήδησης) και να επαληθεύσουμε τις θεω-
ρητικές αυτές εξισώσεις με πραγματικά πειραματικά δεδομένα, από μετρήσεις στο 
πλαίσιο του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας.  

Παρουσίαση των βιβλιογραφικών αναφορών 
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Οι παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς στην χρήση νέων 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην σχολική τάξη και στην 

διδακτική διαδικασία στο Ν. Τρικάλων 

Ντέρη Κωνσταντίνα 
 Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Εd. στην Ειδική Εκπαίδευση  

kon_sta_nti_na@hotmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας ήταν να μελετηθούν οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε δημόσια 
σχολεία του Ν. Τρικάλων, οι οποίοι μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά ή θετικά στην 
ενσωμάτωση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην σχολική 
τάξη. Επίσης, μελετήθηκε και ο τρόπος που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην 
διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα η εργασία εστιάζεται στα εξής ερωτήματα: α) ποιοι 
παράγοντες επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την 
χρήση των νέων τεχνολογιών στην σχολική τάξη; β) με ποιους τρόπους χρησιμοποιούν 
τις νέες τεχνολογίες στην διδακτική τους διαδικασία οι εκπαιδευτικοί Α΄ Βάθμιας 
εκπαίδευσης; Για τις ανάγκες της ερευνητικής εργασίας χορηγήθηκε σε 27 
εκπαιδευτικούς ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε εξαρχής.  Τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον 
βασικότερο παράγοντα για την χρήση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία και ότι ο 
συχνότερος τρόπος χρήσης των Τ.Π.Ε. από τους εκπαιδευτικούς είναι για να 
δημιουργούν ιστότοπους επικοινωνίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Α΄ βάθμια 
εκπαίδευση, χρήση νέων τεχνολογιών 

Εισαγωγή 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών τεχνολογιών στην 
καθημερινή διδακτική πρακτική εξαρτάται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, καθώς 
μπορεί να επηρεάσουν την διδακτική διαδικασία από τον τρόπο και τον σκοπό χρήσης 
των νέων τεχνολογιών. Η Νικολοπούλου (2009, όπ. αναφ. στο Τάσση, 2014, σ. 200), 
υποστηρίζει ότι η τεχνολογία δεν έγινε αποδεκτή με τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό 
από όλους τους εκπαιδευτικούς. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η χρήση της 
συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι οι Τ.Π.Ε. όταν 
ενταχθούν στον χώρο της εκπαίδευσης χωρίς πολιτικό και εκπαιδευτικό σχεδιασμό τότε 
δημιουργούνται προβλήματα. Κρίνεται, λοιπόν σκόπιμο, να διερευνηθεί από τι 
εξαρτάται η χρήση των νέων τεχνολογιών στα σχολεία. 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Ο όρος Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) ο οποίος προέρχεται από 
τον αγγλικό όρο Information and Communication Technologies (ICT) αναφέρεται, 
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σύμφωνα με τον Kumar (2008, όπ. αναφ. στο Καρπίδης & Πρέτζας, 2015, σ. 2) σε όλες 
εκείνες τις συσκευές και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται με στόχο την επικοινωνία, 
όπως τους υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα, τις τηλεοράσεις, το υλικό ή το λογισμικό 
δικτύων, τα δορυφορικά συστήματα, όπως επίσης και όλες τις υπηρεσίες και τα πεδία που 
σχετίζονται με αυτόν τον τομέα, όπως τις βιντεοδιασκέψεις ή την ηλεκτρονική μάθηση 
(e-learning). 

Η ένταξη των Νέων Μέσων στην εκπαίδευση ξεκίνησε από την δεκαετία του 1970 και 
περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση (1970-1980), το παιδαγωγικό 
πλαίσιο παρέμεινε το ίδιο, χωρίς να γίνουν κάποιες αλλαγές, εντάχθηκε στο σχολείο το 
μάθημα της Πληροφορικής και τα Νέα Μέσα έλαβαν χώρα στις διαδικασίες 
διδασκαλίας της δευτεροβάθμιας μόνο εκπαίδευσης. Προβλεπόταν ωστόσο η 
κατάργηση του μαθήματος σε περίπτωση που αυτό εμπόδιζε να αναπτυχθούν 
διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ δασκάλου και μαθητή (Σοφός & Kron, 2007). Στη 
δεύτερη φάση, από το 1980 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 ξεπεράστηκε η 
επιφυλακτικότητα για τις πληροφοριακές  τεχνολογίες καθώς «τα Νέα Μέσα έχουν 
πλέον ενταχθεί στην κοινωνική πραγματικότητα και έχουν ήδη διεισδύσει σε τομείς 
αγωγής, όπως π.χ. η οικογένεια και το σχολείο και αποτελούν φορείς πληροφοριών και 
αξιακών προσανατολισμών» (Σοφός & Kron, 2007, σ. 51). «Για την προσχολική και 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση συστήνεται η επεξεργασία βιωμάτων από τον χώρο των μέσων, 
ενώ εντάσσονται κανονικά ως γνωστικό αντικείμενο και στις δύο βαθμίδες της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς συντελούν στην ανάπτυξη του αυτοαναστοχσμού 
και της αυτοσυνηδητότητας» (Σοφός & Kron, 2007, σ. 52). Τέθηκε επίσης το θέμα της 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την επίτευξη  της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της 
εξοικείωσης, τόσο με την διδακτική, όσο και με την  μεθοδολογία των μέσων. Η τρίτη 
φάση ξεκινάει από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και συνεχίζει μέχρι σήμερα. 
Κυριαρχούν τα ηλεκτρονικά μέσα, «διατυπώνονται κατευθυντήριες γραμμές για την 
χρήση των Νέων Μέσων, προσδιορίζεται η «αποστολή» της Διδακτικής των Μέσων και 
γίνεται μετάβαση από την κοινωνία της πληροφορίας στην κοινωνία της γνώσης» (Σοφός 
& Kron, 2007, σ. 53-54).  

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στα σχολεία έχει επιφέρει θετικά αποτελέσματα σχεδόν σε όλα τα 
μαθήματα, αφού μέσω του διαδικτύου προσφέρεται η δυνατότητα για οργάνωση  νέων 
μεθόδων διδασκαλίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τους Lipponen & Lallimo (2004, όπ. 
αναφ. στο Καρτσιώτου & Ρούσσος, 2011), η χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει στην 
συνεργατική μάθηση, δημιουργώντας ενεργούς μαθητές, ξεφεύγοντας από την 
παραδοσιακή διδασκαλία, η οποία θέλει παθητικούς μαθητές. Συμβάλλει, επίσης, στην 
διαθεματική διδασκαλία, στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και στην διαμόρφωση 
στάσεων και αντιλήψεων για τον κόσμο (Κότσαρη, 2014). «Δίνει νόημα στα διάφορα 
αντικείμενα μάθησης και δομεί νέες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών 
και της γνώσης» (Χαραλάμπους & Κυριάκου, 2006, σ. 484) και προάγει την κριτική 
σκέψη (Καρπίδης & Πρέτζας, 2015). Συμβάλλει, επίσης, στην δημιουργία θετικού 
κλίματος στην τάξη, αφού οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με 
τις Νέες Τεχνολογίες, μέσα από βίντεο, εικόνες, ήχους, προσομοιώσεις, 
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εννοιολογικούς χάρτες. Παρόλα αυτά, σε λίγα σχολεία χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και συνήθως γίνεται με πρωτοβουλία του ίδιου του εκπαιδευτικού 
(Καρτσιώτου & Ρούσσος, 2011).  

Όμως, παρόλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, η εισαγωγή και η χρήση των Τ.Π.Ε. στην 
διδασκαλία έχει και αρκετούς εκπαιδευτικούς που αντιτίθενται στις Τ.Π.Ε.. Θεωρούν 
μειονέκτημα την χρήση των νέων μέσων, γιατί πιστεύουν πως ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού αντικαθιστάται από τις νέες τεχνολογίες, αποσπά την προσοχή των 
μαθητών και συντελεί στην κοινωνική απομόνωσή τους, καθώς πιστεύουν πως ο 
μαθητής εξαρτάται από τον υπολογιστή (Κότσαρη, 2014). 

Τέλος, από το θεωρητικό υπόβαθρο φαίνεται ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών 
επηρεάζεται από κάποιους παράγοντες, καθώς επίσης και από τον τρόπο που ο 
εκπαιδευτικός τις χρησιμοποιεί. Οι παράγοντες που διακρίνονται είναι ο εκπαιδευτικός, 
το άγχος, η επιμόρφωση, η απώλεια ελέγχου, η αυτεπάρκεια, η ηλικία, ο διευθυντής η 
έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού και η δομή αναλυτικού προγράμματος (Καρτσιώτου 
& Ρούσσος, 2011· Κότσαρη, 2014· Κουτσιλέου, 2015· Λυτζερίνου, 2015· 
Μητσιοπούλου & Βεκύρη, 2011· Τάσση, 2014). Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες 
χρησιμοποιούνται για παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς/μαθησιακές δυσκολίες, για 
προετοιμασία μαθήματος, παράδοση μαθήματος, ειδικότερη μόρφωση, διευκόλυνση 
διδασκαλίας, καταγραφή βαθμών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενίσχυση μάθησης, 
παραγωγή υλικού από τους μαθητές, διαδραστική προσομοίωση, διδακτικά σενάρια, 
ιστότοποι επικοινωνίας και για αφόρμηση προσέγγισης της γνώσης (Κότσαρη, 2014· 
Λυτζερίνου, 2015· Τσούτσα & Κεδράκα, 2013). 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα μελέτη προτιμήθηκε η ποσοτική έρευνα, διότι θεωρήθηκε πως τα 
ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν πιο αποτελεσματικά, καθώς μπορούν να 
παρατηρηθούν και να μετρηθούν άμεσα και αντικειμενικά, μέσω στατιστικής 
ανάλυσης (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

Το μέσο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε, ήταν το ερωτηματολόγιο, το 
οποίο δημιουργήθηκε εξαρχής για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας, με βάση 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις, 
κλειστού τύπου και χωρίζεται σε 3 ενότητες. Αναλυτικότερα, η πρώτη ενότητα, «Α. 
Προσωπικά στοιχεία», περιλαμβάνει 3 ερωτήσεις, από τις οποίες η πρώτη αφορά το 
φύλο, η δεύτερη αφορά την ηλικία, η τρίτη τον χρόνο εμπειρίας. Η δεύτερη ενότητα, 
«Β. Παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση των Τ.Π.Ε.», περιλαμβάνει 8 ερωτήσεις 
και είναι πενταβάθμιας κλίμακας Likert (καθόλου, πολύ λίγο, λίγο, πολύ, πάρα πολύ). 
Η καθεμία από τις ερωτήσεις αφορά έναν ξεχωριστό παράγοντα που επηρεάζει την 
χρήση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία (εκπαιδευτικός, ηλικία, άγχος, επιμόρφωση, 
απώλεια ελέγχου, αυτεπάρκεια, έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού, διευθυντής, δομή 
αναλυτικού προγράμματος). Η τρίτη ενότητα, «Γ. Τρόποι χρήσης των Τ.Π.Ε.», 
περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις, είναι πεντάβαθμιας κλίμακας Likert (ποτέ, σπάνια, ενίοτε, 
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συχνά, πάντα) και οι ερωτήσεις αφορούν την συχνότητα στον τρόπο χρήσης των Τ.Π.Ε. 
(παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς/μαθησιακές δυσκολίες, προετοιμασία 
μαθήματος, παράδοση μαθήματος, ειδικότερη μόρφωση, διευκόλυνση διδασκαλίας, 
καταγραφή βαθμών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενίσχυση μάθησης, παραγωγή υλικού 
από τους μαθητές, διαδραστική προσομοίωση, διδακτικά σενάρια, ιστότοποι 
επικοινωνίας, αφόρμηση για προσέγγιση της γνώσης). Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι 
δόθηκε και συνοδευτική επιστολή μαζί με το ερωτηματολόγιο, προκειμένου οι 
εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν για την έρευνα. Τέλος, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα 
επιτεύχθηκε με την χορήγηση των ερωτηματολογίων πιλοτικά σε 5 εκπαιδευτικούς, 
ώστε να διασφαλιστεί η σαφήνεια των ερωτημάτων. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 27 εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, 
πρόκειται για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που διδάσκουν σε δημοτικά 
σχολεία του Ν. Τρικάλων. Για την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 
της επιλεκτικής δειγματοληψίας. Δεν χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή, κάποιο κριτήριο για 
την επιλογή δείγματος (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014), αλλά συμμετείχαν 
όσοι ήταν άμεσα διαθέσιμοι, λόγω έλλειψης χρόνου. 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το Στατιστικό Πακέτο Ανάλυσης Δεδομένων 
SPSS. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστική, λόγω του ότι το δείγμα 
ήταν λιγότερο από 60 άτομα, οπότε δεν μπόρεσε να γίνει επαγωγική στατιστική και να 
γενικευτούν τα αποτελέσματα. Για την ανάλυση της περιγραφικής στατιστικής 
χρησιμοποιήθηκαν συχνότητες, ποσοστά και μέσος όρος.  

Αποτελέσματα 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι στην έρευνα συμμετείχαν 27 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους οι 10 (37%) είναι άντρες 
και οι 17 (63%) είναι γυναίκες. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετεχόντων (37%) ανήκει 
στην ηλικιακή ομάδα από 31 έως 40 έτη, ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών 
(33%), ενώ στις ηλικιακές ομάδες από 20 έως 30 έτη και από 40 έως 50 έτη ανήκει το 
μικρότερο ποσοστό (14%), για κάθε ομάδα χωριστά. Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (34,6%) εργάζεται από 6 έως 10 και από 
11 έως 15 χρόνια, ενώ το μικρότερο ποσοστό (11,5%) έχει προϋπηρεσία έως 5 χρόνια. 

Στις ερωτήσεις 4-12, οι οποίες αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση 
των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία, φαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός επηρεάζει «Πολύ» (51,9%) 
την χρήση των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
συμμετεχόντων (55,6%) χρησιμοποιεί «Λίγο» τις Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία. Σε αυτό το 
σημείο, αξίζει να αναφερθεί πως η ηλικία δεν επηρεάζει την χρήση των Τ.Π.Ε. στην 
διδασκαλία, αφού η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι συμμετέχοντες 
χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι 
μεγαλύτερη χρήση των Τ.Π.Ε. κάνει η ηλικιακή βαθμίδα από 31 έως 40 (37%), 
ακολουθεί η ηλικιακή βαθμίδα άνω των 50 (33,3%) και τέλος οι άλλες δύο βαθμίδες, 
από 20 έως 30 και από 41 έως 50, φαίνεται να έχουν την ίδια προτίμηση στην 
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συχνότητα χρήσης των Τ.Π.Ε. καθώς προέκυψε ότι τις χρησιμοποιεί το 14,8% 
αντίστοιχα. Το άγχος φαίνεται να μην επηρεάζει «Καθόλου» το μεγαλύτερο ποσοστό 
των συμμετεχόντων (55,6%). Επίσης, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (40,7%) δήλωσε ότι 
έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης «Πολύ Λίγο», ενώ μόνο το 14,8% 
των συμμετεχόντων έχει παρακολουθήσει «Πάρα Πολύ». Η απώλεια ελέγχου φαίνεται 
ότι επηρεάζει «Πολύ Λίγο» το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (40,7%) και 
το αίσθημα της αυτεπάρκειας απέναντι στην χρήση των Τ.Π.Ε. φαίνεται να επηρεάζει 
«Πολύ» το μεγαλύτερο ποσοστό (44,4%), ενώ «Πολύ Λίγο» μόλις το 7,4% του 
συνόλου. Όσον αφορά τον εξοπλισμό των σχολείων στα οποία εργάζονται οι 
συμμετέχοντες, προκύπτει ότι μόλις το 7,4% των συμμετεχόντων έχουν «Πάρα Πολύ» 
εξοπλισμό, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (40,7%) έχει «Πολύ Λίγο». Οι διευθυντές των 
συμμετεχόντων φαίνεται ότι παροτρύνουν «Πολύ Λίγο» έως «Καθόλου» το 
μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (34,6%) να χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. στην 
διδασκαλία, ενώ παροτρύνουν «Πάρα Πολύ» μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό (7,7%). 
Τέλος, η δομή των αναλυτικών προγραμμάτων διευκολύνει «Πολύ Λίγο» το 
μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (48,1%). 

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με τους τρόπους χρήσης των 
Τ.Π.Ε. προκύπτει ότι το 44,4% των συμμετεχόντων χρησιμοποιεί «Αρκετά Συχνά» τις 
Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία τους, όταν πρόκειται για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 
«Αρκετά Συχνά» χρησιμοποιεί, επίσης, τις Τ.Π.Ε. ένα μεγάλο ποσοστό (40,7%) για να 
προετοιμαστεί  για την διδασκαλία. Το 38,5% των συμμετεχόντων δήλωσε πως 
χρησιμοποιεί τις Τ.Π.Ε. «Ενίοτε» για την παράδοση του μαθήματος. Το 66,7% των 
συμμετεχόντων  χρησιμοποιεί «Αρκετά Συχνά» τις Τ.Π.Ε. για ειδικότερη επιμόρφωση 
πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα, ενώ μόνο το 7,4% τις χρησιμοποιεί «Σπάνια». Ένας 
τρόπος χρήσης των Τ.Π.Ε. που συγκέντρωσε μεγάλο ποσοστό απαντήσεων (48,1%) 
είναι ο τρόπος χρήσης για διευκόλυνση των ίδιων των συμμετεχόντων. Προκύπτει, 
επίσης, από την ανάλυση ότι οι μισοί από τους συμμετέχοντες (50%) χρησιμοποιούν 
«Πάντα» τις Τ.Π.Ε. προκειμένου να καταχωρούν τους βαθμούς των μαθητών τους. Το 
44,4% του ποσοστού που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο «Αρκετά Συχνά». Όσον αφορά την ενίσχυση της διδασκαλίας, οι 
συμμετέχοντες (59,3%) απάντησαν ότι ενισχύουν την διδασκαλία τους «Αρκετά 
Συχνά» μέσω των Τ.Π.Ε.. Επίσης, ένα πολύ μικρό ποσοστό (7,4%) δεν δίνει «Ποτέ» 
στους μαθητές την δυνατότητα να παράγουν μόνοι τους υλικό μέσα από την χρήση των 
Τ.Π.Ε., ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό (51,9%) το κάνει «Αρκετά Συχνά». Οι 
προσομοιώσεις πειραμάτων φαίνεται να χρησιμοποιούνται «Ενίοτε» ή «Αρκετά 
Συχνά» από το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (44,4% και 40,7% 
αντίστοιχα). «Ενίοτε», οι περισσότεροι (40,7%) χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. για τα 
διδακτικά τους σενάρια, ενώ «Πάντα» σχεδόν οι μισοί (18,5%). Σε ιστότοπους 
επικοινωνίας σχετικά με εκπαιδευτικά ζητήματα συμμετέχει «Πάντα» το 48,1% του 
συνόλου. Τέλος, οι περισσότεροι (48,1%) χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., «Αρκετά Συχνά», 
ως αφόρμηση για να προσεγγίσουν την γνώση.  

Συνοψίζοντας, τα αποτελέσματα της έρευνας, σχετικά με τους παράγοντες που 
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επηρεάζουν την χρήση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία είναι με φθίνουσα σειρά οι εξής: 
ο εκπαιδευτικός (Μ.Ο=3,75, Τ.Α=0,656), η ηλικία (Μ.Ο=3,59, Τ.Α=0,797), η 
επιμόρφωση (Μ.Ο=2,89, Τ.Α=1,219), ο τεχνικός εξοπλισμός (Μ.Ο=2,89, Α.Τ=0,934), 
η αυτεπάρκεια (Μ.Ο=2,59, Τ.Α=0,797), η δομή των αναλυτικών προγραμμάτων 
(Μ.Ο=2,48, Τ.Α=0,935), η προτροπή του διευθυντή (Μ.Ο=2,33, Τ.Α=1,275), η 
απώλεια ελέγχου (Μ.Ο=1,85, Τ.Α=0,770) και τέλος το άγχος απέναντι στην χρήση των 
Τ.Π.Ε. (Μ.Ο=1,59, Τ.Α=0,797).  

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Τ.Π.Ε. 
στην διδασκαλία τους προκύπτει, με φθίνουσα σειρά, ότι χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. για 
να συμμετέχουν σε ιστότοπους επικοινωνίας (Μ.Ο=4,19, Τ.Α=0,921) σχετικά με την 
διδασκαλία τους, για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Μ.Ο=4,04, Τ.Α=0,759), για 
ειδικότερη επιμόρφωση (Μ.Ο=3,99, Τ.Α=0,636), για καταγραφή βαθμών (Μ.Ο=3,98, 
Τ.Α=1,451), ως αφόρμηση για προσέγγιση της γνώσης (Μ.Ο=3,93, Τ.Α=0,974), για 
ενίσχυση της μάθησης (Μ.Ο=3,74, Τ.Α=0,594), για την διευκόλυνση της διδασκαλίας 
(Μ.Ο=3,59, Τ.Α=0,888), για την προετοιμασία του μαθήματος (Μ.Ο=3,56, 
Τ.Α=0,934), για να δημιουργήσουν διδακτικά σενάρια (Μ.Ο=3,44, Τ.Α=1,050), για 
την παραγωγή υλικού από τους μαθητές (Μ.Ο=3,33, Τ.Α=1,000), για τα παιδιά με 
προβλήματα συμπεριφοράς/μαθησιακές δυσκολίες (Μ.Ο=3,33, Τ.Α=0,932), για την 
παράδοση του μαθήματος (Μ.Ο=3,31, Τ.Α=0,884) και τέλος για την διαδραστική 
προσομοίωση (Μ.Ο=3,30, Τ.Α=0,912). 

Συμπεράσματα 

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν αφενός οι παράγοντες που 
επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης στο να ενσωματώσουν τις 
νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην σχολική τάξη και αφετέρου οι 
τρόποι που χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην διδασκαλία.  

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα προέκυψε μετά από την συλλογή και την 
ανάλυση δεδομένων ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση των 
Τ.Π.Ε. στην διδακτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της παρούσας 
έρευνας έδειξαν ότι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την χρήση των 
Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, καθώς επίσης η αυτεπάρκεια 
των εκπαιδευτικών, ο διευθυντής και η απώλεια ελέγχου, τα οποία συμφωνούν με την 
έρευνα της Τάσση (2014). Όσον αφορά τον παράγοντα της ηλικίας, τα αποτελέσματα 
είναι αντίθετα με τα ευρήματα των ερευνών των Καρτσιώτου & Ρούσσος (2011) και 
των Μητσιοπούλου & Βεκύρη (2011), αφού αυτοί υποστηρίζουν πως όσο αυξάνεται η 
ηλικία μειώνεται η χρήση των Τ.Π.Ε. και πως οι νεότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν πιο 
συχνή χρήση των Τ.Π.Ε.. Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, όμως, έδειξε πως 
δεν ισχύει κάτι τέτοιο, καθώς η χρήση των Τ.Π.Ε. χρησιμοποιείται από όλες τις 
ηλικιακές βαθμίδες. Η επιμόρφωση είναι ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την 
χρήση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία, ο οποίος συμφωνεί με τα ευρήματα των ερευνών 
των Κότσαρη (2014) και Κουτσιλέου (2015). Ο τεχνικός εξοπλισμός, σύμφωνα τόσο 
με έρευνες των Κουτσιλέου (2015) και Τάσση (2014) όσο και με την παρούσα έρευνα 
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φαίνεται να αποτελεί ακόμα έναν παράγοντα που επηρεάζει την χρήση των Τ.Π.Ε. στην 
διδασκαλία, καθώς τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν μη επαρκή τεχνολογικό 
εξοπλισμό. Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι η δομή των αναλυτικών προγραμμάτων δεν 
διευκολύνει την χρήση των Τ.Π.Ε. στην διδασκαλία, πράγμα το οποίο συμφωνεί με τις 
έρευνες των Κουτσιλέου (2015) και Τάσση (2014). Τέλος, η έρευνα είναι αντίθετη με 
τα αποτελέσματα των ερευνών της Λυτζερίνου (2015) και της Τάσση (2014), αφού 
έδειξε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν πως δεν βιώνουν καθόλου άγχος 
όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε., σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες 
έρευνες, οι οποίες υποστήριξαν πως ακόμα και όταν έχουν γνώσεις για τις Τ.Π.Ε., οι 
εκπαιδευτικοί βιώνουν άγχος. 

Σχετικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που αφορά τους τρόπους με τους οποίους 
οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε., τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν 
με άλλες έρευνες. Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις 
Τ.Π.Ε. σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και για διαδραστικές 
προσομοιώσεις, κάτι το οποίο είχε διαπιστωθεί και με την έρευνα της Κότσαρη (2014). 
Επίσης, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τα αποτελέσματα των 
Καρτσιώτου & Ρούσσος (2011), σχετικά με το ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις 
Τ.Π.Ε. για να ενισχύσουν την μάθηση και να αφήσουν τους μαθητές να παράγουν μόνοι 
τους υλικό μέσω των Τ.Π.Ε.. Μερικοί ακόμα τρόποι που οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. είναι για να δημιουργήσουν διδακτικά σενάρια, να 
συμμετέχουν σε ιστότοπους επικοινωνίας σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα και, επίσης, 
ως αφόρμηση για να προσεγγίσουν την γνώση. Τα αποτελέσματα αυτά, βρίσκουν 
σύμφωνη την έρευνα των Τσούτσα & Κεδράκα (2013). Άλλοι τρόποι που οι 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. είναι για να προετοιμάζονται για το μάθημα, 
για να κάνουν την παράδοση των μαθημάτων, για να οργανώνουν την διδασκαλία τους 
καλύτερα, για να καταχωρούν τους βαθμούς των μαθητών, για να χρησιμοποιούν το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για θέματα διδασκαλίας και τέλος για ειδικότερη μόρφωση. 
Αυτά αποδεικνύονται και από την έρευνα της Λυτζερίνου (2015), όπως έχει 
προαναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Εν κατακλείδι, το δείγμα της παρούσας έρευνας δεν μπορεί να θεωρηθεί 
αντιπροσωπευτικό, όπως ήδη έχει προαναφερθεί, και επομένως τα αποτελέσματά της 
δεν μπορούν να γενικευτούν. Παρόλα αυτά, μία μελλοντική πρόταση θα μπορούσε να 
είναι μία πιο εξειδικευμένη έρευνα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την 
χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση ή η 
μη χρήση των Τ.Π.Ε. στις επιδόσεις των μαθητών. 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Καρπίδης, Ν.  & Πρέτζας, Δ.  (2015).  Βιβλιογραφική Ανασκόπηση των Παραγόντων 
που επηρεάζουν την Επιτυχή Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση.  Στο Β. 
Δαγδιλένης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη & Μ. Τσιτουρίδου (Επιμ.), 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", 30 
Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2015 (σσ. 1-8).  Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
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Περίληψη 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντι-
λήψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα πλεονεκτήματα, 
τα μειονεκτήματα και τις δυσκολίες εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργασιών 
Μαθητή (eportfolio) ως μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης των μαθητών και ως ερ-
γαλείο αυτοαξιολόγησης από τους μαθητές. Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου εξαμήνου του σχολικού έτους 2016-2017 με τη μέθοδο του ανώνυμου γρα-
πτού ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε από 215 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων της ΔΠΕ Α΄ Αθήνας. Από τα αποτελέσματα 
της έρευνας προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι ευνοϊκή 
αλλά και επιφυλακτική αναγνωρίζοντας ως κύρια πλεονεκτήματα της χρήσης του 
eportfolio τη διαφορετική προσέγγιση των εργασιών και την απελευθέρωσή τους από 
το χαρτί.  Επιπρόσθετα, ως σημαντικότερα μειονεκτήματα οι ερωτηθέντες επισημαί-
νουν την έλλειψη στήριξης από την οικογένεια, τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαι-
τείται και τις εξειδικευμένες γνώσεις που χρειάζονται να έχουν. Τέλος, ως εμπόδια για 
την εφαρμογή του θεωρούν την επιφυλακτικότητα για την αποτελεσματικότητά του, 
την έλλειψη κουλτούρας αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης του μαθητή, 
την αποφυγή εφαρμογής καινοτομιών και την έλλειψη στήριξης εκ μέρους των γονέων 
και της σχολικής κοινότητας. 

Λέξεις-Kλειδιά: eportfolio, αξιολόγηση μαθητή, Νέες Τεχνολογίες, πλεονεκτήματα, 
μειονεκτήματα 

Εισαγωγή 

Το ζήτημα της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών αποτελεί ένα από τα μείζονα 
ζητήματα της εκπαίδευσης (Κωνσταντίνου, 1998) όπως και η ένταξη των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση. Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Εργασιών Μαθητή (eportfolio) αποτελεί μία 
νέα προσέγγιση αυθεντικής αξιολόγησης (Barrett &  Knezek, 2003), που βασίζεται στις 
ΤΠΕ και εντάσσεται στις εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (Lorenzo & Ittelson, 
2005a; Παπαθανασίου & Μανούσου, 2011). Από τη διερεύνηση της σχετικής βιβλιο-
γραφίας προκύπτει, ότι οι σχετικές έρευνες αναφέρονται: α. Στο θεωρητικό πλαίσιο του 
eportfolio (Abrami & Barrett, 2005; Lorenzo & Ittleson, 2005a), στα πλεονεκτήματα 
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από την εφαρμογή του (Barrett, 2007;  Heath, 2005; Canada, 2002; Love & Cooper, 
2004; Abrami & Barrett, 2005; Wade et al., 2005; Wall et al.,, 2006), στις διαφορές με 
τα portfolios (Barrett & Knezek, 2003; Challis, 2005; Strudler & Wetzel, 2005), σε 
προτάσεις εφαρμογής του ( Δουκάκης, 2006; Παπαχαραλάμπους, 2008; Παπαθανασίου 
& Μανούσου, 2011). β. Στη χρήση του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Tosh et al., 
2005; Knight et al., 2006; Coutinho & Bottentuit 2008b; Ritzhaupt et al., 2008; Hallam 
& Creagh, 2010; Beresford & Cobham, 2011). γ. Στη χρήση του από μαθητές της πρω-
τοβάθμιας (Σοφός & Λιάπη, 2007) και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (MOSEP, 
2007; Παπαθανασίου & Μανούσου, 2011). δ. Στη χρήση του συστήματος Mahara (Νι-
κολού & Γεωργόπουλος, 2012; Σωτηρόπουλος, 2012) και άλλων συστημάτων (Στυλια-
νού, 2013). Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνεται, ότι δεν υπάρχουν έρευνες σε εκ-
παιδευτικούς της πρωτοβάθμιας στη χώρα μας που να διερευνούν τις απόψεις τους α-
ναφορικά με τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις δυσκολίες και τα εμπόδια εφαρ-
μογής του eportfolio (Coutinho & Bottentuit, 2008b; Parker et al., 2012a; Αποστολο-
πούλου, 2012; Νίκου, 2014). Αυτό το κενό επιχειρεί να καλύψει η παρούσα εργασία. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το eportfolio ορίζεται ως μια συλλογή από ψηφιακά αντικείμενα που μπορεί να περι-
λαμβάνει: έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση μουσικής, παρουσιάσεις, λύσεις α-
σκήσεων, τα οποία αναρτώνται σε ιστοσελίδες, ή σε παρόχους που ειδικεύονται στα 
eportfolios. Αποτελεί ουσιαστικά την ηλεκτρονική έκδοση του portfolio, δημιουργείται 
από τους εκπαιδευόμενους, που αποφασίζουν τι θα συμπεριληφθεί  στο περιεχόμενό 
του (Abrami & Barrett, 2005; Lorenzo & Ittleson, 2005a). Αποτελεί μία μέθοδο εναλ-
λακτικής αξιολόγησης των μαθητών. Οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης αναπτύ-
χθηκαν σε αντιδιαστολή με τις πιο περιοριστικές παραδοσιακές μεθόδους με κύριο 
στόχο να αξιολογηθούν πολύπλευρα οι στάσεις, οι απόψεις και οι επιδόσεις των μαθη-
τών.  Αποτελούν αυθεντικές τεχνικές οι οποίες συνδράμουν στο να συναντήσουν οι 
μαθητές την καθημερινότητά τους, την πραγματική ζωή (Paris & Ayres, 1994), ενθαρ-
ρύνοντας τον αναστοχασμό και την αυτοαξιολόγηση και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
κοινωνικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Segers, 1999). Δεν υποκαθιστούν άλλα 
είδη αξιολόγησης, αλλά εφαρμόζονται παράλληλα, βοηθώντας στην καλύτερη κατα-
γραφή των στάσεων και των επιδόσεων των μαθητών (Tsagari, 2011).  

Η χρήση του eportfolio προσφέρει μία σειρά από  πλεονεκτήματα. Όσον αφορά στους 
μαθητές το eportfolio: α. τους ενεργοποιεί αλλάζοντας τον παθητικό τους ρόλο 
(Canada, 2002; Sherry & Barrett, 2005), β. διεγείρει το ενδιαφέρον τους αφού είναι 
εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ (Yancey, 2001b), γ. ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους 
(Sherry & Barrett, 2005), δ. χαρακτηρίζεται από την ευελιξία, αφού προσαρμόζεται 
στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, στις ιδιαιτερότητες και στις δεξιότητες του μαθητή 
(Love & Cooper, 2004; Milman & Kilbane, 2005), ε. δεν περιορίζει τη μάθηση μέσα 
στην τάξη (Ahm, 2004; Health, 2005), στ. προωθεί τον μαθητοκεντρικό τύπο μάθησης 
(Health, 2005) και ζ. ενισχύει τη διαδικασία της ανατροφοδότησης (Lorenzo & Ittleson, 
2005a), την ομαδοσυνεργατική μάθηση και συμβάλλει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών 
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δεξιοτήτων (Abrami & Barrett, 2005). Πολλοί επικριτές προκρίνουν πολλά μειονεκτή-
ματα και προβλήματα οργανωτικής φύσης σχετικά με την εφαρμογή του eportfolio, 
σύμφωνα με τα οποία το eportfolio: α. απαιτεί εξειδικευμένη γνώση πάνω στις ΤΠΕ 
(Spring, 2001), β. αποτελεί επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία (Γαλανού, 2007), γ. δη-
μιουργεί ζήτημα αξιοπιστίας της αξιολόγησης και δυσκολία στην αξιολόγηση (Linn & 
Gronlund, 2000, δ. απαιτεί υλικοτεχνική υποδομή (Health, 2005; Butler, 2006), ε. μπο-
ρεί να οδηγήσει στο να αξιολογηθούν οι μαθητές περισσότερο για τις τεχνολογικές τους 
γνώσεις και λιγότερο για τις δεξιότητές τους στα μαθήματα (Butler, 2006) και στ. μπο-
ρεί να διακρίνει τους μαθητές ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο (Seely, 
1994). 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις αντι-
λήψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα της αξιοποίησης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Εργασιών Μαθητή 
(eportfolio), καθώς και με τις δυσκολίες και τα εμπόδια – προβλήματα οργανωτικής 
φύσης της αξιοποίησης του eportfolio ως μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης των 
μαθητών και ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης από τους μαθητές. Για την επίτευξη του 
προαναφερθέντος στόχου τίθενται τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 1ο: Ποια θεω-
ρούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος της έρευνας, ότι είναι τα σημαντικότερα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα της αξιοποίησης του eportfolio; 2ο: Ποιες θεωρούν οι εκ-
παιδευτικοί του δείγματος της έρευνας,  ότι είναι οι δυσκολίες και τα εμπόδια – προ-
βλήματα οργανωτικής φύσης της αξιοποίησης του eportfolio; 

Μέθοδος 

Η έρευνα διεξήχθη από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο του 2017 με τη μέθοδο του ανώ-
νυμου γραπτού ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώθηκε από 215 εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων της ΔΠΕ Α΄ Αθήνας και χωρίζεται 
σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει γενικά και δημογραφικά στοιχεία των ε-
ρωτώμενων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει στοιχεία αξιοποίησης των ΤΠΕ στο σχο-
λείο. Στο τρίτο μέρος οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναφέρουν στοιχεία που σχετίζο-
νται με τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις δυσκολίες και τα προβλήματα οργα-
νωτικής φύσης αναφορικά με την αξιοποίηση του eportfolio. Η στατιστική επεξεργασία 
έγινε με τη χρήση του προγράμματος SPSS v21. Για το επίπεδο αξιοπιστίας χρησιμο-
ποιήθηκε ο δείκτης Cronbach's Alpha που κατέδειξε υψηλό αποτέλεσμα συντελεστή 
αξιοπιστίας (0.809>0.70) για όλες τις κλίμακες του ερωτηματολογίου. Η ανάλυση των 
ερωτήσεων έγινε με πίνακες συνάφειας με κατάλληλους ελέγχους Pearson r προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ 
ομάδων ερωτήσεων, όπου χρησιμοποιήθηκε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 
α=0,05 (5%).  

Αποτελέσματα 
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Η πλειονότητα  των σχολείων στα οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν 
στην έρευνα ήταν 12/θέσια (55,3%). Όσον αφορά στο φύλο η πλειονότητα των συμμε-
τεχόντων είναι γυναίκες με ποσοστό 70,7%. Ηλικιακά η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
ανήκει στις κατηγορίες 51 - 60 ετών (37,7%) και 41 – 50 έτη (37,7%). Το 41,4% των 
εκπαιδευτικών υπηρετεί στην εκπαίδευση 11 - 20 έτη και το 45,1% έχουν υπηρεσία 
έως 5 έτη στο σχολείο που βρίσκονται τώρα. Το 57,2% του δείγματος είναι έγγαμοι και 
το 78,1% δάσκαλοι (ΠΕ 70). Οργανικά στο σχολείο υπηρετεί το 80,0% του δείγματος 
και οι αναπληρωτές αποτελούν μόλις το 9,3%. Το 71,2% των ερωτηθέντων έχει ένα 
επιπλέον τίτλο σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ (27,6%), Μεταπτυχιακό (24,3%). Το 92,1% έχει επι-
μορφωθεί στο αντικείμενό του. Το 73% έχει πιστοποιηθεί στις ΤΠΕ. Το 63,7% έχει 
πιστοποιηθεί στο Α΄ επίπεδο και από αυτούς μόνο το 25,1% συνέχισαν στο Β΄ επίπεδο. 
Τέλος το 36,1% όσων δεν έχουν πιστοποιηθεί στις ΤΠΕ δήλωσαν γνώση των ΤΠΕ σε 
αρκετά καλό επίπεδο. Το 86% δήλωσαν ότι το σχολείο τους διαθέτει οργανωμένο ερ-
γαστήριο Η/Υ, το 38,9% πιστεύει ότι έχει αναβαθμιστεί η ποιότητα  της διδακτικής και 
μαθησιακής διαδικασίας από τη χρησιμοποίηση των Η/Υ και το 90,7% ότι οι ΤΠΕ είναι 
απαραίτητες για την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

1ο Ερευνητικό ερώτημα: Αξιολόγηση σημαντικότητας πλεονεκτημάτων και μειονεκτη-
μάτων του eportfolio. 

Πίνακας 1: Αξιολόγηση σημαντικότητας πλεονεκτημάτων του eportfolio 
α/
α 

 Συμφων
ώ 

απόλυτα 

Συμφων
ώ εν 
μέρει 

Ούτε 
συμφων
ώ, ούτε 

διαφωνώ 

Διαφων
ώ εν 
μέρει  

Διαφων
ώ 

απόλυτ
α 

Μέσο
ι όροι 

α. Η  μάθηση 
επικεντρώνεται 
στον μαθητή 

33 
15.3 % 

118 
54.9 % 

50 
23.3 % 

10 
4.7 % 

4 
1.9 % 

3,77 

β. Ο μαθητής 
εμπλέκεται 
ενεργά στην 
αξιολόγηση 
της προόδου 
του 

45 
20.9 % 

106 
49.3 % 

52 
24.2 % 

9 
4.2 % 

3 
1.4 % 

3,84 

γ. Δίνει τη 
δυνατότητα 
αξιολόγησης 
ευρείας 
έκτασης 
νοητικών 
δεξιοτήτων του 
μαθητή 

40 
18.6 % 

102 
47.4 % 

59 
27.4 % 

10 
4.7 % 

4 
1.9 % 

3,76 

δ. Ενθαρρύνει τη 
συνεργασία 
μεταξύ μαθητή 
και διδάσκοντα 

51 
23.7 % 

85 
39.5 % 

63 
29.3 % 

13 
6.0 % 

3 
1.4 % 

3,78 

ε. Οι εργασίες 
μπορούν να 
μοιραστούν, να 

65 
30.2 % 

99 
46.0 % 

45 
20.9 % 

5 
2.3 % 

1 
0.5 % 

4,03 
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αναπτυχθούν, 
να 
αναζητηθούν 
και να 
παρουσιαστού
ν από 
διαφορετικές 
προοπτικές 

στ
. 

Η εργασία 
απελευθερώνετ
αι από το χαρτί 

71 
33.0 % 

95 
44.2 % 

36 
16.7 % 

8 
3.7 % 

5 
2.3 % 

4,02 

ζ. Αυξάνει την 
συμμετοχή και 
την επιμέλεια 
του μαθητή 

32 
14.9 % 

85 
39.5 % 

79 
36.7 % 

14 
6.5 % 

5 
2.3 % 

3,58 

Πίνακας 2: Αξιολόγηση σημαντικότητας μειονεκτημάτων του eportfolio 
α/
α 

 Συμφων
ώ 

απόλυτα 

Συμφων
ώ εν  
μέρει 

Ούτε 
συμφων
ώ, ούτε  

διαφωνώ 

Διαφων
ώ  

εν μέρει  

Διαφων
ώ 

απόλυτ
α 

Μέσο
ι όροι 

α. Η αξιολόγηση 
του eportfolio 
αποτελεί μία 
επίπονη και 
χρονοβόρα 
διαδικασία 

42 
19.5 % 

86 
40.0 % 

57 
26.5 % 

27 
12.6 % 

3 
1.4 % 

3,64 

β. Απαιτείται 
κατάλληλος 
εξοπλισμός 
και 
εξειδικευμένη 
βοήθεια  

121 
56.3 % 

68 
31.6 % 

22 
10.2 % 

4 
1.9 % 

0 
0.0 % 

4,42 

γ. Τονίζει τα 
δυνατά σημεία 
του μαθητή 
παρά τις 
αδυναμίες του 

23 
10.7 % 

77 
35.8 % 

84 
39.1 % 

24 
11.2 % 

7 
3.3 % 

3,40 

δ. Εστιάζει στην 
αξιολόγηση 
των προϊόντων 
του μαθητή 
και όχι των 
διαδικασιών 

34 
15.8 % 

91  
42.3 % 

67 
31.2 % 

18 
8.4 % 

5 
2.3 % 

3,61 

ε. Η αξιοπιστία 
της 
βαθμολογίας 
του μαθητή 

19 
8.8 % 

78 
36.3 % 

81 
37.7 % 

26 
12.1 % 

11 
5.1 % 

3,32 

στ. Η 
διαφορετικότη
τα των 

27 
12.6 % 

91 
42.3 % 

71 
33.0 % 

21 
9.8 % 

5 
2.3 % 

3,53 
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αξιολογικών 
κριτηρίων  

ζ. Η μειονεκτική 
θέση των 
μαθητών που 
δεν έχουν 
βοήθεια από 
την οικογένεια 

82 
38.1 % 

79 
36.7 % 

38 
17.7 % 

14 
6.5 % 

2 
0.9 % 

4,05 

2ο Ερευνητικό ερώτημα: Αξιολόγηση σημαντικότητας προβλημάτων και εμποδίων ορ-
γανωτικής φύσης σχετικών με την αξιοποίηση του eportfolio 

Πίνακας 3: Αξιολόγηση σημαντικότητας προβλημάτων σχετικών με την αξιοποίηση του 
eportfolio 

α/α  Πάρα 
πολύ  

Πολύ Αρκετά Λίγο  Καθόλου Μέσοι 
όροι 

α. Ο φόρτος εργασίας 
που απαιτεί η χρήση 
του eportfolio 

43 
20.0 % 

68 
31.6 % 

77 
35.8 % 

27 
12.6 % 

0 
0.0 % 

3,52 

β. Τα  προβλήματα 
στον 
προγραμματισμό  
της διδακτέας ύλης 
λόγω πίεσης του 
ΑΠΣ 

48 
22.3 % 

68 
31.6 % 

75 
34.9 % 

21 
9.8 % 

3 
1.4 % 

3,64 

γ. Η επιφυλακτικότητα 
των εκπαιδευτικών 

69 
32.1 % 

84 
39.1 % 

42 
19.5 % 

20 
9.3 % 

0 
0.0 % 

3,94 

δ. Ο φόβος ότι θα 
συμβάλλει στη 
δημιουργία 
ανταγωνιστικού 
κλίματος μεταξύ των 
μαθητών 

19 
8.8 % 

51 
23.7% 

70 
32.6 % 

53 
24.7 % 

22 
10.2 % 

2,96 

ε. Η έλλειψη 
κουλτούρας χρήσης 
εναλλακτικών 
μορφών 
αξιολόγησης 

83 
38.6 % 

68 
31.6 % 

41 
19.1 % 

22 
10.2 % 

1 
0.5 % 

3,98 

στ. Η έλλειψη στήριξης 
εκ μέρους των 
γονέων και της 
σχολικής κοινότητας 

46 
21.4 % 

76 
35.3 % 

52 
24.2 % 

37 
17.2 % 

4 
1.9 % 

3,57 

ζ. Η διαφοροποίηση 
των απόψεων 
μεταξύ των 
εκπαιδευτικών 
σχετικά με το νόημα 
ή την αξία της 
αξιολόγησης  

41 
19.1 % 

78 
36.3 % 

76 
35.3 % 

17 
7.9 % 

3 
1.4 % 

3,64 

η. Θεωρείται ότι είναι 
πρόωρη και τολμηρή 
η χρήση του 

31 
14.4 % 

38 
17.7 % 

74 
34.4 % 

56 
26.0 % 

16 
7.4 % 

3,06 
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eportfolio στο 
δημοτικό 

θ. Η αποφυγή 
ανάληψης ρίσκου 
και εφαρμογής 
καινοτομιών 

51 
23.7 % 

63 
29.3 % 

58 
27.0 % 

31 
14.4 % 

12 
5.6 % 

3,51 

Πίνακας 4: Αξιολόγηση σημαντικότητας οργανωτικής φύσης προβλημάτων σχετικών με 
την αξιοποίηση του eportfolio 

α/α  Πάρα 
πολύ  

Πολύ Αρκετά Λίγο  Καθόλου Μέσοι 
όροι 

α. Η έλλειψη 
κατάλληλων 
υποδομών στις τάξεις 

122 
56.7 
% 

55 
25.6 
% 

35 
16.3 % 

3 
1.4 % 

0 
0.0 % 

4,38 

β. Η απουσία 
επιμόρφωσης σχετικά 
με το αντικείμενο 

130 
60.5 
% 

49 
22.8 
% 

30 
14.0 % 

6 
2.8 % 

0 
0.0 % 

4,41 

γ. Η μη ύπαρξη 
εργαστηρίου Η/Υ στο 
σχολείο 

88 
40.9 
% 

41 
19.1 
% 

57 
26.5 % 

25 
11.6 
% 

4 
1.9 % 

3,86 

δ. Τα προβλήματα 
σύνδεσης των 
αιθουσών στο 
διαδίκτυο  

95 
44.2 
% 

52 
24.2 
% 

45 
20.9 % 

18 
8.4 % 

5 
2.3 % 

4,00 

ε. Οι δυσκολίες χρήσης 
λόγω μη εξοικείωσής 
σας με τις ΤΠΕ 

77 
35.8 
% 

49 
22.8 
% 

48 
22.3 % 

30 
14.0 
% 

11 
5.1 % 

3,70 

3ο Ερευνητικό Ερώτημα: Σχέση αντιλήψεων για το eportfolio και προσωπικών χαρα-
κτηριστικών των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών 

Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. 
Όσον αφορά στη σημαντικότητα των πλεονεκτημάτων του eportfolio εντοπίστηκαν: α) 
ασθενής θετική συσχέτιση (0,177) σε συνδυασμό με τους τίτλους σπουδών, με περιθώ-
ριο σφάλματος μικρότερο του 1% (ρ=0,010), β) ασθενής θετική συσχέτιση (0,144) σε 
συνδυασμό με την πιστοποίηση στις ΤΠΕ, με περιθώριο σφάλματος μικρότερο του 5% 
(ρ=0,034) και γ) μια ασθενής θετική συσχέτιση (0,244) σε συνδυασμό με τον βαθμό 
συμφωνίας των συμμετεχόντων για την αναγκαιότητα χρήσης των ΤΠΕ, με περιθώριο 
σφάλματος μικρότερο του 0,1% (ρ<0,001). Οι εκπαιδευτικοί με υψηλό επίπεδο σπου-
δών, που έχουν πιστοποιηθεί στις ΤΠΕ και θεωρούν αναγκαία τη χρήση τους πιστεύουν 
ότι το eportfolio εμφανίζει πάρα πολλά πλεονεκτήματα κατά τη χρήση του. Όσον α-
φορά στη σημαντικότητα των μειονεκτημάτων του eportfolio εντοπίστηκαν: α) μια α-
σθενής αρνητική συσχέτιση (-0,161) με περιθώριο σφάλματος μικρότερο του 5% 
(ρ=0,018) σε συνδυασμό με την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ, β) μια ασθενής 
θετική συσχέτιση (0,155) με περιθώριο σφάλματος μικρότερο του 5% (ρ=0,023) σε 
συνδυασμό με το φύλο και γ) μια ασθενής θετική συσχέτιση (0,135) με περιθώριο 
σφάλματος μικρότερο του 5% (ρ=0,048) σε συνδυασμό με την ύπαρξη εργαστηρίου 
Η/Υ στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν πιστοποιηθεί στο Β΄ επίπεδο ΤΠΕ 
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θεωρούν ότι τα μειονεκτήματα του eportfolio δεν είναι τόσο σημαντικά σε αντίθεση με 
τις γυναίκες εκπαιδευτικούς καθώς και όσους υπηρετούν σε σχολεία που δε διαθέτουν 
εργαστήριο Η/Υ. Όσον αφορά στην κλίμακα αξιολόγησης της σημαντικότητας οργα-
νωτικής φύσης προβλημάτων σχετικών με την αξιοποίηση του eportfolio, εντοπίστηκε 
μια σχετικά ασθενής θετική συσχέτιση (0,366) με περιθώριο σφάλματος μικρότερο του 
0,1% (ρ=0,001) και σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της ποιότητας της διδακτικής 
και της μαθησιακής διαδικασίας από τη χρήση των Η/Υ. Οι εκπαιδευτικοί που δήλωσαν 
ότι έχει αναβαθμιστεί η ποιότητα της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας από 
τη χρήση των Η/Υ, θεωρούν πάρα πολύ σημαντικά τα προβλήματα οργανωτικής φύσης 
σχετικά με την αξιοποίηση του  eportfolio. 

Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Σχετικά με τα πλεονεκτήματα της αξιοποίησης του eportfolio τα πολύ υψηλά ποσοστά 
των δύο κατηγοριών (συμφωνώ εν μέρει, ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ) συμφωνούν 
με τις σχετικές έρευνες, που αναδεικνύουν την έλλειψη γνώσης (Meisels & Steele, 
1991; Šinkovec, 2008; Chan, 2009; Holmgren, 2010), καθώς και την επιφυλακτικότητα 
σχετικά με το eportfolio (Venn, 2000; Chang, 2001; Britt et al., 2005; McMillan, 2004; 
Chionidou et al., 2007), τα πλεονεκτήματα του οποίου έχουν επισημανθεί πλήρως 
(Arter & Spandel, 1992; Yancey, 2001b; Canada, 2002; Love & Cooper, 2004; Ahn, 
2004; Challis, 2005; Heath, 2005; Abrami & Barrett, 2005; Lorenzo & Ittleson, 2005a; 
Wade et al., 2005; Strudler & Wertzel, 2005). Όσον αφορά στα μειονεκτήματα της 
αξιοποίησης του eportfolio τα αποτελέσματα συμφωνούν με τη βιβλιογραφία ότι η α-
ξιολόγηση του eportfolio αποτελεί μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία (Γαλανού, 
2007) και ότι απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός και εξειδικευμένη βοήθεια (Health, 
2005; Butler, 2006). Δεν  υπάρχει ξεκάθαρη θέση για το αν το eportfolio τονίζει τα 
δυνατά σημεία του μαθητή παρά τις αδυναμίες του, ούτε για την αξιοπιστία της βαθ-
μολογίας του μαθητή συμφωνώντας εν μέρει ότι εστιάζει στην αξιολόγηση των προϊό-
ντων του μαθητή και στη διαφορετικότητα των αξιολογικών κριτηρίων ανά αξιολο-
γητή. Οι ερωτηθέντες συμφωνούν απόλυτα με τον Seely (1994) ότι η μειονεκτική θέση 
των μαθητών που δεν έχουν βοήθεια από την οικογένεια θεωρείται καθοριστικός μειο-
νεκτικός παράγοντας. Επίσης, είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά στα μειονεκτήματα ό-
πως αυτά έχουν επισημανθεί στη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία (Seely, 1994; Linn 
& Gronlund, 2000; Spring, 2001; Health, 2005; Challis, 2005; Butler, 2006; Young, 
2006; Γαλανού, 2007). Σχετικά με τις δυσκολίες και τα εμπόδια της αξιοποίησης του 
eportfolio ως μία εναλλακτική μορφή αξιολόγησης των μαθητών και ως εργαλείο αυ-
τοαξιολόγησης από τους μαθητές, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με 
τα στοιχεία της σχετικής βιβλιογραφίας που αφορούν στα προβλήματα λόγω έλλειψης 
στήριξης  (Κυρίδης, Δρόσος & Τσακιρίδου, 2003), τους περιορισμούς του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) (McMillan,2004; Δουκάκης, 2006; Φωτοπούλου, 
2012), την εισαγωγή καινοτομιών στην εκπαίδευση (McKinsey & Company, 1997) που 
πολλές φορές παρεμποδίζονται (Roehrig et al., 2007, Somekh, 2008). 
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Όσον αφορά στα οργανωτικής φύσης ζητήματα τα ευρήματα αυτού του ερωτήματος 
συμφωνούν με τις σχετικές έρευνες που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα της γνώσης 
και των επιμορφώσεων (Tsitouridou & Vryzas 2003; Chen & Chang 2006; Cartelli, 
2008; Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009), καθώς και τη δημιουργία προβλημάτων όταν 
γενικά οι ΤΠΕ εντάσσονται στο χώρο της εκπαίδευσης χωρίς πολιτικό και εκπαιδευτικό 
σχεδιασμό (Νικολοπούλου, 2009). Τα υψηλά ποσοστά της μη ύπαρξης εργαστηρίου 
Η/Υ και προβλήματα σύνδεσης των αιθουσών στο διαδίκτυο συμφωνούν με τη σχετική 
βιβλιογραφία (Health, 2005; Butler, 2006; Φωτοπούλου, 2012; Θεοδοσιάδου & Κων-
σταντινίδης, 2015) που επισημαίνει τη σημαντικότητα των προαναφερθέντων ως ανα-
σταλτικού παράγοντα εφαρμογής του eportfolio. 

Συμπεράσματα 

Με βάση τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και την ανάλυση που προηγήθηκε μπο-
ρούμε να διατυπώσουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα: α. Όσον αφορά στα πλεονεκτή-
ματα από τη χρήση του eportfolio η πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι ευνοϊκή αλλά 
και επιφυλακτική, αφού αναγνωρίζουν ως κύρια πλεονεκτήματα την διαφορετική προ-
σέγγιση των εργασιών και την απελευθέρωσή τους από το χαρτί. Οι εκπαιδευτικοί, ε-
πίσης, που έχουν υψηλότερο επίπεδο σπουδών, πιστοποίηση στις ΝΤ, καθώς και όσοι 
θεωρούν αναγκαία τη χρήση των ΝΤ στην εκπαίδευση, συμφωνούν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό με τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του eportfolio. β. Οι απόψεις της πλειονό-
τητας των εκπαιδευτικών του δείγματος όσον αφορά στα μειονεκτήματα από τη χρήση 
eportfolio αναδεικνύουν ως κυριότερα μειονεκτήματα την έλλειψη βοήθειας από την 
οικογένεια, τον κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται και τις εξειδικευμένες γνώσεις 
που χρειάζονται να έχουν. Βέβαια, οι συμμετέχοντες του δείγματος που έχουν πιστο-
ποιηθεί στο Β΄ επίπεδο στις ΤΠΕ δε θεωρούν ότι τα μειονεκτήματα του eportfolio είναι 
τόσο σημαντικά. Από την άλλη οι γυναίκες εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί 
που το σχολείο τους δε διαθέτει εργαστήριο Η/Υ θεωρούν ότι τα μειονεκτήματα σχε-
τικά με τη χρήση του eportfolio είναι πάρα πολύ σημαντικά. γ. Όσον αφορά στις δυ-
σκολίες και τα εμπόδια της αξιοποίησης του eportfolio η πλειονότητα των ερωτηθέ-
ντων ιεραρχεί πολύ υψηλά στην κλίμακα της ιεραρχικής κατάταξης την επιφυλακτικό-
τητα, την έλλειψη κουλτούρας αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης του 
μαθητή, την αποφυγή εφαρμογής καινοτομιών και την έλλειψη στήριξης εκ μέρους των 
γονέων και της σχολικής κοινότητας. Από την άλλη η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
θεωρεί ως πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα την έλλειψη των κατάλληλων υποδομών 
στις τάξεις και τη απουσία ανάλογων επιμορφώσεων σχετικών με το αντικείμενο του 
eportfolio. Τα προαναφερθέντα τονίζονται από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που υ-
ποστηρίζουν ότι έχει αναβαθμιστεί πλέον η ποιότητα της διδακτικής και της μαθησια-
κής διαδικασίας από τη χρήση των Η/Υ θεωρούν πάρα πολύ σημαντικά τα προβλήματα 
οργανωτικής φύσης σχετικά με την αξιοποίηση του eportfolio. 
 

Περιορισμοί της έρευνας - Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιδέχονται προφανώς περαιτέρω έλεγχο και δε μπορούν 
να γενικευτούν στον ευρύτερο εκπαιδευτικό πληθυσμό λόγω των περιορισμών της 
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έρευνας, όπως το μικρό δείγμα, το ότι το δείγμα προέρχεται από μία συγκεκριμένη 
περιοχή (ΔΠΕ Α΄ Αθήνας), η συμμετοχή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
μόνο, το είδος της έρευνας (ποσοτική).  Όμως, τα ευρήματα μπορούν να γενικευτούν 
στο σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΔΠΕ Α΄ 
Αθήνας λόγω του μεγέθους του δείγματος και της αντιπροσωπευτικότητάς του για τη 
συγκεκριμένη περιφέρεια.  

Ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης, έχουν προκύψει συγκεκριμένες προτάσεις για πε-
ραιτέρω έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται: α. να πραγματοποιηθεί μία παρόμοια 
ερεύνα σε πανελλαδική κλίμακα, β. να υπάρξει μία ουσιαστική διαχρονική μελέτη που 
να διερευνά τις συγκεκριμένες χρήσεις και τα οφέλη των συνεργατικών διαδικτυακών 
περιβαλλόντων και των eportfolios, γ. να εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις του δημοτικού 
σχολείου πιλοτικά το eportfolio, δ. να επικεντρωθούν οι μελλοντικές έρευνες σε κοι-
νωνικά αποτελέσματα, όπως η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση και οι τρόποι με 
τους οποίους η ατομική και συλλογική δημιουργικότητα μπορεί να υποστηριχθεί από 
συστήματα eportfolio και ε. να πραγματοποιηθεί έρευνα που να αποτυπώνει τις αντι-
λήψεις των γονέων, καθώς και το βαθμό στον οποίο είναι έτοιμη η κοινωνία να δεχθεί 
μία εναλλακτική πρόταση αξιολόγησης των μαθητών, όπως το eportfolio. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ηλεκτρονική διδασκαλία της γραμματικής των 
Αρχαίων Ελληνικών στην Α’ Γυμνασίου (e-archaia). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στον πα-
ραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και να οδηγήσει στη βαθύτερη κατανόηση των δομών 
του αρχαιοελληνικού λόγου. Σε μια εποχή ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων η αξιο-
ποίηση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης μας επιτρέπει να διευρύνουμε τον ορίζο-
ντα της επικοινωνίας με τους μαθητές, να οργανώσουμε με διαφορετικό τρόπο το υλικό 
μας και να συμβάλουμε στην καλύτερη κατανόηση των δομών της αρχαιοελληνικής 
γλώσσας. Ειδικότερα, η ανάπτυξη μεθόδων εκπαίδευσης από απόσταση μπορούν να 
ενισχύσουν την κλασική διδασκαλία και να συνδράμουν αποτελεσματικά στη διαμόρ-
φωση μιας νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας όπου η συνεργασία δασκάλου-μαθητή 
θα υπερβαίνει τα στενά όρια της τάξης.     

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αρχαία ελληνικά 

Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Η ανάπτυξη των δικτύων και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων οδήγησε στην υ-
πέρβαση των χωροχρονικών περιορισμών και έδωσε τη δυνατότητα για τον εκδημο-
κρατισμό της γνώσης με την καταξίωση των συστημάτων της ανοικτής και εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης (Βοσνιάδου, 2006). Με αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης καθίσταται 
δυνατή η εκπαιδευτική πράξη, ακόμη κι όταν υφίσταται ο φυσικός διαχωρισμός των 
εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων, η επικοινωνία των οποίων μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με τη βοήθεια των τεχνολογικών μέσων.  

Σήμερα, προχωρώντας σε μία μικρή ιστορική αναδρομή, διακρίνουμε τρεις εξελικτικές 
φάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην πρώτη φάση, στηρίζεται στην αλληλο-
γραφία και στη χρήση εκτυπωμένου υλικού, ενώ από το 1960 και μετά περνάμε στη 
δεύτερη φάση που ορίζεται και ως διδασκαλία από απόσταση πολλών μέσων (multi-
media distance teaching), καθώς αξιοποιείται κυρίως η τηλεόραση και σε ένα πρώτο 
βαθμό οι υπολογιστές. Τέλος, στην τρίτη φάση υπάρχει ολοκληρωμένη υποστήριξη 
από υπολογιστικά συστήματα (Παντάνο-Ρόκου, 2002).  

Η εξελικτική αυτή διαδικασία στο πλαίσιο των ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων από 
τα μισά του προηγούμενου αιώνα οδήγησε σε έναν διαρκή επαναπροσδιορισμό των 
ορισμών για τη συγκεκριμένη μορφή εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους M. 
Moore (1973 και 1977), Β. Holmberg (1977), D. Garrison & D. Shale (1987), Barker 
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(1989), M. Moore (1990), P. Portway & C. Lane (1994), D. Keegan (2000), Α. Λιονα-
ράκης (2006). Τα κύρια χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως προ-
κύπτουν από τη μελέτη των παραπάνω ερευνητών, είναι τα εξής: 
α. ο εκπαιδευόμενος είναι απομακρυσμένος από τον εκπαιδευτή, αλλά καθοδηγείται 
και υποστηρίζεται από αυτόν, 
β. χρησιμοποιείται ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό, διατυπωμένο με τρόπο κα-
τανοητό και σαφή, 
γ. ο εκπαιδευτής δίνει συμβουλές και υποδείξεις στον διδασκόμενο για τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει να μελετήσει, 
δ. παρεμβάλλεται ο εκπαιδευτικός οργανισμός στη μαθησιακή διαδικασία, στοιχείο 
που τη διαφοροποιεί από την κατ’ ιδίαν μελέτη,  
ε. χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα για τη μεταφορά του περιεχομένου της εκπαίδευσης, 
στ. εξασφαλίζεται η αμφίδρομη επικοινωνία για να επιτευχθεί η προώθηση της μάθη-
σης. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει τον χαρακτήρα της ασύγχρονης, όταν ο εκπαιδευτι-
κός και ο εκπαιδευόμενος λειτουργούν σε διαφορετικό χρόνο. Σε περίπτωση που ο μα-
θητής και ο εκπαιδευτικός αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο και βρίσκονται ταυτό-
χρονα μπροστά στους υπολογιστές, τότε αναφερόμαστε σε σύγχρονη μορφή εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης. Τέλος, υπάρχει και η μεικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση που 
συνδυάζει και τις δύο προηγούμενες πρακτικές. 

Σύμφωνα με την τυπολογία των Keegan & Rumple (Βασιλού-Παπαγεωργίου, 2010), 
παρουσιάζονται δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που παρέχουν εκπαίδευση 
από απόσταση. Αυτά που υποστηρίζουν αποκλειστικά τέτοιας μορφής εκπαίδευση και 
όσα ακολουθούν ένα μεικτό μοντέλο μάθησης, προσφέροντας εκπαίδευση από από-
σταση παράλληλα με τις παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας. Στην ελληνική επικράτεια 
η πρώτη οργανωμένη απόπειρα για ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση έγινε από 
το ΕΑΠ, όπου σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο «η εξ αποστάσεως διδασκαλία μιας 
θεματικής ενότητας γίνεται από την αντίστοιχη Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού, η ο-
ποία περιλαμβάνει μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΑΠ και αριθμό 
μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του προ-
γράμματος» (Ν. 2552/24-12-1997, άρθρο 2 παράγρ. 3).  

Στο επίπεδο της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η χρήση του συγκεκριμένου 
μοντέλου διδασκαλίας είναι αρκετά περιορισμένη, σε αντίθεση με τη διεθνή πραγματι-
κότητα όπου εκατοντάδες εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν εντάξει μορφές εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ναλμπάντη κ.ά., 2009). Χαρακτηρι-
στικά εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε περιορισμένο όμως βαθμό, έχει το υλικό που με 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα των ψηφια-
κών εκπαιδευτικών βοηθημάτων (http://www.study4exams.gr/) για τα πανελλαδικώς 
εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ Λυκείου (Αρχαία Ελληνικά – Φιλοσοφικός Λόγος, Βιο-
λογία Γενικής Παιδείας, Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης, Μαθηματικά Γενικής 
Παιδείας, Μαθηματικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Φυσική Θετικής και 
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Τεχνολογικής Κατεύθυνσης). Επίσης, το 2011 το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της 
λειτουργίας των «Λυκείων Δεύτερης Ευκαιρίας» σχεδίασε ένα πρόγραμμα που συνδύ-
αζε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη διά ζώσης επικοινωνία, προκειμένου να ε-
ξασφαλιστεί η απαιτούμενη ευελιξία στην παρακολούθηση των μαθημάτων και να δο-
θεί η δυνατότητα πρόσβασης στη γνώση, κυρίως σε ομάδες όπου παρατηρείται υψηλό 
ποσοστό σχολικής διαρροής. Με στόχο μάλιστα την επιτυχημένη εφαρμογή του θε-
σμού προβλεπόταν η λειτουργία μιας φιλικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης 
και η επιμόρφωση των εκπαιδευομένων, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασής 
τους στο διαδίκτυο και αξιοποίησης της πλατφόρμας.  

Σε κάθε περίπτωση η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει συ-
μπληρωματικά προς τη διδασκαλία του πρωινού προγράμματος, προσφέροντας επι-
πλέον υλικό και ασκήσεις για την καλύτερη εμπέδωση της διδακτέας ύλης. Επίσης, θα 
μπορούσε να συνδράμει στην ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές με μαθησιακές δυ-
σκολίες είτε να βοηθήσει με συγκεκριμένη στοχοθεσία χαρισματικούς μαθητές. Α-
κόμη, θα ήταν δυνατόν να διδαχθούν συγκεκριμένες ενότητες στις απομακρυσμένες 
και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου οι θέσεις των εκπαιδευτικών πληρώνονται με μεγάλη 
καθυστέρηση (Φουτάκογλου, 2011). Τέλος, η εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου θα λει-
τουργούσε ευεργετικά για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, πολλά από τα οποία 
λειτουργούν με πρωτοβουλία και ευθύνη των συλλόγων της ομογένειας και αναζητούν 
διαρκώς στήριξη στην προσπάθειά τους, κυρίως για τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας. Σε κάθε περίπτωση όμως στην εκπαίδευση ανηλίκων,  λαμβάνοντας υπόψη 
και τον ευρύτατο παιδαγωγικό ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο στη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας του νέου, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργή-
σει αυτοδύναμα και με τη λογική της αντίστοιχης εκπαίδευσης για τους ενηλίκους. Σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο ένα πρόγραμμα σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν αντιδια-
στέλλεται προς την υπάρχουσα συμβατική εκπαίδευση, αλλά λειτουργεί ως συμπλη-
ρωματική διαδικασία (Λαϊνά, 2012). 

Παιδαγωγικές αρχές και στοχοθεσία του «e-archaia» 

Η εναλλακτική δυνατότητα μελέτης που δίνεται στους μαθητές με την παρουσίαση των 
διδακτικών ενοτήτων της γραμματικής μέσω του «e-archaia» δημιουργεί μια σειρά από 
θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για τον εκπαιδευόμενο-μαθητή αλλά και για την κοινό-
τητα των εκπαιδευτικών του κάθε οργανισμού, όπως:  
α. τη μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις ατομικές ανάγκες μάθησης, χωρίς ταυτό-
χρονα να χάνεται η δυναμική της «τάξης», ειδικά σε μια εκπαιδευτική φάση που οι 
μαθητές την έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, 
β. την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του τρόπου μελέτης, καθώς δεν αποτυπώνε-
ται μόνο θεωρητικά το διδακτικό περιεχόμενο, αλλά παρουσιάζεται και ο τρόπος με-
λέτης και τα βήματα που οφείλει να κάνει κάθε μαθητής, ώστε να φτάσει στην κατα-
νόηση της γνώσης, 
γ. την πολλαπλή επαναληπτική τους χρήση από τον εκπαιδευόμενο σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, 
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δ. τη σύνδεση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών -ενός διδακτικού αντικειμένου 
που στη συνείδηση των περισσότερων μαθητών ταυτίζεται με ένα απολιθωμένο και 
αναχρονιστικό παρελθόν που δεν αξίζει προσοχής- με τις νέες τεχνολογίες και ένα πε-
ριβάλλον μάθησης που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις ως μέσο για τον 
επαναπροσδιορισμό της στάσης των μαθητών απέναντι στο μάθημα. 

Στην εφαρμογή όμως ενός τέτοιου μοντέλου μάθησης προκύπτουν και αντικειμενικές 
δυσκολίες, τις οποίες τόσο ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος, δημόσιος ή ιδιω-
τικός, όσο και ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλουν να γνωρίζουν, πριν προχωρήσουν στο 
άνοιγμα μιας τέτοιας διαδικασίας και στην οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού. Μια 
τέτοια, λοιπόν, επιλογή απαιτεί συνεχή και άμεση πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και 
από τον εκπαιδευτή και από τον εκπαιδευόμενο, όπως και διαρκή εμπλουτισμό του 
υλικού για την επίτευξη των καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Ο ιστότοπος «e-archaia» και η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών 

Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από πρωτότυπο οι μαθητές δυσκολεύονται αρ-
κετά στην αφομοίωση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων της αρχαίας ελ-
ληνικής γλώσσας, που όμως θεωρούνται απολύτως απαραίτητα για την κατανόηση του 
αρχαίου ελληνικού λόγου και βασικό προαπαιτούμενο ειδικά για τους μαθητές που θα 
επιλέξουν το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών. «Το παν είναι να κάνεις την εκμά-
θηση των κλασικών γλωσσών ευχάριστη και ελκυστική για τα παιδιά με ένα τρόπο 
κατάλληλο για την ηλικία τους», λέει η Pr. L. Robinsnon, υπεύθυνη σχεδίασης μαθη-
μάτων Αρχαίων Ελληνικών για το πρόγραμμα «The Ins Project – Greek in Schools» 
που εφαρμόστηκε την περίοδο 2010-2011 σε Δημοτικά Σχολεία της Ανατολικής Οξ-
φόρδης σε μαθητές 7-10 ετών (Μαυροπούλου, 2009). Στο πλαίσιο αυτό και αξιοποιώ-
ντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας σχεδιάσαμε και οργανώσαμε ένα δικτυακό τόπο 
για τη διδασκαλία της Γραμματικής της Α’ Γυμνασίου στο μάθημα της Αρχαίας Ελλη-
νικής Γλώσσας (εικόνα 1).  

Στον ιστότοπο παρουσιάζονται τα βασικά γραμματικά φαινόμενα που διδάσκονται οι 
μαθητές στην Α’ Γυμνασίου τόσο στο ονοματικό (ουσιαστικά α’, β’ και γ’ κλίσης) όσο 
και στο ρηματικό μέρος (οριστική όλων των χρόνων ενεργητικής και μέσης φωνής, 
απαρέμφατο και μετοχή ενεργητικής και μέσης φωνής). Το περιεχόμενο της κάθε δι-
δακτικής ενότητας σχεδιάστηκε σύμφωνα με την καθορισμένη από το Υπουργείο Παι-
δείας ύλη και τους διδακτικούς στόχους που θέτει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 
Επιδιώξαμε, επίσης, να οργανώσουμε τη διαδικτυακή διδασκαλία της γραμματικής με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μαθητών και να λειτουργεί 
επικουρικά στο μάθημα που προηγείται στην τάξη. Στο τέλος της κάθε διδακτικής ενό-
τητας εντάξαμε κάποιες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης μέσω των οποίων ο μαθητής μπο-
ρεί να παρακολουθεί τον βαθμό αφομοίωσης της ύλης. 
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Εικόνα 1: Αρχική εικόνα ιστοσελίδας 

Ο δικτυακός τόπος e-archaia.weebly.com δημιουργήθηκε με την αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων που προσφέρει το πρόγραμμα δημιουργίας ιστοσελίδων της weebly. Στην 
αρχική σελίδα εκτός από τη γραμμή πλοήγησης (navigation bar) που υπάρχει στο πάνω 
μέρος (εικόνα 2), τα περιεχόμενα δίνονται και με μια σειρά εικονιδίων, όπου μπορεί 
κανείς να ακουμπήσει τον κέρσορα και να εμφανιστεί μια αναφορά που τον ενημερώνει 
για την ενότητα που βρίσκεται πίσω από κάθε εικόνα. Έτσι κάποιος, κάνοντας κλικ 
πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο, μπορεί εύκολα να μεταβεί πολύ γρήγορα στην ενότητα 
του ιστότοπου που θέλει να μελετήσει. 

 
Εικόνα 2: Γραμμή πλοήγησης (navigation bar) 

 Στην ενότητα της Γραμματικής παρουσιάζεται η θεωρία κάθε γραμματικού φαινομέ-
νου με πίνακες, σχεδιαγράμματα, κανόνες και υποδείγματα κλίσης. Είναι χωρισμένη 
σε υποενότητες, όπως κανόνες τονισμού, ουσιαστικά και ρήματα. Καθεμία από αυτές 
τις υποενότητες διαιρείται σε ακόμη μικρότερες που αφορούν τα επιμέρους γραμμα-
τικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα στα ουσιαστικά σε α’, β’ και γ’ κλίση. Έτσι, 
διευκολύνεται η πλοήγηση των μαθητών στον δικτυακό τόπο, καθώς μπορούν πολύ 
εύκολα να αναζητήσουν το κάθε γραμματικό φαινόμενο. Όπου χρειάζεται, υπάρχουν 
υπερσυνδέσεις που οδηγούν στο άνοιγμα ενός φαινομένου σε χωριστή ιστοσελίδα. Για 
παράδειγμα, στον παρακείμενο και στον υπερσυντέλικο της ενεργητικής φωνής, όταν 
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γίνεται αναφορά στον αναδιπλασιασμό, μπορεί ο μαθητής, αν θέλει, να ανοίξει τη σε-
λίδα με τη θεωρία του αναδιπλασιασμού σε διπλανό παράθυρο (εικόνα 3).  

 
Εικόνα 3: Θεωρία γραμματικής 

Έπειτα, εκτιμώντας ότι η παρουσίαση της θεωρίας ενός φαινομένου δεν αρκεί, ειδικά 
όταν ένας μαθητής αυτής της ηλικίας διαβάζει μόνος του στο σπίτι, αποφασίσαμε να 
εντάξουμε στον δικτυακό τόπο την ενότητα «Τρόπος Μελέτης» (εικόνα 4). Στην επι-
λογή αυτή μας οδήγησε και η διαπίστωση ότι αρκετά συχνά οι μαθητές, ενώ γνωρίζουν 
πολύ καλά τη θεωρία, δυσκολεύονται να την εφαρμόσουν στην πράξη, καθώς τους λεί-
πουν τα μεθοδολογικά εργαλεία αξιοποίησής της. Γι’ αυτό τους δίνονται πρακτικές ο-
δηγίες για το πώς μπορούν να διαβάσουν και να αξιοποιήσουν όσα μαθαίνουν στην 
πράξη. Πρόκειται ουσιαστικά για οδηγίες που αναφέρονται από τον καθηγητή στη 
διάρκεια του μαθήματος, αλλά δεν καταγράφονται από τα παιδιά.  

 
Εικόνα 4: Τρόπος μελέτης 

Τέλος, επειδή πολλοί μαθητές ζητούν επιπλέον ασκήσεις για εξάσκηση, δημιουργή-
σαμε  την ενότητα «Ασκήσεις». Εκεί μπορεί κανείς να βρει ασκήσεις γραμματικής σε 
μορφή pdf, τις οποίες μπορούν τα παιδιά να εκτυπώσουν στο σπίτι τους και να τις επι-
λύσουν, προκειμένου να εξασκηθούν περισσότερο (εικόνα 5). Ακόμη, υπάρχουν και 
ασκήσεις online με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, αντιστοίχισης και 
συμπλήρωσης κενών. Το παιδί, λύνοντας τις ασκήσεις αυτές, μπορεί να ελέγξει τις 
γνώσεις του, να εντοπίσει τα λάθη του, καθώς του δίνονται οι σωστές απαντήσεις στην 

492

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



ενότητα «Λύσεις των Ασκήσεων», και να επαναλάβει το τεστ όποια στιγμή θέλει ή 
χρειαστεί.  

 
Εικόνα 5: Ασκήσεις γραμματικής 

Τρόπος αξιοποίησης του «e-archaia» 

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από τους μαθητές όσο και από τους 
εκπαιδευτικούς. Κατ’  αρχάς βοηθάει τους μαθητές, όταν θέλουν να μελετήσουν εκείνα 
τα σημεία του μαθήματος που τους δυσκολεύουν και όταν θέλουν να κάνουν επανά-
ληψη για κάποιο διαγώνισμα. Ακόμη, έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν κάποια ενό-
τητα που δεν έχουν διδαχθεί σε περίπτωση απουσίας από το μάθημα. Σίγουρα είναι το 
πιο κατάλληλο μέσο, για να ξαναθυμηθούν τόσο τις σημειώσεις που τους δόθηκαν 
μέσα στην τάξη για κάθε κεφάλαιο της Γραμματικής όσο και τις πρακτικές οδηγίες που 
υπάρχουν στην ενότητα «Τρόπος Μελέτης». Τέλος, θα έχουν τη δυνατότητα να ανα-
τρέξουν στον δικτυακό τόπο, όταν θα φοιτούν σε μεγαλύτερη τάξη, προκειμένου να 
επαναλάβουν γραμματικά φαινόμενα που έχουν διδαχθεί στην Α’ Γυμνασίου. 

Οι καθηγητές από την πλευρά τους μπορούν να τον αξιοποιήσουν στη διδασκαλία τους 
σε καθημερινή βάση ή όταν χρειάζεται να κάνουν επανάληψη σε μια ευρύτερη διδα-
κτική ενότητα πριν από κάποιο διαγώνισμα. Επίσης, θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε 
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, αλλά και ως εισαγωγικό σεμινάριο σε πρωτο-
διόριστους εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της Γραμματικής στην Α’ Γυμνασίου. 
Ακόμη, όμως, και κάποιος γονιός  που έχει τη διάθεση να βοηθήσει το παιδί του, μπορεί 
να αξιοποιήσει το «e-archaia», καθώς έχει τα χαρακτηριστικά ενός εξωσχολικού βοη-
θήματος. 

Βέβαια, η εξ αποστάσεως διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματικής στη δική 
μας περίπτωση δεν αποτελεί την αποκλειστική μέθοδο εκμάθησης, αλλά λειτουργεί 
συμπληρωματικά και επικουρικά στη διδασκαλία που γίνεται στην τάξη. Πέρα, όμως, 
από την καθημερινή επαφή και συνεργασία του μαθητή και του εκπαιδευτικού στον 
χώρο του σχολείου, που συνιστά βασική παιδαγωγική αρχή για την προώθηση της μά-
θησης, παρέχεται η επιπλέον δυνατότητα επικοινωνίας μέσω e-mail, αν παραστεί ανά-
γκη.  

Προοπτικές επέκτασης του δικτυακού τόπου 

Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος 
στην Α’ Γυμνασίου και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική αξιολόγησή του τόσο από τη 
μαθητική όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα, στοχεύουμε να συμπληρώσουμε 
τον δικτυακό τόπο «e-archaia» με όλες τις ενότητες Γραμματικής  που διδάσκονται στο 

493

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Γυμνάσιο, προκειμένου να επεκταθεί η χρήση του και στις άλλες δύο τάξεις. Τέλος, 
αφού ολοκληρώσουμε τη Γραμματική, θα προχωρήσουμε στη διαμόρφωση της ενότη-
τας «Συντακτικό», ώστε να υπάρξει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των Αρχαίων Ελ-
ληνικών στο Γυμνάσιο. 

Συμπεράσματα 

Σε μια εποχή ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών 
εκπαίδευσης μας δίνει τη δυνατότητα να διευρύνουμε τον ορίζοντα της επικοινωνίας 
με τους μαθητές και να συμβάλουμε στην ευρύτερη ενίσχυση της γνωστικής τους καλ-
λιέργειας. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να προσδιορίσει τον παιδαγωγικό του 
ρόλο σε ένα περιβάλλον όπου οι νέες τεχνολογίες κατέχουν σημαντική θέση και του 
προσφέρουν ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών. Σε αυτή την κατεύθυνση η αξιοποίηση 
εφαρμογών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά 
στις συμβατικές μορφές διδασκαλίας και να συνδράμουν το εκπαιδευτικό έργο. Η συ-
νεργατική και αμφίδρομη σχέση ανοικτών και συμβατικών τρόπων μάθησης μπορεί να 
προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία και να οδηγήσει σε ένα ποιοτικότερο αποτέλε-
σμα. Άλλωστε, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν έρ-
χεται για να αντικαταστήσει τον δάσκαλο και να καταργήσει την τάξη, αλλά για να 
συνδράμει στη διδακτική πράξη, ενεργοποιώντας ακόμη περισσότερο τον δάσκαλο και 
ενισχύοντας τη συμμετοχή του μαθητή στην αναζήτηση της γνώσης.  
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Ψηφιακά παιχνίδια για περιβαλλοντικά ζητήματα και προτιμήσεις των μαθητών 
στα σχεδιαστικά μοτίβα που ενσωματώνουν 
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Γκούσκος Δημήτρης 
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ 
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Περίληψη 

Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει στην αναζήτηση, με τη χρήση ψηφιακών παι-
χνιδιών μαθησιακού σκοπού με θέμα το περιβάλλον, των μοτίβων σχεδιασμού που α-
ρέσουν στους μαθητές πέμπτης και έκτης δημοτικού. Ειδικότερα, αναζητήθηκαν οι 
προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες σχεδιαστικών μοτίβων που εντοπίστη-
καν από τη βιβλιογραφική έρευνα, χρησιμοποιώντας έξι ψηφιακά παιχνίδια με διαφο-
ρετικό βαθμό δυσκολίας ως προς τη διαχείριση του περιβάλλοντος τους. Βασική υπό-
θεση στην ανάληψη της έρευνας θεωρήθηκε ότι οι  ικανότητες, η εμπειρία αλλά και το 
φύλλο των παικτών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στις προτιμήσεις σε σχεδια-
στικά μοτίβα. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε αποτελούνταν από τους μαθητές μιας 
αστικής περιοχής, με βασικό εργαλείο συλλογής δεδομένων το ερωτηματολόγιο και 
μεθοδολογικά προσεγγίζεται ως μελέτη περίπτωσης. Η έρευνα αναδεικνύει περιπτώ-
σεις στις οποίες τα σχεδιαστικά μοτίβα που αρέσουν στους μαθητές σχετίζονται με τις  
υποθέσεις αλλά και περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει. Η βασική επι-
δίωξη μας  είναι, οι προτιμήσεις σε σχεδιαστικά μοτίβα, να αποτελέσουν βοήθημα στον 
αποτελεσματικότερο σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακά παιχνίδια, σχεδιαστικά μοτίβα, σχεδιασμός με κέντρο τον 
παίκτη 

Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών παρουσιάζει μια εκτεταμένη βιβλιογραφία σχε-
τικά με την αναγκαιότητα της επιλογής σχεδιαστικών αρχών οι οποίες βασίζονται στον 
παίκτη (Salen & Zimmerman, 2004• Koster, 2005• Schell, 2014). Για το σχεδιασμό παι-
χνιδιών μαθησιακού σκοπού, παρά την  προσπάθεια να εφαρμοστούν αρχές σχεδια-
σμού με κέντρο τον παίκτη (Bellotti, et al., 2011), πολλές φορές κάτι τέτοιο είναι δύ-
σκολο να επιτευχθεί. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας των εν λόγω παιχνιδιών, αλλά και η 
εστίασή τους στην παραγωγή συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μέσα από 
τη διδασκαλία και τη μάθηση, δεν τα κάνουν ευχάριστα (Koubek & Macleod, 2004), 
και δημιουργούν πολλούς προβληματισμούς πάνω στη σχεδιαστική δομή τους (Pivec, 
2009). Γι’ αυτό και η αποτελεσματικότητά τους πολλές φορές δέχεται κριτική, σχετικά 
με το εύρος τους  (Backlund & Hendrix, 2013), ή την ισορροπία ανάμεσα στο περιεχό-
μενο και το σενάριο για το παιχνίδι (Bellotti et al., 2009). Προκειμένου να συμβάλουμε 
στην έρευνα πάνω στην αποτελεσματικότητα των ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού 
σκοπού, θεωρούμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη βασικών μοτίβων 
σχεδιασμού, που υπάρχουν στα περισσότερα παιχνίδια μέσα από τη γνώμη των 
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μαθητών. Αναφέρουμε ως μοτίβα σχεδιασμού κυρίως περιγραφές τρόπων σχεδιασμού 
που παραπέμπουν σε επαναλαμβανόμενα στοιχεία  (Bjork & Holopainen, 2004). Με-
λετώντας τη βιβλιογραφία δεν φαίνεται να υπάρχει ικανοποιητική ερευνητική προσπά-
θεια προς αυτή την κατεύθυνση, και ενδεικτικά αναφέρουμε τους Marklund, et al. 
(2014), όπου προτείνουν ένα μοντέλο (ADDIE) πάνω στην ανάλυση άρθρων σχετικών 
με τα παιχνίδια «σοβαρού σκοπού», χωρίς να υπάρχει κάποια κατηγορία ανάλυσης 
μέσω της γνώμης των παικτών. Ανάλογη είναι και η προσπάθεια δημιουργίας αρχών 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Pivec & Kearney, 2008). Σύμφωνα με τα παραπάνω η έ-
ρευνα των μοτίβων που αρέσουν στους μαθητές, καθίσταται ιδιαίτερα χρήσιμη στην 
υποβοήθηση του σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού. 

 Στοιχεία της έρευνας 

Το βασικό ερευνητικό ερώτημα είναι ποια σχεδιαστικά μοτίβα που αρέσουν στους μα-
θητές όταν παίζουν ψηφιακά παιχνίδια σοβαρού σκοπού τα οποία έχουν περιβαλλο-
ντικά θέματα, με υποερωτήματα ως προς το ποιες είναι οι προτιμήσεις σε σχεδιαστικά 
μοτίβα ανάλογα με την εμπειρία των παικτών, εάν υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το 
φύλο, και τι έμαθαν οι μαθητές.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μαθητές 15 τμημάτων 
της ΣΤ’ τάξης και 17 τμημάτων της Ε’ τάξης Δημοτικού, από τον Φεβρουάριο έως το 
Ιούνιο του 2016. Το σύνολο των συμμετεχόντων ήταν περίπου 640 μαθητές. Το δείγμα 
αφορά δήμο του λεκανοπεδίου της Αττικής, που χαρακτηρίζεται από ποικιλία στη σύν-
θεση του πληθυσμού της. Η έρευνα αφορά μια μελέτη περίπτωσης. Ως κύριο ερευνη-
τικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε με φόρμες 
Google. Το ερωτηματολόγιο δοκιμάστηκε με μια ομάδα μαθητών Πέμπτης τάξης με 25 
μαθητές. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και κάθε ομάδα συμπλήρωνε το ε-
ρωτηματολόγιο στο οποίο είχαν ενσωματωθεί βελτιώσεις και διορθώσεις από την 
προηγούμενη ομάδα. Γενικά πάνω στις παρατηρήσεις και τα σχόλια των μαθητών ενός 
τμήματος έγιναν διορθώσεις και προσαρμογές. Ο χρόνος συμπλήρωσης ήταν 35-45 λε-
πτά. Η δομή του ερωτηματολογίου αναπτύχθηκε τόσο στο «φυσιοκρατικό» όσο και 
στο «ανθρωπιστικό» παράδειγμα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015), ενσωματώνοντας και ε-
ρωτήσεις ελεύθερης έκφρασης. Επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα για αλληλεπίδραση με 
τους μαθητές, καθώς και καταγραφή παρατηρήσεων, τόσο για τις αλληλεπιδράσεις 
τους όσο και τις σχέσεις με το παιχνίδι. Υπήρχαν γενικές ερωτήσεις και ομάδες ερω-
τήσεων που αφορούσαν τα  σχεδιαστικά μοτίβα χώρου, αντικειμένων δράσης και παι-
κτικότητας. Τα τελευταία χωρίστηκαν σε δυο ομάδες: Η πρώτη αφορούσε την πληρο-
φόρηση, την εν γένει υποστηρικτική διαδικασία από το παιχνίδι καθώς και χρονόμετρα 
και ήχους, ενώ η δεύτερη μοτίβα που δημιουργούν τον παράγοντα αβεβαιότητας (fudge 
factor) (Järvinen,  2008• Moore, 2011). Τα μοτίβα αβεβαιότητας αποτελούνταν επίσης 
από δύο ομάδες. Η πρώτη ήταν:  αποφυγή, δείκτης προόδου, κατάκτηση, κυνηγητό, 
συλλογή, ταίριασμα και ταξινόμηση αντικειμένων, χρονομέτρηση και ψάξιμο για κάτι. 
Η δεύτερη: εξερεύνηση άγνωστων περιοχών, λύση σε κάποια σύγκρουση, επίλυση γρί-
φων, εύρεση πολύτιμου αντικειμένου, έλεγχος αντικειμένων, καταστροφή, δημιουργία 
αντικειμένων, χρήση κάποιου μεταφορικού μέσου. Για κάθε ομάδα ερωτήσεων υπήρ-
χαν ερωτήσεις αναγνώρισης των μοτίβων στα παιχνίδια που επέλεξαν να παίξουν οι 
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μαθητές, ερωτήσεις ελέγχου και ερωτήσεις που ζητούσαν τη γνώμη των μαθητών. Η 
έρευνα σχεδιάστηκε στο ακόλουθο πλαίσιο: α. Το δείγμα να αφορά αστική περιοχή. β. 
Να υπάρχει στο σχολείο εργαστήριο πληροφορικής στο οποίο διδάσκεται το μάθημα 
ΤΠΕ. γ. Η έρευνα να γίνει σε «πραγματικό διδακτικό χρόνο», να μην οργανωθεί δη-
λαδή κάποιο ειδικό σχέδιο εργασίας. δ. Τα παιχνίδια να προσεγγίζονται ως χώροι α-
ντανάκλασης της πραγματικότητας και χώροι ανάπτυξης απόψεων κατά την θεώρηση 
των Salen et al (2011). Γι’ αυτό το λόγο στην παρουσίαση τους, αναλύθηκαν ως παι-
χνίδια που θέλουν να δείξουν μια όψη της πραγματικότητας, αλλά και ως δραστηριό-
τητες στις οποίες ο παίκτης πρέπει να αναστοχαστεί πάνω στο περιεχόμενο του παιχνι-
διού. ε. Η επιλογή της θεματικής περιοχής που αφορούσε τα περιβαλλοντικά παιχνίδια 
έγινε λόγω της παραπάνω προσέγγισης αλλά και γιατί ο αναστοχασμός αποτελεί καθο-
ριστικό παράγοντα για την κατανόηση των διαστάσεων της αειφορίας (Tilbury & 
Wortman, 2005). Η ερευνητική διαδικασία αφορούσε τρεις διδακτικές ώρες, μία ώρα 
για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, μία ώρα για την παρουσίαση και την εξά-
σκηση και μια για το παίξιμο των παιχνιδιών. Ζητήματα που δυσκόλεψαν τη διαδικα-
σία και  ξεπεράστηκαν στο μέτρο του δυνατού από τους καθηγητές που υποστήριζαν 
τα εργαστήρια ήταν η έλλειψη ενός υπολογιστή ανά μαθητή, με αποτέλεσμα τόσο τα 
παιχνίδια που παίχθηκαν όσο και τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν να αφορούν 
δύο μαθητές, η έλλειψη ταχύτητας από τους υπολογιστές και το διαδίκτυο που δημιουρ-
γούσε απογοήτευση, καθώς και το γεγονός ότι ένα παιχνίδι απαιτούσε πρόσθετο λογι-
σμικό σε συγκεκριμένο φυλλομετρητή ο οποίος δεν υπήρχε εγκατεστημένος παντού. 
Ένα μέρος των συμμετεχόντων δεν ανταποκρίθηκε στη συμπλήρωση όλων των ερω-
τήσεων αλλά γενικά η ανταποκρισιμότητα ήταν ικανοποιητική. Επιλέχθηκαν έξι ψη-
φιακά παιχνίδια με περιβαλλοντικά θέματα στα οποία δόθηκε ένας τίτλος στα ελλη-
νικά, με σκοπό την κατανόηση του θεματικού πεδίου κάθε παιχνιδιού. Η πρόσβαση 
γινόταν μέσα από ένα ιστολόγιο όπου κάθε παιχνίδι είχε τη σελίδα του, σύντομη περι-
γραφή του θέματος, βασικές οδηγίες, καθώς και λεξικό, υποστήριξη που χρησιμοποιή-
θηκε ελάχιστα. Τα παιχνίδια κάλυπταν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως εξοικονόμηση 
ενέργειας, τοξικά απόβλητα, οικολογικός σχεδιασμός μιας πόλης, διαχείριση απορριμ-
μάτων, βιοποικιλότητα και φυσικές καταστροφές, ενώ υποστηρίζονταν από κάποιο διε-
θνή οργανισμό. Επιπλέον ανάλογα με τον αριθμό των δράσεων που έπρεπε να προ-
γραμματίσει ο παίκτης προκειμένου να φτάσει στο στόχο, αλλά και το πλήθος των πλη-
ροφοριών που υποστηρίζουν τη δράση του παίκτη, τα παιχνίδια μπορούν να χωριστούν 
σε τρεις κατηγορίες: τα [1] «Η ώρα της γης», (Earth Hour), [2] και «Τοξική έκρηξη», 
(Toxic Blaster) ως απλά παιχνίδια, τα [3] «Σχεδίασέ το οικολογικά», (Plan it Green) 
και [5] «Βιολογική αρμονία», (Bioharmonius) ως απαιτητικά και τα [4] «Όνειρα στα 
σκουπίδια», (Garbage Dreams), και [6] «Σταματήστε τις καταστροφές» (Stop Disas-
ters) ως σύνθετα.  

Κύρια έρευνα 

Η ανάλυση του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει δύο ενότητες, μία πρωτογενή στατι-
στική ανάλυση, όπου τα δεδομένα προσεγγίζονται ως προς τις συχνότητες και τα πο-
σοστά  και μια δευτερογενή στατιστική ανάλυση που βασίζεται σε στατιστικούς δείκτες 
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και ειδικότερα στην πολλαπλή ανάλυση αντιστοιχιών (Multiple Correspondence 
Analysis). Η τελευταία κρίνεται κατάλληλη για την  προσέγγιση των ποιοτικών δεδο-
μένων που είναι ανάλογα με τον αριθμό του δείγματος (Μπεχράκης, 1999• Howitt & 
Cramer, 2006• Greenacre, 2007). Μέσα από ανάλυση με χρήση SPSS Statistics 23 α-
ναδείχθηκαν συνάφειες και συσχετίσεις που αφορούσαν τις απαντήσεις στα ερωτή-
ματα.  

Πρωτογενής στατιστική ανάλυση 

Το σύνολο των έγκυρων ερωτηματολογίων ήταν 411 και από αυτά τα 212 αφορούσαν 
αγόρια από τα οποία 103 μαθητές Ε’ και 109 μαθητές ΣΤ’ τάξης, ενώ τα 199 κορίτσια 
από τα οποία 105 μαθήτριες Ε’ και 94 μαθήτριες ΣΤ’ τάξης. Υπήρξε κατά προσέγγιση 
ισοκατανομή των έγκυρων ερωτηματολογίων κατά τάξη, φύλο και συνδυασμό τάξης-
φύλου. Από το σύνολο του δείγματος ποσοστό 88% ανέφερε ότι παίζει ψηφιακά παι-
χνίδια και παρατηρήθηκε το σχετικό ποσοστό των αγοριών να είναι ψηλότερο κατά 
10% σε σχέση με τα κορίτσια. Έχοντας υπόψη ότι τα παιδιά παίζοντας ψηφιακά παι-
χνίδια αναπτύσσουν γενικότερη κουλτούρα πάνω στο παιχνίδι (Fromme, 2003), ότι ο 
χρόνος για τον οποίο ασχολούνται είναι καθοριστικός για το τι τους αρέσει (von Salisch 
et al., 2006), καθώς και προσπάθειες ερμηνείας της συμπεριφοράς των παικτών με 
βάση τη δράση τους πάνω σε αυτό που βλέπουν στην οθόνη (Butler et al., 2013), εκτός 
από τη γνώμη των μαθητών πάνω στα μοτίβα αναζητήσαμε στο δείγμα μας τη συχνό-
τητα χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών σε εβδομαδιαία βάση, το είδος των παιχνιδιών που 
παίζονται, καθώς και το φύλο σε σχέση με τον τύπο των παιχνιδιών. Αυτό έγινε κυρίως 
για να αξιολογηθεί η εμπειρία των κοριτσιών που παίζουν διαφορετικά παιχνίδια από 
τα αγόρια και οδήγησε σε μια κατηγοριοποίηση του βαθμού εμπειρίας των παικτών σε 
έμπειρους (16%), συχνούς (40%), περιστασιακούς (24%) και σπάνιους παίκτες (19%). 
Οι μαθητές επέλεξαν να παίξουν σε ποσοστό 31% τα περισσότερο απλά παιχνίδια [1] 
& [2]. Δεν υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στους μαθητές της Ε΄ και της 
ΣΤ΄ τάξης στα παιχνίδια που επέλεξαν να παίξουν, με εξαίρεση το παιχνίδι [4], που 
φαίνεται να απασχόλησε το 25% των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης. Η δημοφιλέστερη επι-
λογή ήταν το παιχνίδι [6]. Σύμφωνα με τις απαντήσεις το 55% του δείγματος, εστίασε 
στο μαθησιακό περιεχόμενο του παιχνιδιού ανεξάρτητα από το παιχνίδι που έπαιξε.  

Κάθε ομάδα σχεδιαστικών μοτίβων που μελετήθηκε οργανώθηκε σε τρεις ενότητες ε-
ρωτήσεων, για την αναγνώριση του μοτίβου μέσα στο παιχνίδι, για το πώς θα ήθελε ο 
παίκτης να λειτουργεί το μοτίβο στο παιχνίδι που έπαιξε και για τις προσωπικές προτι-
μήσεις για το μοτίβο. Όσον αφορά τα μοτίβα σχετικά με το χώρο δράσης, παρατηρούμε 
ότι υπάρχουν δύο μεγάλες ομάδες, που επιθυμούν μεγάλες αλλαγές στο χώρο και στο-
χευμένες ή περιορισμένες αλλαγές. Το  12% των παικτών επιθυμεί ένα σταθερό χώρο. 
Στα μοτίβα που αφορούν τις κινήσεις του κύριου αντικειμένου δράσης, σημειώνουμε 
ότι η «ελεύθερη κίνηση» αλλά και η ταχύτητα αυτής της κίνησης είναι ζήτημα που 
ενδιαφέρει το 68% του δείγματος. Σχετικά με τον τρόπο που θα γίνονται αυτές οι κινή-
σεις 32% προτιμά να ακουμπά κατευθείαν την οθόνη, 26% τη χρήση του ποντικιού, 
20% συνδυασμό των δυο και 22% το πληκτρολόγιο. Ως προς τη διάκριση ιδιοτήτων 
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των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στο παιχνίδι, το 57% του δείγματος μπορεί 
να διακρίνει τα μοτίβα ιδιοτήτων των αντικειμένων, εστιάζοντας όμως σε κάποιες πε-
ριπτώσεις στην ιδιότητα που θεωρούν σημαντικότερη. Για το ίδιο αντικείμενο (ένα ι-
πτάμενο μέσο) δίνονται τρεις διαφορετικές περιγραφικές προσεγγίσεις: «Τον πύραυλο 
που μπορούσα να καταστρέψω τα μικρόβια», «αεροπλάνο», «αεροπλάνο.....μπορούσες 
να το κουνάς και να εκτοξεύεις βόμβες η και να προστατεύεσαι...από τα μικρόβια» που 
αντίστοιχα οδηγούν σε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις του τι κάνεις με αυτό: «Υπήρχε 
από την αρχή», «Το χρησιμοποίησα γιατί αλλιώς θα έχανα», «Μπορούσα να το κατα-
στρέψω». Για καθέναν από τους τρεις παίκτες το ίδιο αντικείμενο έχει τον ίδιο στόχο 
αλλά «κάνει» κάτι διαφορετικό. Οι προσωπικές προτιμήσεις για τις κατηγορίες ιδιοτή-
των των αντικειμένων εστίασαν στη βελτίωση όρων του παιχνιδιού όπως περισσότερος 
χρόνος, επιπλέον ζωές και βελτίωση των ικανοτήτων του παίκτη (12%). Στις προτιμή-
σεις για τον τρόπο εμφάνισης των αντικειμένων, ένα 16% επιθυμεί να γίνεται μετά από 
πρωτοβουλία του παίκτη, ενώ το 20% επιλέγει ξαφνικά, και ένα 7% επιθυμεί να έχει 
ειδοποίηση. Στην ενότητα των μοτίβων που αφορούν τρόπους πληροφόρησης για την 
επίτευξη του στόχου τρεις είναι οι κύριες προτιμήσεις σε ποσοστό περίπου 25% για 
κάθε μία: χάρτης πλοήγησης, παράθυρο στην άκρη της οθόνης και άμεση πληροφό-
ρηση μετά από κάθε δράση. Σχετικά με τα χρονόμετρα το 60% θεωρεί ότι βοηθούν με 
κάποιο τρόπο, το 40% ότι ο χρόνος αποτελεί παράγοντα δυσκολίας. Στην ενότητα των 
μοτίβων του παράγοντα αβεβαιότητας είχαμε ανταποκρισιμότητα περίπου 75% και για 
τις δύο ομάδες. Η χρονομέτρηση, το κυνηγητό, η αποφυγή, η κατάκτηση, η συλλογή 
αντικειμένων και ο δείκτης προόδου συγκεντρώνουν περίπου ισοδύναμα τις περισσό-
τερες επιλογές αποτελώντας 6-8% του δείγματος ανά μοτίβο. Λιγότερες προτιμήσεις 
έχουν οι περισσότερο σύνθετες δραστηριότητες όπως ταίριασμα και ταξινόμηση αντι-
κειμένων. Επίσης η δημιουργία και καταστροφή αντικειμένων με 12% και 9% αντί-
στοιχα, η εξερεύνηση άγνωστων περιοχών με 7%, ο έλεγχος κάποιων αντικειμένων με 
8% και οι γρίφοι με 6% αρέσουν στο δείγμα. Οι ήχοι για το 68% των παικτών δεν 
τράβηξαν την προσοχή τους, το 9% δήλωσε ότι το βοηθούν στη συγκέντρωση και το 
6% ότι δεν θέλει ήχο. 

Ανάλυση συσχετίσεων 

Η γνώμη των μαθητών σχετικά με τα μοτίβα του χώρου, τον τρόπο και τις κινήσεις του 
ήρωα, σε σχέση με την εμπειρία που έχουν και το φύλο συνοψίζονται στα εξής: Οι 
περιστασιακοί και οι σπάνιοι χρήστες, ανεξάρτητα από το φύλο, επιλέγουν από όλο το 
καλάθι των πιθανών επιλογών που αφορούν κινήσεις και φαίνεται να θέλουν να πα-
ρεμβαίνουν στο χώρο περισσότερο και να κάνουν μεγάλες αλλαγές. Οι παίκτες που 
έχουν λιγότερη εμπειρία προτιμούν ή να μην βλέπουν τον ήρωα ή να έχουν τη δυνατό-
τητα επιλογής. Τους ενδιαφέρουν τα άλματα και η δυνατότητα προσαρμογής των κι-
νήσεων. Οι συχνοί χρήστες που είναι αγόρια ενδιαφέρονται για χώρους χωρίς μεγάλες 
αλλαγές ή με μικρές αλλαγές, θέλουν να κινούνται γρήγορα και περισσότερο ελεύθερα 
και προτιμούν να βλέπουν τον ήρωα. Οι έμπειροι χρήστες προτιμούν μεγάλες αλλαγές 
στο χώρο, αλλαγή φόντου, να έχουν την οπτική του ήρωα δράσης και με τους δύο τρό-
πους, ελεύθερη επιλογή κινήσεων και ταχύτητα. Τα κορίτσια προτιμούν κινήσεις σε 
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συγκεκριμένες διαδρομές, να παρεμβαίνουν σε συγκεκριμένα αντικείμενα ή να αλλά-
ζουν το φόντο και οπτική για τον ήρωα όπως οι έμπειροι παίκτες. Τα αγόρια προτιμούν 
περισσότερο μικρές αλλαγές στο φόντο, να βλέπουν τον ήρωα και δυνατότητα γρήγο-
ρης κίνησης. Η ανάλυση έδειξε ότι μια ομάδα που διαφοροποιείται ως προς τις προτι-
μήσεις σε μεγαλύτερο βαθμό, με βάση την εμπειρία και το φύλο, είναι τα αγόρια συχνοί 
παίκτες που εστιάζουν σε συγκεκριμένα μοτίβα γρήγορων κινήσεων εξαιτίας των παι-
χνιδιών που παίζουν (κυρίως παιχνίδια βολών (shooting games)). Σχετικά με τις συσχε-
τίσεις του φύλου, της εμπειρίας και των μοτίβων πληροφόρησης ο κοινός τόπος συνο-
ψίζεται σε επιλογές που αφορούν τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο παίκτης κατ’ απαί-
τηση και με προειδοποίηση για όλες τις ομάδες των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από 
το βαθμό εμπειρίας. Οι συσχετίσεις, του φύλου, της εμπειρίας και των δύο ομάδων 
μοτίβων του παράγοντα αβεβαιότητας, δείχνουν ότι οι συχνοί χρήστες θέλουν αποφυγή 
και δείκτη προόδου, ταξινόμηση και ταίριασμα αντικειμένων, με λύση σε κάποια σύ-
γκρουση και επίλυση των γρίφων. Οι έμπειροι χρήστες ενδιαφέρονται για την αποφυγή, 
το ψάξιμο για κάτι, καθώς και τη συλλογή αντικειμένων, τον έλεγχο κάποιου μέσου 
καθώς και μια σειρά παραμέτρων για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Οι σπάνιοι χρήστες 
αρέσκονται στην ταξινόμηση αντικειμένων, στη λύση σε κάποια σύγκρουση, στην κα-
ταστροφή των αντικειμένων, στη χρήση κάποιου μέσου και στη δράση. Η μουσική 
φαίνεται να απασχολεί περισσότερο τους έμπειρους χρήστες που είναι κορίτσια. Αντί-
θετα οι ήχοι δεν έχουν μεγάλη σημασία για κανένα. Εκείνοι που θεωρούν όλα τα μοτίβα 
σημαντικά είναι οι έμπειροι, αλλά υπάρχουν και λίγες περιπτώσεις μεταξύ των άλλων 
χρηστών. Δεν φαίνεται να υπάρχει σημαντική διαφορά στις προτιμήσεις ανάμεσα στα 
αγόρια και τα κορίτσια.  

Συμπεράσματα 

Η διερεύνηση της γνώμης των μαθητών σχετικά με τα σχεδιαστικά μοτίβα των ψηφια-
κών παιχνιδιών που τους ελκύουν παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Θα 
μπορούσε να καθοδηγήσει τη δυνατότητα παρέμβασης στο αρχικό στάδιο του σχεδια-
σμού μαθησιακών ψηφιακών παιχνιδιών. Από τις παρατηρήσεις πάνω στα σχεδιαστικά 
μοτίβα που ενδιαφέρουν τους μαθητές, υπό τους περιορισμούς λειτουργίας σε συνθή-
κες πραγματικής τάξης, διαπιστώνεται ότι οι προτιμήσεις στις ομάδες μοτίβων που ε-
ξετάσθηκαν εξαρτώνται από την εμπειρία, αλλά υπάρχουν περιοχές που είναι κοινές 
για όλους ανεξάρτητα από την εμπειρία και το φύλο. Επιπλέον, το 60% του δείγματος 
δείχνει ότι έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει τα σχεδιαστικά μοτίβα, αλλά τείνει να 
αναγνωρίζει ένα βασικό μοτίβο όταν η εμπειρία είναι περιορισμένη και έναν συνδυα-
σμό μοτίβων όσο αυτή είναι μεγαλύτερη. Υπάρχει μια διακριτή ομάδα αγοριών που 
ενδιαφέρονται για μοτίβα που συναντάμε σε παιχνίδια βολών. Τα κορίτσια εμφανίζουν 
προτιμήσεις που μοιάζουν με αυτές των έμπειρων παικτών. Υπάρχουν μοτίβα που εν-
διαφέρουν περισσότερο τους μαθητές ανάλογα με την εμπειρία αλλά δεν υπάρχει υ-
ψηλή συγκέντρωση γύρω από αυτές τις επιλογές. Θεωρούμε όμως ότι η διερεύνηση 
του ζητήματος είναι αναγκαία και η γνώμη των μαθητών, σε συνδυασμό με την  εμπει-
ρία που διαθέτουν, μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στο σχεδιασμό ψηφιακών 
παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού που προσπαθούν να καλύψουν τις ιδιαιτερότητες και 
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την πολυμορφία μιας σχολικής τάξης.  
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Εκπαιδευτικά παραδείγματα αξιοποίησης των BeeBot στο Αναλυτικό Πρό-
γραμμα των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου 
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Δημήτρης Σαρρής  
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Περίληψη 

Αναγνωρίζοντας τις παιδαγωγικές προοπτικές και δυνατότητες της χρήσης της Εκπαι-
δευτικής Ρομποτικής (ΕΡ) στην εκπαιδευτική πράξη, τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανά-
γκες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και την ανάγκη εμπλουτισμού του 
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών με καινοτόμες πρακτικές που διαπερνούν τα 
γνωστικά αντικείμενα προσφέροντας ευκαιρίες διαθεματικότητας, παρουσιάζουμε την 
αξιοποίηση των BeeBot στη διδασκαλία γενικών μαθημάτων και μαθημάτων ειδικότη-
τας. Στην παρούσα εργασία θα διαπιστώσουμε ότι με τη χρήση του ΕΡ συστήματος 
BeeBot το οποίο προγραμματίζεται και ακολουθεί πρωτότυπα και μαθησιακά γόνιμα 
μονοπάτια, προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα της προσωπικής εμπλοκής, την 
αμεσότητα της οπτικής ανατροφοδότησης, τη δύναμη της παρατήρησης, το βάθος του 
αναστοχασμού, την αναδημιουργία της αυτοδιόρθωσης και την ικανοποίηση του τελι-
κού αποτελέσματος.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, Bee-Bot, Δημοτικό Σχολείο 

Εισαγωγή 

Με τον όρο Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ) αναφερόμαστε σε μια «καινοτόμο διδακτική 
μεθοδολογία που συνδυάζει στοιχεία βασικών επιστημών (ανάπτυξης λογισμικού, η-
λεκτρικής μηχανικής, τεχνητής νοημοσύνης) και την μελέτη της ανθρώπινης συμπερι-
φοράς» (Mpakali,Lytridis & Pogaridis, 2016). Η ιστορία της ΕΡ ξεκινά ουσιαστικά με 
την πρωτοπόρα εργασία του Papert (Papert, 1980) και την ανάπτυξη της γλώσσας προ-
γραμματισμού LOGO, και συνεχίζει σήμερα σε ρομποτικά συστήματα κατάλληλα για 
κάθε ηλικιακή ομάδα. Η ΜcNamara, μάλιστα, τονίζει ότι τα σύγχρονα αυτά συστήματα 
«σχεδιάζονται ώστε να μεγαλώνουν μαζί με τους μαθητές» (McNamara et al. 2014). 
Μια σύντομη αναζήτηση αποκαλύπτει πληθώρα τέτοιων συστημάτων: πλήρεις σειρές 
πακέτων που περιλαμβάνουν όλα τα κατασκευαστικά εξαρτήματα με κάποιον προ-
γραμματιζόμενο μικροϋπολογιστή (brick) π.χ. το LEGO WeDo ακόμα και ρομποτικά 
συστήματα εδάφους π.χ. Bee Bots, Blue Bots κ.α.  

Η ΕΡ μπορεί να εισαχθεί στο σχολικό- μαθησιακό περιβάλλον με διάφορους τρόπους, 
όπως μπορεί κανείς να διαβάσει στη σχετική βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, ο J. Malec 
(Malec, 2001) διακρίνει την εισαγωγή της ΕΡ ανάλογα με το κίνητρο της χρήσης της 
σε: α) “Robotics in education” δίνοντας έμφαση στην ευχάριστη πλευρά της ενασχό-
λησης με την ΕΡ και β) σε “Robotics for Education” αναφερόμενος στη χρήση της ΕΡ 
ως εκπαιδευτικού εργαλείου. Ο Αλιμήσης (Alimisis, 2013) διακρίνει δύο τρόπους 
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εισαγωγής της ΕΡ στο σχολείο ανάλογα με τον ρόλο των ρομποτικών συστημάτων σε: 
α) Ρομποτική ως γνωστικό αντικείμενο (Robotics as learning object) και β) Ρομποτική 
ως εργαλείο μάθησης (Robotics as learning tool) (Alimisis & Kynigos, 2009). Η πλη-
θώρα αναφορών εκπαιδευτικών παραδειγμάτων αξιοποίησης της ΕΡ στην μαθησιακή 
διαδικασία τονίζει τα ποικίλα μαθησιακά της οφέλη. Η δυνατότητα των μαθητών να 
κατασκευάζουν και να ελέγχουν μια κατασκευή που καλείται να επιλύσει ένα πρό-
βλημα λειτουργεί ως εσωτερικό κίνητρο (McNamara, 2014). Έχοντας ως θεωρητικό 
υπόβαθρο τις αρχές της θεωρίας του Εποικοδομισμού (Constructivism) όπως την πε-
ριέγραψε ο Piaget, της θεωρίας του Κοινωνικού Εποικοδομισμού (Social Constructiv-
ism) όπως την περιέγραψε ο Vygotsky και της Κατασκευαστικής θεωρίας 
(Constructionism) όπως την περιέγραψε ο Papert (Alimisis, 2013), η ΕΡ παρέχει στους 
μαθητές τη δυνατότητα να βελτιωθούν γνωστικά μέσα από την επίλυση γνήσιων προ-
βλημάτων (Alimisis & Boulougaris, 2014) και κοινωνικά μέσα από την αλληλεπίδραση 
της ομαδοσυνεργατικής εργασίας (Mpakali, Lytridis & Pogaridis, 2016). Η ΕΡ προ-
σφέρει μαθησιακά οφέλη καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διερευνητική μάθηση 
(discovery learning), στην ομαδοσυνεργατική μάθηση (collaborative learning), στην 
επίλυση προβλήματος (problem solving), στην μάθηση μέσω Σχεδίου Εργασίας 
(project-based learning), στην μάθηση με στόχο έναν διαγωνισμό (competition-based 
learning), στην υποχρεωτική εκπαίδευση (compulsory learning) (Altin & Pedaste, 
2013). Τα Σχέδια Εργασίας που μπορούν να εκπονηθούν στο πλαίσιο της ΕΡ μπορούν 
να είναι διαθεματικά (Yu, 2003) «προσφέροντας στους μαθητές εποικοδομιστικές μα-
θησιακές εμπειρίες, να προωθήσουν βασικές δεξιότητες απαραίτητες στην αγορά ερ-
γασίας του 21ου αιώνα και να εξοπλίσουν τις μέλλουσες γενεές με ένα συμπαγή «τε-
χνολογικό γραμματισμό» (Alimisis, 2013). Οι δραστηριότητες αυτές θα έχουν ως 
σκοπό να βοηθήσουν τη νοητική, γλωσσική και αισθητική ανάπτυξη των μαθητών κα-
θώς να καλλιεργήσουν τον ‘τεχνολογικό γραμματισμό’ (Alimisis, 2013) και την αλγο-
ριθμική τους σκέψη. Kατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες, μπορούν να ενταχθούν 
σε κάθε φάση της πορείας ενός μαθήματος - σε δραστηριότητες προετοιμασίας, παρου-
σίασης, εφαρμογής, ελέγχου και ανακεφαλαίωσης - και σε ευρύτερα διδακτικά σενά-
ρια. Παρά τη βεβαιωμένη - έστω και, εν πολλοίς, εμπειρικά (Altin, Pedaste, 2013) - 
θετική επίδρασή της στην μάθηση, η ΕΡ δεν έχει ακόμα εισαχθεί στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση είτε ως αντικείμενο είτε ως εργαλείο μάθησης. Το πιο συνηθισμένο μο-
ντέλο εισαγωγής της ΕΡ στο ελληνικό εκπαιδευτικό γίγνεσθαι είναι να διδάσκεται, είτε 
στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες, σε απογευματινά προαιρετικά μαθήματα 
ή Ομίλους (στα Πρότυπα και Πειραματικά Δημόσια Σχολεία), είτε από ιδιωτικούς φο-
ρείς (εταιρίες, θερινά σχολεία κ.λ.π.) ως προετοιμασία για τοπικούς Διαγωνισμούς, Εκ-
θέσεις και Ολυμπιάδες Ρομποτικής κ.α. (Alimisis & Kynigos, 2009). 

Παιδαγωγικές πρότασεις 

Οι μελισσούλες Bee-Bots 

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρουσιάζουμε, καθοριστικό ρόλο 
για την εκπόνησή τους είχε η εκπαιδευτικός ειδικότητας πληροφορικής της σχολικής 
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μας μονάδας, η οποία μας ενέπνευσε την ιδέα και τη χρήση της ΕΡ και εμείς τα εφαρ-
μόσαμε σύμφωνα με τα δικά μας επιστημονικά πεδία βρίσκοντας καινοτόμους τρόπους 
εφαρμογής. Το Σχολείο μας, 1ο 12/θέσιo Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο) έχει μια μακρά πορεία στην 
εκπαιδευτική κοινότητα συνεργαζόμενο με το ΕΚΠΑ και παρέχει υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση σε μαθητές από ολόκληρη την Αττική. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήσαμε την 
ΕΡ στα μαθήματα της γλώσσας, μαθηματικών και των εικαστικών μαθημάτων. Σχεδιά-
σαμε παιδαγωγικές διαθεματικές δραστηριότητες με τη χρήση Bee Bots στα μαθήματα 
της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης, των Εικαστικών. Ως ρομποτικά συστή-
ματα για τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου επιλέξαμε τα Bee-Bots. Πρόκειται για ρο-
μποτικά συστήματα εδάφους που μπορούν να δεχθούν έως 40 εντολές από πλήκτρα 
κατεύθυνσης τα οποία μπορούν να κινήσουν το Bee-Bot μπροστά, πίσω, αριστερά και 
δεξιά. Με το πλήκτρο GO ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματος ή της εντολής. Τα Bee-
Bots κινούνται σε ειδικά σχεδιασμένες και βαθμονομημένες πίστες, καθώς το «βήμα» 
του ρομπότ είναι 15 εκ., διαμορφωμένες κατάλληλα για το μαθησιακό περιβάλλον και 
θέμα για το οποίο προορίζονται. Τα Bee-Bots διατίθενται και σε πακέτα των 6 ρομπο-
τικών συστημάτων, τα οποία εξυπηρετούν στην δημιουργία μικρότερων ομάδων. Τα 
συστήματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική εισαγωγή για τις ψηφιακές 
χελώνες της LOGO και για τα μαθήματα on-screen προγραμματισμού.  

Προτεινόμενες δραστηριότητες 

Η βασική παιδαγωγική και διδακτική αρχή ότι όλοι μαθαίνουν καλύτερα όταν ενεργο-
ποιείται το ενδιαφέρον για μάθηση και εμπλέκονται ενεργά με τρόπο βιωματικό, δη-
μιουργεί τα κίνητρα για αποτελεσματικότερη μάθηση, πλαισιωμένη από την πραγμα-
τικότητα που βιώνουν οι ίδιοι.  

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν βασίζονται στις αρχές και τη φιλοσοφία του Δια-
θεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτι-
κού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό Σχολείο που συνέταξε το Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο (2001). 

Δραστηριότητα 1, «Παρέα με τους αριθμούς» 

Αξιοποιώντας το ρομποτικό σύστημα εδάφους Beebot, θέσαμε τους στόχους και κα-
τασκευάσαμε την ακόλουθη πίστα. 
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Εικόνα 1. Επιδαπέδιο τηλέφωνο 

Στόχοι: Αναγνώριση, αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών ως το 10,Τακτικοί 
αριθμοί, Συμπλήρωμα αριθμών, Κύρια ονόματα, Επικοινωνία /ες, Συνειδητοποίηση 
τους αναγκαιότητας και τους σημασίας των αριθμών στην καθημερινή ζωή  

Οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν το όνομά τους στο φύλλο εργασίας. Ένας μα-
θητής ανακοινώνει που βρίσκεται το όνομά του (είμαι δέκατος ή στη σειρά με τον α-
ριθμό 10). Στη συνέχεια, προγραμματίζει τη Beebot έτσι ώστε να διανύσει διαδρομή 
με σταθμούς τα ψηφία του σταθερού τηλεφώνου του. Οι υπόλοιποι μαθητές γράφουν 
τα σύμβολα των αριθμών στα κενά κουτάκια που βρίσκονται δίπλα από το όνομα του 
συμμαθητή τους και κάθε φορά λένε πόσα έχουν να συμπληρώσουν μέχρι να συμπλη-
ρωθούν όλα ως τα 10. 

Δραστηριότητα 2, «Πρώτη γραφή με όχημα την τέχνη» 

Υλικό: Ρομποτικά συστήματα εδάφους Beebot και Εικόνες εκθεμάτων των συλλογών 
του Μουσείου Μπενάκη από τη Μουσειοσκευή «Το αλφαβητάρι του Μουσείου Μπε-
νάκη», Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 
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Εικόνα 2. Πίστα δραστηριότητας 

Στόχοι : Εναλλακτική προσέγγιση της πρώτης γραφής, ανάγνωσης και επικοινωνίας, 
καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής και της εικαστικής παιδείας, γνωριμία με τα εκθέ-
ματα του μουσείου και τον πολιτισμό, καλλιέργεια αμφίδρομης σχέσης Μουσείου – 
Σχολείου, σύνδεση όλων των γνωστικών πεδίων με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δη-
μοτικού Σχολείου 

Προγραμματισμός της BeeBot 

Κάθε μαθητής καλείται: 

α) Ξεκινώντας από το κέντρο, να ανακαλύψει το αντικείμενο που ταιριάζει με την πε-
ριγραφή από το βιβλίο που συνοδεύει τη μουσειοσκευή ή από στοιχεία που παρουσιά-
ζει ο εκπαιδευτικός ή κάποιος άλλος μαθητής β) Να εντοπίσει το έκθεμα που το όνομά 
του αρχίζει από το γράμμα που έδειχνε η καρτέλα που τυχαία τραβούσε ο μαθητής 
(χρειαστήκαμε καρτέλες με γράμματα) γ) Να διανύσει διαδρομή με αλφαβητική σειρά 
δ) Να βρει εκθέματα σχετικά με τη θάλασσα και τα ταξίδια ε) Να βρει αντικείμενα που 
είναι φτιαγμένα από το ίδιο υλικό στ) Να επισκεφτεί το εργαστήρι του ζωγράφου ζ) Να 
φτάσει στον πίνακα ζωγραφικής με θέμα τη θάλασσα και να διηγηθεί μια προσωπική 
εμπειρία η) Να ανοίξει το ξυλόγλυπτο παράθυρο και να περιγράψει τι βλέπει θ)Να 
ανεβεί στο αεροπλάνο με τον Καραγκιόζη και να επισκεφτεί ένα φανταστικό τόπο ι) 
Να πάρει την πλαγγόνα και να παίξει με ένα κοριτσάκι στην Αρχαία Ελλάδα κ) Να 
εντοπίσει το έκθεμα που έχει σχέση με τη Μυθολογία λ) Να συναντήσει ένα ερπετό μ) 
Να βρει το νόμισμα ….  
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Διαπιστώσεις 

Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν με 25 μαθητές της Α΄ Τάξης. Προηγήθηκε περι-
γραφή των λειτουργιών του ρομποτικού συστήματος και εξάσκηση στο μάθημα των 
ΤΠΕ. Μετά από συστηματική παρατήρηση και ατομικές συνεντεύξεις διαπιστώνονται 
τα εξής: 

Η εμπλοκή τους στη διαδικασία προκάλεσε περιέργεια, έκπληξη, ευχαρίστηση, συμμε-
τοχή των αισθήσεων, της αντίληψης και της πράξης και προώθησε την βιωματική και 
ενεργητική μάθηση. Η κατάκτηση εννοιών γινόταν σε λιγότερο χρόνο από ότι σε μια 
τυπική διδασκαλία. Ο ενθουσιασμός τους παρέμεινε αμείωτος σε όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. Πολλές φορές αποζητούσαν το «παιχνίδι» με τις μελισσούλες και 
πανηγύριζαν μόλις αντιλαμβάνονταν ότι θα «παίζαμε». Στη δημιουργική αυτή διαδι-
κασία δεν υπάρχει το λάθος και ο φόβος της αποτυχίας. Αποδεικνύεται κατάλληλη μέ-
θοδος ακόμα και για μαθητές που χρειάζονται διαφοροποιημένη διδασκαλία επειδή 
καλλιεργεί και ενισχύει την αυτοπεποίθηση μέσω της ενθάρρυνσης και οδηγεί στην 
αποδοχή μέσα στην ομάδα. Αναπτύχθηκαν αμοιβαίος σεβασμός, ενσυναίσθηση, αλλη-
λοβοήθεια, υπομονή και μείωση του ανταγωνισμού μεταξύ των αλληλεπιδρώντων, γε-
γονός που βοήθησε τη δημιουργία θετικού και ασφαλούς μαθησιακού κλίματος και 
άψογης συνεργασίας παρά την αρχική μας εντύπωση ότι ο μεγάλος αριθμός των μαθη-
τών θα αποτελούσε πρόβλημα. Αρκετές φορές οι ίδιοι οι μαθητές πρότειναν επέκταση 
των δραστηριοτήτων και οργανώναμε από κοινού τον μετασχηματισμό τους. Για πα-
ράδειγμα στην δεύτερη δραστηριότητα πρότειναν ελεύθερη διαδρομή ανάλογα με την 
ιδέα που είχε ο καθένας, στάση στην εικόνα του εκθέματος και καταγραφή της ιστο-
ρίας. 

Χρήση των Bee Boot στο μάθημα των εικαστικών 

Στο εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν σπουδαία εικαστικά 
έργα μέσω της χρήσης του Bee Bot, να δημιουργήσουν οι ίδιοι την πορεία της μέλισσας 
προγραμματίζοντας το ρομποτάκι. 

 

Εικ. 1. Πάμπλο Πικάσο, Γκουέρνικα (Guernica), 1937. Εθνικό Μουσείο των Τεχνών 
"Βασίλισσα Σοφία" στην Μαδρίτη. 
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 Οι μαθητές αναλύουν σε στάδια (Perkins, 1994), διερευνούν και δημιουργούν λογικά 
επιχειρήματα αναλύοντας τα στοιχεία του πίνακα στο τετράγωνο στο οποίο η μέλισσα 
έχει σταματήσει. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται συζήτηση στην ολομέλεια της τά-
ξης ώστε οι μαθητές μέσω της ανάκλησης της πρότερης γνώσης των μαθητών, του 
καταιγισμού των ιδεών τους, της ιδεοθύελλας, των ερωτήσεων – απαντήσεων, να απα-
ντήσουν σχετικά με: τις απορίες που έχουν για το έργο τέχνης, τα σημαντικά στοιχεία, 
τις εκπλήξεις, τα συναισθήματα κ.λ.π. Ακολουθώντας τη διαδικασία σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό που έχουν κάνει οι μαθητές στο Bee Bot, δημιουργούν τις δικές τους 
παρατηρήσεις, αποσαφηνίζουν με λογικά επιχειρήματα, στοιχεία του έργου τα οποία 
στην αρχή πιθανόν να τους ήταν άγνωστα, όπως επίσης συνδέουν το έργο με προσω-
πικά τους βιώματα.  

Η ανάλυση έργων τέχνης με τη χρήση του Bee Bot αποσκοπεί στην ενδυνάμωση του 
μαθητή στο αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης, στην προσέγγιση (μορφική, ειδολο-
γική, θεματική, ερμηνευτική) έργων τέχνης, στην καλλιέργεια της αισθητικής κρίσης. 
Με την ανάλυση αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης από διάφορα κινήματα της Ιστο-
ρίας της Τέχνης, οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν ενεργητικά και δυναμικά 
στην αισθητική διαδικασία που «συμπράττεται» και διαμορφώνεται σε τρεις άξονες: 
στην απόκτηση γνώσεων, στην καλλιέργεια ικανοτήτων, στην καλλιέργεια στάσεων, 
προτιμήσεων και συμπεριφορών. Οι μαθητές μέσω της εμπλοκής τους με τα Bee Bot 
στην ανάλυση έργων τέχνης, μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία, να ε-
νισχύσουν την αυτοεικόνα τους, να συνειδητοποιήσουν διαφορές ως προς τον τρόπο 
σκέψης τους, αλλά και να δουν την τέχνη με μια διαφορετική οπτική ματιά. Εμπλέκο-
νται στην κατασκευή ιδεών και την επίλυση προβλημάτων από τον πραγματικό κό-
σμο, έχουν προσωπικό νόημα για τους ίδιους και με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο απο-
τελεσματική η μάθησή τους. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δράσουν ως επι-
στήμονες - εφευρέτες και να ανακαλύψουν δικές τους καινοτόμες ιδέες και λύσεις 
στο μάθημα των εικαστικών. Εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη μάθησή τους με την 
επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Υποστηρίζει τη διερευνητική μάθηση και ενισχύει 
τη διερευνητική στάση των μαθητών. Δίνει κίνητρα στους μαθητές να μελετήσουν 
την επιστήμη της ρομποτικής και τις Καλές Τέχνες. Επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση 
και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας. Καλλιεργείται η επικοινωνία 
και η λεκτική έκφραση ιδεών μέσα από τη λειτουργία της ομάδας όταν οι μαθητές κα-
λούνται να εξηγήσουν ιδέες και σκέψεις τους.Υποστηρίζει τη συμμετοχική/συνεργα-
τική και βιωματική μάθηση.  

Συμπεράσματα 

Η εισαγωγή της ΕΡ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρει ένα τεράστιο πεδίο δη-
μιουργικής αξιοποίησής της μέσα σε ένα πλούσιο μαθησιακά περιβάλλον και με επι-
στημονικά τεκμηριωμένο παιδαγωγικό υπόβαθρο. Κατάλληλα δομημένες και συστη-
ματικά σχεδιασμένες δραστηριότητες μπορούν να προσφέρουν στον ερευνητή - εκπαι-
δευτικό ένα ερευνητικό υλικό αξιοποιήσιμο από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. 
Μοιραζόμαστε τις ανησυχίες άλλων ερευνητών αναφορικά με την παροδικότητα ή μη 
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του ενθουσιασμού των μαθητών (Johnson, 2003), του αν η ρομποτική είναι κάποιου 
είδους «μόδα» (Alimisis,2013), του αν θα επιδράσει στην μελλοντική ενασχόληση των 
μαθητών με τη ρομποτική (Chiou,2004), του αν θα επιδράσει ή όχι στις κοινωνικές και 
τεχνικές δεξιότητες των μαθητών (Bredenfeld et al. 2010) και πιστεύουμε ότι αξίζει μια 
μακρόχρονη συστηματική καταγραφή δεδομένων για να καταλήξουμε σε ασφαλή συ-
μπεράσματα. 
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Προς μία διαθεματική - ολιστική προσέγγιση του μαθήματος με τη χρήση της 
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

Κάτσιος Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

katsiosego1@gmail.com 

Περίληψη 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική (Ε.Ρ.) εισέρχεται τα τελευταία χρόνια με γοργούς ρυθμούς 
στο δημοτικό σχολείο και γίνεται μέρος της διδακτικής πράξης. Βοηθάει τους μαθητές 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως της δημιουργικότητας, της επίλυσης προβλήματος 
της ομαδικότητας. Ο τρόπος προσέγγισης, όμως, θα πρέπει να είναι διαθεματικός - ο-
λιστικός και να μην επικεντρώνεται μόνο την εκμάθηση προγραμματισμού και μηχα-
νικής. Μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα μαθήματα όπως γλώσσα, μαθηματικά, φυ-
σική, ιστορία, μουσική. Επιπλέον, το μάθημα μπορεί να δημιουργηθεί έτσι ώστε η 
γνώση να αναδύεται από τους μαθητές και όχι απλά να μεταδίδεται από το δάσκαλο. 
Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν τα προβλήματα ανοιχτού τύπου, όπου η λύση δεν 
είναι μοναδική, αλλά οι μαθητές προτείνουν τις δικές τους λύσεις αναδεικνύοντας τη 
δημιουργικότητά τους. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες που 
παρέχει η Εκπαιδευτική Ρομποτική για τη δημιουργία ενός διαθεματικού – ολιστικού 
μαθήματος και της αξιοποίησής του από το δάσκαλο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, διαθεματική - ολιστική προσέγγιση, πειρα-
ματισμός, ανοιχτού τύπου προβλήματα. 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τη γνώση μέσα από την ανακάλυψη και τη δημιουργία 
(Piaget 1974). Ωστόσο, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται συνήθως στο δη-
μοτικό σχολείο, παρουσίαση εννοιών – ερωτήσεις κατανόησης – ασκήσεις εμπέδωσης, 
δεν δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα ανακάλυψης των εννοιών. Η γνώση απλώς με-
ταφέρεται από το δάσκαλο στους μαθητές. Ταυτόχρονα περιορίζεται τη δημιουργικό-
τητα των μαθητών, αφού οι ασκήσεις είναι συνήθως προσαρμοσμένες στις έννοιες που 
μόλις έχουν παρουσιαστεί. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι 
να μπορούν οι μαθητές να εμπλέκονται στις έννοιες πολυδιάστατα, με περισσότερους 
τρόπους είτε θεωρητικούς, είτε πειραματικούς – κατασκευαστικούς. Η Εκπαιδευτική 
Ρομποτική μπορεί να λειτουργήσει ως ένα νέο, χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαι-
δευτικών, για να εξάψουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας. Σε συνδυασμό με τη χρήση προβλημάτων ανοιχτού τύπου, τα 
οποία δεν έχουν μία και μοναδική σωστή λύση, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να 
αναπτύξουν τη φαντασία τους δημιουργώντας τις δικές τους κατασκευές. Επιπλέον, 
ολοένα και πιο σημαντικό καθίσταται το ζήτημα της χρήσης των γνώσεων που έχουν 
διδαχθεί οι μαθητές και σε άλλους τομείς της καθημερινής ζωής, βοηθώντας τους στην 
επίλυση προβλημάτων.  
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Σε αυτό το άρθρο θα διερευνηθεί η χρήση της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, μέσω της 
ολιστικής – διαθεματικής προσέγγισης και η χρήση των ανοιχτού τύπου προβλημάτων, 
ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνδυάζουν και να αναδεικνύουν τις γνώσεις, τη δη-
μιουργικότητα και τη φαντασία τους.  

Τα πλεονεκτήματα της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. 

Στο σύγχρονο σχολείο ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιεί όχι μόνο μία, αλλά ένα 
μείγμα μεθόδων διδασκαλίας για να παρουσιάσει τις νέες γνώσεις με αποτελεσματικό 
τρόπο. Ειδικότερα στις Φυσικές Επιστήμες θα μπορούσε να θεωρηθεί κομβική τόσο η 
μέθοδος της παρατήρησης όσο και του πειραματισμού. Έτσι, οι μαθητές μέσω της διε-
ρεύνησης έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους 
να διατυπώνουν υποθέσεις, να σχεδιάζουν επιστημονικές διερευνήσεις και να εξάγουν 
επιστημονικά συμπεράσματα (Hofstein & Mamlok-Naaman, 2007). Με βάση αυτά τα 
δεδομένα την τελευταία δεκαετία παρακολουθούμε μια ολοένα και μεγαλύτερη χρήση 
της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στο δημοτικό σχολείο (Benitti, 2012) ως εργαλείο για 
τη διδασκαλία μαθημάτων τεχνολογικού χαρακτήρα (Druin and Hendler, 2000), αν και 
η ιδέα της χρήσης ρομπότ στην εκπαίδευση τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας το 
΄80 (Chiou, 2004). Πολλοί εκπαιδευτικοί, επίσης, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν τη 
Ρομποτική και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με σκοπό να διδάξουν στους μαθητές 
τις έννοιες αυτές μέσα από κατασκευές που δημιουργούν, ενισχύοντας παράλληλα τις 
ικανότητές τους στον προγραμματισμό-χειρισμό ρομποτικών κατασκευών (Καρατρά-
ντου κ.α., 2005; Hussain, et, al., 2006; Φασουλάς & Κουλτζής, 2009). Ταυτόχρονα ε-
νεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών για τις έννοιες των Φυσικών Επιστημών και 
των Μαθηματικών που τα τελευταία χρόνια σημειώνει ατονία (Osborne 2003). Επι-
πλέον, η χρήση της Ε.Ρ. βοηθάει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικότητας 
καθώς οι μαθητές δεν λειτουργούν ατομικά αλλά συλλογικά.  

Η διδασκαλία της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική μπαίνει σταδιακά στο δημοτικό σχολείο. Σημαντικό εμπό-
διο, όμως, αποτελεί η έλλειψη ενός εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών, 0με οργά-
νωση των γνώσεων και στοχευμένες δραστηριότητες, αν και γίνονται σημαντικές προ-
σπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση (TERECoP project). Βεβαίως, υπάρχει πληθώρα 
βιβλίων και ιστοσελίδων (https://www.lego.com/en-us/mindstorms/build-a-robot), που 
μπορούν να βοηθήσουν να αρχίσει η διδασκαλία της Ε.Ρ. στην σχολική τάξη. Λόγω 
αυτής της έλλειψης ανακύπτει το πρόβλημα, ότι στην προσπάθειά να διδαχθούν με δια-
φορετικό τρόπο αυτές οι γνώσεις, επανέρχεται η κλασική μέθοδος διδασκαλίας (πα-
ρουσίαση, κατευθυνόμενες ερωτήσεις, ασκήσεις) και απλά αλλάζει το μέσο (αντί για 
πειράματα, ρομπότ). Επιπλέον, οι γνώσεις που διδάσκονται αφορούν συνήθως έννοιες 
των Φυσικών Επιστημών και της Πληροφορικής. Η Ρομποτική μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί στη διδασκαλία πολλών ακόμα μαθημάτων, ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν τη 
γνώση από άλλες οπτικές γωνίες. 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να εμπλέξει πολυεπίπεδα τους μαθητές χρησιμοποιεί 
συχνά τη μέθοδο project, επιχειρώντας την «ενιαιοποίηση» (ενοποίηση) της σχολικής 
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γνώσης, ώστε να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ματσαγγούρας 2002). 
Σκοπός αυτής της ενοποίησης είναι η αύξηση της μάθησης σε κάθε περιοχή (Cone et 
al., 1998). Οι μαθητές κατανοούν ότι οι γνώσεις που αποκτούν έχουν εφαρμογή σε 
περισσότερα από ένα αντικείμενα. Έτσι μπορούν να τις επαναφέρουν και να τις χρησι-
μοποιήσουν όταν θεωρούν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν στην επίλυση ενός προ-
βλήματος. Αυτή η διαφορετική, διαθεματική - ολιστική προσέγγιση μπορεί να αποτε-
λέσει κίνητρο, τόσο για τους μαθητές όσο και για τον εκπαιδευτικό, για μελέτη και 
συζήτηση πάνω σε διάφορους τομείς, ακόμα και μετά το τέλος της αρχικής δραστηριό-
τητας. 

Ολιστική προσέγγιση του μαθήματος. 

Στόχος του άρθρου είναι να παρουσιάσει μια μέθοδο χρήσης της Εκπαιδευτικής Ρο-
μποτικής στο δημοτικό σχολείο κατά την οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν νέες γνώ-
σεις, τις συνδυάζουν με παλαιότερες και ο δάσκαλος μπορεί να τις χρησιμοποιεί σε 
μεγάλο εύρος μαθημάτων. Για να επιτευχθεί ο στόχος, έγινε χρήση των προβλημάτων 
στα οποία οι μαθητές καλούνται να λύσουν μέσω μιας ρομποτικής κατασκευής. Μέσα 
από τη συναρμολόγηση και τον προγραμματισμό των ρομπότ, οι μαθητές πειραματί-
στηκαν και τελικά ανακάλυψαν έννοιες της Φυσικής και των Μαθηματικών. Στη συ-
νέχεια χρησιμοποίησαν αυτές τις γνώσεις για να εμβαθύνουν σε τομείς όπως η ιστορία 
και η αρχιτεκτονική. 

Το μάθημα βασίστηκε πάνω στα «ανοιχτού τύπου προβλήματα» που δίνονται στους 
μαθητές και θα ζητείται η προσέγγισή τους. Έτσι μπορούν να αναπτύξουν την ευελιξία, 
την καινοτομία και την δημιουργικότητά τους (Silver, 1997). Η λύση δεν είναι μία, έτσι 
το βάρος μετατοπίζεται στον τρόπο σκέψης που θα ακολουθήσουν οι μαθητές. Η κα-
τανόηση των εννοιών έγινε μέσω της αναζήτησης και ήταν προαπαιτούμενο, ώστε να 
επιλυθεί το πρόβλημα. Ως μέσο διδασκαλίας για την κατασκευή των ρομπότ χρησιμο-
ποιήθηκαν εκπαιδευτικά σετ Lego Mindstorms EV3 (Education Set 45544 ή Home 
Edition 31313). 

Πλάνο μαθήματος. 

Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Σκοπός ήταν να μπορέσουν 
οι μαθητές να δημιουργήσουν ρομποτικές κατασκευές που εφαρμόζουν έννοιες των 
Μαθηματικών (μέτρηση μοιρών) και της Φυσικής (δύναμη) για την επίλυση προβλή-
ματος. Επιμέρους στόχοι ήταν οι μαθητές να μπορούν να προσεγγίζουν τη γνώση μέσω 
του πειράματος και να τη χρησιμοποιούν σε άλλους τομείς και σε άλλα μαθήματα. Η 
διάρκεια του μαθήματος ήταν περίπου τρεις διδακτικές ώρες. 

Αρχικά ο δάσκαλος παρουσίασε το πρόβλημα και ακολούθησε συζήτηση με ιδέες των 
μαθητών σχετικά με τη λύση του. Στόχος ήταν να προσεγγίσουν τη λύση δημιουργώ-
ντας ένα θεωρητικό μοντέλο της κατασκευής. Οι μαθητές κατασκεύασαν τα ρομπότ 
και τα προγραμμάτισαν. Μέσω των δοκιμών προέβησαν στις απαιτούμενες αλλαγές. 
Στόχος ήταν να μάθουν μέσα από το πείραμα και την ανακάλυψη. Επίσης στόχος ήταν 
να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Στη συνέχεια μέσω του παι-
χνιδιού παρουσίασαν τις κατασκευές τους. Στόχος ήταν να μπορέσουν οι μαθητές να 
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δουν τις κατασκευές όλων των ομάδων και να πάρουν νέες ιδέες. Ο δάσκαλος στη συ-
νέχεια παρουσίασε ένα νέο πιο δύσκολο πρόβλημα και οι μαθητές έπρεπε να δώσουν 
νέες λύσεις. Στόχος ήταν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους και να βρουν νέες ιδέες 
σε ένα παρόμοιο, άλλα πιο δύσκολο πρόβλημα.  

Παρουσίαση μαθήματος. 

Ανοιχτού τύπου πρόβλημα: ζητήθηκε από τους μαθητές να κατασκευάσουν ένα ρομπότ 
που θα ρίχνει τη μπάλα σε ένα στόχο – καλάθι, αντίστοιχο με το ζητούμενο στο μπά-
σκετ.  

Στο πρώτο μέρος μελετήθηκε η κίνηση του ανθρώπινου σώματος από πλευράς:  

• ανατομίας  
• φυσικής 
• μαθηματικών  

και ζητήθηκε από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις αυτές στην κατα-
σκευή ενός ρομπότ με στόχο να ευστοχήσει στις περισσότερες βολές. Το ρομπότ έλεγχε 
την απόσταση από το στόχο με τον αισθητήρα και θα προσάρμοζε τις παραμέτρους.  

Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος ζητήθηκε από τους μαθητές η βελτίωση της κατα-
σκευής τους ώστε να στέλνει την μπάλα σε μεγαλύτερη απόσταση. Έγινε μελέτη του 
καταπέλτη ώστε να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο για το ρομπότ. 

Μέρος πρώτο: 

Έναρξη του μαθήματος – Αφόρμηση 

Στόχος της άσκησης ήταν να παρακινηθούν οι μαθητές να σκεφτούν και να περιγρά-
ψουν τον τρόπο που κινείται το σώμα τους, όταν θέλει να εκτελέσει μια ενέργεια.  

Το μάθημα άρχισε με παρουσίαση βίντεο που δείχνει παίκτες του μπάσκετ να εκτελούν 
σουτ από μέση και μεγάλη απόσταση. Οι μαθητές παρακολουθούν την κίνηση του σώ-
ματος των παικτών και την περιγράψουν με όσο το δυνατόν περισσότερη λεπτομέρεια. 
Ο δάσκαλος βοήθησε κάνοντας ερωτήσεις όπως: ποιο μέρος του σώματος χρησιμοποιεί 
αρχικά ο αθλητής, σε τι ακριβώς τον βοηθάει η συγκεκριμένη κίνηση, ποια είναι η 
επόμενη. Είναι σπάνιες οι φορές που ο άνθρωπος χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος, αντι-
θέτως τις περισσότερες φορές χρειάζεται συνδυασμός κινήσεων, όπου τα μέλη του σώ-
ματος συνεργάζονται. Έτσι μπόρεσε να εισάγει την έννοια της συνεργασίας με παρα-
δείγματα από το ανθρώπινο σώμα.  

Αντιστοιχία κινήσεων ανθρώπινου σώματος και ρομπότ. 

Ο δάσκαλος ζήτησε από τους μαθητές να σκεφτούν πως ακριβώς λειτουργεί το σώμα 
για να εκτελέσει μια κίνηση, όπως για παράδειγμα ένα σουτ. Αρχικά, ο εγκέφαλος α-
ποφασίζει για την κίνηση παίρνοντας δεδομένα από το περιβάλλον. Χρησιμοποιεί τα 
μάτια για να υπολογίσει την απόσταση, στέλνει μέσω των νεύρων την εντολή στο σώμα 
και τέλος οι μυς εκτελούν την κίνηση. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να 
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αναλύσει τον τρόπο λειτουργίας του ρομπότ. Τα ερεθίσματα από το περιβάλλον θα 
προέλθουν από τον αισθητήρα απόστασης. Η κεντρική μονάδα ως εγκέφαλος θα επε-
ξεργαστεί τα στοιχεία και θα στείλει την κατάλληλη εντολή μέσω των καλωδίων (το 
αντίστοιχο των νεύρων) στους κινητήρες (το αντίστοιχο των μυών). Οι μαθητές άρχι-
σαν να μοντελοποιούν τον τρόπο λειτουργίας του σώματός και να χρησιμοποιούν τις 
γνώσεις σε άλλον τομέα.  

Εφόσον ο εκπαιδευτικός δημιούργησε το θεωρητικό μοντέλο και γνωρίζοντας τα βα-
σικά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν το μάθημα πέρασε στο κατασκευαστικό 
μέρος. Έγινε συζήτηση και παρουσίαση ιδεών (brainstorming), για τη μορφή και τα 
χαρακτηριστικά που θα έχει το ρομπότ. Οι μαθητές περιέγραφαν ένα ρομπότ με τη 
μορφή βραχίονα που περιστρέφεται και ρίχνει τη μπάλα.  

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και κατασκευή του ρομπότ. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, συζήτησαν και δημιούργησαν το ρομπότ τους. Ενώ 
όλες οι κατασκευές είχαν κοινά χαρακτηριστικά, η τελική τους μορφή διέφερε και αυτό 
είναι το σημείο στο οποίο αναδείχθηκε η δημιουργικότητα των μαθητών. Για το ίδιο 
πρόβλημα, με ίδια κατεύθυνση λύσης, κατασκευάστηκαν διαφορετικά ρομπότ. Η κάθε 
ομάδα προσέγγισε από άλλη οπτική το πρόβλημα, ενώ ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής βοηθούσε, δίνοντας συμβουλές στις ομάδες. Σε αυτό το μέρος όπου η 
θεωρία φτάνει στην πράξη εμφανίστηκαν και οι πρώτες δυσκολίες. Οι μαθητές έπρεπε 
να αποφασίσουν αν θα χρησιμοποιήσουν έναν ή δύο κινητήρες (μοτέρ) για να επιτύ-
χουν μεγαλύτερη δύναμη. Στη δεύτερη περίπτωση οι μαθητές κατέβαλαν μεγαλύτερη 
προσπάθεια προκειμένου να ενώσουν τους κινητήρες και επέμειναν ώστε να επιτύχουν 
καλύτερο τελικό αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι τέσσερις από τις πέντε ο-
μάδες αποφάσισαν εν γνώσει τους να δημιουργήσουν πιο περίπλοκα ρομπότ. Το επό-
μενο βήμα ήταν η τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας η οποία σταθεροποιούσε την 
κατασκευή. Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές αφιέρωσαν τον περισσότερο χρόνο προσκει-
μένου οι κατασκευές τους να είναι σταθερές και στιβαρές. 

   

Εικόνα 1: Έναρξη κατασκευής  Εικόνα 2: Κατασκευή με ένα μοτέρ 
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Εικόνα 3: Κατασκευή με δύο μοτέρ 

   

Εικόνα 4: Τοποθέτηση κεντρικής μονάδας  Εικόνα 5: Ολοκλήρωση κατασκευής 

Προγραμματισμός και δοκιμές. 

Ο προγραμματισμός κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος είχε να κάνει με την κίνηση 
του ρομπότ και ο δεύτερος με τον αισθητήρα απόστασης. Για την κίνηση οι μαθητές 
μπορούσαν να επιλέξουν το εικονίδιο του ενός μεγάλου μοτέρ ή των δύο, ανάλογα με 
την κατασκευή. Το εικονίδιο έχει ως αρχικές συνθήκες Δύναμη (Power) 50, Περιστρο-
φές (Rotation) 1 και Φρένο (Brake) στο τέλος της εντολής. Το ρομπότ λόγω κατα-
σκευής δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά την κίνηση με αυτές τις προεπιλογές. Έτσι, 
οι μαθητές έπρεπε να τις αλλάξουν. Αναζήτησαν οι ίδιοι τη γνώση, ώστε να δουλέψει 
το ρομπότ χωρίς να χρειάζεται ο δάσκαλος να τους τη δώσει. Ο προγραμματισμός έγινε 
σε Μοίρες (Degrees). Σε αυτό το σημείο παρατηρήθηκε η ευελιξία των μαθητών στο 
θέμα του προγραμματισμού, καθώς αντιλαμβάνονταν άμεσα τις αλλαγές που χρειαζό-
ταν το πρόγραμμα και τις έκαναν άμεσα. Ο δάσκαλος τους καθοδηγούσε δίνοντας συμ-
βουλές τις οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούσαν. 
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Εικόνα 6: Αρχικό πρόγραμμα   Εικόνα 7: Βελτιωμένο πρόγραμμα  
 
 

Εισαγωγή σε έννοιες του πειράματος με δύο μεταβλητές. 

Ο προγραμματισμός του μοτέρ έχει δύο ουσιαστικές παραμέτρους, τη Δύναμη και τον 
αριθμό των Μοιρών. Οι μαθητές έμαθαν βιωματικά την έννοια τις μοίρας και τη σχέση 
της με τον κύκλο. Επίσης χρησιμοποίησαν τις γνώσεις τους στη μέτρηση αποστάσεων. 
Ο δάσκαλος μπόρεσε να εισάγει τους μαθητές στην έννοια του πειράματος με δύο με-
ταβλητές. Για να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την απόσταση που διανύει η 
μπάλα, έπρεπε η μία μεταβλητή να παραμένει σταθερή και να αλλάζει η άλλη. Οι μα-
θητές δημιούργησαν έναν πίνακα τιμών με τις μοίρες και την απόσταση. Μόλις βρήκαν 
τη μέγιστη τιμή συζήτησαν τα αποτελέσματα με τον δάσκαλο και παρουσίασαν τα συ-
μπεράσματα τους. Στόχος ήταν, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις μετρήσεις για 
να προτείνουν ιδέες σχετικά με τους νόμους της Φύσης. Σε αυτό το σημείο παρατηρή-
θηκε μεγάλη προθυμία των μαθητών να προβούν σε μετρήσεις και να εξάγουν συμπε-
ράσματα. Έτσι, το πείραμα μετατράπηκε σε παιχνίδι διατηρώντας ταυτόχρονα το ρόλο 
του ως επιστημονικό εργαλείο.  

Παιχνίδι. 

Ο δάσκαλος τοποθέτησε το στόχο – καλάθι σε συγκεκριμένη απόσταση και το ρομπότ 
θα ρίξει πέντε (5) βολές. Στόχος ήταν να βάλουν τα περισσότερα καλάθια. Μέσα από 
το παιχνίδι οι μαθητές είδαν τις κατασκευές όλων των ομάδων, εμπνεύστηκαν από τις 
ιδέες τους και κατανόησαν τα λάθη τους. Ταυτόχρονα οι μαθητές φάνηκε να μπαίνουν 
σε ένα πλαίσιο συναγωνισμού όπου βελτίωναν διαρκώς τις κατασκευές τους προκειμέ-
νου να είναι εφάμιλλες ή καλύτερες των άλλων ομάδων. Επιπλέον έδιναν μεγαλύτερη 
σημασία στις λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα στην ακριβή τοποθέτηση του ρομπότ 
σε μια θέση ώστε να μην αλλάζει η απόσταση και η κατεύθυνσή του σε σχέση με το 
καλάθι. 

Δεύτερο Μέρος. 

Ο δάσκαλος ζήτησε από τους μαθητές να στείλουν τη μπάλα σε πιο μακρινή απόσταση 
από τη μέγιστη που έφτασαν τα ρομπότ. Πλέον το ρομπότ είχε φτάσει στα όρια και το 
πρόβλημα δεν μπορούσε να λυθεί προγραμματιστικά. Αυτό το σημείο ήταν από τα πιο 
σημαντικά. Στόχος ήταν να αναπτύξουν την ικανότητα να λύσουν ένα πρόβλημα που 
είναι πέρα από τις δυνατότητες που είχαν προτείνει. Χρειάστηκε μια λύση «εκτός ύ-
λης» (‘out of the box’). 
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Μία πιθανή λύση που προτάθηκε ήταν να μεγαλώσουν το μήκος του βραχίονα. Λόγω 
αλλαγής της ροπής το ρομπότ μπορούσε να στείλει τη μπάλα πιο μακριά. Μια δεύτερη 
ήταν η χρήση γραναζιών για να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα ο βραχίονας. Και στις 
δύο περιπτώσεις οι μαθητές μπόρεσαν να μάθουν έννοιες πέρα από την ύλη του σχολι-
κού εγχειριδίου που έχουν άμεση χρήση και στην καθημερινή τους ζωή. 

Παιχνίδι. 

Οι μαθητές έπρεπε να κατασκευάσουν ένα ρομπότ που στέλνει τη μπάλα όσο πιο μα-
κριά μπορεί. Νικήτρια ήταν η ομάδα που θα έστελνε τη μπάλα στη μεγαλύτερη από-
σταση. Σε αυτό το σημείο παρατηρήθηκαν μεγάλες αλλαγές στις κατασκευές των ομά-
δων. Μετά από κάθε προσπάθεια προέβαιναν σε αλλαγές όπως για παράδειγμα σε αύ-
ξηση του βραχίονα έως ότου φτάσουν στα όρια της κατασκευής (Εικόνα 8). Έτσι φά-
νηκε ότι αναζήτησαν τη γνώση (αύξηση του βραχίονα – αύξηση της ροπής) και την 
εφάρμοσαν στην πράξη, στα ρομπότ τους. 

 

Εικόνα 8: Βελτιώσεις στα ρομπότ 

Σύνδεση με το μάθημα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Αρχιτεκτονικής. 

Η κατασκευή που έφτιαξαν οι μαθητές έμοιαζε πλέον με ένα είδος καταπέλτη. Ο δά-
σκαλος παρουσίασε εικόνες και βίντεο με τη λειτουργία του και συζήτησε με τους μα-
θητές για τη χρήση του. Ιστορικά γεγονότα όπως πολιορκίες και μάχες μπορούσαν 
πλέον να παρουσιαστούν σε μεγαλύτερο βάθος. Επιπλέον, μπορούσε το μάθημα να 
συσχετιστεί με τη Γεωγραφία και την Αρχιτεκτονική μιας και η οχύρωση των πόλεων 
είχε άμεση σχέση με τη μέθοδο και τα μέσα των εχθρών. Διαφορετικά ήταν σχεδιασμέ-
νες οι πόλεις στην Αρχαιότητα και αλλιώς στο Μεσαίωνα. Τέλος, διαφορετικός ήταν ο 
σχεδιασμός στην Ευρώπη, την Αφρική και Μέση Ανατολή (Μαρόκο, Αίγυπτο, Συρία), 
αλλιώς στην Άπω Ανατολή (Κίνα, Ιαπωνία). 

Συμπεράσματα. 

Οι μαθητές παρά τις δυσκολίες κατάφεραν να δημιουργήσουν δικές τους κατασκευές 
χωρίς να ακολουθήσουν σημειώσεις και στη συνέχεια να προβούν στις βελτιώσεις που 
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χρειάζονταν, χωρίς αυτές να επιβληθούν από το δάσκαλο. Το παιχνίδι λειτούργησε ως 
σημαντικός παράγοντας ώθησης, ώστε να κατασκευαστούν πιο ολοκληρωμένα ρο-
μπότ. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν στην πράξη την μέτρηση του κύκλου και των γω-
νιών (σε μοίρες) και πειραματίστηκαν με τις έννοιες της δύναμης και της απόστασης. 

Η διαθεματική – ολιστική προσέγγιση που προτείνεται φάνηκε πως βοηθάει τους μα-
θητές σε πολλά επίπεδα όπως της κατανόησης νέων εννοιών και χρήσης τους στην 
πράξη. Χρειάζεται ωστόσο περαιτέρω μελέτη της, σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών και 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλέστερα συ-
μπεράσματα.  

Επίλογος 

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένα νέο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών με το 
οποίο μπορούν να δώσουν επιπλέον κίνητρα στους μαθητές να προσεγγίσουν τη γνώση. 
«Έτσι η ρομποτική έρχεται να συμπληρώσει σε πρακτικό επίπεδο με άμεση ανάδραση 
όσον αφορά στις θεωρητικές γνώσεις» (Λυγερός, 2016). Το μάθημα χρειάζεται να έχει 
ένα νέο, καινοτόμο χαρακτήρα και να μην ακολουθεί την κλασική προσέγγιση (παρου-
σίαση της γνώσης, ασκήσεις).  

Μέσα από την ολιστική προσέγγιση οι μαθητές καταφέρνουν να αναπτύξουν τη δη-
μιουργικότητά τους. Ενώ οι κατασκευές ακολουθούν το ίδιο μοντέλο, είναι τελικά θε-
αματικά διαφορετικές μεταξύ τους. Οι νέες γνώσεις δεν παρουσιάζονται από τον εκ-
παιδευτικό, αλλά ανακαλύπτονται μέσω του πειράματος και της παρατήρησης. Μ’ 
αυτό τον τρόπο οι μαθητές δεν είναι πλέον παθητικοί δέκτες αλλά ενεργούν και χρησι-
μοποιούν τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών τους. Επιπλέον, παροτρύνονται να τις 
χρησιμοποιούν και σε άλλους τομείς. Έτσι, το κάθε μάθημα δεν είναι αποκομμένο από 
τα υπόλοιπα, αλλά όλα συσχετίζονται μεταξύ τους.  
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Περίληψη 

Τα Εικονικά Περιβάλλοντα Πολλών Χρηστών (ΕΠΠΧ) θεωρούνται από τις τεχνολο-
γικές εξελίξεις που, τα επόμενα χρόνια, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο πώς μαθαί-
νουν οι μαθητές. Ωστόσο, παρά το σημαντικό αριθμό ερευνών, το ενδιαφέρον στρέφε-
ται κυρίως στα μαθησιακά αποτελέσματα και όχι στους παράγοντες που οδηγούν σε 
αυτά τα αποτελέσματα ή που επηρεάζουν, γενικότερα, τη μαθησιακή εμπειρία σε τέ-
τοιες εφαρμογές. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής και συ-
στηματοποίησης αυτών των παραγόντων. Μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, 
εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν μελέτες που, σε κάποιο βαθμό, περιέλαβαν τέτοιους πα-
ράγοντες. Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει συμφωνία ούτε στον αριθμό τους ούτε στο 
είδος τους ούτε στο πώς ορίζονται κάποιοι παράγοντες. Παρά τους παραπάνω περιορι-
σμούς, οι παράγοντες κατατάχθηκαν σε τρεις βασικές κατηγορίες: τεχνικά χαρακτηρι-
στικά των ΕΠΠΧ, κατάσταση που δημιουργούν στο μυαλό του χρήστη και χαρακτηρι-
στικά που υποβοηθούν τη μάθηση. Η παραπάνω κατηγοριοποίηση θα επιτρέψει τη δη-
μιουργία ερμηνευτικών μοντέλων των μαθησιακών αποτελεσμάτων από τη χρήση Ε-
ΠΠΧ. 

Λέξεις-Κλειδιά: εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών, εικονική πραγματικότητα, 
μαθησιακή εμπειρία, παράγοντες μάθησης 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχουν μεταβάλλει τον 
τρόπο που μαθαίνουμε, δίνοντας πολλές δυνατότητες για μια διαφοροποιημένη και πο-
λύπλευρη μάθηση. Κάνοντας χρήση εφαρμογών Τ.Π.Ε., αυτοί που μαθαίνουν έχουν 
την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να χειριστούν, κατά το δοκούν, το εκπαιδευτικό 
υλικό, έχοντας παράλληλα, υψηλό επίπεδο ανεξαρτησίας. Μια τεχνολογία, η οποία α-
νήκει στις Τ.Π.Ε. και θεωρείται από τους ερευνητές ότι μπορεί να προσφέρει πολλά 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η Εικονική Πραγματικότητα (ΕΠ). Ο όρος ΕΠ πε-
ριλαμβάνει αρκετές παρόμοιες τεχνολογίες και εφαρμογές, με μία εξ αυτών να είναι τα 
τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα πολλών χρηστών (ΕΠΠΧ). 

Τα τελευταία χρόνια, τα ΕΠΠΧ χρησιμοποιούνται σε πολλά διδακτικά αντικείμενα και 
σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση) (Merchant, 
Goetz, Cifuentes, Keeney-Kennicutt & Davis, 2014). Παρότι γνωρίζουμε ότι με τη 
χρήση ΕΠΠΧ επιτυγχάνονται ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα, σε μεγάλο 
βαθμό είναι άγνωστο γιατί επιτυγχάνονται αυτά τα αποτελέσματα (Merchant et al., 
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2014). Με άλλα λόγια, δεν είναι γνωστό με ακρίβεια τι και σε τι βαθμό επηρεάζει τη 
μαθησιακή εμπειρία σε τέτοια περιβάλλοντα, πέρα από το προφανές, δηλαδή τη διδα-
κτική μέθοδο. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητη η χρήση μέσων και συ-
στημάτων αξιολόγησης που δεν εξετάζουν μόνο τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά 
μπορούν να εξετάζουν τις συσχετίσεις ανάμεσα σε κάποιους βασικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν την εκπαιδευτική εμπειρία κατά τη χρήση ΕΠΠΧ. Γνωρίζοντας τον τρόπο 
με τον οποίο κάποιες υποκειμενικές δομές και λειτουργίες των ΕΠΠΧ αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους, μπορεί να υπάρξει μια ουσιώδης κατανόηση του τρόπου που τα ΕΠΠΧ 
επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Αυτό θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη στρα-
τηγικών που μεγιστοποιούν τον αντίκτυπο των θετικών στοιχείων και, ταυτόχρονα, ε-
λαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για την επί-
τευξη καλύτερων αποτελεσμάτων σχετικά με την απόκτηση γνώσεων.  

Έχοντας διαπιστώσει το ερευνητικό κενό, όπως περιγράφηκε πιο πάνω, σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι, μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, η καταγραφή και 
συστηματοποίηση των παραγόντων που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία μέσα 
σε περιβάλλοντα ΕΠΠΧ.  

Οριοθέτηση του προβλήματος 

Οι εφαρμογές ΕΠ είναι τρισδιάστατες προσομοιώσεις πραγματικών ή φανταστικών πε-
ριβαλλόντων που "ξεγελούν" τις ανθρώπινες αισθήσεις. Οι χρήστες αισθάνονται ότι 
βρίσκονται σε ένα πραγματικό περιβάλλον (Hew & Cheung, 2010). Ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο υλικό και το λογισμικό, η ΕΠ μπορεί να ποικίλει από την πλήρως 
εμβυθισμένη (χρησιμοποιώντας εξελιγμένο εξοπλισμό, π.χ. γυαλιά απεικόνισης και α-
πτικές συσκευές), έως απλές που εκτελούνται σε συνηθισμένους οικιακούς Η/Υ (Levin, 
2011). Επιπλέον, στα ΕΠΠΧ, πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια προ-
σομοίωση, αλληλεπιδρώντας, έτσι, με τα εικονικά αντικείμενα, αλλά και μεταξύ τους. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του κονστρουκτιβισμού, η μάθηση είναι μια ενεργή διαδικασία 
και η γνώση κατασκευάζεται ανάλογα με τις υπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευομένων, 
καθώς συσχετίζουν τις νέες με τις παλιές πληροφορίες (Ertmer & Newby, 2013). Η 
κοινωνική αλληλεπίδραση, η ανατροφοδότηση και η συνεργασία μεταξύ των χρηστών 
και τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα είναι μόνο μερικά χαρακτηριστικά των ΕΠΠΧ με 
εκπαιδευτικό ενδιαφέρον (Zheng & Newgarden, 2011). Τα παραπάνω, οδηγούν -ίσως- 
στα πιο σημαντικά οφέλη για την εκπαίδευση, δηλαδή τα κίνητρα για τη μάθηση και 
την ενεργό μάθηση (Μικρόπουλος & Νάτσης, 2011). Σύμφωνα με τους Martin, Diaz, 
Sancristobal, Gil, Castro και Peire (2011), δραστηριότητες εντός ενός εικονικού περι-
βάλλοντος, καθώς και με δραστηριότητες στην τάξη, η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται 
αποτελεσματικότερη.  

Αναρίθμητες μελέτες στην τυπική και στην άτυπη εκπαίδευση, σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα, καθώς και σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, έχουν καταδείξει τα εκπαι-
δευτικά οφέλη της χρήσης της ΕΠ και των ΕΠΠΧ. Παρότι στη συντριπτική τους πλειο-
ψηφία αναφέρουν -περισσότερο ή λιγότερο- ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα, 
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υπάρχουν πολυάριθμες απόψεις σχετικά με το λόγο που επιτεύχθηκαν τα αποτελέ-
σματα αυτά, εστιάζοντας κυρίως στις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν 
και στο γενικότερο στήσιμο της ερευνητικής παρέμβασης (Merchant et al., 2014). Πολύ 
λιγότερες μελέτες έχουν εξετάσει για το ποιοι παράγοντες, εκτός από τη διδακτική μέ-
θοδο, εμπλέκονται και στο πώς αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ακόμη πιο σημα-
ντικό είναι το ότι σπάνια συνυπολογίστηκαν ψυχολογικοί ή υποκειμενικοί παράγοντες 
(Yaman, Nerdel, & Bayhuber, 2008).  

Για τον εντοπισμό τέτοιων ερευνών, πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανα-
ζήτηση που: (α) αφορούσε το διάστημα από το 1999 έως το 2016, και (β) οι όροι ανα-
ζήτησης ήταν εικονική πραγματικότητα (virtual reality), ΕΠΠΧ (multi user virtual en-
vironments, MUVEs), εικονικά περιβάλλοντα (virtual environments) σε συνδυασμό με 
τους όρους εκπαίδευση (education) και παράγοντες (factors). Πράγματι, στάθηκε δυ-
νατό να εντοπιστούν σαράντα δύο μελέτες που εξέτασαν ψυχολογικούς, υποκειμενι-
κούς, αλλά και τεχνικούς παράγοντες των ΕΠΠΧ και που παρείχαν ιδιαίτερα χρήσιμες 
πληροφορίες και ιδέες. Από αυτές, αξιοποιήθηκαν οι δώδεκα, γιατί οι υπόλοιπες είτε 
είχαν μικρά δείγματα είτε παρουσίαζαν μεθοδολογικά προβλήματα είτε δεν εξέταζαν 
κάποιο σαφές μοντέλο παραγόντων. 

Οι Merchant, Keeney, Kennicutt και Goetz (2015) εξέτασαν τον βαθμό αποδοχής των 
ΕΠΠΧ κατά τη διδασκαλία της Χημείας σε προπτυχιακούς φοιτητές. Άλλοι συσχέτι-
σαν την υποκειμενικής ικανότητα χρήσης των ΕΠΠΧ με τα γνωστικά αποτελέσματα, 
έχοντας ως ομάδα-στόχο φοιτητές και ως γνωστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονο-
μική Λογιστική (deNoyelles, Hornik, & Johnson, 2014). Σε μία άλλη περίπτωση, η πα-
ρουσία ήταν ο παράγοντας ενδιαφέροντος και η ομάδα-στόχος ήταν, και πάλι, φοιτητές 
(Hassell, Goyal, Limayem, & Boughzala, 2012). Η υποκειμενική αντίληψη για την ι-
κανότητα χρήσης και η υποκειμενική αντίληψη για την αποτελεσματικότητα της εφαρ-
μογής, διαπιστώθηκε ότι επιδρούν στα μαθησιακά αποτελέσματα σε συστήματα εικο-
νικής εκπαίδευσης (Jia, Bhatti, & Nahavandi, 2014). Η ικανοποίηση των φοιτητών παι-
δαγωγικών τμημάτων στα ΕΠΠΧ, σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα, εξετά-
στηκε από τους Vrellis, Avouris και Mikropoulos (2016).  

Οι Merchant, Goetz, Keeney-Kennicutt, Kwok, Cifuentes και Davis (2012) χρησιμο-
ποίησαν τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων (υποκειμενική αντίληψη για την ικα-
νότητα χρήσης και παρουσία) και τη χρηστικότητα, προκειμένου να αναπτύξουν ένα 
μοντέλο που προσπάθησε να ερμηνεύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα σε επιτραπέζια 
ΕΠ. Τέλος, η πιο συστηματική συμπερίληψη παραγόντων εντοπίστηκε στην εργασία 
των Lee, Wong και Fung (2010). Χρησιμοποίησαν μια σειρά από τεχνικά χαρακτηρι-
στικά της ΕΠ μαζί με την παρουσία, τα κίνητρα, τις γνωστικές πεποιθήσεις, τον έλεγχο 
και τη στοχαστική σκέψη για να ερμηνεύσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα, ενώ η ο-
μάδα-στόχος ήταν, αυτήν τη φορά, μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το 
γνωστικό αντικείμενο αφορούσε την ανατομία του βατράχου. 

Η παραπάνω εργασία ήταν εμπνευσμένη, σε μεγάλο βαθμό, από μία από τις πρώτες 
απόπειρες ερμηνείας των μαθησιακών αποτελεσμάτων που εντοπίστηκε σε εργασία 
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των Salzman, Dede, Loftin και Chen (1999). Οι ερευνητές αυτοί θεώρησαν ότι τα ι-
διαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της εμβυθισμένης ΕΠ συμβάλλουν μαζί με άλλους 
παράγοντες στη διαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας και των μαθησιακών αποτε-
λεσμάτων. Συγκεκριμένα, θεώρησαν ότι τεχνικά χαρακτηριστικά της ΕΠ (π.χ., αισθη-
τηριακά ερεθίσματα και η εμβύθιση στο εικονικό περιβάλλον) είναι πιθανό να επηρε-
άσουν τη μάθηση (διαδικασία και αποτελέσματα μάθησης) και πως η έννοια που διδά-
χθηκε είναι πιθανό να μετριάσει το πώς οι δυνατότητες της ΕΠ επηρεάζουν τη διαδι-
κασία της μάθησης. Ακόμη, υποστήριξαν ότι τα χαρακτηριστικά του μαθητή (π.χ., χω-
ρική ικανότητα, φύλο, εμπειρία σε Η/Υ) θα πρέπει να παίζουν ρόλο στη διαμόρφωση 
της μαθησιακής διαδικασίας και μπορεί επίσης να αλληλεπιδρούν με τα χαρακτηρι-
στικά της ΕΠ. Επιπλέον, θεώρησαν ότι είναι πιθανό οι δυνατότητες της ΕΠ, καθώς και 
τα ατομικά χαρακτηριστικά, να επηρεάζουν τόσο την εμπειρία αλληλεπίδρασης (π.χ., 
χρηστικότητα) όσο και την εμπειρία της μάθησης (π.χ., παρουσία, κίνητρο), τα οποία, 
με τη σειρά τους, να επηρεάζουν τη μάθηση. 

Οι προαναφερθείσες μελέτες είχαν ελάχιστα κοινά σημεία και, τελικά, δεν έγινε ξεκά-
θαρο τι επηρεάζει και σε τι βαθμό τη μάθηση στα ΕΠΠΧ. Αυτό γιατί ο ίδιος παράγο-
ντας, για παράδειγμα η εμβύθιση, σε διαφορετικές μελέτες δείχνει να έχει και διαφο-
ρετική βαρύτητα ή, σε κάποιες περιπτώσεις, να μην παίζει κανένα ρόλο. Η απόκλιση 
στα αποτελέσματα οφείλεται, ως ένα βαθμό, στα δείγματα των ερευνών, τα διδακτικά 
αντικείμενα ή την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Από την άλλη πλευρά, η απόκλιση 
οφείλεται στο ότι οι έρευνες χρησιμοποίησαν κι άλλους παράγοντες που δεν ήταν κοι-
νοί. Έτσι, η αλληλεπίδραση διαφορετικών παραγόντων έδωσε και διαφορετικά αποτε-
λέσματα.  

Επίσης, σημαντικές εργασίες όπως αυτή της Salzman και των συνεργατών της, ενώ 
μπορεί να δώσει αρκετές ιδέες σχετικά με το τι επηρεάζει τη μάθηση, από την άλλη, 
αφορά εμβυθισμένα συστήματα ΕΠ που έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, αναφορικά με 
τον εξοπλισμό που απαιτούν. Επίσης, η συνεργασία, ένα βασικό χαρακτηριστικό των 
ΕΠΠΧ, δεν έχει συνυπολογιστεί. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι οι ερευνητές όχι μόνο 
χρησιμοποιούν μια ποικιλία παραγόντων, αλλά ακόμη και αν έχουν κοινούς παράγο-
ντες, αυτοί δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Για παράδειγμα, σε κάποιες περι-
πτώσεις, τεχνικοί/τεχνολογικοί παράγοντες ερμηνεύονται και αντιμετωπίζονται με κα-
θαρά τεχνικούς όρους, ενώ, σε άλλες περιπτώσεις, αντιμετωπίζονται με βάση την ποι-
ότητα και (που, σε μεγάλο βαθμό, είναι υποκειμενική θεώρηση).   

Παράγοντες που επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα 

Παρά τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, η επισκόπηση της 
βιβλιογραφίας εντόπισε επτά παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την εξήγηση των 
μαθησιακών διαδικασιών και αποτελεσμάτων, όταν τα άτομα, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
χρησιμοποιούν τα ΕΠΠΧ. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν, χονδρικά, να ομαδοποιηθούν 
σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια. Για λόγους ο-
μοιομορφίας και κοινής παρουσίασης των παραγόντων, αυτοί αντιμετωπίζονται από 
την υποκειμενική τους διάσταση και όχι από την αντικειμενική-τεχνική τους. 
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Χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΕΠΠΧ 

Υποκειμενικός ρεαλισμός. Ο υποκειμενικός ρεαλισμός, δηλαδή ο ρεαλισμός της προ-
σομοίωσης, ποικίλλει ανάλογα με το πόσο λεπτομερή είναι τα εικονικά αντικείμενα και 
γενικότερα πόσο η συμπεριφορά τους είναι κοντά στην πραγματικότητα. Από την άλλη 
πλευρά, είναι ένα υποκειμενικό χαρακτηριστικό, επειδή τα άτομα τον αντιλαμβάνονται 
με διαφορετικό τρόπο και διαδραματίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στην εμπειρία τους 
κατά τη χρήση των ΕΠΠΧ ή των εφαρμογών ΕΠ γενικά (Dalgarno & Lee, 2010; Lee 
et al, 2010). Ακόμη, η αλληλεπίδραση που υπάρχει σε αυξημένο βαθμό με τα αντικεί-
μενα που περιλαμβάνονται στην προσομοίωση, συμβάλλει και αυτή στο ρεαλισμό, 
αλλά και στην εμπειρία του χρήστη (Dalgarno & Lee, 2010; Lee et al., 2010).  

Υποκειμενική ευκολία χρήσης. Η υποκειμενική ευκολία χρήσης, δηλαδή το πόσο εύ-
κολη θεωρεί κάποιος τη χρήση μίας εφαρμογής, έχει βρεθεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο 
στην εμπειρία του ατόμου, όταν χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία Τ.Π.Ε. (Davis, 
Bagozzi & Warshaw, 1989). Ως βασικός παράγοντας, συμπεριλαμβάνεται σε πολλές 
μελέτες που αξιοποιούν το μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Davis et al., 1989), το 
οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει τις προθέσεις των ανθρώπων να χρησιμοποιούν τεχνο-
λογικά εργαλεία και, κατ’ επέκταση, τα μαθησιακά αποτελέσματα που προκύπτουν από 
τη χρήση τους. Επίσης, έχει περιληφθεί σε αρκετές μελέτες σχετικές με την ΕΠ και τα 
ΕΠΠΧ (Lee et al, 2010). 

Συνεργασία. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ΕΠΠΧ επιτρέπουν τις κοινωνικές αλληλεπι-
δράσεις, την ανατροφοδότηση μεταξύ ομοτίμων, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των 
χρηστών, στοιχεία τα οποία όλα θεωρούνται σημαντικά στις διαδικασίες μάθησης που 
λαμβάνουν χώρα στα ΕΠΠΧ (Zheng & Newgarden, 2011). 

Κατάσταση που δημιουργείται στο μυαλό του χρήστη 

Ευχαρίστηση-διασκέδαση. Η ευχαρίστηση που νιώθει κανείς σε ένα ΕΠΠΧ, μπορεί να 
οριστεί ως το βαθμό που ο χρήστης θεωρεί ότι η χρήση του είναι μια ευχάριστη εμπει-
ρία (Ducoffe, 1996). Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι τα θετικά συναισθήματα, όπως 
η διασκέδαση και η ευχαρίστηση, συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων (Harrington, 
2012).  

Παρουσία. Ως παρουσία ορίζεται ως η αίσθηση που έχει κανείς σε μια εφαρμογή ΕΠ 
ότι είναι παρών εκεί και όχι στον πραγματικό κόσμο (Rizzo, Wiederhold & Buckwalter, 
1998). Μελέτες θεωρούν ότι είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τα μαθησιακά απο-
τελέσματα (Bulu, 2012; Lee et al, 2010; Lee, Chou, & Sun, 2015; Silva, Donat, Rigoli, 
de Oliveira & Kristensen, 2016). Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι, η παρουσία 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί ως παράγοντας σε ένα ΕΠΠΧ μόνο αν χρησιμοποιείται 
εξελιγμένος εξοπλισμός, όπως για παράδειγμα γυαλιά τρισδιάστατης απεικόνισης. 
Στην πραγματικότητα, η παρουσία έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση που χρονολογεί-
ται από τις πρώτες εφαρμογές ΕΠ. Υπάρχουν ερευνητές που υποστήριξαν ότι εξαρτά-
ται αποκλειστικά από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται (π.χ., North & North, 2016). 
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Άλλοι υποστήριξαν την ιδέα ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προσωπικό-
τητα του ατόμου (π.χ., Nunez, 2004), υποστηρίζοντας ότι ακόμη και διαβάζοντας ένα 
βιβλίο μπορεί να δημιουργηθεί η αίσθηση της παρουσίας. Άλλες μελέτες έχουν δείξει 
ότι η παρουσία είναι πράγματι ένας βασικός παράγοντας στις εφαρμογές επιτραπέζιας 
ΕΠ και πως επηρεάζει πολύ τα μαθησιακά αποτελέσματα (π.χ., Lee et al., 2010). Δε-
δομένου ότι το θέμα δεν έχει επιλυθεί, η συμπερίληψη της παρουσίας ως παράγοντα 
διαμόρφωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες 
που δεν χρησιμοποιείται εξοπλισμός που να ενισχύει την παρουσία σε ένα ΕΠΠΧ, μπο-
ρεί να διευκολύνει την εξέταση του θέματος σε μελλοντικές έρευνες. 

Χαρακτηριστικά που υποβοηθούν τη μάθηση 

Υποκειμενική χρησιμότητα. Η υποκειμενική χρησιμότητα είναι, επίσης, ένα βασικό 
στοιχείο στο μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας και αναφέρεται στο βαθμό στον ο-
ποίο ένα άτομο πιστεύει ότι η χρήση ενός εργαλείου Τ.Π.Ε. θα ενισχύσει την παραγω-
γικότητα και τις επιδόσεις του. Επιπλέον, η υποκειμενική χρησιμότητα θα μπορούσε 
να θεωρηθεί ως υποκειμενική αποτελεσματικότητα της μάθησης, δηλαδή ως ο βαθμός 
στον οποίο το άτομο πιστεύει ότι ένα ΕΠΠΧ διευκολύνει τη μαθησιακή του διαδικασία 
σε σύγκριση με άλλες μεθόδους διδασκαλίας. Έχει βρεθεί ότι επηρεάζει τα γνωστικά 
αποτελέσματα όποτε χρησιμοποιούνται εργαλεία των Τ.Π.Ε. (Hong & Tam, 2006). Σε 
άλλες μελέτες θεωρείται ως ένας βασικός παράγοντας, όσον αφορά την επίδραση που 
έχει στα μαθησιακά αποτελέσματα με τη χρήση ΕΠ (π.χ., Lee et al, 2010).  

Ερεθίσματα για μάθηση/κίνητρα. Οι σύγχρονες γνωστικές θεωρίες θεωρούν τα κίνητρα 
για τη μάθηση ως ένα μη στατικό χαρακτηριστικό, αλλά ως εγγενώς ασταθές και ευαί-
σθητο στον τρόπο που το περιεχόμενο παρουσιάζεται (Linnenbrink & Pintrich, 2002). 
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η τρισδιάστατη απεικόνιση των αντικειμένων στα ΕΠΠΧ, 
η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων με τα αντικείμενά τους και ο αυξημένος έλεγχος 
που έχει ο χρήστης σε αυτό που επιλέγει να δει, μπορεί να επηρεάσει τα κίνητρα και, 
ως εκ τούτου, τα μαθησιακά αποτελέσματα (McLellan, 2004).  

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Αυτό που διαπιστώθηκε από την εξέταση  της πλειονότητας των εργασιών που προέ-
κυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση και που αναφέρονται στα ΕΠΠΧ, είναι ότι 
τα αξιοποιήσιμα στοιχεία τους είναι σχετικά περιορισμένα. Ενώ υπάρχουν αρκετές με-
λέτες που εξετάζουν στη σχέση μεταξύ ΕΠ/ΕΠΠΧ και των μαθησιακών αποτελεσμά-
των, είτε εστιάζουν στα εκπαιδευτικά πλαίσια είτε σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηρι-
στικό (π.χ., παρουσία) (Merchant, et al., 2015; deNoyelles et al., 2014; Hassell et al., 
2012; Jia et al., 2014). Πολύ λιγότερες μελέτες έχουν συμπεριλάβει τρεις ή περισσότε-
ρους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο σε ένα εκπαιδευτικό ΕΠ/ΕΠΠΧ 
(Merchant et al., 2012; Lee et al., 2010).  

Επιπλέον, οι μελέτες είχαν πολύ λίγα κοινά στοιχεία μεταξύ τους. Κατά πρώτον, περι-
λάμβαναν διαφορετικούς παράγοντες που θεωρούσαν ότι επηρεάζουν τα μαθησιακά 
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αποτελέσματα ή τη μαθησιακή εμπειρία. Κατά δεύτερον, ακόμα και στην περίπτωση 
που είχαν κάποιους κοινούς παράγοντες, αυτοί δεν αντιμετωπίζονταν με τον ίδιο τρόπο. 
Επιπρόσθετα, εξέτασαν διάφορους τύπους ΕΠ/ΕΠΠΧ, και τα γνωστικά αντικείμενα 
ήταν, επίσης, διαφορετικά. Αν ληφθεί υπόψη ότι τα ΕΠΠΧ έχουν ορισμένες δυνατότη-
τες διαφορετικές από άλλες εφαρμογές της ΕΠ (π.χ., συνεργασία στον εικονικό κόσμο), 
υπάρχει μια καλή πιθανότητα τα αποτελέσματα των μελετών που εξέτασαν εφαρμογές 
ΕΠ που επιτρέπουν τη χρήση από ένα και μόνο άτομο, να μην ισχύουν για τα ΕΠΠΧ. 
Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μεγέθη των δειγμάτων ήταν μάλλον μικρά ή το 
γνωστικό αντικείμενο ήταν πολύ εξειδικευμένο, και, ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα 
δεν γίνονται εύκολα γενικεύσιμα. 

Το μόνο κοινό στοιχείο που είχαν οι έρευνες που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική 
επισκόπηση, ήταν ότι επικεντρώνονταν σε νεαρά άτομα, επειδή η ομάδα-στόχος τους 
ήταν, κυρίως, φοιτητές πανεπιστημίου. Άρα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι δίνεται περισ-
σότερη έμφαση σε νεαρά άτομα ή σε ενήλικες, ενώ οι μικρότερες ηλικίες, για παρά-
δειγμα, οι μαθητές του δημοτικού σχολείου, εξακολουθούν να είναι μία ομάδα-στόχος 
που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς.  

Ωστόσο, παρά τους παραπάνω περιορισμούς και παρά τις διαφορές τους, εξετάζοντας 
συνολικά τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν επτά παράγοντες (υποκει-
μενικός ρεαλισμός, υποκειμενική ευκολία χρήσης, συνεργασία, ευχαρίστηση-διασκέ-
δαση, παρουσία, υποκειμενική χρησιμότητα, ερεθίσματα για μάθηση/κίνητρα) που ε-
ντάχθηκαν σε τρεις ομάδες (χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΕΠΠΧ, κατάσταση 
που δημιουργείται στο μυαλό του χρήστη και χαρακτηριστικά που υποβοηθούν τη μά-
θηση).  

Με δεδομένο ότι δεν στάθηκε δυνατόν να βρεθεί καμία έρευνα που να έχει περιλάβει 
όλους τους παραπάνω παράγοντες, η συμβολή της παρούσας εργασίας έγκειται στο ότι 
ανοίγει ένα ευρύ πεδίο νέων ερευνών που θα τους εξετάζουν συνολικά. Κάτι τέτοιο, 
απαιτεί συγκεκριμένα βήματα, το πρώτο εκ των οποίων είναι η ανάπτυξη και η επικύ-
ρωση μιας κλίμακας/ερωτηματολογίου, καθώς και η συλλογή δεδομένων που θα επι-
τρέψουν τη στάθμισή του. Σε επόμενη φάση, θα πρέπει να σχεδιαστούν και να πραγ-
ματοποιηθούν έρευνες προκειμένου να διερευνηθεί ο ρόλος και η αλληλεπίδραση των 
παραγόντων που προτείνονται. Το εύρος των μελετών είναι βέβαιο ότι θα είναι μεγάλο, 
δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην οργάνωση της κάθε έρευ-
νας (π.χ. γνωστικό αντικείμενο, ομάδα-στόχος, διδακτικό υλικό, πολυμεσικό-οπτικοα-
κουστικό υλικό, διάρκεια των μαθημάτων, τυπική/άτυπη μάθηση, κ.α.). Ο απώτερος 
σκοπός, μέσα από τις έρευνες αυτές, είναι η κατασκευή ερμηνευτικών μοντέλων που 
θα επιτρέψουν την κατανόηση και την εμπέδωση της εκπαιδευτικής αξίας των ΕΠΠΧ.  

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη συστηματοποί-
ηση και ομαδοποίηση των παραγόντων που συμμετέχουν, επιδρούν και διαμορφώνουν 
τα μαθησιακά αποτελέσματα από τη χρήση ΕΠΠΧ. Εξυπακούεται ότι απαιτείται ακόμα 
περισσότερη έρευνα, με σκοπό είτε μια πιο ολοκληρωμένη ένταξη παραγόντων που 
έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί είτε για την ένταξη εκείνων που δεν έχουν ακόμη 
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δοκιμαστεί. Σε κάθε περίπτωση, οι παράγοντες που παρουσιάστηκαν μπορούν να απο-
τελέσουν την αφορμή για μια πιο συστηματική μελέτη των εκπαιδευτικών χρήσεων 
των ΕΠΠΧ.   
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Η διαχείριση του χρόνου των προϊσταμένων δημόσιων Νηπιαγωγείων της περι-
φερειακής ενότητας Πιερίας και η σχέση της με την αποτελεσματικότητά τους 

και την επαγγελματική τους ικανοποίηση 
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dhalkiotis@gmail.com 

Περίληψη 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των προϊσταμένων 
Νηπιαγωγείων αναφορικά με τη διαχείριση και κατανομή του εργασιακού τους χρόνου 
στα ποικίλα διοικητικά και διδακτικά τους καθήκοντα, αλλά και η ανάδειξη παραμέ-
τρων που συνδέονται με την αποτελεσματικότητά τους και την επαγγελματική τους 
ικανοποίηση. Η συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός 
πρωτοκόλλου ημιδομημένης συνέντευξης στο πλαίσιο της ποιοτικής προσέγγισης, ενώ 
στο πλαίσιο της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης, διανεμήθηκε σε μικρό αριθμό προϊ-
σταμένων έντυπο ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν προϊστάμενοι 
δημόσιων Νηπιαγωγείων της Πιερίας. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι προϊστά-
μενοι Νηπιαγωγείων, αισθάνονται πίεση χρόνου στην εργασία τους, γεγονός που απορ-
ρέει από τα μικτά εργασιακά τους καθήκοντα, αλλά και από αστάθμητες παραμέτρους 
όπως οι παρεμβολές. Το ημερολόγιο και η λίστα ενεργειών αποτελούν τις συχνότερα 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές, καθώς ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι προϊ-
στάμενοι εισπράττουν ικανοποίηση από την επαφή τους με τα παιδιά, διαπίστωση που 
επιβεβαιώνει την προτίμησή τους για τη διδασκαλία έναντι της άσκησης διοίκησης. 
Λέξεις-Κλειδιά: προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων, εργασιακός χρόνος, ικανοποίηση. 

Διαχείριση εργασιακού χρόνου, αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση στη διοί-
κηση σχολικών μονάδων 

Η αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου (δηλαδή η υιοθέτηση και η α-
ξιοποίηση ενεργειών, τεχνικών και μεθόδων που λειτουργούν καταλυτικά στην αποτε-
λεσματική χρήση του χρόνου) από τον διευθυντή μιας σχολικής μονάδας, υπογραμμί-
ζεται ως παράμετρος-κλειδί στην επίτευξη της σχολικής αποτελεσματικότητας, αλλά 
και της επαγγελματικής ικανοποίησής του ως εκπαιδευτικού και στελέχους ταυτόχρονα 
(Everard & Morris, 1999. Χαλκιώτης, 2008). 

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η στοχοθεσία, ο βραχυχρόνιος και μακροχρόνιος προ-
γραμματισμός, η οργάνωση και ο έλεγχος του χρόνου, οι στάσεις των διευθυντών ανα-
φορικά με το χρόνο, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του (Britton & 
Tesser, 1991. Robertson, 2006. Macan, 1994. Everard & Morris, 1999. Claessens, 
2004).Οι πολυχρονιστές διευθυντές, δηλαδή όσοι διαχειρίζονται παράλληλα ποικίλες 
υπηρεσιακές εργασίες και αξιοποιούν κατάλληλα το συγκείμενο του σχολείου τους 
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(συναδέλφους, γονείς, τοπική κοινωνία), αντιμετωπίζουν καλύτερα τις παρεμβολές 
(π.χ. έκτακτες επισκέψεις εν ώρα διδασκαλίας, τηλεφωνήματα, επείγουσα αναζήτηση 
στοιχείων κ.α.) και αναμένεται να επιτύχουν στο χειρισμό καταστάσεων που χαρακτη-
ρίζονται από αβεβαιότητα και πίεση. Αντίθετα, οι μονοχρονιστές διευθυντές, δηλαδή 
όσοι εκτελούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα μεμονωμένα και συγκεντρωτικά, δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία στο λεπτομερή σχεδιασμό και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμά-
των (Kaufman-Scarborough & Lindquist, 1999. Κουάλη, 2012). 

Το πλαίσιο άσκησης καθηκόντων των προϊσταμένων δημόσιων Νηπιαγωγείων 
στην Ελλάδα 

Ο συγκεντρωτισμός που διαπερνά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, περιορίζει ση-
μαντικά την άσκηση εκπαιδευτικής ηγεσίας και στο χώρο της προσχολικής αγωγής, 
εφόσον οι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση (Αργυρο-
πούλου, 2007. Θεοχαρίδη & Χριστόπουλος, 2012). Ο ρόλος των προϊσταμένων των 
δημόσιων Νηπιαγωγείων παραμένει κυρίως διεκπεραιωτικός, αφήνοντάς τους μικρά 
περιθώρια αυτονομίας (Everard & Morris, 1999. Κουτούζης, 2008). Οι κεντρικά ειλημ-
μένες αποφάσεις και η εκτεταμένη πολυνομία περιορίζουν την ευελιξία και την προ-
σαρμοστικότητα των Νηπιαγωγείων στις ανάγκες και δυνατότητες της εκάστοτε αν-
θρωπογεωγραφίας που τα περιβάλλει (Κατσαρός, 2008. Μαυρογιώργος, 2008. Λυμπέ-
ρης, 2012). 

Ταυτότητα και μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της σημασίας που αποδίδουν οι 
προϊστάμενοι δημόσιων ελληνικών Νηπιαγωγείων της περιφερειακής ενότητας Πιε-
ρίας στη διάσταση του χρόνου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς επίσης 
και στην καταγραφή των τεχνικών διαχείρισης του εργασιακού τους χρόνου. Επιπρό-
σθετα, επιδιώχθηκε η ανίχνευση πιθανών τύπων-προφίλ προϊσταμένων Νηπιαγωγείων 
βάσει του κριτηρίου της διαχείρισης και κατανομής του εργασιακού τους χρόνου και 
της ενδεχόμενης συσχέτισής τους με την αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική 
τους ικανοποίηση, με παράλληλη συνεκτίμηση των δημογραφικών τους στοιχείων (π.χ. 
ηλικία, φύλο, σπουδές, έτη προϋπηρεσίας κ.α.). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευ-
νών (Κασουλίδης & Πασιαρδής, 2005. Αργυροπούλου, 2011. Θεοχαρίδη &  Χριστό-
πουλος, 2012. Κουάλη, 2012. Argyropoulou, 2013), τέθηκαν ερευνητικά ερωτήματα 
που αναφέρονται στη σημασία που αποδίδουν οι προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων του δείγ-
ματος στη διάσταση του χρόνου κατά την άσκηση των διοικητικών και διδακτικών τους 
καθηκόντων, στην κατανομή του εργασιακού τους χρόνου μεταξύ των διαφόρων επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων τους, στις τεχνικές και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν 
για τη διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου και στους παράγοντες που την επηρεά-
ζουν, στην ανεύρεση πιθανής σχέσης μεταξύ χρησιμοποιούμενων τεχνικών διαχείρισης 
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εργασιακού χρόνου από τους προϊσταμένους Νηπιαγωγείων και της αποτελεσματικό-
τητας και επαγγελματικής τους ικανοποίησης, στον πιθανό εντοπισμό προφίλ προϊστα-
μένων Νηπιαγωγείων με κριτήριο τη διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου και τέλος 
στην αποτύπωση πιθανών βελτιωτικών προτάσεων στην κατεύθυνση της καταλληλό-
τερης διαχείρισης του εργασιακού χρόνου από προϊσταμένους των ελληνικών δημό-
σιων Νηπιαγωγείων. 

Αναγκαιότητα και πρωτοτυπία 

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαφάνηκε ότι η μελέτη της διοίκη-
σης των Νηπιαγωγείων στην Ελλάδα παραμένει ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς ελά-
χιστες είναι οι έρευνες οι οποίες πραγματεύτηκαν τη διαχείριση και κατανομή του ερ-
γασιακού χρόνου των προϊσταμένων δημόσιων Νηπιαγωγείων (Αργυροπούλου, 2011. 

Θεοχαρίδη & Χριστόπουλος, 2012. Argyropoulou, 2013). Επιπρόσθετα, βάσει σχετικής 
υπουργικής απόφασης (130272/Δ1/2016, Φ.Ε.Κ. 2670/ 26-8-2016, τ.Β΄, Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου) το σχολικό έτος 2016-2017, ε-
πήλθαν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, αλλά και στο διδακτικό 
ωράριο των προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων, καθώς για πρώτη φορά προβλέφθηκε η 
μείωσή του, με σκοπό την αποφόρτιση των στελεχών κατά την άσκηση του διοικητικού 
τους έργου. Η πρακτική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας δημιουργεί ερωτήματα 
σχετικά με το εάν και κατά πόσο οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν παραμέτρους που σχε-
τίζονται με τη διαχείριση και κατανομή του εργασιακού χρόνου των προϊσταμένων 
Νηπιαγωγείων. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι στόχοι της έρευνας, τα αντίστοιχα ερωτήματα και οι ισχύουσες αντικειμενικές συν-
θήκες, έθεσαν τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση της περιγραφικής δειγματοληπτικής 
μεθόδου. Ειδικότερα, πρόκειται για μελέτη περίπτωσης που προσεγγίζεται ποιοτικά, 
μέθοδος την οποία υποδεικνύει η επιδίωξη της σε βάθος και λεπτομερούς διερεύνησης 
του φαινομένου της διαχείρισης του χρόνου στη διοίκηση Νηπιαγωγείων. Για τη συλ-
λογή των πρωτογενών ποιοτικών δεδομένων            αξιοποιήθηκε η ημιδομημένη 
συνέντευξη η οποία παρείχε στους ερευνητές τη δυνατότητα ευελιξίας και δυναμικής 
αλληλεπίδρασης με τους ερωτηθέντες (Creswell, 2011). Συμπληρωματικά, πραγματο-
ποιήθηκε συλλογή πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων αξιοποιώντας ως μέσο το γρα-
πτό ερωτηματολόγιο. 

Ερευνητικά εργαλεία 

Προκειμένου να επιτευχθεί η προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων κατά το βέλ-
τιστο δυνατό τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογική προσέγγιση προγενέστε-
ρων σχετικών ερευνών (Κουάλη, 2012. Argyropoulou, 2013), δημιουργήθηκε ως ερευ-
νητικό εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης, ένα πρωτόκολλο συνέντευξης, στο 
οποίο συμπεριλήφθησαν βασικές κατευθύνσεις για την εξέλιξη της διαδικασίας 
(Creswell, 2011). Για τη διαμόρφωση του οδηγού συνέντευξης, έγινε προσπάθεια 
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αντιστοίχησης του κάθε ερευνητικού ερωτήματος με έναν μικρό αριθμό ανοιχτών ερω-
τήσεων που ανιχνεύουν παραμέτρους του συγκεκριμένου υποθέματος. 

Ομοίως, για τις ανάγκες της ποσοτικής προσέγγισης, δημιουργήθηκε ένα γραπτό ερω-
τηματολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους στόχους της παρούσας έρευνας και 
συμβουλευόμενοι ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν σε παρόμοιες μεγαλύτερης 
κλίμακας έρευνες (Κουάλη, 2012).  

Πληθυσμός και δείγμα 

Τον πληθυσμό δειγματοληψίας της έρευνας αποτέλεσαν προϊστάμενοι δημόσιων Νη-
πιαγωγείων της περιφερειακής ενότητας Πιερίας. Αξιοποιώντας τη σκόπιμη δειγματο-
ληψία, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η συγκέντρωση της απαιτούμενης ετερογένειας 
του δημογραφικού φορτίου των αποκρινόμενων, το δείγμα της ποιοτικής προσέγγισης 
αποτέλεσαν δώδεκα προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων και το δείγμα της ποσοτικής προσέγ-
γισης είκοσι δύο προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων της Πιερίας.  

Αποτελέσματα της έρευνας 
 
Έπειτα από συνδυαστική μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων διαπιστώ-
θηκε σύγκλιση μεταξύ των αντίστοιχων ευρημάτων, βασικά σημεία των οποίων ακο-
λουθούν. 

Οι συμμετέχοντες προϊστάμενοι στην πλειοψηφία τους τόνισαν ότι ο χρόνος που προ-
βλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την ενασχόλησή τους με τα διοικητικά τους καθήκο-
ντα, δεν επαρκεί, καθώς οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις είναι πολλές και σύνθετες και 
πολύ συχνά αναγκάζονται να παραμένουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου μετά από τη 
λήξη του εργασιακού τους ωραρίου ή να διεκπεραιώνουν μέρος των διοικητικών τους 
αρμοδιοτήτων από το σπίτι τους.  

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων φάνηκε ότι οι προϊστάμενοι θέτουν τη διδασκα-
λία ως πρωταρχικό μέλημά τους και αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού 
χρόνου τους σε αυτή, ακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία. Το αποτέλεσμα αυτό δεν 
συμφωνεί με σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές (Martin & Willower, 1981. Kmetz & 
Willower, 1982. Gaziel, 1995. Smith & Holdaway, 1995. Rosenblatt & Somech, 1998. 

Κασουλίδης & Πασιαρδής, 2005) στις οποίες τονίζεται ότι τα διοικητικά καθήκοντα 
των διευθυντών σχολείων καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού τους 
χρόνου. Η προκύπτουσα διάσταση απόψεων ενδεχομένως να μπορεί να ερμηνευθεί είτε 
δια μέσου της ανελαστικότητας που διακατέχει το ωρολόγιο πρόγραμμα του ελληνικού 
Νηπιαγωγείου όπου απουσιάζουν παράμετροι όπως το «διδακτικό κενό» των νηπιαγω-
γών, είτε μέσω του ζήλου των τελευταίων να προσφέρουν όσα περισσότερα μπορούν 
στους μαθητές τους. 

Ο εργασιακός χρόνος επηρεάζει σημαντικά την προσωπική ζωή των προϊσταμένων και 
την κάλυψη των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, αποτέλεσμα το οποίο διαφέρει από 
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το εύρημα της Argyropoulou (2013), η οποία κατέληξε στην έρευνά της στο ότι ο χρό-
νος δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τις προσωπικές υποχρεώσεις των προϊσταμένων Νηπιαγω-
γείων. Το γεγονός ότι κατά το σχολικό έτος 2016-2017, εφαρμόστηκε το νέο ωρολόγιο 
πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, ίσως να ερμηνεύει αυτή τη διάσταση των ευρημάτων, 
αν ληφθεί υπόψη το ότι στο σύνολό τους οι προϊστάμενοι του δείγματος της παρούσας 
έρευνας τόνισαν την ουσιαστική επιμήκυνση του εργασιακού τους ωραρίου.  

Επιπρόσθετα, στο πεδίο των διοικητικών αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων, τον περισ-
σότερο χρόνο τους απορροφά η διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η τήρηση 
πρωτοκόλλου και η αρχειοθέτηση, ενώ έπονται η αναζήτηση χρήσιμης εκπαιδευτικής 
νομοθεσίας και οι τηλεφωνικές ή δια ζώσης επαφές, ενέργειες οι οποίες σύμφωνα με 
τη βιβλιογραφία συνθέτουν ένα μονοχρονιστικό προφίλ προϊσταμένων (Britton & Tes-
ser, 1991). 

Οι προϊστάμενοι ανέφεραν ότι η τήρηση ημερήσιας λίστας δραστηριοτήτων και ημε-
ρολογίου λειτουργεί καταλυτικά στην αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού τους 
χρόνου, καθώς λειτουργεί ως ένα είδος βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού, εύρημα 
το οποίο συγκλίνει με τις αναφορές της Macan (1994). Ένας μικρός αριθμός αποκρι-
νόμενων δήλωσαν ότι τηρούν εβδομαδιαία λίστα ενεργειών, η οποία είναι περισσότερο 
ευέλικτη γιατί περιλαμβάνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη διαχείριση της ανα-
βλητικότητας, προβάλλοντας ένα περισσότερο πολυχρονιστικό στιλ διοίκησης 
(Kaufman-Scarborough & Lindquist, 1999).  

Η άσκηση κατανεμημένης ηγεσίας και η ανάθεση διοικητικών εργασιών στους συνα-
δέλφους τους, αποτελεί τεχνική την οποία εφαρμόζουν αρκετοί από τους συμμετέχο-
ντες προκειμένου να διαχειριστούν τον εργασιακό τους χρόνο, αποτέλεσμα που συμ-
φωνεί με τις προτάσεις της Rodd (2006). Από τις απαντήσεις των προϊσταμένων επιβε-
βαιώνονται τα όσα αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία (Λυμπέρης, 2012) για το 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς τονίζουν 
ότι η διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου εξαρτάται πρωτίστως από το ισχύον ω-
ρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, όπως αυτό καταρτίστηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Άλλες παράμετροι στις οποίες ανα-
φέρθηκαν οι αποκρινόμενοι είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους (γνώσεις, δεξιό-
τητες, πρότερη εμπειρία), οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους και οι ποικίλες 
παρεμβολές (π.χ. τηλεφωνήματα, έκτακτες επισκέψεις), εύρημα το οποίο συμφωνεί με 
ευρήματα παρόμοιων μελετών (Kaufman-Scarborough & Lindquist, 1999). 

Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η διττή εργασιακή τους διάσταση 
ως νηπιαγωγοί και προϊστάμενοι ταυτόχρονα, λειτουργεί ανασταλτικά στην απερίσπα-
στη άσκηση των μεικτών καθηκόντων τους. Ωστόσο, ανέφεραν ότι παρά την ασάφεια 
με την οποία προσδιορίζονται τα επαγγελματικά τους καθήκοντα από τα ισχύοντα νο-
μοθετήματα (π.χ. προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους) και 
την πίεση χρόνου που βιώνουν καθημερινά στην εργασία τους, εισπράττουν απεριόρι-
στη ικανοποίηση από την επαφή τους με τα παιδιά, γεγονός που εξισορροπεί τη συχνή 
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απροθυμία τους για την άσκηση διοίκησης. Τα ευρήματα αυτά εναρμονίζονται με α-
ντίστοιχα παρόμοιων διεθνών και ελληνικών ερευνών (Thompson, McNamara & 
Hoyle, 1997. Hujala & Eskelinen, 2013. Αργυροπούλου, 2011. Argyropoulou, 2013). 

Από τη στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων, δεν προέκυψαν σημαίνου-
σες διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των ερωτηθέντων βάσει των δημογραφικών χα-
ρακτηριστικών τους. Εντοπίστηκαν κυρίως δύο προφίλ προϊσταμένων με κριτήριο τη 
διαχείριση και κατανομή του εργασιακού τους χρόνου. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες 
περιέγραψαν την προτίμησή τους να διεκπεραιώνουν ατομικά μία υπηρεσιακή δραστη-
ριότητα σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο, προκειμένου να αφοσιώνονται σε αυτή, να 
λειτουργούν απερίσπαστοι και να αποφεύγουν λάθη και παρανοήσεις, επιλογές που 
τους κατατάσσουν στην ομάδα των συγκεντρωτικών μονοχρονιστών προϊσταμένων 
(Κουάλη, 2012). Ορισμένοι από τους αποκρινόμενους ανέφεραν ότι προκειμένου να 
καταφέρουν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις ποικίλες παρεμβολές, καταφεύ-
γουν στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στους συναδέλφους τους, προτίμηση που ίσως να 
συνδέεται με το προφίλ των αποκεντρωτικών πολυχρονιστών (Κουάλη, 2012).  

Οι προτάσεις των προϊσταμένων συγκλίνουν στην άμεση αναθεώρηση του ισχύοντος 
εργασιακού τους ωραρίου, στη σαφέστερη οριοθέτηση των καθηκόντων τους, στη μεί-
ωση του διδακτικού ωραρίου των στελεχών που ασκούν διοίκηση ή εναλλακτικά στη 
θεσμοθέτηση γραμματειακής υποστήριξης ή βοηθών νηπιαγωγού, (Hujala & Es-
kelinen, 2013), στη σύσταση πολυδύναμων Νηπιαγωγείων, καθώς και στη συστημα-
τική σχετική επιμόρφωση (Claessens, 2004. Grissom,  Loeb & Master, 2013). 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Αργυροπούλου, Ε., (2007). Οργάνωση και διοίκηση της προσχολικής εκπαίδευσης. Α-
θήνα: Κριτική. 

Αργυροπούλου, Ε. (2011) Νηπιαγωγοί και θέσεις ευθύνης στην Εκπαίδευση: Νέες τά-
σεις, διαφοροποιημένες επιθυμίες. Στο Ι. Παπαδάτος (επιμ.), Πρακτικά του 2ου Πανελ-
ληνίου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης. (σσ.263-275). Αθήνα: Σμυρνιωτάκης. 

Creswell, J. W., (2011). Η έρευνα στην εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Διεξαγωγή και Αξιολό-
γηση της Ποσοτικής και Ποιοτικής Έρευνας (επιμ. Χ. Τζορμπατζούδης). Αθήνα: Ίων. 

Everard, K. & Morris, G. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση (μτφρ. Δ. Κί-
κιζα).  Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. (έτος έκδοσης πρωτοτύπου 1996). 

Θεοχαρίδη, Α. & Χριστόπουλος, Κ., (2012). Ο διοικητικός ρόλος των προϊστάμενων 
νηπιαγωγείου: τα κενά στη νομοθεσία και στις επιμορφωτικές δράσεις. Τα εκπαιδευ-
τικά, 101-102, 61-68. 

Κασουλίδης, Γ. & Πασιαρδής Π. (2005). Τα κακά νέα: ο χρόνος πετά... Τα καλά νέα: 

538

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



το πηδάλιο είναι στα χέρια σου! Μια μελέτη περίπτωσης της κατανομής του χρόνου 
ενός διευθυντή Δημοτικού σχολείου.  Επιστήμες Αγωγής, 4, 83-104. 

Κατσαρός, Ι. (2008). Αποκέντρωση και αποσυγκέντρωση: κριτική θεώρηση του γενι-
κού πλαισίου και των σχετικών τάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιστημονικό 
Βήμα, 9, 88-108. 

Κουάλη, Γ. (2012). Η διαχείριση του χρόνου διευθυντών δημοτικού σχολείου και η σχέση 
της με την αποτελεσματικότητα των διευθυντών και με την ικανοποίηση των εκπαιδευτι-
κών από την εργασία τους. Κύπρος: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Κουτούζης, Μ. (2008). Η εκπαιδευτική μονάδα ως οργανισμός. Στο Α. Δακοπούλου, 
Γ. Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτης (Επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Τόμος 
Α΄): Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. 2η έκδοση. (σσ. 27-49). Πάτρα: Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο.   

Λυμπέρης, Λ. (2012). Συγκεντρωτισμός-αποκέντρωση στη διοίκηση του εκπαιδευτι-
κού συστήματος: θεωρητικοί προβληματισμοί-πρακτικές δυτικών χωρών. Τα εκπαιδευ-
τικά, 103-104, 133-144. 

Μαυρογιώργος, Γ. (2008). Η εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκη-
σης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο Α. Δακοπούλου, Γ. Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτης 
(Επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Τόμος Α΄):Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πο-
λιτική. 2η έκδοση. (σσ. 119-164). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.   

Χαλκιώτης, Δ. (2008). Εκπαιδευτική διοίκηση και οικονομικά. Στο Α. Δακοπούλου, Γ. 
Μαυρογιώργος, Δ. Χαλκιώτη, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Τόμος Α΄):Εκπαι-
δευτική Διοίκηση και Πολιτική. 2ηέκδοση. (σσ. 161-198). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο.   

Ξενόγλωσση 

Argyropoulou, E. (2013) Managing and Leading in Early Childhood Education: A 
study of Heads of Centers in Greece, US-China Education Review B, 3(9), 663-679. 

Britton, B. K., &Tesser, A. (1991).Effects of time-management practices on college 
grades.Journal of educational psychology, 83(3), 405-410. 

Claessens, B. J. (2004). Perceived control of time: Time management and personal ef-
fectiveness at work. Doctoral Dissertation. Eindhoven: Technische Universite it Eind-
hoven. 

Gaziel, H. (1995). Managerial work patterns of principals at high-and average-perform-
ing Israeli elementary schools. The elementary school journal, 96(2), 179-194. 

Grissom, J. A., Loeb, S., & Master, B. (2013). Effective Instructional Time Use for 
School Leaders: Longitudinal Evidence From Observations of Principals. Educational 

539

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Researcher, 42(8), 433-444. 

Hujala, E. & Eskelinen, M., (2013). Leadership Tasks in Early Childhood Education. 
In Eeva Hujala, Manjula Waniganayake & Jillian Rodd (eds.), Researching Leadership 
in Early Childhood Education.(pp.213-234) Tampere: Tampere University Press. 

Kaufman-Scarborough, C., & Lindquist, J. D. (1999).Time management and polychro-
nicity: Comparisons, contrasts, and insights for the workplace. Journal of Managerial 
Psychology, 14 (3/4), 288-312. 

Kmetz, J.T. & Willower, D.J. (1982). Elementary school principals’ work behavior. 
Educational Administration Quarterly, 18(4), 62-78. 

Macan, T.H. (1994). Time management: test of a process model. Journal of Applied 
Psychology, 79(3), 381-391. 

Martin, W. & Willower, D. (1981).The managerial behavior of high school principals. 
Educational Administration Quarterly, 17, 69-90. 

Robertson, P. J. (2006). How principals manage their time. Principal, 86(2), 12-16. 

Rodd, J. (2006). Leadership in Early Childhood. Open University Press. 

Rosenblatt, Z. & Somech, A. (1998).The work behavior of Israeli elementary school 
principals: expectations versus reality. Educational Administration Quarterly, 34(4), 
505-532. 

Smith, D.M., & Holdaway, E.A. (1995). Constraints on the effectiveness of schools and 
their principals. International Journal of Educational Management, 9(5), 31-39. 

Thompson, D., Mc Namara, J. & Hoyle, J. (1997). Job satisfaction in educational or-
ganizations: A synthesis of research findings. Educational Administration Quarterly, 
33(1), 7-37. 

540

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



CINEMAYOUTH: Αξιοποίηση του μικροφίλμ στη γλωσσική διδασκαλία 

Σπυροπούλου Βασιλική 
Φιλόλογος, Θεατρολόγος, MsA Διαχείρισης Πολιτισμού 

keli_spiropoulou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή είναι μία εφαρμοσμένη πρόταση για τη διδασκαλία του θεματικού 
κύκλου της εφηβείας στο μάθημα της Γλώσσας στην Α’ λυκείου. Με την παρακολού-
θηση τριών επιλεγμένων μικροφίλμ που παρουσιάζουν ιστορίες εφήβων, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες παρακολουθούν δραματοποιημένα σχεδόν όλα τα θέματα που αφο-
ρούν την ηλικία τους – και μάλιστα τις διαπροσωπικές σχέσεις τους- ενώ απολαμβά-
νουν ένα πολύ προσφιλές σε αυτούς είδος τέχνης και ψυχαγωγίας. Επιπλέον, δίνεται η 
δυνατότητα της δημιουργικής ανάγνωσης της εικόνας και ο πολιτιστικός, ιδιαίτερα μι-
ντιακός, εγγραμματισμός τους. Η εξάσκηση των παιδιών στη δημιουργική γραφή δια-
φόρων ειδών κειμένου με θεματολογία αντλημένη από τα μικροφίλμ αλλά και κειμέ-
νων επιχειρηματολογίας έρχεται ως επιστέγασμα της εκπαιδευτικής αυτής μεθόδου, 
ενώ η παραγωγή ενός δικού τους ομόθεμου ερασιτεχνικού μικροφίλμ αποτελεί μία πρό-
κληση στην οποία με ενθουσιασμό ανταποκρίνονται. 

Λέξεις-Κλειδιά: μικροφίλμ, δημιουργική ανάγνωση και γραφή, μιντιακός εγγραμμα-
τισμός 

Εισαγωγή 

Κατά τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο λύκειο μελετώνται θεματικές ενό-
τητες, οπότε ο διδάσκων καλεί τους μαθητές και τις μαθήτριές του να διαβάσουν σχε-
τικά κείμενα ή αποσπάσματά τους και να παραγάγουν ένα δικό τους κείμενο, που να 
αφορά στην προβληματική του διδαχθέντος, κοινώς, να «γράψουν έκθεση». 

Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Σχολείου υπογραμμίζουν την ανάγκη να 
εμπλουτιστεί η (παραδοσιακή) μαθησιακή διαδικασία με αξιοποίηση ποικίλων πόρων 
(για παράδειγμα, τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και τις ψηφιακές εργασίες, τα 
έργα τέχνης και τις καλλιτεχνικές κατασκευές, τη δραματοποίηση και άλλα) που θα 
εμπλέξουν ενεργητικά τους μαθητές και τις μαθήτριες και θα ενθαρρύνουν την κριτική 
σκέψη και τη δημιουργικότητά τους.  

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από κείμενα, μία σειρά διδακτικών στόχων εξυπηρε-
τούν τον κύριο σκοπό της γλωσσικής διδασκαλίας, δηλαδή την κατανόηση των κειμέ-
νων, από άποψη περιεχομένου, και της οργάνωσης του λόγου τους, ώστε να είναι σε 
θέση οι διδασκόμενοι να γίνουν επαρκείς παραγωγοί δικών τους κειμένων, που να α-
νταποκρίνονται στις παραμέτρους των προτύπων τους. Η σύγχρονη πραγματικότητα, 
πάντως, δε μαρτυρά εξοικείωση των μαθητών με δοκιμιακό ή λογοτεχνικό γραπτό λόγο 
εκτός των σχολικών τους υποχρεώσεων. Ο λόγος που παράγεται από αυτούς στα μέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που αποκλίνουν από το πρότυπο 
το οποίο διδάσκονται στο γλωσσικό μάθημα, γι αυτό και αντιμετωπίζουν συχνά ανυ-
πέρβλητες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να παραγάγουν επιτυχημένα δοκίμια, ο-
πότε και αντιμετωπίζουν το γλωσσικό μάθημα με αμηχανία ή και αποστροφή. Αλλά 
και η ενασχόλησή τους με την εκτός σχολείου μελέτη είναι περιορισμένη, καθώς έχει 
αντικατασταθεί από άλλες μορφές πρόσληψης γνώσεων και πληροφοριών οι οποίες 
αξιοποιούν την εικόνα. Έτσι, ως «γενιά της οθόνης» οι νέοι μας είναι λάτρεις της εικό-
νας, ενώ μία από τις πρώτες προτιμήσεις στη διασκέδασή τους είναι ο κινηματογράφος. 
Αναγνωρίζοντας, λοιπόν, την εποχή μας ως εποχή του θεάματος και των διευρυμένων 
κωδίκων επικοινωνίας μέσα από τις νέες ψηφιακές μορφές έκφρασης στη ζωή μας, 
εσφαλμένως θα παραγκωνίζαμε την αξία της εικόνας στην εκπαίδευση των μαθητών 
μας. Από την άλλη πλευρά, η κινηματογραφική παιδεία αποτελεί έναν από τους κύ-
ριους άξονες της οπτικοακουστικής παιδείας και της παιδείας στα Μέσα, γενικότερα. 

Θεωρητικό πλαίσιο: η συμβολή του κινηματογραφικού έργου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

Η συμβολή του κινηματογράφου στην εκπαίδευση έχει αποδειχθεί από την εποχή του 
πρώτου διδάξαντος, του Σ. Φρενέ, και της ένταξής της στο «σχολείο εργασίας» του από 
το 1926, όταν αξίωνε τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τότε εκείνος 
είχε επισημάνει την ανάγκη «το σχολείο να προσαρμόσει όχι μόνο τους χώρους, τα 
προγράμματα και τα ωράριά του αλλά και τα εργαλεία της δουλειάς του, τα τεχνικά 
του μέσα, τις ουσιαστικές κατακτήσεις της προόδου της εποχής του στη νέα πραγματι-
κότητα» (Φρενέ, 1977) του 20ού τότε αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά τα μέσα συγκατέλεγε 
και την «κινηματογραφική μηχανή», και διέθετε μια τέτοια (Pathé Baby), που τον βοη-
θούσε να προβάλλει, την τελευταία ώρα κάθε Τετάρτης, ταινίες τις οποίες δημιουργού-
σαν τα ίδια τα παιδιά. Οι ταινίες αυτές «αποτελούσαν μια ζωντανή και ανάγλυφη έκ-
φραση» της ζωής των παιδιών, γι αυτό και διέθεταν «μαζί με τα κείμενά τους μια τε-
ράστια υποβλητική δύναμη» (Φρενέ, 1977) και επιβεβαίωναν «τις εποικοδομητικές και 
δημιουργικές ιδιότητες του κινηματογράφου» (Φρενέ,1977) στη μαθησιακή διαδικα-
σία. 

Σήμερα, πλέον, θεωρείται αναντίλεκτη η αξία του αλλά και προτεινόμενη, και προς 
αυτήν την κατεύθυνση κινούνται τα πορίσματα του 8ου συνεδρίου με θέμα “Παιδί και 
Κινηματογράφος” των Ευρωπαίων υπουργών τον Οκτώβριο του 1996 στη Βουδαπέ-
στη, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα εξής: 

 – Οι νέοι πρέπει να αποκτήσουν κριτικό πνεύμα όσον αφορά τα οπτικοακουστικά μέσα 
επικοινωνίας γενικά και ειδικότερα τον κινηματογράφο. 

– Η εκπαίδευση στα σχολεία πρέπει να περιλαμβάνει προγράμματα σχετικά με τον κι-
νηματογράφο και να παρέχει ειδική εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς. 
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– Πρέπει να δημιουργούνται και εξωσχολικά εργαστήρια κινηματογράφου και βίντεο 
για παιδιά και νέους. 

Η πρακτική εφαρμογή αυτών των πορισμάτων της πολιτικής πια ηγεσίας, έχει αποδεί-
ξει ότι η σωστή «διαχείριση» του κινηματογράφου μπορεί να προσφέρει αμέτρητες 
δυνατότητες κοινωνικής μάθησης και αισθητικής καλλιέργειας στους ανήλικους θεα-
τές. Επίσης, ως ένα «άλλος» παροχέας περιεχομένου, μπορεί να συμβάλλει σε μια ρε-
αλιστικότερη πρόσληψη της πραγματικότητας, σε μια κοινωνική νοημοσύνη, την κοι-
νωνιογνωσία, γεφυρώνοντας τις γνώσεις των ανηλίκων με τις εμπειρίες του εξω-κινη-
ματογραφικού κόσμου. (Ανδριοπούλου, 2010). Οι ταινίες μικρού μήκους, μάλιστα, εί-
ναι ένα ιδιαίτερο δείγμα κινηματογραφικής γραφής που μπορεί να εφαρμοστεί με επι-
τυχία στο σχολείο εξαιτίας της μικρής διάρκειας, η οποία συνεπάγεται την επαρκή δι-
δακτική αποδόμησή τους σε επιτρεπτό σχολικό χρόνο. Τα έργα μικρού μήκους λει-
τουργούν όπως η ποίηση έναντι της πεζογραφίας: περιέχουν έντονο, γλαφυρό λόγο και 
πολυσημία, είναι πυκνογραμμένα και πολυεπίπεδα και, ως εκ τούτου, ανοιχτά σε ποι-
κίλες ερμηνείες. Τέλος, οι ταινίες μικρού μήκους δεν υπόκεινται σε εμπορικές πρακτι-
κές αλλά αποτελούν συνήθως πειραματικά προϊόντα και οι μαθητές είναι ελεύθεροι να 
απολαύσουν μία φιλμική εμπειρία με έμφαση στην εικόνα, το λόγο και την κίνηση 
(Ανδριοπούλου, 2010). 

Υποστηρικτική, επίσης, είναι η θεωρία της Cary Bazalgette για τη σπουδαιότητα που 
έχει η κινηματογραφική παιδεία, και, γενικότερα, η μελέτη της εικόνας των Μέσων 
στον μιντιακό γραμματισμό των νεαρών ατόμων. Θεωρεί, μάλιστα, ότι το παιδί που 
έρχεται σε επαφή με την εικόνα της τηλεόρασης και του κινηματογράφου αποκτά τις 
δεξιότητες του γραμματισμού (όπως να καταλήγει σε συμπεράσματα από επισημάνσεις 
στο κείμενο, να προβαίνει σε αφηγηματικές προβλέψεις, να εικάζει τις συγγραφικές 
προθέσεις, να αναγνωρίζει τον σκοπό του συγγραφέα κλπ) παράλληλα με την ανά-
γνωση των βιβλίων ή, ακόμη, και πριν φτάσει στην ανάγνωση (Bazalgette, 2011).  

Από την άλλη πλευρά, σημασία έχει και η παρακολούθηση της ταινίας στα πλαίσια της 
σχολικής τάξης, που υπαγορεύει εκ των πραγμάτων μία ιδιαίτερη αλληλεπίδραση του 
παιδιού με το περιβάλλον του, και ενδεχομένως το επηρεάζει στον τρόπο θέασης και 
πρόσληψης του περιεχομένου της. Ωστόσο, δεν παύει, παρά την ομαδικότητα της πα-
ρακολούθησης, η διαδικασία της κινηματογραφικής ανάγνωσης και αποκωδικοποίη-
σης να είναι αυστηρά ιδιωτική υπόθεση, συνάρτηση πολλών εξατομικευμένων παρα-
μέτρων για το κάθε παιδί. Κι εδώ είναι, ακριβώς, το πεδίο ελευθερίας που αφήνει η 
Τέχνη σε κάθε κοινωνό της να (συν)δημιουργεί το νόημά της και να το κάνει κτήμα 
του.  

Με το σκεπτικό αυτό και από τις δυνατότητες που μας παρέχει ο τεχνικός εξοπλισμός 
του σχολείου, κυρίως όμως από την ανάγκη αξιοποίησης κι άλλων διδακτικών μεθό-
δων, προκειμένου το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό, διαδραστικό και προσαρμοσμένο 
στην πραγματικότητα των διδασκομένων, αναζητήσαμε μικροφίλμ που να προσεγγί-
ζουν όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της εφηβείας, η οποία αποτελεί θεματικό 
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κύκλο στη διδασκαλία της γλώσσας της Α΄ λυκείου, και να τα συνδυάσουμε με αυτόν. 
Τα κριτήρια επιλογής, επομένως, ήταν παιδαγωγικά και όχι καλλιτεχνικά, όπως ίσως 
επιβάλλεται να είναι σε άλλες περιπτώσεις. Όλα τα μικροφίλμ εντάσσονταν στην ίδια 
θεματική, ενώ ήταν βέβαιο ότι τα παιδιά δεν τα είχαν ξαναδεί, και οι πρωταγωνιστές 
τους, μεταξύ των οποίων και η σκηνοθέτης σε ένα από αυτά, δεν ήταν επαγγελματίες 
αλλά ανώνυμοι έφηβοι. 

Σκοπός του εγχειρήματος, λοιπόν, είναι η διδασκαλία μιας θεματικής ενότητας στη 
νεοελληνική γλώσσα μέσω του κινηματογράφου / μικροφίλμ, προκειμένου να εμπλου-
τιστεί η διδακτική πράξη και πρακτική με την αξιοποίηση ενός ισχυρού εποπτικού μέ-
σου, και να οδηγηθούμε στην εκπλήρωση των διδακτικών μας στόχων από έναν δια-
φορετικό «δρόμο», προσφιλή στο κοινό μας, έναν δρόμο που οδηγεί εξάλλου στην ίδια 
την Τέχνη. 

Επιμέρους στόχοι 

Οι στόχοι μας αυτοί δεν είναι παρά οι στόχοι του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσ-
σας, προσαρμοσμένοι από άποψη περιεχομένου στον θεματικό κύκλο «Εφηβεία». Πα-
ράλληλα, εξίσου σημαντικοί είναι οι στόχοι που αφορούν στην «κινηματογραφική παι-
δεία» των παιδιών μας. Συνοψίζονται, εν ολίγοις, στο να μπορούν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες : 

Σε επίπεδο γνώσεων 

− να αναγνωρίσουν τα ποικίλα χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας  
− να αναφέρουν / αναλύουν «αποκωδικοποιώντας» την εικόνα τις πληροφορίες που 

τους παρέχει πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά 
− να προεκτείνουν με προσωπικές τους εκτιμήσεις και σχολιασμούς τον προβληματισμό 

που μεταδίδει η ταινία 
− να αξιολογούν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν τα θέματα από τη σκηνοθε-

τική οπτική 
− να εκπαιδευτούν στην κινηματογραφική γλώσσα  
− να αναζητήσουν ακόμη πιο επιλεκτικά προϊόντα και είδη (ντοκιμαντέρ κλπ), δηλαδή 

να τονώσουν την «φιλαναγνωσία του κινηματογράφου» 
− να παραγάγουν λόγο επιχειρηματολογικό αλλά δημιουργικό – λογοτεχνικό, δηλαδή 

να εξασκηθούν σε διάφορα είδη κειμένου 

Σε επίπεδο στάσεων/αξιών 

− να αποδέχονται ή / και να απορρίπτουν το σύστημα αξιών των ηρώων αλλά και τον 
τρόπο με τον οποίο αποδόθηκε αυτό από τον σκηνοθέτη 

− να αναστοχάζονται τις δικές τους αξίες και, ενδεχομένως, να τις επαναπροσδιορί-
ζουν, εκτιμώντας τες ως παρατηρητές τους  
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− να ανταποκρίνονται με λογική αλλά και συναίσθημα στα όσα παρακολουθούν, κατα-
λήγοντας συνειδητά στην αποδοχή ή την απόρριψή τους 

− να αποτιμούν τις συμβάσεις και την αισθητική του κινηματογραφικού λόγου και της 
εικόνας 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

− να παρακολουθούν με εγρήγορση  
− να εξασκηθούν στην ομαδική παρακολούθηση και να εφαρμόσουν κανόνες, όπως η 

απουσία σχολίων, η σιγή κλπ 
− να αναπτύσσουν διάλογο με επιχειρηματολογία  
− να δημιουργήσουν ένα καλλιτέχνημα  

Μέθοδος διδασκαλίας: Ακολουθήθηκε η άμεση μέθοδος διδασκαλίας αλλά και η ε-
παγωγική-συνθετική. Μορφή διδασκαλίας: Μονολογική και διαλογική εναλλάξ. 

Χρόνος και διάρκεια: Απαιτήθηκαν για την προβολή του πρώτου μικροφίλμ 15 λεπτά, 
για το δεύτερο 20 και για το τρίτο 18, εντός του διώρου της γλωσσικής διδασκαλίας, 
το οποίο ολοκληρώθηκε με συζήτηση για το έργο και ευρύτερο προβληματισμό, που 
συνδυάστηκε με τον θεματικό κύκλο της «Εφηβείας». Σε ένα επιπλέον δίωρο παρου-
σιάστηκαν οι εργασίες των παιδιών κι έγινε σχολιασμός τους από τους συμμαθητές 
τους. 

Πορεία της διδασκαλίας: Έχουμε κατά νου και εφαρμόζουμε τις θέσεις των ειδικών 
του κινηματογράφου (Κούρτη κ.ά., 2009) για τους τρεις τρόπους μελέτης μιας ταινίας, 
τους οποίους και ακολουθούμε: α) Γίνεται μία σύντομη εισαγωγή με την οποία αναφε-
ρόμαστε σύντομα στον τρόπο με τον οποίο γίνεται ένα μικροφίλμ και για τους «κώδικες 
της κινηματογραφικής γλώσσας» (οδός της πληροφόρησης). Εδώ, επίσης, ενημερώ-
νουμε τα παιδιά για τον τρόπο που αυτό «εντάσσεται» στο μάθημα, δηλαδή γίνεται 
σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, καθώς αφορά στη διδασκαλία του θεματι-
κού κύκλου «εφηβεία». β) Παρακολουθούμε το μικροφίλμ και μετά την ολοκλήρωσή 
του γίνεται συζήτηση για τα θέματα που αφορούν το περιεχόμενό της, τον τρόπο που 
πραγματεύεται τα θέματα της εφηβείας η δημιουργός της, τις αισθητικές επιλογές της 
κλπ. (η συλλογιστική οδός). γ) τα παιδιά «αλληλεπιδρούν» με το έργο γράφοντας αλ-
λιώς το τέλος του ή κάποιους διαλόγους, προσθέτοντας σκηνές, δραματοποιώντας ένα 
άλλο θέμα της εφηβικής ζωής κ.λ.π (η παραγωγική οδός).  

Τα μικροφίλμ και η συσχέτισή τους με τον θεματικό κύκλο «εφηβεία» 

Και τα τρία μικροφίλμ είναι δημιουργίες της σκηνοθέτιδος Μαριτίνας Πάσαρη, η οποία 
μας παραχώρησε, κατόπιν επικοινωνίας μαζί της, τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτά 
από το vimeo. Το πρώτο μικροφίλμ έχει τον τίτλο «Πρώτη φορά» 
(https://vimeo.com/126801867) και αναφέρεται στον πρώτο έρωτα αλλά και την υπο-
νοούμενη σαρκική του εκπλήρωση. Η νεαρή ηρωίδα, τελειόφοιτη και πρωταγωνίστρια 
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στο έργο που πρόκειται να παρουσιάσει η θεατρική ομάδα του σχολείου της, ερωτεύε-
ται τον συμπρωταγωνιστή συμμαθητή της, χωρίς όμως να έχει την αναμενόμενη αντα-
πόκριση από αυτόν, οπότε, μετά από κάποιες συγκυρίες, βιώνει την πρώτη της ερωτική 
επαφή με ένα άλλο αγόρι της παρέας.  

Με μεγάλη ωριμότητα και ενδιαφέρον οι μαθητές και οι μαθήτριες εστιάστηκαν στα 
θέματα έρωτας και αγάπη, που περιέχονται άλλωστε και στο σχολικό εγχειρίδιο, συ-
ναισθηματική ματαίωση, διαχείριση έντονων καταστάσεων και συγκρούσεων, φιλικές 
σχέσεις. 

Το δεύτερο μικροφίλμ με τίτλο «Τι ώρα θα γυρίσεις;» (https://vimeo.com/83372682) 
αφορά στη σχέση μιας (αλλά και κάθε) έφηβης με τη μητέρα της, παρουσιάζοντας την 
πρώτη να επιδιώκει την ανεξαρτησία και το κυνήγι του ονείρου της ερχόμενη συχνά σε 
σύγκρουση με τον προστατευτισμό της δεύτερης. Πολύ δυνατές συγκινησιακές σκηνές 
θα φέρουν τα παιδιά αντιμέτωπα με τα θέματα του «χάσματος των γενεών», της πολυ-
επίπεδης διαπάλης αλλά και του άρρηκτου δεσμού μητέρας και κόρης, την ανάγκη των 
νέων για ανεξαρτησία αλλά και για καταφυγή στη γονεϊκή θαλπωρή, μπροστά στις δυ-
σκολίες της ζωής. Επιπλέον, θίγονται θέματα φιλικών σχέσεων στην εφηβεία, αυτοει-
κόνας και διαχείρισής της, απόκτησης προσωπικού στιλ αλλά και ταυτότητας των εφή-
βων, έρωτα, μονογονεϊκών οικογενειών και ζυμώσεων των μελών τους με νέα «υπο-
ψήφια» μέλη. 

Τέλος, στο τρίτο μικροφίλμ με τίτλο «Σπίτι με κήπο» (https://vimeo.com/131867367 
password: openit), η υπόθεση αφορά μία από τις παραβατικές συμπεριφορές κάποιων 
εφήβων, τη χρήση ουσιών, και ό,τι επακόλουθο φέρουν, όπως τη διάλυση και την οι-
κονομική επίσης καταστροφή των οικογενειών των εφήβων, την απομάκρυνση από την 
οικογένεια, τα συγκρουόμενα μεταξύ τους αισθήματα του μίσους προς την οικογένεια 
αλλά και της επώδυνης νοσταλγίας της. Επίσης, οι σχέσεις μεταξύ αδελφών, η εξιδα-
νικευμένες οικογενειακές στιγμές και η ματαίωση όλων αυτών, μαζί και του έρωτα από 
τον παραβατικό έφηβο γίνονται αντικείμενο προβληματισμού. 

Χωρίς να απαρνηθούμε τη μεθοδολογία που εκθέσαμε πριν (Κούρτη κ.ά., 2009), πα-
ρατηρούμε ότι συγκλίνει σε αυτήν και η θεωρία των «3 Cs» της Cary Bazalgette, κι ότι, 
με το εγχείρημά μας, έχουμε συμβάλει και στον μιντιακό εγγραμματισμό των μαθητών 
μας. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω θεωρία είναι μία πρόταση για ένα «καταστατικό 
μιντιακού εγγραμματισμού» των νέων, βασισμένου στα θεμελιώδη στοιχεία/παραμέ-
τρους της πολιτιστικής, κριτικής και δημιουργικής «μιντιακής μόρφωσης» (Bazalgette, 
2007). Έτσι, και στο δικό μας μάθημα, την παρακολούθηση ακολουθεί κάθε φορά σχε-
τική συζήτηση με εντοπισμό του κύριου και των επιμέρους νοημάτων, τα οποία κατα-
γράφουμε στον πίνακα και, παράλληλα, τα σχολιάζουμε, όπως θα κάναμε με την αντι-
μετώπιση ενός γραπτού κειμένου, και τα συνδέουμε με τον θεματικό μας κύκλο: αυτό 
αντιστοιχεί στην κριτική παράμετρο (η οποία συσχετίζεται με τη συλλογιστική οδό 
(Κούρτη κ.ά., 2009)) . Το ενδιαφέρον και η πρωτοτυπία είναι ότι συχνά προκαλούνται 
αντιλογίες, καθώς τα παιδιά προσλαμβάνουν διαφορετικά τα νοήματα που εκτίθενται, 
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στηριζόμενα στην ερμηνεία των ηθοποιών (βλέμματα, κίνηση, μιμόγλωσα), δηλαδή όχι 
μόνο στο κείμενο – εν προκειμένω το σενάριο- αλλά και στα εξωκειμενικά στοιχεία. 
Εξασκούνται, έτσι, σε ένα είδος δημιουργικής ανάγνωσης της εικόνας και της δραμα-
τικής τέχνης, εξοικειώνονται με την κινηματογραφική γλώσσα, την αναγνώριση των 
κινηματογραφικών συμβάσεων κλπ.: αυτό αναλογεί στην πολιτιστική παράμετρο (η 
οποία συσχετίζεται με την οδό της πληροφόρησης (Κούρτη κ.ά., 2009)). Η αξιολόγηση 
γίνεται και με εργασίες για το σπίτι. Αυτές αφορούν τόσο στη συνέχιση-ανάπτυξη του 
κριτικού προβληματισμού για ένα ή περισσότερα από τα θέματα που καταγράφτηκαν 
στην τάξη με τη μορφή παραγωγής λόγου, άρα σε κείμενο επιχειρηματολογίας που 
συνδέεται άμεσα με το μάθημα της γλώσσας, όσο και την παραγωγή δημιουργικών 
κειμένων που προσεγγίζουν τη λογοτεχνία. Ένα από αυτά μπορεί να είναι συγγραφή 
μιας σκηνής εκ μέρους τους, που δεν υπάρχει στο σενάριο, ή να δώσουν ένα διαφορε-
τικό τέλος στην ιστορία. Άλλο αφορά στη συγγραφή σεναρίου, σε δραματοποίηση ή 
σε δημιουργία δικού τους φιλμ: με τα τελευταία επιτυγχάνεται η προτεινόμενη δη-
μιουργική παράμετρος (η οποία συσχετίζεται με την παραγωγική οδό (Κούρτη κ.ά., 
2009)). Θεωρούμε, λοιπόν, ότι παράλληλα με τους στόχους του γλωσσικού μαθήματος 
προσεγγίζουμε μέχρι έναν βαθμό και τον εγγραμματισμό των παιδιών στα επικοινω-
νιακά μέσα, και μάλιστα αυτά της εικόνας. 

Αξιολόγηση -Αποτελέσματα 

Η εφαρμογή αυτής της πρακτικής έτυχε ένθερμης υ/αποδοχής από το μαθητικό κοινό, 
που ζήτησε να επαναληφθεί το εγχείρημα και με άλλες ευκαιρίες – όπως και έγινε. Το 
γνωστικό αντικείμενο έγινε ακόμη πιο εύληπτο και «χειροπιαστό», ενώ αποσοβήθηκε 
εντελώς η μαθητική πλήξη, καθώς ακόμη και οι πλέον συνεσταλμένοι μαθητές συμμε-
τείχαν με την ενεργητική θέαση και, κατόπιν, συζήτηση. Οι διδακτικοί στόχοι του 
γλωσσικού μαθήματος επιτεύχθηκαν τόσο σε επίπεδο παραγωγής προφορικού λόγου, 
όσο και επιχειρηματολογικού, αλλά και δημιουργικού-λογοτεχνικού: διεξήχθησαν εν-
διαφέροντες διάλογοι, όπου τα παιδιά επιχειρηματολόγησαν για τα θέματα που έθιξε η 
συγγραφέας-σκηνοθέτης, αλλά και αντιλογίες, καθώς, ορμώμενα από το προσωπικό 
τους σύστημα αξιών, υπερασπίστηκαν ή αποδοκίμασαν όσα παρακολούθησαν. Πυρο-
δότησαν τη φαντασία τους με υποθέσεις που θα στήριζαν τους ισχυρισμούς τους «με-
ταφράζοντας» τα οπτικά ερεθίσματα. Επιπλέον, παρήχθησαν εξαιρετικά κείμενα δη-
μιουργικής γραφής, με τα οποία συνδέθηκε το μάθημα της γλώσσας με αυτό της λογο-
τεχνίας, και εμπλουτίστηκε το σχολικό περιοδικό. Για παράδειγμα, τα παιδιά εισήλθαν 
στην «κινηματογραφική ψευδαίσθηση» γράφοντας τους διαλόγους ή το σενάριο που 
θα τους άρεσε να συνεχίζει την υπόθεση που είδαν ακολουθώντας τις χωροχρονικές 
συμβάσεις που παρακολούθησαν ή ανατρέποντάς τες, «αφομοιώνοντας» στη γραφή το 
ύφος των ηρώων. Οδηγήθηκαν, έτσι, μέσα από έναν άλλο δρόμο στο αποτέλεσμα που 
και τα δύο μαθήματα (γλώσσα, λογοτεχνία) επιδιώκουν, την παραγωγή δοκιμιακών 
αλλά και δημιουργικών/λογοτεχνικών αξιώσεων κειμένων. Μεγάλο πλεονέκτημα ήταν 
το σύντομο της προβολής, τόσο από την άποψη του χρόνου όσο και από άποψη περιε-
κτικότητας του προβαλλόμενου μηνύματος, το οποίο λειτούργησε ευθύβολα και ακα-
ριαία. Σε δεύτερο επίπεδο, θεωρούμε ότι επιτεύχθηκε ένας μη προκαθορισμένος 
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στόχος, η αποστασιοποιημένη αυτοπαρατήρηση της γοητευτικής όσο και δύσκολης αυ-
τής φάσης της ζωής του ανθρώπου, η εφηβεία, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. 

Άρα αποδείχτηκε γι άλλη μια φορά, ότι τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, αν ενταχθούν 
με σωστό τρόπο στην εκπαίδευση, ως διδακτικά μέσα και ως αντικείμενα μελέτης, μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην επιζητούμενη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και καινοτομία, 
τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, να συνδέσουν το σχολείο με τη ζωή 
– η αρχή της εγγύτητας προς τη ζωή αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις διδακτικές αρχές, 
να εμπλουτίσουν την εμπειρία μάθησης, να εγγραμματίσουν τεχνολογικά και πολιτι-
σμικά τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ειδικότερα, η εκπαίδευση στον κινηματογράφο 
εντάσσεται στην ευρύτερη εκπαίδευση στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, που ως μέρος 
της σύγχρονης κουλτούρας, και μάλιστα της ζωής των νέων, δε θα πρέπει να αγνοού-
νται ή να δαιμονοποιούνται από τους φορείς αγωγής και παιδείας. Οι τελευταίοι οφεί-
λουμε, αντιθέτως, να προετοιμάζουμε τους ανήλικους μαθητές μας για να ωφεληθούν 
από την επαφή τους με αυτά. 

Απαραίτητη εν προκειμένω κρίνεται η εκπαίδευση των διδασκόντων προς αυτόν το 
σκοπό, ώστε να εξασφαλιστεί το ποιοτικό διακύβευμα της πρακτικής αυτής. 
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Περίληψη  

Οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, όπως η αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων είναι σε 
εφαρμογή εδώ και πολλά χρόνια, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα οφέλη για 
τους μαθητές είναι συχνά πολλαπλά μια και μέσα από τις διαφορετικές πρακτικές κα-
λούνται σε αναστοχασμό που περιλαμβάνει τις πρακτικές μελέτης που ακολουθούν, τις 
πρακτικές αποτίμησης των εργασιών που καταθέτουν, την συνειδητοποίηση εκ μέρους 
τους του ποσοστού της κατάκτησης και της εμπέδωσης του μαθησιακού αντικειμένου 
με το οποίο ασχολήθηκαν. Στην εργασία αυτή αξιοποιείται η μεθοδολογία της αξιολό-
γησης μεταξύ ομοτίμων σε μία τάξη Γυμνασίου, από τους ίδιους τους μαθητές, στο 
μάθημα της γαλλικής.  

Λέξεις-Κλειδιά: ομότιμη αξιολόγηση, peer evaluation, πίνακας διαβαθμισμένων κρι-
τηρίων, evaluation rubric, κόμικς  

Εισαγωγή  

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την εφαρμογή της αξιολόγησης μεταξύ ομοτίμων (συμ-
μαθητών) μέσα από μία ομαδοσυνεργατική διδακτική προσέγγιση, βασισμένη στην α-
ξιοποίηση ενός λογισμικού δημιουργίας κόμικ.  

Μεθοδολογία - Προβληματική  

Οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, παρ’όλο που δεν είναι σε ισχύ επίσημα στη Δη-
μόσια Εκπαίδευση, μπορούν αν συνεισφέρουν πολλά στην ευαισθητοποίηση των μα-
θητών, στην αυτοεπίγνωση και στην αυτογνωσία τους μέσα από πολλές ανάλογες πρα-
κτικές. Η αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων, εφαρμοσμένη σε μαθητές Γυμνασίου, είναι 
ενδεχομένως δυνατόν να συμβάλλει θετικά στον αναστοχασμό των μαθητών σχετικά 
με τη μαθησιακή διαδικασία, στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, να τους ωθήσει 
να ενσκύψουν πάνω στις πρακτικές που ακολουθούν ίσως και να αναθεωρήσουν , να 
ενδυναμώσει το αίσθημα ευθύνης, να συνειδοητοποιήσουν άλλους δρόμους σκέψης 
και εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου.  

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια σκεφτήκαμε και σχεδιάσαμε την υλοποίηση μιας πειραματι-
κής εφαρμογής της ομότιμης αξιολόγησης, μέσα στην τάξη, η οποία προέβλεπε την 
εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών στο σχεδιασμό μιας σχάρας αξιολόγησης, 
και συγκεκριμένα, ενός πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (evaluation rubric). Με 
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αυτόν τον τρόπο είχαν ένα επιπλέον κίνητρο για να συμμετάσχουν στην όλη διαδικα-
σία. Η εργασία την οποία κλήθηκαν να υλοποιήσουν και στη συνέχεια να αξιολογή-
σουν ήταν μια ψηφιακή αφήγηση με λογισμικά κόμικς, τα οποία είναι προσιτά και συμ-
βατά με τα ενδιαφέροντα των εφήβων. Με την εφαρμογή αυτού του συνδυασμού, εί-
χαμε ως στόχο να κινητοποιηθεί το σύνολο της τάξης, μέσα από ένα καινοτόμο σχέδιο 
εργασίας, η αξιολόγηση του οποίου θα γινόταν από τους ίδιους τους μαθητές και τις 
μαθήτριες με την μέθοδο της αξιολόγησης μεταξύ ομοτίμων. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε 
με τρία τμήματα της Β΄ τάξης του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου, στο μάθημα της 
γαλλικής γλώσσας, το σχολικό έτος 2015-16. 

Είναι γνωστό ότι τα κόμικς είναι εξαιρετικά προσφιλή στα παιδιά και τους εφήβους. Ο 
συνδυασμός εικόνας και κειμένου τα καθιστά ευχάριστα, εύληπτα και κατανοητά από 
παιδιά κάθε ηλικίας. Επιπλέον τα μηνύματα που μεταφέρουν εκφέρονται με λιτό και 
άμεσο τρόπο, ο οποίος εξάπτει και διεγείρει τη δημιουργική φαντασία. Οι μαθητές α-
νταποκρίνονται γρήγορα και κατανοούν εύκολα τον κώδικα της γελοιογραφίας και των 
κόμικς (Παπαγιαννοπούλου, 2013). 

Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε με την μέθοδο ομαδοσυνεργατικής εργασίας (project), 
για την οποία πολλά έχουν γραφεί κατά τα τελευταία χρόνια. Ως μεθοδολογικές βάσεις 
αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω μελέτες: «Η μέθοδος πρότζεκτ» του Frey (1986), η αντί-
στοιχη μελέτη του Perrenoud (2002), όπως και το έργο «Η Καινοτομία των Ερευνητι-
κών Εργασιών στο Νέο Λύκειο» του Ματσαγγούρα (2011). 

Για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των μαθητών ακόμη περισσότερο, προβλέψαμε την 
επιλογή να δουλέψουν οι ίδιοι πάνω σε ένα κείμενο κριτηρίων αξιολόγησης το οποίο 
θα είχαν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν και να συνδιαμορφώσουν στην τελική του 
μορφή. Επιπλέον βασιζόμενοι στους Alibec & Sandiuc (2015) υποθέσαμε ότι η γνώση 
των κριτηρίων αξιολόγησης πριν από την υλοποίηση της εργασίας θα συνέβαλε πολύ 
στην βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Για να ελέγξουμε αυτήν την παράμετρο, 
εφαρμόσαμε την παραπάνω προσέγγιση σε δύο από τα τρία τμήματα της Β΄ Γυμνασίου 
τα οποία πραγματοποίησαν την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τα τμήματα Β2 και Β3 
θα είχαν εκ των προτέρων γνώση των κριτηρίων αξιολόγησης και θα συμμετείχαν στην 
διαμόρφωσή τους, ενώ το τμήμα Β4 θα ακολουθούσε την ίδια διαδικασία αλλά χωρίς 
οι ομάδες να γνωρίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης εκ των προτέρων. Αναμέναμε ότι οι 
εργασίες των τμημάτων Β2 και Β3 θα κινούνταν σε υψηλότερο επίπεδο σύμφωνα με 
τα κριτήρια του πίνακα διαβαθμισμένων κριτηρίων.  

Τέλος, η ύπαρξη του πίνακα καθόριζε και τον τρόπο αξιολόγησης μεταξύ ομοτίμων. Η 
αξιολόγηση θα υλοποιούνταν βάσει των προκαθορισμένων κριτηρίων και θα υπήρχε 
γραπτή αιτιολόγηση της μοριοδότησης ανά κριτήριο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται 
η έκφραση μιας υποκειμενικής βιαστικής κρίσης, αφού θα πρέπει αυτή να αιτιολογείται 
σύμφωνα με τα αναλυτικά και συγκεκριμένα κριτήρια. Με την υιοθέτηση αυτής της 
μεθόδου αναμέναμε την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ώριμη εκφορά κρίσης 
-τουλάχιστον μετά από προβληματισμό- όπως και την αποδοχή της από τους 
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αξιολογούμενους, αφού θα ήταν αιτιολογημένη.  

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση – Θεωρητικό πλαίσιο 

Ομότιμη αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση είναι μια σημαντική παράμετρος της διδασκαλίας που δίνει στους εκ-
παιδευτικούς μεγάλη ισχύ απέναντι στους μαθητές. Από τη μεριά τους, οι μαθητές δί-
νουν μεγάλη σημασία στους βαθμούς, γεγονός που προκαλεί συχνά κάποια αμηχανία 
σε μερικούς εκπαιδευτικούς, διότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν και να υπονομεύσουν την ορθή και δίκαιη τους κρίση. Τέτοιους παράγο-
ντες αποτελούν η διάσταση προσωπικότητας ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και το μα-
θητή, η υπερφόρτωση του εκπαιδευτικού αφού έχει να αξιολογήσει μεγάλο αριθμό σε 
σύντομο χρονικό διάστημα και. τέλος, η ιδεολογική μεροληψία αφού μπορεί να υπάρ-
χει διάσταση απόψεων σε κάποιο αντικείμενο λόγω ιδεολογίας.  

Αυτοί κυρίως αλλά και άλλοι παράγοντες οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς σε μια και-
νούργια προβληματική σχετικά με την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα οι ανεπάρκειες του 
συστήματος της αριθμητικής αξιολόγησης οδήγησαν στην ανάπτυξη εναλλακτικών 
τρόπων αξιολόγησης, ένας εκ των οποίων είναι η ομότιμη αξιολόγηση (peer 
evaluation), (Brown, 1979).  

Πράγματι οι εκπαιδευτικοί συχνά συμπεριλαμβάνουν την αυτοαξιολόγηση και την ο-
μότιμη αξιολόγηση ως εργαλεία της διδακτικής διαδικασίας με ομαδoσυνεργατικές τε-
χνικές (Ohland et al., 2012) και αυτό επειδή η ομότιμη αξιολόγηση είναι ένας αποτε-
λεσματικός τρόπος να εμπλακούν όλοι οι μαθητές σε ομαδικές δραστηριότητες. Ενδια-
φέρον παρουσιάζει η έρευνα των Hye-Jung & Cheolil (2012) σχετικά με τα θέματα 
(κριτήρια) που είναι σημαντικά για τους μαθητές όταν αξιολογούν συμμαθητές τους, 
κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι αυτά αφορούσαν περισσότερο στα διαχειριστικά, δια-
δικαστικά και κοινωνικά θέματα παρά στα ακαδημαϊκά. Με άλλα λόγια, οι μαθητές 
εκτιμούν την κοινωνική συνεισφορά σε πεδία όπως είναι η οργάνωση ή ο συντονισμός, 
πολύ περισσότερο από την γνωστική συνεισφορά. 

Μια άλλη έρευνα των Mulder et al. (2014), αποδεικνύει ότι η εμπλοκή των μαθητών 
στην ομότιμη αξιολόγηση έχει πολλά παιδαγωγικά πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα ε-
ντόπισαν ότι οι μαθητές θεωρούν ευεργετική την ομότιμη αξιολόγηση, καθώς η εφαρ-
μογή της οδήγησε στη βελτίωση των εργασιών που παρέδιδαν προς αξιολόγηση, με 
αυτούς τους των οποίων η επίδοση ήταν κάτω από το μέσο όρο να επωφελούνται πε-
ρισσότερο. Τα ερευνητικά αυτά δεδομένα επιβεβαιώνουν με σαφήνεια ότι η συμμετοχή 
σε ομότιμη αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της επίδοσης και 
σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων (evaluation rubrics) 

Αναφορικά με τους πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων, οι Reddy & Andrade (2010) 
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διαπίστωσαν ότι οι μαθητές αξιολογούν θετικά τους πίνακες διαβαθμισμένων κριτη-
ρίων (rubrics) και αρκετοί εκπαιδευτικοί συμφωνούν με αυτό, υπάρχουν όμως και άλ-
λοι που αντιστέκονται στη χρήση τους.  

Οι πίνακες διαβαθμισμένων κριτηρίων δυνητικά προωθούν τη μάθηση και βελτιώνουν 
την καθοδήγηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι, αφού δηλώνουν ρητά τις προσδο-
κίες και τα κριτήρια αξιολόγησης. Επιπρόσθετα διευκολύνουν την ανατροφοδότηση 
και την αυτοαξιολόγηση (Jonsson & Svingby, 2007).  

Επιπλέον, κατά τους Jonsson & Svingby (2007), η χρήση του πίνακα διαβαθμισμένων 
κριτηρίων ευνοεί την αξιοπιστία της αξιολόγησης, ειδικά όταν είναι αναλυτική, σχετί-
ζεται με το αντικείμενο και συμπληρώνεται με υποδείγματα και εκπαίδευση για την 
αξιολόγηση. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι οι πίνακες διαβαθμισμένων κριτη-
ρίων δεν εξασφαλίζουν από μόνοι τους την έγκυρη κρίση, συνεπώς, τα κριτήρια πρέπει 
να είναι καλά σταθμισμένα και έγκυρα (Jonsson & Svingby, 2007) όπως και αποδεκτά 
από τους συμμετέχοντες στην αξιολόγηση δηλαδή τους αξιολογητές και τους αξιολο-
γούμενους. Επιπλέον, οι μελέτες σχετικά με την αξιοπιστία των πινάκων διαβαθμισμέ-
νων κριτηρίων έχουν εντοπίσει ότι η περιγραφή των κριτηρίων πρέπει να είναι κατα-
νοητή σε αυτούς που καλούνται να τα χρησιμοποιήσουν (Reddy & Andrade, 2010). 

Αξιοποίηση των κινουμένων σχεδίων στην εκπαίδευση  

Οι Dalacosta et al. (2009) διαπίστωσαν στις έρευνές τους ότι η αξιοποίηση κόμικ αυ-
ξάνει την κατανόηση και την ικανότητα μάθησης σε συγκεκριμένα αντικείμενα θετι-
κών επιστημών, που είναι συνήθως δύσκολο να κατανοήσουν οι νεαροί μαθητές. Οι 
εφαρμογές δημιουργίας κόμικ αποτελούν ένα δημιουργικό και ευχάριστο εργαλείο στο 
οποίο οι μαθητές εύκολα εκπαιδεύονται. Υπάρχει επιπλέον μεγάλη διαθεσιμότητα ε-
λεύθερων εφαρμογών που μπορεί να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά αυτής της διδακτικής προσέγγισης εδράζονται σε   τρεις 
άξονες: πρώτον, στην αξιοποίηση των εφαρμογών δημιουργίας κόμικ, δεύτερον στην 
συμμετοχή των μαθητριών και, τρίτον, στην αξιολόγηση των εργασιών μέσω της ομό-
τιμης αξιολόγησης. 

Αξιοποίηση των κόμικς  

Όσον αφορά στην ψηφιακή αφήγηση η οποία αποτελεί βασικό εγγραμματισμό της ε-
ποχής μας όπως επισημαίνουν πολλοί (Tyner, 1998, Goodman, 2003, Peppler & Kafai, 
2007,) πρόκειται –όσον αφορά στην εκπαίδευση – για ένα εργαλείο διδακτικής πρακτι-
κής. Οι Tsou, Wang και Tzeng, (2006) ορθά παρατηρούν την αναμφισβήτητη χρησι-
μότητα της ψηφιακής αφήγησης στα γλωσσικά μαθήματα, όπου ασκούνται οι δεξιότη-
τες παραγωγής και κατανόησης λόγου, γραπτού ή προφορικού. Τα οφέλη που αποκο-
μίζει ο μαθητής από την ψηφιακή αφήγηση σύμφωνα με τον Coventry (2009), είναι η 
εμπλοκή και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, αφού έχουν την ευκαιρία να 
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εκφράσουν τις σκέψεις τους και να αναπτύξουν αφηγηματικό λόγο.  

Μεθοδολογία 

1ο στάδιο. Ευαισθητοποίηση, καταιγισμός ιδεών, ορισμός ομάδων, ορισμός στα-
δίων εργασίας. 

Κατά την πρώτη συνάντηση, αρχικά έγινε ευαισθητοποίηση και εισαγωγή των μαθη-
τών στο θέμα. Στη συνέχεια, αφού οι μαθητές και οι μαθήτριες αποδέχτηκαν να υλο-
ποιήσουν την προτεινόμενη ομαδοσυνεργατική εργασία, ακολούθησε συζήτηση και 
καταιγισμός ιδεών σχετικά με τους τρόπους υλοποίησης . Συζητήθηκαν τα διαθέσιμα 
προγράμματα δημιουργίας κόμικ. Κάποιοι από τους μαθητές ή τις μαθήτριες είχαν ήδη 
εργαστεί με τα προγράμματα όπως το Bitstrips και το Pixton. Κάποιοι ανέλαβαν να 
διερευνήσουν της δυνατότητα χρήσης εφαρμογών δημιουργίας κινουμένων σχεδίων 
(animetd video), συγκεκριμένα το Moovly και το Powtoon και να αποφασίσουν για την 
χρήση τους. Με βάση τις ικανότητες και την όποια εμπειρία μαθητών και μαθητριών 
στα προγράμματα δημιουργίας κόμικ, αλλά και άλλα κριτήρια, όπως το επίπεδό γλωσ-
σομάθειάς ορίστηκαν οι ομάδες εργασίες, προσέχοντας ώστε να είναι ανομοιογενείς 
και να υπάρχει διάχυση ικανοτήτων σε όλες. Τέλος οριστικοποιήθηκαν τα στάδια ερ-
γασίας, όπως και ο ρόλος του κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας μέσα στην ομάδα.  

 2ο στάδιο. Παρουσίαση των κριτηρίων, συζήτηση, συνδιαμόρφωση. 

Κατά το δεύτερο στάδιο οι μαθητές και οι μαθήτριες πραγματεύτηκαν τα κριτήρια α-
ξιολόγησης. Επιλέχθηκε από τη διδάσκουσα ένας πρώτος πίνακας διαβαθμισμένων 
κριτηρίων ώστε να υπάρχει μία βάση για συζήτηση και εργασία, και αυτό γιατί οι μα-
θητές και οι μαθήτριες προσέγγιζαν αυτήν τη μέθοδο για πρώτη φορά. Στην αντίθετη 
περίπτωση, εάν δηλαδή δεν προτεινόταν ένα συγκεκριμένο υλικό ως βάση συζήτησης 
και αφήνονταν οι μαθητές να ορίσουν οι ίδιοι κριτήρια αξιολόγησης, υπήρχε ο κίνδυνος 
να χαθούν σε ατέρμονες συζητήσεις και σε δρόμους που δεν θα τελεσφορούσαν. Τα 
προκαθορισμένα κριτήρια και η συζήτηση οδήγησαν στην τελική συνδιαμόρφωση. 
Αυτή η «ημι-κατευθυνόμενη» μέθοδος επιλέχθηκε διότι προάγει την κριτική σκέψη 
των μαθητών και των μαθητριών αλλά μέσα σε πλαίσιο το οποίο δεν επέτρεπε να πε-
λαγοδρομήσουν. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1) φαίνονται τα κριτήρια, έτσι όπως 
τα διαμόρφωσαν οι μαθήτριες και οι μαθητές του τμήματος Β2. 
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Εικόνα 1: Ο πίνακας διαβαθμισμένων κριτηρίων που δόθηκε προς επεξεργασία 

3ο στάδιο: επινόηση του σεναρίου, καταγραφή, διόρθωση, συζήτηση. 

Σε αυτήν την φάση της εφαρμογής, οι ομάδες επιδόθηκαν στην επινόηση ενός 
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σεναρίου, το οποίο επρόκειτο στη συνέχεια να αφηγηθούν ψηφιακά. Τα μέλη της ομά-
δας, συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του σεναρίου, το οποίο αποτελούσε το γλωσ-
σικό υλικό πάνω στο οποίο δημιουργηθεί στη συνέχεια το κόμικ. Συνέταξαν ένα κεί-
μενο στα γαλλικά, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις είχε και διαλογική μορφή. Η διδά-
σκουσα παρέμενε ενεργή και συμμετείχε με την γνώμη της και τα σχόλιά της στα σε-
νάρια που συνέγραφαν οι ομάδες. Ενεθάρρυνε τις πρωτότυπες ιδέες, πρότεινε βελτιώ-
σεις και προσθήκες, επεσήμανε την δυνατότητα εναλλακτικών. Τέλος, βελτίωσε τα μι-
κρά λάθη έκφρασης του τελικού γραπτού κειμένου. Σε αυτό το σημείο, εάν υπάρχει 
χρόνος, μπορεί να παρεμβληθεί ένα ενδιάμεσο στάδιο. Πριν την επιμέλεια των κειμέ-
νων από την διδάσκουσα, είναι δυνατόν οι ομάδες να προβούν οι ίδιες σε διόρθωση 
των κειμένων των άλλων ομάδων. Να προσπαθήσει δηλαδή η μία ομάδα να διορθώσει 
το κείμενο της άλλης ασκώντας έτσι ακόμη περισσότερο την γλωσσική επίγνωση. 
Λόγω έλλειψης επαρκούς χρόνου, δυστυχώς παραλείψαμε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, 
το οποίο θα είχε πολύ ενδιαφέρον. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα μικρό δείγμα 
από εργασία μαθητών σε μορφή κόμικ (Εικόνα 2). Άλλες εργασίες ήταν σε μορφή βί-
ντεο.  

 

Εικόνα 2: Κόμικ ομάδας μαθητών 

4ο στάδιο: Επιλογή εικόνων, σύνθεση της εργασίας  

Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας οι ομάδες έπρεπε να επιλέξουν τις εικόνες και τα 
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σκίτσα τα οποία θα αξιοποιούσαν, στη συνέχεια, στο σενάριό τους. Κάποια από τα 
προγράμματα δημιουργίας κόμικ διαθέτουν προκαθορισμένες εικόνες και σκίτσα τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενώ άλλα επιτρέπουν την εισαγωγή εικόνων και 
από τον χρήστη. Τα μέλη της ομάδας συναποφάσισαν τι θα χρησιμοποιούσαν για τη 
διαμόρφωση της ιστορία τους.  

5ο στάδιο: Παρουσίαση της εργασίας στην ολομέλεια, κρίση από τις άλλες ομά-
δες. 

Σε αυτό το στάδιο η κάθε ομάδα παρουσίασε την εργασία της στην ολομέλεια της τά-
ξης. Κατά την παρουσίαση οι ομάδες κρατούσαν σημειώσεις ώστε το τελικό αποτέλε-
σμα να διαμορφωθεί από τους ίδιους αφού λάβουν υπόψη τα σχόλια των άλλων ομάδων 
(συνδιαμόρφωση), οι οποίοι τα αιτιολογούν με γραπτό κείμενο. Δεν θα αρκούσε δη-
λαδή η κρίση της κάθε ομάδας να εκφραστεί με έναν απλό αριθμητικό βαθμό. Αντίθετα 
έπρεπε να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν για ποιον λόγο επέλεξαν την συγκεκριμένη 
βαθμολογία, ακόμη κι αν βαθμολόγησαν με τον μεγαλύτερο βαθμό στην προτεινόμενη 
κλίμακα. Τέλος, ένα από τα μέλη της ομάδας παρουσιάζει την τελική κρίση στην ολο-
μέλεια και φυσικά ακολουθεί συζήτηση. Η εικόνα 3 δείχνει το φύλλο αξιολόγησης που 
συνέταξε μία από τις ομάδες του τμήματος Β2, για τα πρότζεκτ με τίτλο, «Restaurant» 
και “Pizza” αντίστοιχα, όπου φαίνεται και η αιτιολόγηση της βαθμολόγησής της σε 
κάθε επί μέρους κριτήριο. 
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Εικόνα 3: Κόμικ ομάδας μαθητών 

 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 
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Η ομαδοσυνεργατική αυτή εργασία είναι δυνατόν να υλοποιηθεί σε τέσσερεις διδακτι-
κές ώρες. Μία ώρα μπορεί να αφιερωθεί για ευαισθητοποίηση και συνδιαμόρφωση των 
κριτηρίων μετά από συζήτηση, δύο ώρες για υλοποίηση των βίντεο (με εργασία που θα 
κάνουν και στο σπίτι, όπως η αναζήτηση εικόνων και η υλοποίηση του ψηφιακού κό-
μικ). Τέλος προβλέπετε μία ώρα για παρουσιάσεις (τα βίντεο δεν διαρκούν πάνω από 
5 λεπτά, το έχουμε θέσει στα κριτήρια) και αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων, δηλαδή των 
συμμαθητών που παρακολουθούν τις παρουσιάσεις των συμμαθητών τους. Υλοποιή-
θηκε με τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας που είχαν περίπου 12-15 μαθήτριες και μα-
θητές. Για πλήρη τμήματα 27 μαθητών πρέπει να προβλεφθεί περισσότερος χρόνος για 
τις παρουσιάσεις, αφού εκ των πραγμάτων θα είναι περισσότερες. Θεωρείται ότι θα 
χρειαστούν 2 διδακτικές ώρες γι’ αυτό το τελικό στάδιο. 

Αρχικά οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με μία μορφή 
ψηφιακής τεχνολογίας, αυτήν της κατασκευής κόμικς. Παράλληλα με την δημιουργία 
του σεναρίου και της ψηφιακής αφήγησής του ενεργοποιείται η δημιουργικότητα και 
αναπτύσσεται η φαντασία τους. Επιπλέον, η κριτική ικανότητα ασκείται πολλαπλά και 
στο στάδιο συνδιαμόρφωσης των κριτηρίων αξιολόγησης αλλά και κατά την εκφορά 
της τελικής κρίσης στην αξιολόγηση μεταξύ ομοτίμων. Επίσης καλλιεργείται η ικανό-
τητα συνεργασίας αφού και οι εργασίες και οι κρίσεις υλοποιούνται ομαδοσυνεργα-
τικά.  

Η εργασία, χάρη στον καινοτόμο χαρακτήρα της, προσείλκυσε το ενδιαφέρον των μα-
θητών και των μαθητριών και κατόρθωσε να τους κινητοποιήσει. Στα θετικά σημεία 
συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η δραστηριότητα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον ακόμη 
και εκείνων των μαθητών που συμμετείχαν λίγο στο τυπικό μάθημα. Ειδικά σε ένα από 
τα τρία τμήματα που έλαβαν μέρος, στο οποίο αν και συμμετείχαν μαθητές και μαθή-
τριες υψηλών δυνατοτήτων, τηρούσαν παθητική στάση στο μάθημα. Η παθητικότητά 
τους η οποία βρίσκεται στον αντίποδα των δυνατοτήτων τους, εκλήφθηκε ως έκφραση 
συγκεκαλυμμένης αντίδρασης ως προς ένα μάθημα που έβρισκαν λίγο ενδιαφέρον. Η 
δυνατότητα συμμετοχής με συνδιαμόρφωση των κριτηρίων άρεσε πολύ και είχε ως α-
ποτέλεσμα να συμμετέχουν ενεργά στην συζήτηση και την συνδιαμόρφωσή τους. Αλλά 
το πιο ενδιαφέρον σημείο, αποτέλεσαν οι αιτιολογημένες κρίσεις που εξέφραζαν γρα-
πτά οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τμημάτων μετά την παρουσίαση κάποιας 
εργασίας. Αυτές οι κρίσεις ήταν σαφείς και ξεκάθαρες. Αποδείκνυαν ώριμη σκέψη 
στην αιτιολόγηση της βαθμολογίας τους ανά κριτήριο και ρεαλιστική κρίση σύμφωνη 
με τα κριτήρια που είχαν τεθεί. Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για την διαμόρφωση 
της κριτικής ικανότητας. 

Η ομάδα ελέγχου, δηλαδή το ένα τμήμα της Β΄ τάξης (το Β4) το οποίο δεν είχε ενημε-
ρωθεί για τα κριτήρια πριν την υλοποίηση των εργασιών, πραγματοποίησε όπως προ-
βλέψαμε χαμηλότερης ποιότητας εργασίες, τόσο τεχνικά όσο και γλωσσικά. Η αισθητή 
διαφορά στην ποιότητα των εργασιών καθιστά σαφές και επιτακτικό να γνωστοποιού-
νται εκ των προτέρων τα κριτήρια αξιολόγησης και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της 
εκπόνησης της κάθε εργασίας. 
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Η προσέγγιση αυτή πράγματι προώθησε την σκέψη των μαθητών με δύο κυρίως τρό-
πους. Παρατηρήθηκε ότι έδειξαν ενδιαφέρον ακόμη και μαθητές και μαθήτριες που δεν 
συμμετείχαν ενεργά στο «τυπικό» μάθημα. Επίσης μέσα από την συζήτηση προέκυψαν 
και εντάχθηκαν κριτήρια τα οποία δεν προβλέπονταν από την σχάρα-τύπο που τους 
είχε δοθεί ως βάση εργασίας. Σε αυτό το δεύτερο στάδιο, συζητήθηκαν θέματα όπως 
εάν πρέπει στα κριτήρια να προστεθεί η τεχνική επάρκεια ή ποιότητα. Επίσης, προστέ-
θηκε το κριτήριο σύνδεσης και συνοχής του λόγου και της εικόνας. Στο κριτήριο 
«χρήση γλώσσας-γραμματική» προστέθηκε η λεξιλογική ορθότητα. Αυτή η διευκρί-
νιση κρίθηκε απαραίτητη μια που επρόκειτο για ξένη γλώσσα, όπου η επιλογή της κα-
τάλληλης λέξης και η ορθή γραφή της δεν είναι το ίδιο αυτονόητη όπως στην μητρική 
Στο κριτήριο «σαφήνεια της έκφρασης», ένα κριτήριο που προϋπήρχε, προστέθηκε η 
σωστή προφορά και ο επιτονισμός, απαραίτητα κριτήρια για τον προφορικό λόγο στις 
ξένες γλώσσες. Στο κριτήριο «ακουστική» που σχετίζεται με την μουσική επένδυση 
προστέθηκε η διευκρίνηση «η μουσική να μην υπερκαλύπτει τον λόγο αλλά να τον 
υποστηρίζει διακριτικά ώστε να ακούγεται καθαρά». Ακόμη αποφασίστηκε να τεθεί ως 
κριτήριο η πρωτοτυπία ως προς το θέμα ή την παρουσίαση της εργασίας. Τέλος, προ-
στέθηκε ως κριτήριο ο σεβασμός της χρονικής διάρκειας. Έτσι ορίστηκε από την αρχή 
το χρονικό όριο μέσα στο οποίο θα έπρεπε να υλοποιηθούν οι εργασίες ώστε να συ-
γκρίνονται παρόμοιας έκτασης πονήματα. 

Ωστόσο προέκυψε και ένα πρόβλημα. Κατά την αξιολόγηση μεταξύ συμμαθητών, σε 
μία περίπτωση, προκλήθηκε ένταση. Μία από τις ομάδες αισθάνθηκε άβολα με την 
κριτική που της έγινε και τα μέλη της αντέδρασαν κάπως έντονα, παρά το γεγονός ότι 
η κριτική που τους είχε ασκηθεί ήταν λογική και αιτιολογημένη. Επίσης δεν επρόκειτο 
για αυστηρή κριτική. Αυτή η αντίδραση μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η διαδι-
κασία ήταν πρωτόγνωρη. Από την μία, δεν είχαν συνηθίσει να δέχονται κριτική από 
τους συμμαθητές τους και από την άλλη, φαίνεται ότι είχαν μεγάλες προσδοκίες αρι-
στείας, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση κατά την οποία δεν διακυβευόταν ο βαθμός. 
Από την αρχή είχε γίνει ξεκάθαρο από την αρχή, ότι η βαθμολογία της διδάσκουσας θα 
εξαρτιόταν από την υλοποίηση της εργασίας και την συμμετοχή όλων και όχι από την 
αξιολόγηση μεταξύ των συμμαθητών. Αυτή η επιλογή έγινε για να μπορούν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες να απελευθερώσουν την σκέψη τους, να ξεφύγουν από τις αγκυλώσεις 
της αναμενόμενης βαθμολογίας και να εστιάσουν ανεπηρέαστοι στην κριτική. Ωστόσο, 
η κακή υποδοχή της κριτικής, έστω και από μία μόνον ομάδα, δεν είναι παράλογη α-
ντίδραση για τα πρώτα στάδια της δουλειάς. Χρειάζεται εμπειρία για να γίνει συνεί-
δηση το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέλεια εργασία, αντίθετα, πάντοτε υπάρχουν περιθώ-
ρια βελτίωσης. Αυτό είναι και το μεγάλο όφελος που τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπο-
ρούν να προσφέρουν στην εξέλιξη της αντίληψης των εφήβων.  
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Περίληψη 

Στις μέρες μας, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μουσειακή εκπαίδευση και στα οφέλη 
της στην ανάπτυξη διαφόρων ικανοτήτων των μαθητών. Στην παρούσα μελέτη περί-
πτωσης διερευνώνται οι πιθανές επιδράσεις στο μουσειακό βίωμα των παιδιών και στις 
γνώσεις τους σχετικά με το μουσείο όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφτούν 
τον χώρο του μουσείου μέσω της επεξεργασίας μιας μουσειοσκευής η οποία αξιοποιεί 
βιωματικές δραστηριότητες τεχνολογικά ενισχυμένες. Από τα αποτελέσματα της έρευ-
νας φάνηκε τα παιδιά να βιώνουν μια μουσειακή εμπειρία με υψηλό βαθμό εμπλοκής 
και να δημιουργείται μια θετική διάθεση για το χώρο του μουσείου και ανυπομονησία 
για μια μελλοντική επίσκεψη.  

Λέξεις-Kλειδιά: Μουσειακή εκπαίδευση, μουσειοσκευή, μουσειακό βίωμα, νέες τε-
χνολογίες, προσχολική ηλικία. 

Εισαγωγή 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης , η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας 
στα πλαίσια του διιδρυματικού διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 
«Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την εκπαίδευση» αποτελεί 
η διερεύνηση των επιδράσεων μιας μουσειοσκευής στην ενίσχυση του μουσειακού 
βιώματος σε περίπτωση που η πρόσβαση στο μουσείο δεν είναι εφικτή μέσω τεχνολο-
γικά ενισχυμένων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η προσέγγιση τεσσά-
ρων εκθεμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας.  

Το μουσείο βιβλιογραφικά έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλει στην ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας, στη δημιουργία του αυριανού ενεργού πολίτη και στην οικοδόμηση της 
κριτικής του γνώσης . Έρευνες που έγιναν στον τομέα αυτό, παρατήρησαν ότι η επί-
σκεψη των μαθητών στα μουσεία φαίνεται να ενθαρρύνει τη συμμετοχή ακόμα και των 
πιο αδύνατων μαθητών λόγω απουσίας της πίεσης της βαθμολογίας ή της υψηλής επί-
δοσης (Κόκκινος, Αλεξάκη 2002). 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τα μουσεία 
είναι γνωστές και ως εκπαιδευτικά προγράμματα. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη 
επικοινωνιακή πρακτική ανάμεσα στους δύο φορείς, σχολείο και μουσείο, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και διεθνώς. Γίνονται αξιόλογες προσπάθειες ώστε η σύνδεση των μου-
σειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τα αναλυτικά προγράμματα να διατηρήσει 
τα χαρακτηριστικά της μη τυπικής μάθησης στα μουσεία. O μουσειακός χώρος είναι ο 
«καμβάς» πάνω στον οποίο διαμορφώνονται τα εκπαιδευτικά σενάρια, παρέχει 
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δυνατότητες αλλά ταυτόχρονα θέτει και συγκεκριμένους περιορισμούς στη διεξαγωγή 
μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων.  

Σκοπός των μουσείων είναι η πιο στενή σχέση με το σχολείο, η προώθηση της γνώσης 
και της μάθησης των αντικειμένων και όλα αυτά με βιωματικό τρόπο Νικονάνου, 
2010). Δεδομένου της προσπάθειας που γίνεται τα σύγχρονα μουσειακά προγράμματα 
να αποτελούν μια βιωματική εμπειρία για τους μαθητές σε συνδυασμό με τον κοινω-
νικό ρόλο που μπορούν να διατελέσουν  στην ενδυνάμωση των μαθητών, αξιοποιού-
νται εκπαιδευτικές θεωρίες όπως η Εκπαιδευτική θεωρία εποικοδομητισμού, η θεωρία 
της πολλαπλής νοημοσύνης, η θεωρία της ανακάλυψης. 

Tα περισσότερα σύγχρονα εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα στοχεύουν στην  
βιωματική μάθηση και στην δημιουργία μιας εμπειρίας του επισκέπτη. Οι Falk & 
Dierking (1992) ασχολήθηκαν ερευνητικά με τον σύνθετο χαρακτήρα της μουσειακής 
εμπειρίας και ανέπτυξαν Το Μοντέλο της Διαδρα- 
στικής Εμπειρίας (Interactive Experience Model) που βασίζεται στη θέση  η εμπειρία 
και η μάθηση αναπτύσσονται εντός συγκεκριμένων πλαισίων. Η επίσκεψη στο μουσείο 
περιλαμβάνει την προσωπική διάσταση που συνδέεται με τις εμπειρίες, τα ενδιαφέρο-
ντα, τις γνώσεις και τις προσδοκίες του κάθε επισκέπτη, την φυσική διάσταση που συν-
δέεται με το ίδιο το κτήριο του μουσείου, τα χαρακτηριστικά των 
συλλογών, την άνεση την κόπωση του επισκέπτη, τη γενικότερη ατμόσφαιρα του 
μουσείου, και την κοινωνική διάσταση που συνδέεται με την κοινωνική ομάδα στο 
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιείται επίσκεψη αλλά και την αλληλεπίδραση με 
άλλα πρόσωπα (άλλοι επισκέπτες, προσωπικό του μουσείου). Και τα τρία αυτά 
επίπεδα αλληλεπιδρούν και καθορίζουν τον τρόπο που βιώνει το κάθε άτομο την 
επίσκεψη στο μουσείο (Οικονόμου, 2003).  

Τα μουσεία λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες πρόσβασης σε αυτά λόγω ιδιαίτερων 
συνθηκών (χιλιομετρική απόσταση, ευπαθείς ομάδες) και θέλοντας να επιτελέσουν τον 
κοινωνικό τους και εκπαιδευτικό τους ρόλο παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το δα-
νείζουν σε διάφορους φορείς όπως τα σχολεία. Μέσω της κίνησης αυτής ενισχύουν τον 
επικοινωνιακό τους ρόλο κάνοντας εφικτή την επικοινωνία με το κοινό ακόμα και όταν 
αυτό είναι δύσκολο. 

Το εποπτικό και εκπαιδευτικό υλικό των μουσείων αποτελεί μια μορφή 
παραγωγής κινητών πολιτιστικών μονάδων, όρος που περιγράφει και περιλαμβάνει το 
σύνολο των εκτός των τειχών μουσειακών υλικών (περιοδεύουσες εκθέσεις, 
μουσειολεοφωρεία, κινητές θεματικές εκθέσεις, μουσειοσκευές) που ως στόχο έχουν 
την διεύρυνση του κοινού, την ενθάρρυνση και την προσέλκυση νέων επισκεπτών, 
την ισχυροποίηση των δεσμών του μουσείου με την κοινωνία και την πολιτιστική 
κληρονομιά και την διεύρυνση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού ρόλου του 
μουσείου (Λέκκα & Αλεξίου, 2002). 
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Με τις μουσειοσκευές δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να επεξεργαστεί με ά-
νεση το υλικό αυτό σε ώρες και στη χρονική διάρκεια που επιθυμεί, 
μέσα σε ένα οικείο για τα παιδιά χώρο όπως είναι σχολική τάξη που με τη χρήση 
της μουσειοσκευής μετατρέπεται σε εργαστήριο, σε μικρογραφία αίθουσας 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενός σύγχρονου μουσείου (Βέμη, 2005: 9-17). 

Οι μουσειοσκευές είναι συμβατές με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) και 
το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), σε σχέση με τη 
στοχοθεσία. Επίσης αμβλύνουν τις δυσκολίες επαφής με την πολιτιστική κληρονομιά 
του κάθε τόπου και αποτελούν ένα μέσο επικοινωνίας του μουσείου με το κοινό. Ανά-
μεσα στα πολλαπλά οφέλη της ύπαρξης μουσειοσκευών αναφέρουμε: 

• την ευελιξία και τη δυνατότητα προσαρμογής του υλικού σε διαφορετικές συνθήκες. 
• Περισσότερος χρόνος εμπλοκής των μαθητών με το εκπαιδευτικό υλικό ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντα τους 
• τη διαφοροποιημένη διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, προσαρμοσμένη στο γνω-

στικό υπόβαθρο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών 
• την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών για θέματα της πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς και απόκτηση πολλαπλών δεξιοτήτων. 

Στις μέρες μας τα μουσεία προσπαθούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της κοινωνίας που συνεχώς μεταβάλλεται . Συγκεκριμένα, τα μουσεία βρί-
σκονται στο κατώφλι μιας νέας εποχής καθώς «κινούμαστε σε μία νέα ψηφιακώς προσ-
διορισμένη οικονομία της γνώσης» (Gillen & Barton, 2010: 23). Οι νέες τεχνολογίες 
κατέχουν σημαντικό χώρο στην καθημερινότητα των ανθρώπων και κυρίως των παι-
διών. Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει ο Prensky (2001), που εισήγαγε τον όρο 
‘Ψηφιακοί Γηγενείς’ (digital natives) για να περιγράψει το άτομο που γεννήθηκε και 
μεγάλωσε από το τέλος του 20ού αιώνα και μετά, δηλαδή όταν εμφανίστηκε η ψηφιακή 
τεχνολογία. Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, οι ‘ψηφιακοί γηγενείς’ έχουν γεννηθεί σε 
ένα ψηφιακό περιβάλλον και έχουν μεγαλώσει με το να χρησιμοποιούν έναν μεγάλο 
αριθμό ψηφιακών προϊόντων όπως τα κινητά και τα tablet.  

Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη και συνεχώς αυξανόμενη παρουσία της τεχνολογίας 
στην καθημερινότητα των παιδιών, τα μουσεία προσπαθούν να την ενσωματώσουν στις 
εκπαιδευτικές τους δράσεις και να εκμεταλλευτούν τα οφέλη της εκπαιδευτικής της 
χρήσης ενισχύοντας έτσι την συμμετοχή των παιδιών και συνεπώς και την εμπειρία 
τους.  

Μεθοδολογικός σχεδιασμός 

Η μελέτη της παρέμβασης που υλοποιήθηκε είχε τα χαρακτηριστικά της πειραματικής 
διερεύνησης στο πεδίο. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν 8 παιδιά από το 3ο Νηπια-
γωγείο Αμαλιάδας του Νομού Ηλείας. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η ποιοτική προσέγ-
γιση λόγω του μικρού αριθμού του δείγματος. Επειδή το δείγμα δεν είναι 
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αντιπροσωπευτικό, δεν αναζητούνται αποτελέσματα που μπορούν να γενικευθούν στο 
σύνολο του σχετικού πληθυσμού, αλλά μάλλον αποτελέσματα που θα λειτουργήσουν 
ως ενδείξεις, θετικές ή αρνητικές, πάνω στα ερωτήματα που έχουν τεθεί, ώστε να κα-
τευθύνουν κάποια μελλοντική, ευρύτερη και αντιπροσωπευτικότερη ποσοτική διερεύ-
νηση.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

  Με βάση το υλικό που αναπτύχθηκε και το εκπαιδευτικό σενάριο που εκπονήθηκε, 
σχεδιάστηκε η εκπαιδευτική παρέμβαση ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία βάσει των 
οποίων θα επιχειρηθούν να απαντηθούν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:  

• Κατά πόσο μια μουσειοσκευή μπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο το οποίο 
θα εντείνει το μουσειακό βίωμα των μαθητών, σε έναν χώρο μακριά από το μουσείο 
όπως η σχολική τάξη; 

• Ποιά η προστιθέμενη αξία κατά την αξιοποίηση μιας μουσειοσκευής στην μαθησιακή 
πράξη η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των γνώ-
σεων και της εμπλοκής των παιδιών και αν αυτά μειωθούν μετά τον αρχικό ενθου-
σιασμό. 

Ερευνητικά μέσα-εργαλεία 

Στην παρούσα εργασία, ως προς την συλλογή δεδομένων προκειμένου να απαντηθούν 
τα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα χρησιμοποιήθηκαν πολλά ερευνητικά εργαλεία 
με απώτερο σκοπό την τριγωνοποίηση. Η ανάγκη για κάτι τέτοιο προήλθε από το γε-
γονός ότι η ομάδα ήταν ανομοιογενής ως προς την ηλικία, το φύλο και τις μαθησιακές 
ιδιαιτερότητες και όλα αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ήθελα να ληφθούν υπόψη, 
γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη τριγωνοποίησης.  

Ως ερευνητικά εργαλεία και μέσα για τη συλλογή δεδομένων  χρησιμοποιήθηκαν τα 
εξής: 

• Προφορική συνέντευξη των μαθητών πριν και μετά την επεξεργασία της μουσειο-
σκευής σχετικά με τις ιδέες και γνώσεις τους γύρω από το μουσείο. 

• Δελτία παρατήρησης της συμμετοχής για μικρά παιδιά σύμφωνα με την κλίμακα του 
Laevers (1994). Η κλίμακα μελετά τα ποσοστά συναισθηματικής ευεξίας και συμμε-
τοχής τα οποία συνιστούν την εμπλοκή των μαθητών  

• Η επιτόπια συμμετοχική παρατήρηση μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο της     εκ-
παιδευτικού 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
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Όπως αναφέρθηκε και στην βιβλιογραφία η μουσειοσκευή αποτελεί ένα εκπαιδευτικό 
εργαλείο των μουσείων και αμβλύνει τις δυσκολίες επαφής με την πολιτιστική κληρο-
νομιά ενός τόπου. 

Οι στόχοι και οι προεκτάσεις από την παρουσίαση- επεξεργασία του υλικού της μου-
σειοσκευής. 

Οι στόχοι που τέθηκαν σχετικά με την παρουσίαση και αξιοποίηση του πληροφοριακού 
υλικού της μουσειοσκευής ήταν οι εξής: 

• Να μάθουν πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα και για τη συμβολή τους μέχρι και 
σήμερα (η μάχη του Μαραθώνα, το κράνος του στρατηγού Μιλτιάδη) 

• Να μάθουν για συγκεκριμένα εκθέματα του μουσείου και τον τρόπο που διασώθηκαν 
ή καταστράφηκαν (το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία) 

• Να μάθουν για σημαντικά πρόσωπα της εποχής και για το έργο τους (ο γλύπτης Φει-
δίας) 

• Να μάθουν ιστορίες σύμφωνα με τη μυθολογία (Η αρματοδρομία του Πέλοπα και η 
ονομασία της Πελοποννήσου) 

• Να κατανοήσουν ότι η παράδοση συντηρείται και εξελίσσεται (ο γλύπτης Φειδίας) 

Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης: Δημιουργία ιστορίας και παραγωγή ψηφια-
κού υλικού. 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στην πρόταση των παιδιών να φτιάξουν 
τη δική τους ιστορία. Η υλοποίηση της αρχικής τους επιθυμίας περιείχε μια σειρά από 
δραστηριότητες όπως παρακάτω. 

Πρώτη δραστηριότητα: Καταιγισμός ιδεών για τον ήρωα και την πλοκή της ιστορίας. 

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιδιώχτηκε μέσα από την παραγωγή της δικής 
τους ιστορίας να εμπλακούν ενεργά στην αξιοποίηση των όσων είχαν ακούσει από την 
παρουσίαση- επεξεργασία της μουσειοσκευής με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του 
μουσειακού τους βιώματος. Αναλυτικά οι στόχοι για την παρακάτω δραστηριότητα ή-
ταν οι εξής: 

• Να επεξεργαστούν τα παιδιά τα όσα είχαν μάθει από την εξερεύνηση της μουσειο-
σκευής και να τα αξιοποιήσουν συνθέτοντας την δική τους ιστορία, ανακαλώντας έτσι 
πιθανές γνώσεις που είχαν προσλάβει για τα τέσσερα εκθέματα του Αρχαιολογικού 
μουσείου. 

• Να εμπλακούν στην όλη διαδικασία απολαμβάνοντας την χαρά της δημιουργίας σε 
ένα ομαδικό πνεύμα το οποίο ενδεχομένως θα εντείνει το μουσειακό τους βίωμα. 

Δεύτερη δραστηριότητα: Διαχωρισμός σκηνών και δημιουργία storyboard. 
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Σε αυτή τη δραστηριότητα ο στόχος ήταν η ομάδα, αξιοποιώντας τα όσα είχε μάθει για 
το μουσείο, να ανακαλέσει στη μνήμη της εικόνες από τους ναούς, τα αγάλματα και 
τους εξωτερικούς χώρους έτσι ώστε να επιλέξει ποιές από τις εικόνες θα χρησιμοποιή-
σει αλλά και να συνθέσει τις δικές της πρωτότυπες εικόνες. Μέσω της ενεργού συμμε-
τοχής τους στην δημιουργία δικών τους εικόνων επιδιώχτηκε επίσης να ενισχυθεί το 
μουσειακό τους βίωμα. Τα παιδιά συνεργάστηκαν και με την βοήθεια της εκπαιδευτι-
κού είδαν ξανά τις εικόνες που περιείχε η μουσειοσκευή, επέλεξαν ποιές θα χρησιμο-
ποιήσουν και χώρισαν την ιστορία τους σε πέντε σκηνές 

Τρίτη δραστηριότητα: Κατασκευή σκηνικού και ψηφιοποίηση της ιστορίας. 

Τα παιδιά, έχοντας φτιάξει τα storyboard, γνωρίζουν τις σκηνές που θα ακολουθήσουν 
και αυτό τους βοηθά στην ψηφιοποίηση της κάθε σκηνής. Τα παιδιά ανάλογα με την 
σκηνή που είχαν αναλάβει μπορούσαν να επιλέξουν τι θα βάλουν στο σκηνικό τους, 
είχαν πολλές επιλογές από φωτογραφίες που απεικόνιζαν χώρους από το μουσείο και 
τον αρχαιολογικό χώρο, εικόνες που είχαμε ψάξει στο διαδίκτυο, υλικά μέσα από την 
τάξη και οτιδήποτε άλλο ήθελαν να κατασκευάσουν για να το χρησιμοποιήσουν στο 
σκηνικό τους. Αφού επέλεξαν το σκηνικό τους και το έφτιαξαν, προχωρήσαμε στην 
λήψη φωτογραφιών. Με τη σειρά κάποια παιδιά τραβούσαν φωτογραφίες και κάποια 
άλλα μετακινούσαν τα αντικείμενα. 

Σε αυτή την δραστηριότητα οι στόχοι ήταν οι εξής: 

• Να εμπλακούν τα παιδιά σε αυτή την διαδικασία και να επιλέξουν εικόνες από τα 
τέσσερα εκθέματα που τους παρουσιάστηκαν, αλλά και να αναζητήσουν επιπλέον 
πληροφορίες και εικόνες σε σχέση με τα εκθέματα από το διαδίκτυο. 

• Να εκφραστούν δημιουργικά και να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις σχετικά με τα εκ-
θέματα, να αξιοποιήσουν τις εικόνες που επέλεξαν και να ενσωματώσουν σε αυτές 
τις δικές τους εικαστικές δημιουργίες για την κατασκευή σκηνικού ενισχύοντας έτσι 
το μουσειακό τους βίωμα. 

• Να αξιοποιήσουν την τεχνολογία, να πειραματιστούν με αυτήν και να απολαύσουν 
την διαδικασία. 

Τέταρτη δραστηριότητα: Αφήγηση και ηχογράφηση της ιστορίας. 

Μετά την λήψη φωτογραφιών, τα παιδιά παρακολούθησαν την ιστορία στον υπολογι-
στή και άρχισε η συζήτηση σχετικά με την αφήγηση της ιστορίας. Λαμβάνοντας υπόψη 
την αξία της αφήγησης δημιουργήσαμε μια ευκαιρία με στόχο τα παιδιά : 

• Να εκφραστούν μέσα από τον αφηγηματικό τους λόγο χρησιμοποιώντας τις πληρο-
φορίες που άκουσαν για τα συγκεκριμένα εκθέματα. 
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• Να ενισχύσουν το μουσειακό τους βίωμα μέσα από την εμπλοκή τους σε μια ενεργη-
τική διαδικασία παραγωγής πρωτότυπου αφηγηματικού λόγου και να νιώσουν ευχα-
ρίστηση μέσα από τη διαδικασία. 

• Να επιλύσουν τυχόν προβλήματα αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. 

Παρουσίαση-Συζήτηση ευρημάτων 

Μέσα από την  συλλογή, μελέτη και παρατήρηση των στοιχείων όπως προέκυψαν από 
την κλίμακα leuven καταγράφηκαν οι εξής παρατηρήσεις: Ως προς τη συναισθηματική 
ευεξία, για τα δύο από τα οχτώ παιδιά, τα οποία εντάχτηκαν στο μεσαίο επίπεδο, πα-
ρατηρήθηκε ότι συμμετείχαν στις δραστηριότητες έχοντας μια ουδέτερη στάση. Δεν 
υπήρξαν κάποιες ενδείξεις ότι χαίρονται με την διαδικασία αλλά ούτε ότι κάτι τους 
δυσανασχετεί. Ακολουθούσαν περισσότερο έχοντας ένα συναίσθημα απορίας για το τι 
θα συμβεί, δείχνοντας όμως ότι τους ενδιαφέρει και ότι καταλαβαίνουν την διαδικασία 

Ως προς τις ενδείξεις βάσει των οποίων οι μαθητές κατατάχτηκαν στο αντίστοιχο επί-
πεδο που χαρακτηρίζει την συμμετοχή, δύο από τους μαθητές βρέθηκαν στο μεσαίο 
επίπεδο. Χαρακτηριστικά οι δύο μαθητές ήταν απασχολημένοι σε όλη τη διαδικασία, 
χωρίς όμως να εμπλακούν βαθύτερα και σημειώθηκε να μην χρησιμοποιούν τις ικανό-
τητες τους στο μέγιστο και να είναι περισσότερο διεκπεραιωτικοί στις δραστηριότητες, 
χωρίς να έχουν αντιληφθεί κάποιο βαθύτερο κίνητρο. Αναφορικά με τη δραστηριότητα 
παραγωγής της δικής τους ιστορίας, ρώτησαν αρκετές φορές πότε τελειώνουν, αλλά 
δεν ήθελαν να αποχωρήσουν ούτε έδειξαν να μην παρακολουθούν την εξέλιξη της ι-
στορίας. Αντίστοιχα, οι άλλοι τρείς μαθητές σημείωσαν υψηλή συμμετοχή, ήταν συ-
γκεντρωμένοι σε όλες τις δραστηριότητες χρησιμοποιούσαν τη φαντασία τους, αλλά 
αυτές οι ενδείξεις δεν ήταν παρούσες στον ίδιο βαθμό πάντα. Κατά τη σχεδίαση του 
σκηνικού χαρακτηριστικά, ενώ ήταν πολύ ενεργοί και έδειχναν να αισθάνονται την 
πρόκληση, η προσοχή τους αποσπόταν κάποιες στιγμές και χρειάζονταν μία υπενθύ-
μιση από εμένα και αμέσως επέστρεφε το ενδιαφέρον τους και ξεδίπλωναν την δη-
μιουργικότητά τους. Τέλος, οι τελευταίοι τρεις μαθητές ήταν συνεχώς συγκεντρωμένοι 
στις δραστηριότητες, έδειχναν να έχουν ενέργεια, επέμεναν στο να ολοκληρώσουν με 
επιτυχία για να μεταβούν στην επόμενη δραστηριότητα και επεσήμαιναν και στους άλ-
λους πράγματα που θεωρούσαν σημαντικά.  

Μέσα από τις συνεντεύξεις επιχειρήθηκε να εξεταστεί κατά πόσο μπόρεσε να ενισχυθεί 
η μουσειακή εμπειρία των μαθητών, δηλαδή το βίωμα τους, παρόλο που βρίσκονταν 
μακριά από το μουσείο. Σχετικά με το τι πιστεύουν ότι είναι ένα μουσείο πριν από τις 
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, με αφορμή την παρουσίαση μιας μουσειοσκευής, 
φαίνεται να είχαν μια γενική εικόνα ότι έχει πράγματα, παλιά, που σπάνε και δεν τα 
ακουμπάμε. Στη συνέχεια και ως απόρροια των δράσεων, παρατηρήσαμε ότι εμπλού-
τισαν την άποψη τους σχετικά με το τι είναι μουσείο και αναφέρθηκαν και στο χώρο 
εκτός του μουσείου αλλά και συγκεκριμένα στο τι περιέχει μέσα. Η ιδέα του φυσικού 
πλαισίου που συνιστά την  εμπειρία στο μουσείο φαίνεται να τροποποιήθηκε και ε-
μπλουτίστηκε, όπως φάνηκε από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών. Αντίστοιχα μετά 
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τις οργανωμένες δραστηριότητες, μέσα από τις απαντήσεις τους παρατηρήσαμε ότι, 
πέρα από τις ιδέες τους σχετικά με το τι περιέχει ένα μουσείο, άρχισε να δημιουργείται 
η επιθυμία να επισκεφτούν το χώρο του μουσείου αλλά και να αλληλεπιδράσουν με τα 
άτομα που εργάζονται στο χώρο. Το προσωπικό τους πλαίσιο και συγκεκριμένα οι 
προσδοκίες τους άρχισαν να διευρύνονται. Το φυσικό πλαίσιο το οποίο συνιστά την 
παρουσία στο χώρο δεν διευρύνθηκε καθώς τα παιδιά δεν επισκέφθηκαν το χώρο του 
μουσείου.  

Από  τις απαντήσεις της τελευταίας ερώτησης, που έγινε μετά την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων σχετικά με το τι έμαθαν για το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, πα-
ρατηρούμε ότι απέκτησαν γνώσεις για τα εκθέματα που τους παρουσιάστηκαν. Αυτό 
φάνηκε και  από την παραγωγή της δικής τους ιστορίας  και συγκεκριμένα από το σε-
νάριό της. Για το σενάριο της δικής τους ιστορίας ανακάλεσαν από την μνήμη τους όλα 
όσα έμαθαν για τα εκθέματα και γενικά για το μουσείο. 

Συμπεράσματα 

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι μια μουσειοσκευή μπορεί να αποτελέσει εκπαιδευ-
τικό εργαλείο το οποίο αξιοποιώντας την τεχνολογία ενισχύει το μουσειακό βίωμα των 
παιδιών.  

Η παρούσα έρευνα, όπως αναφέρθηκε, διερεύνησε τις δυνατότητες που μπορεί να πα-
ρέχει μια μουσειοσκευή στην ενίσχυση ενός περιβάλλοντος όπως η σχολική τάξη ώστε 
να δημιουργηθεί μια αξιομνημόνευτη μουσειακή εμπειρία. Ωστόσο, άφησε αρκετές 
προοπτικές για επεκτάσεις στο μέλλον, για περαιτέρω έρευνα και μελέτη. Παραδείγ-
ματος χάριν θα είχε ενδιαφέρον μετά την παρουσίαση της μουσειοσκευής και της πα-
ραγωγής δικού τους υλικού να επισκεφτούν το μουσείο και να μελετηθεί το μουσειακό 
τους βίωμα και η επίδραση που είχε σε αυτό η μουσειοσκευή. Αυτό θα μπορούσε να 
προσφέρει στοιχεία εποικοδομητικά στον σχεδιασμό μουσειοσκευών.  

Εν κατακλείδι, θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον εάν η έρευνα μπορούσε να πραγματο-
ποιηθεί σε μεγαλύτερο δείγμα παιδιών ώστε να επέτρεπε και την εξαγωγή γενικεύσι-
μων συμπερασμάτων. Κλείνοντας, η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση ολοκληρώ-
θηκε με μια αισιόδοξη προοπτική όσον αφορά την σχέση που μπορούν να αναπτύξουν 
δύο χώροι σημαντικοί για την εξέλιξη της παιδείας.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό ΠΜΣ 
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση». Στόχος της 
έρευνας ήταν να αποτυπωθούν οι προτιμήσεις των μαθητών όσον αφορά τα μοτίβα 
αφήγησης σε ένα ψηφιακό παιχνίδι μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πα-
ράλληλα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη λειτουργία ενός συστήματος παι-
γνιοποίησης, πέραν του ψηφιακού παιχνιδιού, που εφαρμόστηκε κατά την αξιοποίησή 
του στην τάξη.. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, μοτίβα αφήγησης, παιγνιοποίηση, 
μαθηματικά, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Aφήγηση στα ψηφιακά παιχνίδια, παιγνιοποίηση στην εκπαίδευση και διδασκα-
λία των Μαθηματικών 

Η αφήγηση αποτελεί στοιχείο πολλών ψηφιακών παιχνιδιών. Φανταστικές αφηγήσεις 
είναι δυνατόν να υπάρχουν σε όλα τα είδη ψηφιακών παιχνιδιών, αν και τυπικά παίζει 
πιο εμφανή ρόλο στα παιχνίδια ρόλων (RPGs), τα παιχνίδια δράσης και τα παιχνίδια 
περιπέτειας. Η αφήγηση θεωρείται σημαντική από τους σχεδιαστές παιχνιδιών, αφού 
είναι πανταχού παρούσα στην ανθρώπινη συλλογιστική και επιτρέπει στους ανθρώπους 
να νοηματοδοτήσουν τις εμπειρίες τους (Dickey, 2006). Η αφήγηση στο πλαίσιο του 
παιχνιδιού λειτουργεί ως ένας παράγοντας ταύτισης του παίκτη με την ιστορία. (Juul, 
2001). Τα περισσότερα σύγχρονα παιχνίδια περιλαμβάνουν σκηνές γεγονότων (cut 
scenes), για παράδειγμα σημεία όπου ο παίκτης δε μπορεί να κάνει τίποτα εκτός από 
το να βλέπει απλά γεγονότα να ξεδιπλώνονται. Οι σκηνές γεγονότων τυπικά έχουν τη 
μορφή εισαγωγών και σκηνών όταν ο παίκτης έχει ολοκληρώσει κάποια δράση που 
προωθεί το παίξιμο του παιχνιδιού (Juul, 2001· Dickey, 2006) και μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν και ως πηγές πληροφορίας για τον παίκτη (Dickey, 2006). 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ανανεωμένο ενδιαφέρον για το ρόλο των ιστοριών στη 
διδασκαλία των Μαθηματικών, τόσο ως μέσων για τη διάδοση της γνώσης όσο και ως 
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γνωστικών εργαλείων για την κατανόηση των μαθηματικών (Balakrishnan, 2008: 26), 
παρά την εντύπωση πως οι μαθηματικές δραστηριότητες απέχουν πολύ από οτιδήποτε 
έχει να κάνει με ιστορίες (Zazkis & Liljedahl, 2009: 2). Τα μαθηματικά προβλήματα 
μπορούν να παρουσιάσουν κοινά στοιχεία με τις ιστορίες, αφού μία ιστορία είναι μία 
μονάδα κάποιου συγκεκριμένου είδους, έχει ένα ξεκίνημα που θέτει μία σύγκρουση ή 
προσδοκία, μία μέση που την περιπλέκει και ένα τέλος που την επιλύει (ο.π.). Στη μαθη-
ματική εκπαίδευση η ιστορία είναι ένα ισχυρό γνωστικό εργαλείο που μπορεί να προσ-
δώσει νόημα σε φαινομενικά άσχετα γεγονότα, αλγόριθμους και διαδικασίες που μα-
θαίνουν οι μαθητές στην τάξη (Balakrishnan, 2008: 27). Παρόλο που η αφήγηση δεν 
είναι «μοντέλο» διδασκαλίας, θεωρείται μία παιδαγωγική τεχνική που μπορεί να βελ-
τιώσει την κατανόηση αφηρημένων μαθηματικών εννοιών (Goral & Gnadinger, 2006). 

Η παιγνιοποίηση (gamification), μία σχετικά πρόσφατη έννοια, αφού άρχισε να μελε-
τάται μόλις από το 2011, συγκεντρώνει στοιχεία που έχουν αναπτυχθεί στα παιχνίδια 
για μη παιγνιώδη πλαίσια. Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνουν οι Zichermann & 
Cunningham (2011: xiv), η παιγνιοποίση είναι η διαδικασία της παιγνιακής σκέψης και 
της μηχανικής των παιχνιδιών με στόχο την πρόκληση ενδιαφέροντος των χρηστών και 
την επίλυση προβλημάτων. Ένα από τα πιο συνηθισμένα στοιχεία παιγνιοποίησης, τα 
παράσημα, άρχισαν να γίνονται δημοφιλή από το 2011 και μετά, που δημιουργήθηκε ο 
ιστότοπος openbadges.org, μία πρωτοβουλία της Mozilla (Gibson et al., 2015). Ενώ η 
παιγνιοποίηση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις επιχειρήσεις και στη διαφή-
μιση, αποτελεί μία αναδυόμενη τάση στην εκπαίδευση. Σε αντίθεση με τη χρήση περί-
τεχνων παιχνιδιών που απαιτούν ένα μεγάλο ποσοστό σχεδιασμού και προσπαθειών 
ανάπτυξης, η προσέγγιση της «παιγνιοποίησης» προτείνει τη χρήση της παιγνιακής 
σκέψης και στοιχείων από το σχεδιασμό παιχνιδιών για τη βελτίωση του ενδιαφέροντος 
και της κινητοποίησης των μαθητών (Dicheva et al., 2015). Σε έρευνα που πραγματο-
ποίησαν οι Banfield & Wilkerson (2014) αποδείχτηκε πως μετά τη χρήση παιγνιοποί-
ησης στη διδασκαλία η κινητοποίηση και η αυτοπεποίθηση των μαθητών αυξήθηκαν 
σημαντικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα συστήματα παρασήμων στην εκπαίδευση μπο-
ρούν να επιβραβεύουν όχι μόνο τη γνώση, που επιβραβεύει παραδοσιακά το σχολείο, 
αλλά και ικανότητες του 21ου αιώνα όπως η συνεργασία και οι κοινωνικές δεξιότητες 
(Gibson et al., 2015). Ο ανταγωνισμός, είτε εναντίον του εαυτού κάποιου είτε εναντίον 
μίας ομάδας συμμαθητών είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την επιτυχία της παιγνιο-
ποίησης (Banfield & Wilkerson, 2014) και έχει δημιουργικό αποτέλεσμα στη συμμε-
τοχή και τη δημιουργία γνώσης οδηγώντας σε υψηλότερη μάθηση μέσω της κοινωνι-
κής πίεσης για επιτυχία (Lam, Yim and Chueng, 2014, οπ. αναφ. στο Banfield & 
Wilkerson, 2014). 

Ερευνητική προβληματική 

Σκοπός της έρευνας ήταν μέσα από την εφαρμογή του εκπαιδευτικού ψηφιακού παι-
χνιδιού “Villainy Inc” σε μία σχολική τάξη, το οποίο περιέχει αφήγηση και είναι ένα 
παιχνίδι με πολλαπλές εκδοχές τέλους, να διερευνηθούν α) τα μοτίβα αφήγησης στα 
ψηφιακά παιχνίδια και οι προτιμήσεις των παικτών, β) η αποτελεσματικότητα των 
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μοτίβων αφήγησης ως προς την επίτευξη των στόχων του παιχνιδιού και γ) η αποτελε-
σματικότητά τους ως προς την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Τα  ερευνητικά ε-
ρωτήματα και οι ερευνητικές υποθέσεις που εξετάστηκαν ήταν τα εξής: 
• Ε1. Η αφήγηση στο παιχνίδι κινητοποιεί τους μαθητές όσον αφορά την ολοκλή-

ρωση των στόχων του παιχνιδιού;  
• Ε2. Ποιες μορφές αφήγησης (πρόλογος, οδηγίες για τον τρόπο παιχνιδιού, περιγρα-

φές αποστολών, ενδιάμεσες σκηνές, επίλογος κ.ά.) μέσα στο συγκεκριμένο ψη-
φιακό παιχνίδι είναι πιο ενδιαφέρουσες για τους παίκτες;  

• Υ1. Οι παίκτες δε θεωρούν πάντα σημαντική την αφήγηση μέσα σε ένα παιχνίδι.  
• Υ2. Η αφήγηση με μορφή σκηνών γεγονότων (cut scenes) είναι πιο ενδιαφέρουσα 

για τους παίκτες του παιχνιδιού.  
• Υ3. Η παρουσία αφήγησης μέσα στο εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι προάγει τις 

μαθηματικές ικανότητες και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων των μαθητών.  
• Υ4. Οι παίκτες προτιμούν τη διαδραστική αφήγηση σε σχέση με τη μη διαδραστική. 

Το παιχνίδι “Villainy Inc.” 

To “Villainy, Inc.”1 είναι μία ιστορία κινουμένων σχεδίων για τον Dr. Eugene Wick 
και τον παρατρεχάμενό του, τον Platypus, οι οποίοι κάνουν σχέδια για να καταλάβουν 
τον κόσμο. Οι μαθητές παίρνουν το ρόλο ενός συμβούλου της εταιρείας του Dr. Wick, 
ο οποίος όμως μυστικά είναι μέλος της Μονάδας κατά της Δολιοφθοράς (Anti-Villainy 
Unit ή AVU) και αποστολή του είναι να ανακόψει τα σχέδια του Dr. Wick, χρησιμο-
ποιώντας τις μαθηματικές τους δεξιότητες ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα σχέδιά του δε 
θα επιτύχουν ποτέ. Μερικές σύντομες σκηνές γεγονότων (cut scenes) προωθούν την 
ιστορία και δείχνουν πώς οι μαθηματικές προκλήσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα της 
ιστορίας. Στο παιχνίδι υπάρχουν τρεις πιθανές εκδοχές τέλους βασισμένες στο πόσο 
καλή επίδοση έχει ο παίκτης-πράκτορας στο τελευταίο από τα τέσσερα προβλήματα  
της αποστολής. Όσο περισσότερες ορθές απαντήσεις έχουν σημειώσει οι μαθητές, τόσο 
πιο καταστροφικό είναι το τέλος για τους δύο κακούς ήρωες. 

Το παιχνίδι μπορεί να συσχετιστεί με τη μορφολογία του Vladimir Propp για τις παρα-
δοσιακές ιστορίες, αφού μπορούν να διακριθούν κάποια μοτίβα όπως η δολιοφθορά, 
που σημαίνει πως  ο κακός προκαλεί βλάβη ή τραυματισμό σε ένα άτομο ή μια οικογέ-
νεια (Aguirre, 2011), η εξαπάτηση, η δοκιμασία στην οποία υποβάλλεται ο ήρωας από 
το δωρητή, καθώς και η ανάθεση και η εκτέλεση ενός δύσκολου άθλου. Διακρίνονται 
επίσης ως μοτίβα η νίκη, η απαλλαγή από τη συμφορά, το ξεσκέπασμα του ανταγωνι-
στή και η τιμωρία του ανταγωνιστή. Περισσότερο, όμως, η αφήγηση του παιχνιδιού 
μπορεί να συσχετιστεί και με κάποια από τα στάδια της διαδρομής του ήρωα, σύμφωνα 
με το πρότυπο του Joseph Campbell, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε ταινίες, βιβλία 
και σε ψηφιακά παιχνίδια (Lebowitz & Klug, 2011: 46-47).  

Μεθοδολογία της έρευνας και παιγνιοποίηση της παρέμβασης 

1 http://villainyinc.thinkport.org/teachers/default.asp 
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Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν α) 
το κριτήριο αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των μαθητών πριν 
και μετά την εκπαιδευτική παρέμβαση (pre-test, post-test, post-post-test), β) τα ερωτη-
ματολόγια των μαθητών, γ) η επί τόπου παρατήρηση κατά την εκπαιδευτική παρέμ-
βαση και δ) οι συνεντεύξεις με τις εκπαιδευτικούς των τάξεων. Το δείγμα της έρευνας 
ήταν 45 μαθητές Ε’ τάξης, εκ των οποίων οι 25 ήταν μαθητές της Ε’ τάξης του 3ου 
Δημοτικού σχολείου Παλαιού Φαλήρου και οι 20 μαθητές της Ε’ τάξης του 11ου Δη-
μοτικού σχολείου Νέας Ιωνίας. Η εκπαιδευτική παρέμβαση διήρκεσε και στα δύο σχο-
λεία 5 εβδομάδες. Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των δύο. Οι μισές ομάδες μαθη-
τών είδαν τις σκηνές γεγονότων με υπότιτλους στα ελληνικά (ομάδες Α), ενώ οι υπό-
λοιπες (ομάδες Χ) είδαν όλη την υπόλοιπη αφήγηση του παιχνιδιού εκτός από τις 4 
σκηνές γεγονότων. Το περιεχόμενο των συναντήσεων ακολούθησε σχεδόν την ίδια πο-
ρεία και στα δύο σχολεία. Για την καλύτερη κινητοποίηση των μαθητών, αξιοποιήθη-
καν τα ακόλουθα στοιχεία παιγνιοποίησης (gamification):  

α) Εξατομίκευση: στοιχείο εξατομίκευσης ήταν η «κάρτα του πράκτορα», η οποία είχε 
σχεδιαστεί σε χαρτόνι με βασική πηγή έμπνευσης τη μορφή των βιογραφικών των βοη-
θών πρακτόρων του παιχνιδιού (π.χ. όνομα, συνθηματικό όνομα, ειδικότητα κ.λπ.). Η 
κάρτα αυτή μοιράστηκε και συμπληρώθηκε κατά την πρώτη συνάντηση με τους μαθη-
τές. 

β) Πίνακας κατάταξης: ο πίνακας κατάταξης, που ήταν ένας πίνακας σε χαρτόνι με 
θέσεις για την κάθε ομάδα μαθητών, είχε ως σκοπό την επιβράβευση της ταχύτητας 
ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του παιχνιδιού και συμπληρωνόταν από τη διδά-
σκουσα με το τέλος καθεμίας από αυτές. Το σύστημα βαθμολογίας ήταν 3 βαθμοί για 
τις ομάδες που τελείωναν πρώτες, 2 βαθμοί για τις ομάδες που τελείωναν δεύτερες και 
τρίτες και 1 βαθμός για όλες τις υπόλοιπες ομάδες. 

γ) Σύστημα παρασήμων: το σύστημα παρασήμων που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταμειφθούν όλες οι ομάδες, ανάλογα με 
τον τρόπο που εργάζονται και όχι μόνο ανάλογα με την ταχύτητα ή τις επιδόσεις τους.  

δ) Αποστολή: για να είναι η συμπλήρωση του post-post-test μία όσο γίνεται λιγότερο 
δυσάρεστη και ανιαρή διαδικασία για τους μαθητές, επειδή θα συμπλήρωναν για τρίτη 
φορά το ίδιο κριτήριο αξιολόγησης, παρουσιάστηκε ως μία επιπλέον αποστολή του 
παιχνιδιού στην αρχή της διαδικασίας. Η αποστολή αυτή ήταν σχετική με την ιστορία 
του παιχνιδιού, δηλαδή οι μαθητές κλήθηκαν να ξεχωρίσουν από τον κακό ήρωα του 
παιχνιδιού, τον Dr. Wick, που δεν είναι καλός στα Μαθηματικά. 

ε) Θετική ενίσχυση: Μετά το τέλος του παιχνιδιού και μετά τη συμπλήρωση του post-
post-test, σε όλους τους μαθητές μοιράστηκε μία κάρτα συγχαρητηρίων για την ολο-
κλήρωση της πρώτης αποστολής, σχεδιασμένη με το πρόγραμμα Power point, σχετική 
με το σενάριο του παιχνιδιού. 

Ερευνητικά αποτελέσματα και συμπεράσματα 
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Σύμφωνα με την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων, και στα δύο σχολεία περισσότερα 
μέλη από τις ομάδες που παρακολουθούσαν τις σκηνές γεγονότων σε σχέση με τα μέλη 
των ομάδων που δεν τις παρακολουθούσαν ένιωσαν ότι δεν ήταν πολύ συγκεντρωμένοι 
όσο έπαιζαν το παιχνίδι, άρα ένιωσαν ότι βλέποντας τις σκηνές γεγονότων δε μπορού-
σαν να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι. Οι οδηγίες για την επίλυση των προβλημάτων 
ήταν και στα δύο σχολεία από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της αφήγησης, όπως προ-
κύπτει από την παρακάτω στατιστική απεικόνιση των δεδομένων. 

  

Επίσης, πιο σημαντικά για τους μαθητές, με την έννοια ότι τα προσπερνούσαν λιγότε-
ρες φορές σε σχέση με τα υπόλοιπα, ήταν τα βήματα για την επίλυση των προβλημάτων 
του παιχνιδιού, όπως φαίνεται και από τα παρακάτω γραφήματα σχετικά με την αξία 
των σημείων της αφήγησης για τους παίκτες. 

  

Οι μαθητές στην πλειοψηφία τους δήλωσαν πως βελτίωσαν τις μαθηματικές τους ικα-
νότητες μέσα από το παιχνίδι, αλλά ελάχιστοι δήλωσαν πως έμαθαν κάτι καινούριο. 
Από τις μαθηματικές δεξιότητες που ανέφεραν ότι απέκτησαν μετά το τέλος του παι-
χνιδιού ήταν ο υπολογισμός τετραγωνικών μέτρων, οι πράξεις και τα προβλήματα με 
δεκαδικούς, ενώ μετά το τέλος της παρέμβασης, με βάση τη σύγκριση των pre, post και 
post post-test, παρατηρήθηκε αύξηση των επιδόσεων των μαθητών και στα δύο σχο-
λεία, κυρίως όσον αφορά τις γραφικές παραστάσεις και τον υπολογισμό εμβαδών σχη-
μάτων, όπως φαίνεται από τα παρακάτω γραφήματα. 
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Σε ό,τι αφορά την παιγνιοποίηση, σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, 
η «κάρτα του πράκτορα» ήταν ένα στοιχείο που ενθουσίασε τους μαθητές κατά το στά-
διο της συμπλήρωσής της. Οι περισσότεροι μαθητές την έφερναν μαζί τους άλλη μία 
φορά, αλλά υπήρχαν και μαθητές που την έφερναν ανελλιπώς σε όλες τις συναντήσεις. 
Ο πίνακας των σκορ προκάλεσε κλίμα ανταγωνισμού ανάμεσα στους μαθητές, κάποιοι 
από τους οποίους ενδιαφέρονταν περισσότερο να τελειώσουν πρώτοι, παρά να δουν 
την ιστορία του παιχνιδιού ή να συμπληρώσουν την άσκηση σωστά. Ήταν όμως ένα 
στοιχείο που φάνηκε πως τους κινητοποίησε αρκετά ως προς την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων του παιχνιδιού. Στους μαθητές γενικά άρεσε η διαδικασία με τα πα-
ράσημα, και μάλιστα εξέφρασαν την επιθυμία να πάρουν πολλά και διαφορετικά. Γε-
νικά, οι μαθητές δεν ενδιαφέρονταν τόσο να πάρουν το ίδιο παράσημο πολλές φορές 
για διαφορετικές ασκήσεις, αλλά να συγκεντρώσουν όλα τα παράσημα από τουλάχι-
στον μία φορά, κάτι που όμως δε μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο μίας μόνο άσκησης, 
γιατί κάποια από τα παράσημα αλληλοαναιρούνται. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θε-
τικά στην παρουσίαση της συμπλήρωσης του post-post-test ως αποστολής και μάλιστα 
άρχισαν να το συμπληρώνουν πολύ γρήγορα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες φορές. 
Παρακολούθησαν ευχάριστα την επέκταση της ιστορίας του παιχνιδιού που είδαν σε 
μορφή βίντεο και μάλιστα έδειξαν να ταυτίζονται με αυτή. Τέλος, η συγχαρητήρια 
κάρτα προκάλεσε μικρό ενδιαφέρον στους μαθητές σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία 
παιγνιοποίησης, ωστόσο υπήρξαν κάποιες ερωτήσεις σχετικές με το κείμενό της. 

Όσον αφορά το ερευνητικό ερώτημα Ε1, αν δηλαδή η αφήγηση του παιχνιδιού κινητο-
ποιεί τους μαθητές όσον αφορά την ολοκλήρωση των στόχων του παιχνιδιού, φάνηκε 
πως το γεγονός ότι η ιστορία του παιχνιδιού είχε πολλαπλές εκδοχές τέλους ήταν αυτό 
που παρακίνησε τους περισσότερους μαθητές ως προς την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. 
Ωστόσο, η αφήγηση με μορφή σκηνών γεγονότων φαίνεται πως εμπόδισε τους μαθητές 
να νιώσουν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι.  Όσον αφορά το ερώτημα Ε2, από τις μορφές 
αφήγησης που υπάρχουν στο παιχνίδι, πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές ήταν η τε-
λευταία σκηνή του παιχνιδιού, κάτι που φάνηκε τόσο από τη μέση βαθμολογία που 
έδωσαν οι μαθητές στο συγκεκριμένο κομμάτι της αφήγησης όσο και από το ότι το 
ανέφεραν ως βασικό λόγο επιθυμίας ολοκλήρωσης του. παιχνιδιού. Οι σκηνές διαλό-
γου, που έβλεπαν μόνο οι ομάδες Α, βαθμολογήθηκαν ως ενδιαφέρουσες ή μέτριου 
ενδιαφέροντος κατά μέσο όρο σε κάθε σχολείο και πιο σημαντικές για όλους τους μα-
θητές ήταν οι οδηγίες για την επίλυση των προβλημάτων. 
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Όσον αφορά την ερευνητική υπόθεση Υ1, επιβεβαιώθηκε ότι οι μαθητές δε θεωρούν 
πάντα σημαντική την αφήγηση μέσα σε ένα παιχνίδι, καθώς θεωρούσαν σημαντικό το 
κομμάτι της αφήγησης που θα τους βοηθούσε στην επίλυση των προβλημάτων του 
παιχνιδιού, αλλά δεν θεωρούσαν όλοι σημαντικές τις σκηνές γεγονότων.  Όσον αφορά 
την υπόθεση, Υ2, ότι η αφήγηση με μορφή σκηνών γεγονότων (cut scenes) είναι πιο 
ενδιαφέρουσα για τους παίκτες του παιχνιδιού, η αφήγηση αυτή φαίνεται πως επηρέασε 
τις απόψεις των μαθητών για τους χαρακτήρες βοηθούς του παιχνιδιού, αφού όσοι μα-
θητές τις είχαν δει τους χαρακτήριζαν σε μεγαλύτερο ποσοστό ως ενδιαφέροντες χα-
ρακτήρες. Όσον αφορά την υπόθεση Υ3, ότι η παρουσία αφήγησης μέσα στο εκπαι-
δευτικό ψηφιακό παιχνίδι προάγει τις μαθηματικές ικανότητες και τις δεξιότητες επί-
λυσης προβλημάτων των μαθητών,  ισχύει εν μέρει, καθώς οι περισσότεροι μαθητές 
παρουσίασαν βελτίωση της επίδοσής τους μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ένα 
αξιοσημείωτο συμπέρασμα είναι πως οι ομάδες που έβλεπαν τις σκηνές γεγονότων ση-
μείωσαν μεγαλύτερες βαθμολογίες στο κριτήριο αξιολόγησης μετά το τέλος του παι-
χνιδιού, αλλά πέτυχαν σε μικρότερο ποσοστό το μέτριο ή το εξαιρετικό τέλος του παι-
χνιδιού σε σχέση με τις ομάδες που δεν έβλεπαν το συγκεκριμένο σημείο της αφήγη-
σης. Για την υπόθεση Υ4, ότι οι παίκτες προτιμούν τη διαδραστική αφήγηση σε σχέση 
με τη μη διαδραστική, μπορούμε να πούμε με βάση τη δραστηριότητα επέκτασης της 
αφήγησης ότι ισχύει εν μέρει, αφού οι παίκτες/μαθητές στην πλειοψηφία τους θα ξα-
ναέφτιαχναν μία ιστορία για τον Dr. Wick ως παιχνίδι με τους φίλους τους. 

Το παιχνίδι, στη βαθμίδα που εφαρμόστηκε (Ε’ Δημοτικού), με βάση τα κριτήρια α-
ξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν, φαίνεται πως συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση 
του υπολογισμού εμβαδών σχημάτων (ορθογωνίων, τετραγώνων, τριγώνων) και των 
γραφικών παραστάσεων από την πλευρά των μαθητών, ενώ μικρή βελτίωση παρατη-
ρήθηκε όσον αφορά γενικά την επίλυση προβλημάτων. Επιπλέον, φαίνεται πως η εκ-
παιδευτική παρέμβαση είχε κάποια θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη συνεργατική 
μάθηση. Συγκεκριμένα, οι μαθητές, όταν ρωτήθηκαν τι έμαθαν από το παιχνίδι, ανέ-
φεραν συχνά ότι τους άρεσε το ότι η επίλυση των προβλημάτων του παιχνιδιού έγινε 
σε ομάδες και όχι ατομικά και πως μέσα από το παιχνίδι εκτίμησαν την εργασία σε 
ομάδες. Στους μαθητές επίσης άρεσε να βοηθούν άλλες ομάδες όταν τα είχαν καταφέ-
ρει και οι ίδιοι με την ομάδα τους, αφού και στις δύο τάξεις υπήρξαν τέτοιες περιπτώ-
σεις συνεργασίας. Τέλος, από τις συνεντεύξεις με τις εκπαιδευτικούς των τάξεων προ-
έκυψε πως η σύνδεση της διδασκαλίας των Μαθηματικών με τη χρήση των ΤΠΕ απο-
τέλεσε κίνητρο μάθησης για κάποιους από τους μαθητές, αν και γενικά μείωσε τον 
παράγοντα της διασκέδασης του παιχνιδιού. 
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Περίληψη 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αφορά την προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού 
ο οποίος αποτελεί εξέλιξη του γραμματισμού. Αρχικά, επιχειρείται η διερεύνηση της 
παιδαγωγικής του κριτικού γραμματισμού. Επίσης, παραθέτονται πρακτικές που είναι 
καλό να υιοθετούνται στην εκπαιδευτική πράξη, ώστε ο μαθητής να κατακτήσει τον 
κριτικό τρόπο προσέγγισης των κειμένων. Τέλος, προβάλλεται το μοντέλο των τεσσά-
ρων πηγών που εδράζεται στον εν λόγω γραμματισμό και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην 
εποικοδομητική διδασκαλία των κειμένων. 

Λέξεις-Kλειδιά: κριτικός γραμματισμός, παιδαγωγική, μοντέλο των τεσσάρων πηγών. 

Εισαγωγή 

Η κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί τα τε-
λευταία χρόνια εξαιτίας της κυριαρχίας των νέων τεχνολογιών, της χρήσης του παγκό-
σμιου ιστού και της σταδιακής υποχώρησης του έντυπου λόγου χαρακτηρίζεται από 
σημαντικές αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης, κατάκτησης και παραγωγής της γνώσης. 
Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνία με βάση τον γραμματισμό αποτελεί κρίσιμο ζή-
τημα της ταχύτατα εξελισσόμενης εποχής που βιώνουμε και απαιτεί ανάλογα εφόδια. 
Για αυτό, οι νέες μορφές (ψηφιακού, πολυτροπικού, κριτικού) γραµµατισµού που κυ-
ριαρχούν στις σύγχρονες πολυπολιτισµικές κοινωνίες έχουν οδηγήσει σε νέους τρό-
πους προσδιορισµού της έννοιας του εγγράµµατου ατόµου. 

Ο αντίκτυπος των κοινωνικοπολιτισμικών αλλαγών και η επιρροή τους στον ιδιωτικό 
και τον κοινωνικό τομέα της ζωής του ανθρώπου δημιούργησαν νέες απαιτήσεις σχε-
τικά με την κατανόηση και την παραγωγή νέων μορφών κειμένων επικοινωνίας που 
χαρακτηρίζουν την πολυδιάστατη εγγράμματη κοινωνία (Ντίνας, 2013). Μέσα σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο, ιδιαίτερης σημασίας αποτελεί η κατάκτηση του κριτικού γραμματι-
σμού, ο οποίος είναι ένα εργαλείο κριτικής σκέψης. Ειδικότερα με αυτό το εργαλείο, 
το άτομο δύναται να διερευνά τα νοήματα, να επιζητά τον σκοπό σε συνδυασμό με τα 
κίνητρα του συγγραφέα ενός κειμένου, καθώς και να κατανοεί τις «ορατές και αθέατες 
απόψεις» που μπορεί να υποκρύπτονται (Ανδρουλάκης, 2008).  

579

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Ο κριτικός γραμματισμός ως εξέλιξη του γραμματισμού 

Ζήτημα υψίστης σημασίας συνιστά η πολυδιάστατη έννοια του γραμματισμού για την 
εκπαιδευτική κοινότητα στην ελληνική επιστημονική και διεθνή βιβλιογραφία. Η 
«συμβατική» και πρωταρχική σημασία του όρου «γραμματισμός» ταυτίζεται με την 
ικανότητα του ατόμου για γραφή και ανάγνωση. Με άλλα λόγια, δηλώνει σημασιολο-
γικά ό,τι και η έννοια «αλφαβητισμός» (Gee, 1990). Έτσι, γίνεται φανερό πως η διαδι-
κασία του γραμματισμού συνδέθηκε αρχικά με την ατομική προσπάθεια περί κατακτή-
σεως της γνώσης και απομακρύνθηκε από οιοδήποτε κοινωνικό πλαίσιο. 

 Εντούτοις, οι αλλαγές και η πολυπλοκότητα του  κοινωνικού περιβάλλοντος κατά το 
πέρασμα των δεκαετιών οδήγησαν στην σημασιολογική διεύρυνση του όρου, ο οποίος 
απέκτησε κοινωνικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα (Χατζησαββίδης, 2005). Τότε, ο 
όρος «γραμματισμός» σε αντιστοιχία με την αγγλική ορολογία «literacy», αποδίδεται 
στα ελληνικά ως «εγγραμματοσύνη» (Ong, 1997) και επεκτείνεται πέρα από την απλή 
ικανότητα του ατόμου για ανάγνωση και γραφή, στην επιπρόσθετη ικανότητά του να 
λειτουργεί επιτυχώς σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλοντα, χρησιμοποιώντας μονο-
τροπικά και πολυτροπικά κείμενα (Μητσικοπούλου, 2000). 

Στα τέλη του 20ου αιώνα ο όρος έπαψε να συνδέεται αποκλειστικά με την εκμάθηση 
της γλώσσας και συσχετίστηκε με κοινωνικές πρακτικές και παραμέτρους. Επιπροσθέ-
τως, προσεγγίστηκε ως ένα ενιαίο σύνολο δεξιοτήτων του ατόμου που είναι απαραίτη-
τες για την προετοιμασία του, αλλά και τη διαχείριση της ζωής του μέσα στο κοινωνικό 
σύνολο (Baynham 2002). Τότε μόνο το άτομο μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά 
και να έχει ενεργό ρόλο ως πολίτης. Είναι, λοιπόν, αναμφισβήτητα ορατή η σύνδεση 
της πολυδιάστατης κοινωνίας με τον γραμματισμό και την αναγκαιότητα του ατόμου 
να μπορεί παρακολουθεί τις εξελίξεις της εποχής του, αλλά και να συμμετέχει σε αυτές. 

Παράλληλα, η πολυπλοκότητα του όρου έγκειται στον χαρακτηρισμό του ως κοινωνι-
κού θεσμού με ρευστά ιστορικά, πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία, με α-
ποτέλεσμα η ύπαρξη ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού να φαντάζει αδύνατη. Αυτό 
συμβαίνει γιατί, ο όρος αλλάζει, όταν αλλάζει η κοινωνία και οι συγκυρίες με τις οποίες 
βρίσκεται σε στενή αλληλεξάρτηση. Για τον λόγο αυτό, έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ο-
ρισμοί, αλλά στην παρούσα εργασία επιλέγεται δειγματικά αυτός του Αυστραλιανού 
Συμβουλίου για τον γραμματισμό των Ενηλίκων, όπως αναφέρεται στον Baynham 
(2002), σύμφωνα με τον οποίο αποδίδεται καλύτερα το εύρος της έννοιας του «κριτι-
κού γραμματισμού».  

«Ο γραμματισμός αναφέρεται στην ακρόαση, στην ομιλία, στην ανάγνωση, στη γραφή 
και την κριτική σκέψη. Περιλαμβάνει επίσης και τον αριθμητισμό. Περιλαμβάνει την 
πολιτισμική γνώση η οποία καθιστά ικανό έναν ομιλητή, συγγραφέα ή αναγνώστη να 
αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί την κατάλληλη γλώσσα σε διαφορετικές κοινωνικές 
περιστάσεις. Για μία τεχνολογικά προηγμένη χώρα, όπως η Αυστραλία, στόχος είναι 
ένας ενεργητικός γραμματισμός, που θα επιτρέπει στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν 
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τη γλώσσα, για να αυξήσουν την ικανότητά τους να σκέφτονται, να δημιουργούν και 
να αμφισβητούν, έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.» (Baynham. 2002). 

Από τον παραπάνω ορισμό φαίνεται πως ο γραμματισμός είναι ένα φαινόμενο σύνθετο, 
συνυφασμένο με κοινωνικούς, πολιτισμικούς, ιστορικούς και γνωστικούς παράγοντες, 
η συνειδητοποίηση των οποίων μπορεί να συμβάλλει στην πολιτική χειραφέτηση του 
ατόμου (Gee, 1993).  Βέβαια, οι ίδιοι αυτοί παράγοντες είναι εκείνοι που μπορούν να 
τον διακρίνουν σε διάφορα είδη γραμματισμού, όπως ηθικό, τεχνολογικό, αριθμητικό. 
Ο όρος «γραμματισμός», δηλαδή, συνδέεται με διάφορες πλευρές της κοινωνίας, πολι-
τικές, πολιτιστικές, και ιστορικές, καθιστώντας αναγκαία έτσι την υιοθέτηση διαφορε-
τικών επιθετικών προσδιορισμών, που θα τον χαρακτηρίζουν και θα υποδεικνύουν το 
ειδικό περιεχόμενο το οποίο θα λαμβάνει κάθε φορά, όπως πολιτιστικός, οπτικός και 
σχολικός γραμματισμός (Χατζησαββίδης, 2002). 

Παράλληλα, με βάση τον ορισμό διαφαίνεται ότι η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 
ατόμου είναι επίτευγμα και του κριτικού γραμματισμού, ο οποίος σχετίζεται άμεσα με 
τη δημιουργική χρήση και την αποδοκιμασία των κοινωνικά συμφωνηθέντων κανόνων. 
Ίδιον, δηλαδή, του προς συζήτηση γραμματισμού αποτελεί η έννοια της αμφισβήτησης 
η οποία συνδέεται άμεσα με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης αναφορικά με τις 
ισχύουσες κοινωνικές πρακτικές. Βεβαίως, με την κατάκτηση του κριτικού γραμματι-
σμού το άτομο δύναται να εντοπίζει το πώς τα γλωσσικά στοιχεία και οι χρήσεις τους 
αντικατοπτρίζουν μορφές εξουσίας και ιδεολογίας που συχνά δεν είναι εύκολο να κα-
τανοηθούν (Fairclough,1992). Εξάλλου, σύμφωνα με τον κριτικό γραμματισμό, η 
γλώσσα αποτελεί συχνά ένα μέσο προβολής των θέσεων και των απόψεων, καθώς και 
των ιδεολογικών σχημάτων που αντίκεινται ή μη στην κοινωνία. Εκτός αυτού, ιδιαίτε-
ρης σημασίας αποτελεί και η συμβολή του κριτικού γραμματισμού στην εκπαίδευση, 
καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία κριτικών ομιλητών, αναγνωστών και συγγραφέων, 
οι οποίοι θα μπορούν να εντοπίζουν λανθάνουσες κοινωνικές ιδέες κατά τη διάρκεια 
προσέγγισης ενός κειμένου (Gee,1990). Επομένως, δημιουργούνται στον άνθρωπο γό-
νιμα διερευνητικά ερωτήματα σχετικά με το κείμενο (Τι ακριβώς συμβαίνει; Τι σκοπό 
έχει; Τι και ποιον εξυπηρετεί; Ποια είναι η λειτουργία του;) (Baynham, 2002).  

Η  παιδαγωγική προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού 

Οι απόψεις που διατυπώθηκαν τα τελευταία χρόνια περί του όρου «γραμματισμός» και 
η κριτική σχετικά με τα παλαιότερα πρότυπα διδασκαλίας επέδρασαν σημαντικά στις 
παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές και άνοιξαν νέους ορίζοντες στη διδακτική, δη-
μιουργώντας ένα νέο μοντέλο που φέρει το όνομα «παιδαγωγική του γραμματισμού» 
(Cope & Kalantzis, 1993). Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο όρος  «παιδαγωγική του 
κριτικού γραμματισμού» σχετίζεται άρρηκτα με την εκπαίδευση του ατόμου και την 
κοινωνία. 

Αρχικά, «η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού» δίνει τη δυνατότητα στον διδά-
σκοντα για μια διδασκαλία με ερευνητικό χαρακτήρα, όπου τα μελετώμενα κείμενα 
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προσεγγίζονται υπό το πρίσμα ενός ξεχωριστού κάθε φορά πλαισίου κοινωνικών αλ-
ληλεπιδράσεων και αποκτούν ρευστά χαρακτηριστικά σχετικά με τις υπάρχουσες πο-
λιτισμικές και κοινωνικές συγκυρίες (Χατζηλουκά, 2010). Με αυτήν την έννοια τα κεί-
μενα μπορούν να χαρακτηριστούν όχι μόνο ως μεταβλητές, αλλά και ως «φορτισμένες 
ιδεολογικά οντότητες» (Χατζηλουκά, 2010). Σε αυτό το σημείο, γίνεται φανερή η ση-
μασία της εν λόγω παιδαγωγικής που συνδέεται τόσο με τη χρήση και αξιολόγηση  της 
γλώσσας και των νοημάτων της, όσο και με μια κριτική προσέγγιση στην ανάλυση των 
κειμένων από την πλευρά του μαθητή. Συνεπώς, ως παιδαγωγική προσέγγιση ασχολεί-
ται στην πράξη με την αποδόμηση ή την αναδημιουργία του νοήματος που υπάρχει στα 
κείμενα. 

Παράλληλα, η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού αφορά και  την καλλιέργεια 
της συνείδησης και της αυτοκριτικής, καθώς και την ανάπτυξη του προβληματισμού 
σχετικά με τη δύναμη, τα δικαιώματα και τον πλούτο στην κοινωνία (Baker, 2001). 
Ακόμη, η διδασκαλία του κριτικού γραμματισμού βοηθά το άτομο να κάνει κτήμα του 
τη γνώση που θεωρείται σημαντική τόσο για τον εαυτό του όσο και για την ύπαρξή του 
μέσα στις ομάδες και την κοινωνία εν γένει (Baker, 2001). Επιπλέον, το βοηθά να κα-
τανοήσει τον μηχανισμό λειτουργίας του κοινωνικοπολιτικού ελέγχου, τη χρήση των 
μέσων πληροφόρησης για τη σημασία της ενημέρωσης και τη σημασία της πειθώς. 
Έτσι, η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού στοχεύει στον επηρεασμό ή και τη 
διεκδίκηση προσωπικών αιτημάτων και εστιάζει στην ανάπτυξη  της κριτικής σκέψης, 
της φαντασίας και της πρότασης καινοτόμων ιδεών από την πλευρά του ανθρώπου, με 
βασικό πυλώνα το δημιουργικό γράψιμο ανάλογα με τις  περιστάσεις. 

Διδακτικές πρακτικές του κριτικού γραμματισμού 

Όταν κάποιος επιχειρεί την εξέταση της φράσης «διδακτικές πρακτικές του κριτικού 
γραμματισμού» χρειάζεται να διερευνήσει τη σημασία της έννοιας της πρακτικής που 
σχετίζεται τόσο με την πράξη όσο και με τη γνώση (Baynham, 2002). Πιο συγκεκρι-
μένα, αυτή η φράση έχει σχέση με την προσέγγιση του γραμματισμού ως ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Με αυτήν την δραστηριότητα δε, δηλώνεται το πώς ενεργούν οι άν-
θρωποι με τον γραμματισμό, αλλά και το τι θεωρούν ότι κάνουν, και πώς οικοδομούν 
τη σημασία του. Υπό αυτήν την σκοπιά, οι μαθητές  έχουν τη δυνατότητα να αποκτή-
σουν συνείδηση για ό,τι κάνουν και να δράσουν ανάλογα με αυτό που ορίζει η κάθε 
περίσταση μέσα στην τάξη. Οι διδάσκοντες με τη σειρά τους τούς αξιολογούν με βάση 
τις οδηγίες που έχουν δοθεί, οι οποίες βέβαια ευθυγραμμίζονται με τις προσδοκίες τους 
για το βέλτιστο αποτέλεσμα της άσκησης ή του κεφαλαίου που μελετάται κάθε φορά 
(Baynham, 2002). 

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι πρακτικές του κριτικού γραμματισμού δημιουργούν ένα 
σύνολο σχέσεων μεταξύ των ατόμων που συναπαρτίζουν την ομάδα της τάξης. Ειδικό-
τερα, δημιουργείται μια αναγνωστική κοινότητα, χαρακτηριστικά της οποίας είναι η 
συνεργασία, ο διάλογος και ο αναστοχασμός, που πλαισιώνονται από την κουλτούρα 
των συνδιαλεγομένων (Κωστούλη, 2005). Επιπλέον, οι πρακτικές που έχουν να κάνουν 
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με τον γραμματισμό αφορούν ιδιαιτέρα είδη κειμένων, των οποίων ο χαρακτήρας με-
ταβάλλεται και επαναπροσεγγίζεται. Ακόμη, οι εν λόγω πρακτικές χαρακτηρίζονται ως 
αναγνωστικές και συγγραφικές, καθώς συνεισφέρουν στην απόρριψη, αλλά και τον ε-
παναπροσδιορισμό του νοήματος του κειμένου, με στόχο την αμφισβήτηση κάθε ιδέας 
που δεν μπορεί να γίνει άκριτα αποδεκτή. Έτσι, οι πρακτικές αυτές συνδέονται με δρα-
στηριότητες σχετικές με την αξιολόγηση και τη δημιουργία προσωπικής θέσης αναφο-
ρικά με τα κείμενα, την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά και τη συγκέντρωση στοιχείων 
σχετικά με τις γραμματικές και λεξικές δομές των κειμένων (Siegel & Fernandez, 
2000). 

 Το μοντέλο των τεσσάρων πηγών και ο κριτικός γραμματισμός 

«Το μοντέλο των τεσσάρων πηγών» προτάθηκε από τους Freebody και Luke στην Αυ-
στραλία κατά τη δεκαετία του 1990 (Freebody & Luke, 2003). Πιο συγκεκριμένα, πρό-
κειται για ένα μοντέλο επεξεργασίας και κατανόησης κειμένων που στηρίζεται τόσο 
στην κριτική σκέψη, όσο και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που πλαι-
σιώνει τα προς πραγμάτευση κείμενα.  

Κατ’ αρχάς, το προς συζήτηση μοντέλο εδράζεται στις θεωρητικές αρχές του γραμμα-
τισμού, ο οποίος φανερώνει τον τρόπο που οι λεξικές, γραμματικές και συντακτικές 
δομές του γλωσσικού κώδικα αναδεικνύουν σχέσεις εξουσίας που, όπως έχει ήδη τονι-
στεί, το άτομο αδυνατεί συχνά να συλλάβει  (Frairclough, 1992). Στο μοντέλο αυτό 
υιοθετούνται πρακτικές κειμενοκεντρικής φύσεως όσον αφορά την προσέγγιση που 
συμβάλλει στον τρόπο συγκρότησης του νου και του οικοδομήματος της γνώσης των 
μαθητών με τέτοιον τρόπο, ώστε εκείνοι να μπορούν να καταστούν στο μέλλον ενήλι-
κες με αφαιρετική σκέψη (Ματσαγγούρας, 2006). Σύμφωνα με αυτό το διδακτικό 
σχήμα, οι διδασκόμενοι θα αναπτύξουν τέσσερις διαφορετικές πρακτικές ανάγνωσης, 
- που όμως συνδέονται μεταξύ τους. Συνεπώς, καθίσταται φανερή η σημασία της υιο-
θέτησης του μοντέλου στη γλωσσική διδασκαλία, αφού συμβάλλει στην αναγνωστική 
τους ανάπτυξή. 

Η πρώτη πρακτική ανάγνωσης ή αλλιώς το πρώτο στάδιο «του μοντέλου των τεσσάρων 
πηγών» σχετίζεται με «το σπάσιμο του κώδικα του κειμένου», (code braking) 
(Freebody & Luke, 2003). Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να αποκωδικοποιούν τη γλώσσα 
μέσα από την κατανόηση και την χρήση των βασικών στοιχείων -αλφάβητο, λέξεις, 
στίξη, κανόνες- του γραπτού λόγου. Εστιάζουν, δηλαδή, αρχικά στα εξωτερικά γνωρί-
σματα του κειμένου επιχειρώντας μια προσέγγιση «από έξω προς τα μέσα» (Wilson, 
2013). Ακόμη, δίδεται έμφαση στη δομή των προτάσεων και την επιλογή των κατάλ-
ληλων λέξεων. Σε αυτό το στάδιο, η Honan (2003) παραθέτει κάποιες πρακτικές που 
είναι χρήσιμες στην προσπάθεια του μαθητή να αποκωδικοποιήσει το κείμενο, όπως η 
εύρεση των σημαντικών λέξεων του κειμένου, η καθοδηγούμενη και χορωδιακή ανά-
γνωση, καθώς και η γραπτή άσκηση σε μικρές ομάδες μαθητών. 
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Κατά τους Freebody & Luke (2003), η δεύτερη πρακτική ανάγνωσης που αναπτύσσει 
ο μαθητής ακολουθώντας το μοντέλο αυτό σχετίζεται με την «κατασκευή της σημα-
σίας» (participate in the meaning of text). Σε αυτήν τη φάση προσπαθεί να νοηματοδο-
τήσει το κείμενο και να κατασκευάσει τα μηνύματα που ενυπάρχουν σε αυτό. Αντλεί, 
βέβαια, στοιχεία από το νόημα του κειμένου χρησιμοποιώντας τη δική του εμπειρία και 
τις γνώσεις που ήδη έχει. Κατά την Honan (2003), προτείνεται να ακολουθείται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία η συνεδριακή ανάγνωση (reading conferences), η υποβολή 
ανοιχτών και κλειστών ερωτημάτων από τον διδάσκοντα, η κυριολεκτική κατανόηση 
(literal comprehension), η καθοδηγούμενη γραφή (guided writing) και η δραματοποί-
ηση μέσω της υιοθέτησης  «ρόλων». Έτσι, οι μαθητές είναι σε θέση να κατανοούν και 
να παράγουν γραπτά, προφορικά και οπτικά κείμενα. 

Ύστερα, «η λειτουργική χρήση κειμένων» (use text functionality) είναι η τρίτη πτυχή 
του μοντέλου (Freebody & Luke, 2003). Ο μαθητής μαθαίνει ότι υπάρχουν διάφοροι 
κειμενικοί τύποι που έχουν διαφορετικούς σκοπούς, με βάση τους οποίους δομείται 
κάθε φορά κάποιο κείμενο και διαμορφώνονται τα μηνύματά του. Χρειάζεται, βεβαίως, 
να κατανοήσει ότι τα κείμενα καθορίζονται από ποικίλες κοινωνικές και πολιτισμικές 
λειτουργίες. Για αυτό, η Honan (2003) προτείνει την σιωπηρή ανάγνωση και τον προσ-
διορισμό των κειμενικών στοιχείων, τη μελέτη ιστότοπων (reading websites) και θεα-
τρικών έργων, καθώς και το γράψιμο κειμένων που να έχουν ως αποδέκτη ένα αληθινό 
κοινό. 

Κατά τους Freebody & Luke (2003), η τελευταία πρακτική ανάγνωσης, που αναπτύσ-
σει ο μαθητής ή το τελευταίο στάδιο του μοντέλου είναι «η κριτική ανάλυση των κει-
μένων» (critical analyze & transform). Οι μαθητές συνειδητοποιούν πως τα κείμενα δεν 
είναι ουδέτερα, αλλά αντικατοπτρίζουν κάποιες ιδέες και συμφέροντα, ενώ αποσιω-
πούν άλλα. Αναλύουν τα κείμενα, εντοπίζουν τις προθέσεις του συγγραφέα και ασκούν 
κριτική. Για αυτό, κατάλληλες πρακτικές υιοθέτησης από την πλευρά του εκπαιδευτι-
κού είναι η ενθάρρυνση για την έκφραση απόψεων , η  εννοιολογική αναζήτηση ενός 
τμήματος του κειμένου ή και η εννοιολογική διαφοροποίηση πάνω σε ποικιλία κειμέ-
νων (Honan, 2003). Επομένως, και οι τέσσερις αυτές ικανότητες είναι απαραίτητες για 
την καλλιέργεια της γραφής και της ανάγνωσης και με αυτές τις πρακτικές κάθε άν-
θρωπος μπορεί να καταστεί επαρκώς εγγράμματος. 

Επίλογος 

Ανακεφαλαιώνοντας, στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση του κριτικού 
γραμματισμού ως απότοκου της σημασιολογικής διεύρυνσης του γραμματισμού. Εξε-
τάστηκε από παιδαγωγική σκοπιά και συσχετίστηκε με το σύγχρονο διδακτικό  μοντέλο 
των τεσσάρων πηγών που βοηθά το μαθητή να αναπτυχθεί κριτικά και γλωσσικά, κάτι 
που αποτελεί βασικό όρο για την ομαλή ένταξή του στη σύγχρονη κοινωνική πραγμα-
τικότητα και απαιτεί ανάλογα εφόδια, τα οποία μπορεί να του προσφέρει η εκπαίδευση. 
Επομένως, μόνο με την κατάκτηση του κριτικού γραμματισμού θα πετύχει αυτό που 
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όριζε ο Αριστοτέλης στην αρχαιότητα «Είναι ίδιον του καλλιεργημένου η ικανότητα 
να επεξεργάζεται μια ιδέα χωρίς να την αποδέχεται». 
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χνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη Διδακτική 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να εξετάσει τις απόψεις δασκάλων Τμημάτων Ένταξης 
(ΤΕ) σχετικά με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινω-
νίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πράξη. Η έρευνα υιοθετεί τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής 
έρευνας, με χρήση ημιδομημένης συνέντευξης σε ερευνητικό δείγμα πέντε δασκάλων 
ΤΕ δημοτικών σχολείων του νομού Σερρών. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν 
ότι η στάση των δασκάλων ΤΕ απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους 
ήταν ιδιαιτέρως θετική και τις αξιοποιούν με ποικίλους τρόπους. Επιπλέον, τα υποκεί-
μενα της έρευνας επεσήμαναν τους βασικότερους παράγοντες που λειτουργούν ανα-
σταλτικά στην ένταξη των Τ.Π.Ε. στην τάξη τους. Όσον αφορά τα πρόσθετα διδακτικά 
οφέλη της ένταξής τους, συγκριτικά με μια παραδοσιακού τύπου διδασκαλία, δήλωσαν 
πως είναι η ενίσχυση του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου διδασκαλίας και της συγκέ-
ντρωσής των μαθητών, όπως επίσης και η βελτίωση των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: δάσκαλοι τμημάτων ένταξης, διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., ανα-
σταλτικοί παράγοντες 

Εισαγωγή 

Όλες σχεδόν οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες επιχειρούν τα τελευταία χρόνια να εν-
σωματώσουν τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, στο 
εξής Τ.Π.Ε., στη διδασκαλία των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού 
προγράμματος (Κόμης, 2004). Εντούτοις η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην ειδική εκ-
παιδευτική και διδακτική πράξη βρίσκεται αντιμέτωπη με ορισμένους ανασταλτικούς 
παράγοντες. Πέρα από τους εξωγενείς παράγοντες, δηλαδή, όπως είναι η απουσία υλι-
κοτεχνικής υποδομής, ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών στη γενική αλλά και ειδική τάξη, είναι οι αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. και στην ένταξή τους στην εκπαιδευτική πράξη. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση που όλα τα εξωτερικά εμπόδια έπαυαν να υπάρ-
χουν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν θα ενέτασσαν αυθόρμητα την τεχνολογία 
στο έργο τους (Ράπτης & Ράπτη, 2003).  

Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των δασκάλων Τμημάτων Ένταξης για τις Τ.Π.Ε. και τις 
εκπαιδευτικές εφαρμογές τους δεν είναι καταγραμμένες με επάρκεια στον ελληνικό 
χώρο. Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζουν θετικά 
την εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην τάξη, οι τρόποι προσέγγισής τους αποδεικνύεται πως 
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έχουν περισσότερο καταναλωτικό γνώρισμα παρά να είναι επικεντρωμένες στη βάση 
ενός παιδαγωγικού πλαισίου που εφαρμόζουν τις Τ.Π.Ε. (Τζιμογιάννης, 2002). 

 Η συγκεκριμένη έρευνα φιλοδοξεί να συμβάλλει στον σχετικό προβληματισμό που 
αναπτύσσεται στην Ελλάδα, καταγράφοντας τις αντιλήψεις των δασκάλων Τμημάτων 
Ένταξης, στο εξής ΤΕ, μέσα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις μαζί τους. Η εργασία 
αποτελείται από δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αποτελεί τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 
και το δεύτερο, το ερευνητικό, περιλαμβάνει τη μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέ-
σματα των συνεντεύξεων καθώς και τα εξαγόμενα συμπεράσματα. 

Τμήματα Ένταξης 

Τα ΤΕ ιδρύθηκαν με το νομοσχέδιο Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’ 78/14.3.2000), για την 
παροχή καταλλήλων προγραμμάτων παρέμβασης σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Πρόκειται για μια δομή της Ειδικής Αγωγής μέσα στα γενικά σχολεία που 
λειτουργεί ως ξεχωριστό τμήμα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις. Σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του νέου Νόμου 3699/2008:«μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμ-
φανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, 
αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμ-
φωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρ-
μογής και μάθησης». 

Σύμφωνα με τον Νόμο 3699/2008, η διδασκαλία στο ΤΕ μπορεί να γίνεται είτε με ε-
ξειδικευμένο πρόγραμμα, κοινό για ομάδες μαθητών με παρόμοιες ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες, είτε με εξειδικευμένο ατομικό πρόγραμμα για μαθητές με σοβαρότερης 
μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βασίζεται, τέλος, στην άτυπη αξιολόγηση από 
τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, σε συνεργασία με τον δάσκαλο της γενικής τάξης και 
του Κέντρου Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) (Κυπριω-
τάκη, 2000). 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή 

Η αξιοποίηση και χρήση των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες αποσκοπεί στην ανάγκη παροχής ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε ό-
λους τους μαθητές και στην αύξηση της συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία (Αγγελοπούλου, 2011). Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται κυρίως στη γλώσσα και στα 
μαθηματικά σε παιδιά με διάφορες αναπηρίες. Η ελληνική βιβλιογραφία, τεκμηριώνει 
τη διδακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην ειδική αγωγή σε ειδικά σχολεία και τμήματα 
ένταξης δημοτικού και γυμνασίου, σε παιδιά με αυτισμό, νοητική καθυστέρηση, μαθη-
σιακές δυσκολίες και δυσαριθμησία (Καρασαββίδης & Κόλλιας, 2012). Πολλές είναι 
οι νέες τεχνολογίες (εκτός από τον Η/Υ) που χρησιμοποιούνται στην ειδική αγωγή. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται ο διαδραστικός πίνακας, το διαδίκτυο, ειδικά λογισμικά, βί-
ντεο, εικονικά περιβάλλοντα μάθησης κ.λ.π. Το σχολικό έτος 2007-2008 μάλιστα, το 
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στα πλαίσια του έργου «Δράσεις υποστήριξης μαθητών Α-
μεΑ» απέστειλε λογισμικά σε σχολεία με τμήματα ένταξης και σε σχολικές μονάδες 
ειδικής αγωγής, για να υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία (Α.Π.Σ. για 
μαθητές με αυτισμό, 2004). 

Επιπλέον τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της ειδικής αγωγής, ενισχύουν την έ-
νταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Προτείνουν τον υπολογιστή ως εποπτικό μέσο δι-
δασκαλίας, ως εργαλείο επικοινωνίας, ως γνωστικό/διερευνητικό εργαλείο και ως ερ-
γαλείο αναζήτησης χρήσιμων πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών 
δραστηριοτήτων. Παράλληλα προτείνουν εξειδικευμένες δραστηριότητες τόσο για τη 
γραφή όσο και την παραγωγή του γραπτού λόγου σε μαθητές που παρουσιάζουν αυτι-
σμό, προβλήματα ακοής, όρασης καθώς και σε μαθητές με ελαφρά, μέτρια και σοβαρή 
νοητική υστέρηση.  

Οι Τ.Π.Ε. μπορεί να επιτελέσουν διάφορους ρόλους στην εκπαίδευση ατόμων με ανα-
πηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ένας απ’ αυτούς είναι ο αντισταθμιστικός που 
στοχεύει στην κάλυψη φυσικών, επικοινωνιακών και μαθησιακών ελλείψεων. Ένας 
δεύτερος είναι ο διδακτικός, με προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας, ο διερευ-
νητικός, με την αξιοποίηση του διαδικτύου, ο “εργαλειακός”, για την ανάπτυξη δεξιο-
τήτων, μέσω της χρήσης τεχνολογικών εργαλείων καθώς και ο επικοινωνιακός, με την 
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών που βοηθούν τους μαθητές να επικοινωνούν. Τέλος 
σημαντικός είναι ο αξιολογικός ρόλος τους καθώς και ο διαχειριστικός για την ανά-
πτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση μαθησια-
κών δυσκολιών (Bozdoğan & Özen, 2014). Ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι επιβραδυ-
ντικοί παράγοντες, που εξασθενούν την υποστηρικτική δυναμική των Τ.Π.Ε. στην Ει-
δική Αγωγή. Σ’ αυτούς γίνεται αναφορά παρακάτω. 

Παράγοντες που εμποδίζουν στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 αρχίζουν να διερευνώνται οι παράγοντες και οι 
συνθήκες που επηρεάζουν τη μάθηση την οποία υποστηρίζουν οι Τ.Π.Ε. 
(Pelgrum,2001). Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ωστόσο περιλαμβάνει πολλούς 
παράγοντες που τη δυσχεραίνουν (Brodin & Lindstrand, 2003). Πρόκειται για τους ε-
ξωγενείς και τους ενδογενείς. Οι εξωγενείς, που δεν μπορεί να ελέγξει ο εκπαιδευτικός, 
σχετίζονται με τις ενέργειες των κρατικών φορέων και τις υποδομές, όπως ο τεχνολο-
γικός εξοπλισμός, η υποστήριξη και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Απεναντίας, οι 
ενδογενείς παράγοντες σχετίζονται με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (τις απόψεις 
τους απέναντι στις Τ.Π.Ε., τις γνώσεις τους και την εμπιστοσύνη τους σ’ αυτές, την 
ηλικία και το φύλο τους) (Williams,2005). 

Το σύνολο των παραγόντων (ενδογενών και εξωγενών) που ενθαρρύνουν ή εμποδίζουν 
τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους σχετίζονται 
με τον τεχνολογικό εξοπλισμό, τις γνώσεις τους σχετικά με τις Τ.Π.Ε., την υποστήριξη 
(τεχνική, οικονομική κτλ.), τις υπάρχουσες στάσεις τους γύρω από τις νέες τεχνολογίες, 
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την αυτοαποτελεσματικότητα, την έλλειψη χρόνου καθώς και την ηλικία και το φύλο. 
Τέλος, οι δύο κατηγορίες παραγόντων φαίνεται να είναι αλληλοεξαρτώμενες, με απο-
τέλεσμα η επιτυχημένη ένταξη και χρήση των Τ.Π.Ε. να προσδιορίζεται από μια δυνα-
μική διαδικασία (Tezci, 2011). 

Σκοπός της έρευνας 

Πολύ περιορισμένος αριθμός ερευνών εστίασε στις απόψεις δασκάλων ΤΕ σχετικά με 
την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βασικό σκοπό της παρού-
σας έρευνας, λοιπόν, αποτελεί η καταγραφή των απόψεων των δασκάλων ΤΕ του Ν. 
Σερρών σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη. Ανάμεσα στους στόχους 
της έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού και του τρόπου ένταξης των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία μαθητών σε ΤΕ, η διερεύνηση του βαθμού της αποτελεσματικότητας των 
Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο και η διερεύνηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. 

Ερευνητικά Ερωτήματα της Έρευνας 

Τα ερωτήματα που απασχόλησαν την παρούσα έρευνα αφορούν τις απόψεις δασκάλων 
τμημάτων ένταξης για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επι-
κοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πράξη.  

Έτσι, τα ερωτήματα τα οποία επιχειρήθηκε να προσεγγιστούν συνοψίζονται ως εξής: 

1. Με ποιον/ους τρόπο/ους αξιοποιούν οι δάσκαλοι των ΤΕ τις Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία 
των μαθητών τους;  

2. Ποιες είναι οι στάσεις των δασκάλων των ΤΕ απέναντι στη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαίδευση των μαθητών τους;  

3. Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία των μαθητών των ΤΕ;  

4. Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία, βελτιώνει κάποιες από τις δεξιότητες 
των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εν συγκρίσει με την διδασκαλία όπου 
δεν γίνεται χρήση των Τ.Π.Ε.;  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η συμμετοχή των ερωτώμενων ήταν επιθυμητή και από τους ίδιους. Πριν από τη διε-
ξαγωγή της συνέντευξης, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο, τους 
σκοπούς και τη μεθοδολογία της έρευνας. Επιπροσθέτως, τους κοινοποιήθηκε το γεγο-
νός ότι οι συνεντεύξεις θα καταγράφονται από ένα δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο, με 
τη διαβεβαίωση για διαφύλαξη τόσο των προσωπικών δεδομένων, όσο και της ανωνυ-
μίας τους. Σκοπός των ανωτέρω ήταν η δημιουργία ενός κλίματος που ευνοεί την αυ-
θόρμητη και ειλικρινή έκφραση (Ιωσηφίδης, 2008) με ουδέτερη στάση του ερευνητή 
ταυτόχρονα (Βάμβουκας, 2006).Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στα σχολεία των εκπαι-
δευτικών και η διάρκεια της καθεμίας ήταν περίπου 40΄-50΄.Κατά τη διάρκειά τους 
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διατυπώθηκαν από τον ερευνητή οι κεντρικές θεματικές ενότητες που κρίθηκε απαραί-
τητο να καλυφθούν. Οι ερωτήσεις δεν γίνονταν με συγκεκριμένη σειρά, καθώς στην 
ημι-δομημένη συνέντευξη οι ερωτήσεις δίνουν μόνο μια κατεύθυνση και δεν υπαγο-
ρεύουν την πορεία της συνδιάλεξης (Αβραμίδης & Καλύβα, 2006).Μετά το πέρας των 
συνεντεύξεων ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση και μεταγραφή τους σε γραπτό κεί-
μενο. 

Το Δείγμα της Έρευνας - Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν 5 δάσκαλοι ΤΕ δημόσιων δημοτικών σχο-
λείων του νομού Σερρών. Όσον αφορά το φύλο τους, στους 5 εκπαιδευτικούς, η ανα-
λογία ανδρών/γυναικών είναι 1 προς 4. Οι δάσκαλοι του δείγματος έχουν κατά μέσο 
όρο 5 χρόνια προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή, εκ των οποίων 1 ως 3 χρόνια προϋπη-
ρεσίας στα ΤΕ. Οι 3 από τους 5 έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Ει-
δική Αγωγή και όλοι τους διαθέτουν Η/Υ στο σπίτι, όπως και σύνδεση το Διαδίκτυο. 
Οι 3 από τους 5 είναι κάτοχοι της πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ (ECDL). Στο ΤΕ διδά-
σκουν 8 έως 10 μαθητές. 

Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

Ως μέθοδος συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη. Η ευ-
έλικτη αυτή μορφή συνέντευξης επιλέχτηκε, ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να 
εκφράσουν χωρίς περιορισμούς τις απόψεις τους, ενώ ταυτόχρονα δίνεται στην ερευ-
νήτρια η δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες σε βάθος και σε σύντομο χρονικό διά-
στημα (Ιωσηφίδης, 2008; Σταλίκας, 2005). Στην περίπτωση της ημι-δομημένης συνέ-
ντευξης υπάρχει μια ευελιξία ως προς το περιεχόμενο και τη σειρά των ερωτήσεων, 
αλλά υπάρχει ένας κατάλογος θεμάτων που ο ερευνητής θέλει να έχει καλύψει με το 
τέλος της συνέντευξης, αποφεύγοντας να τον παρασύρει η ροή της συζήτησης. Η δια-
τύπωση κάποιων ερωτήσεων μπορεί να αλλάζει, μπορούν να διατυπώνονται επεξηγη-
ματικές ερωτήσεις ή ακόμα και να παραλείπονται ερωτήσεις για συγκεκριμένους ερω-
τώμενους (Robson, 2007,). 

Αξιοπιστία -εγκυρότητα 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της παρούσας ποιοτικής 
έρευνας, οι συμμετέχοντες δεν είχαν καμία άμεση σχέση με την ερευνήτρια, η τελευ-
ταία τήρησε ουδέτερη στάση απέναντί τους και υπήρξε διαβεβαίωση για τη διατήρηση 
της ανωνυμίας τους. Παράλληλα, η ερευνήτρια φρόντιζε οι ερωτήσεις να μην επιβάλ-
λουν την επιθυμητή απάντηση, ενώ ταυτόχρονα τους ενίσχυε και τους ενθάρρυνε να 
εκφραστούν ελεύθερα (Βάμβουκας, 2006). Επιπλέον, οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν προ-
σεκτικά, προκειμένου το μήνυμα να μην μπορεί να παρερμηνευτεί (Cohen et al., 2007; 
Ιωσηφίδης, 2008). Κατά την απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων τηρήθηκε η πιστή 
καταγραφή κάθε λεπτομέρειας των λόγων του ερωτώμενου, ακόμα και των αστείων ή 
των παύσεών του. Με βάση τα παραπάνω, τα δεδομένα των αποτελεσμάτων 
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αντιστοιχούν σε όσα διατύπωσαν οι ερωτώμενοι και σε καμία περίπτωση δεν αποτε-
λούν αθέμιτη επιλογή της ερευνήτριας. 

Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων 

Τρόποι αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία μαθητών στα ΤΕ 

Αναφορικά με τους τρόπους ένταξης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία μέσα στην 
τάξη, η πλειοψηφία των δασκάλων δήλωσε ότι τις χρησιμοποιούν κυρίως ως μαθη-
σιακό εργαλείο και δευτερευόντως ως διδακτικό μέσο. Χαρακτηριστικά μία δασκάλα 
αναφέρει : «Τα παιδιά τρελαίνονται να παίζουν στον Η/Υ. Είναι τα χρώματα, τα σχήματα, 
οι κινούμενες εικόνες, όλα μαζί. Εγώ χρησιμοποιώ τον Η/Υ ως επιβράβευση. Αν και προ-
τιμώ να διδάσκω τα γνωστικά αντικείμενα με χειραπτικά μέσα, όταν έρθει η ώρα να α-
ξιολογήσω, βάζω τα παιδιά στον Η/Υ. Υπάρχουν περιπτώσεις που τις χρησιμοποιώ και 
ως διδακτικό μέσο, αλλά σπανιότερα». Τρεις από τους πέντε εκπαιδευτικούς αναφέρουν 
ότι χρησιμοποιούν τα λογισμικά Το Μαγικό Φίλτρο 2.0 και Μικροί καλλιτέχνες σε 
δράση. Όπως φάνηκε από τα λεγόμενά τους, και οι πέντε δάσκαλοι χρησιμοποιούν τον 
Η/Υ εκτός των άλλων και για την προετοιμασία της διδασκαλίας όπως για παράδειγμα 
για την κατασκευή φύλλων εργασίας και αξιολόγησης. Τρεις από τους δασκάλους δή-
λωσαν ότι αναζητούν εκπαιδευτικά λογισμικά σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 
των μαθητών τους και δύο ανέφεραν ότι αξιοποιούν τις δυνατότητες του προγράμματος 
παρουσίασης powerpoint για την πιο ελκυστική παρουσίαση του μαθήματος. Μόνο έ-
νας δάσκαλος από τους πέντε χρησιμοποιεί τον Η/Υ για να ενημερώνεται και να μα-
θαίνει σχετικά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του και τους τρόπους 
διδακτικής παρέμβασης: «Ειδικά σε εμένα, που δεν έχω ούτε μεταπτυχιακό ούτε κάποια 
άλλη μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, είναι 
τόσο χρήσιμη, για να μην πω επιβεβλημένη». Στην ερώτηση ποιες άλλες Νέες Τεχνολο-
γίες εκτός του Η/Υ χρησιμοποιούν στην τάξη ο ένας δάσκαλος απάντησε ότι χρησιμο-
ποιεί επιπλέον τον διαδραστικό πίνακα, μία δασκάλα τον βιντεοπροβολέα, ενώ μία 
άλλη το προσωπικό της τάμπλετ. 

Στάσεις των δασκάλων των ΤΕ απέναντι στη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε. στην εκ-
παίδευση των μαθητών τους 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι θεωρούν γενικά χρήσιμη και ωφέλιμη την 
προσφορά των Τ.Π.Ε. στους μαθητές τους. Τονίζουν ακόμα την προσφορά των Τ.Π.Ε. 
στο κομμάτι της αξιολόγησης (εντοπισμός των κενών των μαθητών και διόρθωσή τους) 
και της εμπέδωσης της διδακτέας ύλης. Εντούτοις, συγκλίνουν στην άποψη ότι οι 
Τ.Π.Ε. δεν είναι πανάκεια για όλα τα προβλήματα των μαθητών με μαθησιακές δυσκο-
λίες. «Ναι, στην δυσλεξία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Βοηθούν τα δυσλεξικά παιδιά 
να ξεπεράσουν προβλήματα όπως αυτά της ορθογραφίας, της γραφής και της ανάγνωσης, 
και να βελτιώσουν την αυτο-εικόνα και την αυτο-εκτίμησή τους», μας αναφέρει ένας 
δάσκαλος. Ενώ μία δασκάλα αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τον υπολογιστή τόσο στη 
γλώσσα όσο και στα μαθηματικά και συμπληρώνει : «Υπάρχουν μαθητές με τους 
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οποίους δεν μπορούμε να δουλέψουμε με άλλο τρόπο γιατί δυσκολεύονται να γράψουν 
και να μιλήσουν καθαρά. Σε ορισμένες βαριές περιπτώσεις -και ευτυχώς σπάνιες- οι Η/Υ 
είναι ένας τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας». Σχετικά με άλλα οφέλη από τη χρήση των 
Τ.Π.Ε., οι πέντε εκπαιδευτικοί έχουν παρατηρήσει ότι οι μαθητές μαθαίνουν να ανα-
μένουν τη σειρά τους, ενδυναμώνεται το ομαδοσυνεργατικό αίσθημα και η αυτοπεποί-
θηση ορισμένων μαθητών που έχουν δυσγραφία, αλλά ενεργοποιείται και ο υγιής α-
νταγωνισμός μεταξύ τους. Επιπλέον οι Τ.Π.Ε. βοηθούν στη διατήρηση της συγκέντρω-
σης της προσοχής των μαθητών σε σύγκριση με τη μη χρήση τους. Ενδιαφέρον προκα-
λεί η απάντηση ενός εκ των πέντε εκπαιδευτικών: «Ναι, είναι χρήσιμα, όμως όχι για 
καθημερινή και πολύωρη χρήση. Μετά από κάποιο σημείο το παιδί δεν σε λαμβάνει υ-
πόψη. Του μιλάς, του δίνεις οδηγίες και αυτό “εκτελεί” με απίστευτη πλήξη και καθόλου 
ενθουσιασμό».  

Παράγοντες που εμποδίζουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

Δύο από τους πέντε δασκάλους δήλωσαν ότι ανασταλτικός παράγοντας για τη χρήση 
των Τ.Π.Ε. είναι η έλλειψη χρόνου. «Συνήθως δεν μου φτάνει η διδακτική ώρα για να 
διδάξω το γνωστικό αντικείμενο που θέλω, οπότε αφαιρώ από το πρόγραμμα το 10λεπτο 
επιβράβευσης- ξεκούρασης για τους μαθητές μου», αναφέρει μία δασκάλα. Ένας άλλος 
συμμετέχων λέει χαρακτηριστικά: «Ενώ ξεκινάμε με τη συμφωνία ότι ο κάθε μαθητής 
θα απασχοληθεί δέκα λεπτά στον Η/Υ, πολλοί μαθητές όταν τελειώσει το δεκάλεπτο δια-
μαρτύρονται, αρνούνται να παραχωρήσουν τη θέση τους στον επόμενο συμμαθητή τους 
κι έτσι υπάρχει καθυστέρηση και αναστάτωση στην τάξη». Μία άλλη δασκάλα αναφέρει 
ότι ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός στο ΤΕ την καθιστά πολλές φορές αρνητική στο να 
χρησιμοποιήσει τις Τ.Π.Ε.. «Τρεις στις πέντε φορές που προσπαθούμε να τρέξουμε ένα 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, ο Η/Υ κολλάει, η οθόνη αναβοσβήνει και αναγκα-
ζόμαστε να κάνουμε συνεχείς επανεκκινήσεις του Η/Υ Αυτό οδηγεί σε αναστάτωση, απώ-
λεια συγκέντρωσης των μαθητών και φυσικά χάσιμο χρόνου». Το ίδιο πρόβλημα αντι-
μετωπίζει και μια άλλη δασκάλα σε άλλο ΤΕ με τον βιντεοπροβολέα. Είναι πάντως 
ενδιαφέρον ότι όλοι οι δάσκαλοι ανέφεραν ότι δεν αντιμετωπίζουν τόσο ιδιαίτερο άγ-
χος με τις Τ.Π.Ε. και τη χρήση τους που να τους αποτρέπει από το να τις χρησιμοποιεί 
στο ΤΕ. Ειδικότερα, ο ένας θεωρεί ότι οι Τ.Π.Ε. βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου, 
αφού «οι μαθητές μαθαίνουν στον ίδιο χρόνο, μεγαλύτερο όγκο γνώσεων με τη βοήθεια 
των Τ.Π.Ε., παρά χωρίς αυτές». 

Οι απόψεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της παραδοσιακού τύπου διδα-
σκαλίας συγκριτικά με αυτή της χρήσης Τ.Π.Ε. 

Οι απόψεις όλων συγκλίνουν στο ότι η γνώση χρήσης και ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. 
πρέπει να αποτελεί ένα από τα βασικά προσόντα των ειδικών παιδαγωγών. Εντούτοις 
θεωρούν εξίσου αποτελεσματική μια διδασκαλία χωρίς τη χρήση των Τ.Π.Ε. με μια 
διδασκαλία με Τ.Π.Ε.. Υποστηρίζουν ακόμα ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. δεν μπορεί να 
είναι αποτελεσματική σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασίας, ούτε στη διδα-
σκαλία όλων των γνωστικών αντικειμένων όπως επίσης ότι δεν μπορούν και δεν πρέπει 
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να αντικαταστήσουν τον δάσκαλο. Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Όταν έχεις να διδά-
ξεις τα φωνήεντα στα πρωτάκια, επιβάλλεται να δουλέψεις με υλικά που μπορούν να 
πιάνουν και να μετασχηματίζουν. Για παράδειγμα χρησιμοποιούμε χαρτόνια, κόβουμε 
καρτέλες, τα φτιάχνουμε με πλαστελίνη, τα σχεδιάζουμε, τα αγγίζουμε. Ύστερα από αυτή 
τη προεργασία ο μαθητής πιάνει δειλά το μολύβι για να γράψει». Μια άλλη δασκάλα 
δήλωσε σχετικά : «Δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την παραδοσιακή διδασκαλία, ούτε 
πιο αποτελεσματικές από αυτή είναι», ενώ ένας άλλος : «Ο δάσκαλος πιάνει τον παλμό 
της μάθησης του παιδιού και μπορεί να το βοηθήσει όπου κολλάει, ενώ ο υπολογιστής 
όχι». 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι ενσωματώ-
νουν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τους, το σύνολο των πέντε δασκάλων χρησιμοποιεί τις 
Τ.Π.Ε. κυρίως ως εργαλείο μάθησης (εκπαιδευτικά λογισμικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια) 
και δευτερευόντως ως διδακτικό, εποπτικό και ψυχαγωγικό μέσο. Όλοι τονίζουν τη 
χρησιμότητα τους για την παρουσίαση βίντεο και εικόνων για την εισαγωγή στο και-
νούριο γνωστικό αντικείμενο, αλλά και για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της εμπέ-
δωσης της ύλης (Καρασαββίδης & Κόλλιας, 2012). Οι συμμετέχοντες δάσκαλοι έχουν 
όλοι στην κατοχή τους προσωπικό Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο, γεγονός που τους 
διευκολύνει αρκετά για την προετοιμασία για το σχολείο. Όπως έχει αποδειχτεί, η ε-
ξοικείωση και εμπειρία με τη χρήση Η/Υ επιδρά θετικά στην ένταξη των Τ.Π.Ε. στη 
διδασκαλία (Williams, 2005). Ως κύριο εργαλείο των Τ.Π.Ε. φάνηκε να χρησιμοποιούν 
τον Η/Υ και διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά που προσφέρει, ενώ δύο μόνο δάσκαλοι 
χρησιμοποιούν επιπλέον τον διαδραστικό πίνακα και το τάμπλετ αντίστοιχα. Οι υπό-
λοιποι δήλωσαν ότι το τμήμα τους δε διαθέτει διαδραστικό πίνακα ενώ οι τρεις είναι 
αρνητικοί στη χρήση του προσωπικού τάμπλετ ή κινητού τους στην τάξη (Pelgrum, 
2001).  

Σχετικά με τις στάσεις των δασκάλων των ΤΕ απέναντι στη χρησιμότητα των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαίδευση των μαθητών τους, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας κατα-
γράφουν συνολικά θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών, θεωρώντας την αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. ωφέλιμη και αποτελεσματική διαδικασία για τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον προκύπτει σύγκλιση των απόψεων στο ότι οι Τ.Π.Ε. 
δεν είναι πάντα μόνο του αποδοτικό μαθησιακό εργαλείο και γίνεται αποτελεσματικό-
τερο μόνο όταν λειτουργεί συνεπικουρώντας την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. 
Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με το ότι οι Τ.Π.Ε. θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
κριτική προσέγγιση ως προς την αξιοποίησή τους, να εξυπηρετούν διδακτικούς στό-
χους και να συνοδεύονται από κατάλληλη μεθοδολογία. Σε καμία περίπτωση οι Τ.Π.Ε. 
δεν μπορούν να αντικαταστήσουν άλλες εποικοδομητικές δράσεις όπως για παρά-
δειγμα τις χειροτεχνίες και το θεατρικό παιχνίδι. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν 
προηγούμενες μελέτες (Bozdoǧan & Özen, 2014;Tezci, 2011).  
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Στην προσπάθειά μας να συνοψίσουμε τους παράγοντες που εμποδίζουν την ενσωμά-
τωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των μαθητών των ΤΕ, σύμφωνα με τα υποκείμενα 
της έρευνάς μας, προέκυψαν τέσσερις βασικές κατηγορίες. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός 
του σχολείου, ο διδακτικός χρόνος, η συμπεριφορά των μαθητών και οι γνώσεις χρήσης 
τους από του δασκάλους. Η εμπιστοσύνη στη χρήση τους καθώς και η εξοικείωση και 
των πέντε συμμετεχόντων φαίνεται να μην τους δημιουργούν αγχωμένα συναισθήματα. 
Οι τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη δε φαίνεται να 
λειτουργούν ως παράγοντες αποθάρρυνσης. Ένας εκπαιδευτικός απέδωσε τα τεχνικά 
προβλήματα στον απαρχαιωμένο, όπως τον χαρακτήρισε, εξοπλισμό και τόνισε την α-
νάγκη ανανέωσής του. Αναφορές παραπλήσιου περιεχομένου υπάρχουν και σε άλλες 
έρευνες (Williams, 2005). Σχετικά με τον διδακτικό χρόνο, τρία από τα πέντε υποκεί-
μενα της έρευνας σημείωσαν πως η ένταξη των νέων τεχνολογιών απαιτεί αρκετό 
χρόνο που δεν είναι πάντα διαθέσιμος, όπως φάνηκε και σε άλλη έρευνα (Brodin & 
Lindstrand, 2003). Επιπλέον, δύο από τα υποκείμενα δυσκολεύονται από την ανταγω-
νιστική συμπεριφορά ορισμένων μαθητών τους, για τη μονοπώληση της χρήσης του 
μοναδικού Η/Υ της τάξης, ζήτημα που σχετίζεται και με την έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής. 

Τέλος, όσον αφορά την ενδεχόμενη βελτίωση κάποιων από τις δεξιότητες των μαθητών 
των ΤΕ, όταν χρησιμοποιούνται οι Τ.Π.Ε., τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι πέντε 
δάσκαλοι θεωρούν πως και οι δύο τύπου διδασκαλίας (Τ.Π.Ε. & παραδοσιακού τύ-
που)θα πρέπει να συνδυάζονται προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Είναι ενδιαφέρον ότι το σύνολο των συμμετεχόντων έχουν να αναφέ-
ρουν κάποιο αξιοσημείωτο όφελος που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. σε διάφορα επίπεδα, 
τόσο γνωστικά όσο και ατομικά κατά τη διδασκαλία. Έτσι, κάποιοι αναφέρουν βελτί-
ωση της ομαδικότητας και της αυτοεικόνας των μαθητών (κυρίως σε μαθητές με δυσ-
γραφία) καθώς και της δυνατότητας για ευκολότερη εξατομίκευση της διδασκαλίας 
συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία, ενώ κάποιοι άλλοι τονίζουν ότι οι μαθη-
τές τους παρέμεναν περισσότερη ώρα συγκεντρωμένοι και έδειχναν μεγαλύτερο εν-
θουσιασμό κατά τη διάρκειά της. Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν προηγούμενα ε-
ρευνητικά αποτελέσματα (Ράπτης & Ράπτη, 2003). 
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Περίληψη 

Η έρευνα που αφορά στη βαθμολόγηση της επίδοσης και, πιο συγκεκριμένα, στα κρι-
τήρια βαθμολόγησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες είναι περιορισμένη. Για τη 
διερεύνηση των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για τη βαθμολόγηση μα-
θητών με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της γενικής τάξης, διεξήχθη έρευνα σε 
808 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και από τις 13 περιφέρειες της 
χώρας. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν υπόψη τους τη συμπε-
ριφορά στην τάξη, την προσπάθεια που καταβάλουν οι μαθητές, καθώς και την επίδοση 
σε ομαδικές ή ατομικές εργασίες. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εστιάζουν 
στις εργασίες για το σπίτι, τα μικρής διάρκειας τεστ και τα επαναληπτικά διαγωνίσματα 
ή το βαθμό διαγωνίσματος τριμήνου/τετραμήνου. Ως βασικό συμπέρασμα της έρευνας 
αναδεικνύεται το ότι οι προηγούμενες και ερευνητικά θεμελιωμένες καλές πρακτικές 
βαθμολόγησης θα συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός πλαισίου κινήτρων για τους μα-
θητές με μαθησιακές δυσκολίες πρός όφελος της σχολικής φοίτησης και της εν γένει 
εκπαιδευτικής τους πορείας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Βαθμολόγηση, εκπαιδευτικοί, μαθητές, μαθησιακές δυσκολίες  

Εισαγωγή 

Oι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν σε τάξεις του γενικού σχολείου και 
βαθμολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές τους, αν και οι 
περισσότεροι περνούν τις τάξεις τους, ωστόσο οι βαθμοί τους είναι χαμηλότεροι συ-
γκριτικά με τους συμμαθητές τους χωρίς δυσκολίες (Donohoe & Zigmond, 1990). Μια 
τέτοια κατάσταση δημιουργεί αίσθημα ματαίωσης για τους μαθητές τους γονείς και 
τους εκπαιδευτικούς τους. Προκειμένου να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα συνδέ-
ονται με τη βαθμολόγηση της επίδοσης μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση, έχουν α-
ναπτυχθεί δύο ερευνητικά προγράμματα που υιοθετούν διαφορετικές προσεγγίσεις α-
ναφορικά με προσαρμογές στη βαθμολόγηση μαθητών στην ειδική αγωγή: α) Τα Εξα-
τομικευμένα Σχέδια Βαθμολόγησης των Munk and Bursuk (2004) και β) Το μοντέλο 
βαθμολόγησης σε συνθήκες συνεκπαίδευσης της Jung (2008).  

Στο πλαίσιο εφαρμογής των Εξατομικευμένων Σχεδίων Βαθμολόγησης (Personalized 
Grading Plans - PGPs), ο εκπαιδευτικός συναντάται με τους γονείς και τον μαθητή και 
λειτουργούν μέσω ενός πρωτοκόλλου ως ομάδα. Το αποτέλεσμα είναι είτε μια 
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εξατομικευμένη προσαρμογή στη βαθμολόγηση του μαθητή ή, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, ο προσδιορισμός των άλλων εκπαιδευτικών ή βαθμολογικών προσαρμογών που 
θα εξαλείψουν την ανάγκη για μια εξατομικευμένη εφαρμογή βαθμολόγησης. Η προ-
σαρμογή προστίθεται στο Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του μαθητή και 
υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση. Το πρωτόκολλο PGP περιλαμβάνει οκτώ βήματα 
(Munk & Bursuck, 2004): 1.Καθορισμός σαφούς πλαισίου σε σχέση με τους βαθμούς 
από τον εκπαιδευτικό. 2.Αποσαφήνιση των σκοπών των γονέων και των μαθητών για 
τους βαθμούς. 3.Αμοιβαία συμφωνία για τους σκοπούς που επιτελούν οι βαθμοί. 4.Ε-
ξέταση των χαρακτηριστικών μάθησης των μαθητών και των απαιτήσεων της τάξης. 
Εντοπισμός πιθανών προβλημάτων βαθμολόγησης. 5.Ανασκόπηση του ισχύοντος  συ-
στήματος βαθμολόγησης, και λήψη απόφασης σχετικά με το  εάν ο βαθμός μπορεί να 
είναι υψηλότερος ή / και  να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, αν επιλεγεί τελικώς μια προ-
σαρμογή στο σύστημα βαθμολόγησης. 6.Επιλογή  προσαρμογής τέτοιας που να αντα-
ποκρίνεται στους σκοπούς που έχουν συμφωνηθεί. 7.Τεκμηρίωση την προσαρμογής 
του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος του μαθητή και έναρξη της εφαρ-
μογής του. 8.Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της προσαρμογής. 

H Jung (2008) πρότεινε ένα μοντέλο βαθμολόγησης σε συνθήκες συνεκπαίδευσης που 
ταιριάζει με το μοντέλο βαθμολόγησης βάσει προτύπων και εστιάζει στην βαθμολό-
γηση των επιτευγμάτων των μαθητών. Το μοντέλο της  Jung έχει συμπεριληφθεί σε 
διάφορες συναφείς έρευνες (π.χ., Jung & Guskey, 2007, 2010) και αποτέλεσε μέρος 
μιας μεγαλύτερης έρευνας με σκοπό  τη μεταρρύθμιση -σε σχέση με τη βαθμολόγηση- 
στην πολιτεία του Κεντάκι των ΗΠΑ (Guskey, Swan, & Jung, 2010). Τα προκαταρ-
κτικά αποτελέσματα από τους 24 εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης στη μελέτη υ-
ποδεικνύουν ότι, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί φάνηκαν ικανοί να το χρησιμοποιήσουν 
στο εισαγωγικό εργαστήριο που συμμετείχαν, το εν λόγω μοντέλο βαθμολόγησης δεν 
χρησιμοποιήθηκε πολύ συχνά στην πράξη. Οι γραπτές παρατηρήσεις των εκπαιδευτι-
κών υπεδείκνυαν την ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη στις  καθημερινές αποφάσεις και 
πρακτικές βαθμολόγησης. Η έρευνα σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς κατέληξε στα 
ίδια συμπεράσματα (Guskey et al., 2010) ότι μια αλλαγή φιλοσοφίας, προς μια καλύ-
τερη κατανόηση των διαφορών ανάμεσα στα τρία είδη των στοιχείων που συναποτε-
λούν τη βαθμολογία (βαθμοί για τις διάφορες εργασίες, εκτιμήσεις κατά τη διαδικασία 
μάθησης, όπως η προσπάθεια και κρίσεις σχετικές με την πρόοδο ή βελτίωση) - θα 
έπρεπε να έχουν γίνει απολύτως κατανοητές πριν από την εφαρμογή και ερμηνεία ο-
ποιωνδήποτε τροποποιήσεων των βαθμών. 

Στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συγκείμενου, αρκετοί ερευνητές έχουν α-
σχοληθεί με το ζήτημα της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών γενικά (Κασσωτά-
κης, 1998∙ Καψάλης, 2006 ∙ Κωνσταντίνου, 2004∙ Ρέλλος, 2003). Κάποιοι μάλιστα 
(Κακανά, 2006∙ Κωνσταντίνου, 2004∙ Λάμνιας,  2006∙ Μαυρογιώργος, 1993∙ Παπα-
κωνσταντίνου, 1993∙ Χιωτάκης, 1999) δεν  παραλείπουν να στηλιτεύσουν τα σοβαρά 
προβλήματα που προκύπτουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν η αξιολόγηση πα-
ραπαίει έξω από κάθε όριο επιστημονικότητας και δεν έχει ως στόχο τη βελτίωση του 
μαθητή. Αντίθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, λειτουργεί και τιμωρητικά για το μαθητή. 
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Εκείνο το σημείο που αναδεικνύεται ιδιαίτερα από τους ερευνητές είναι η ασάφεια που 
διατρέχει τον όρο και κυρίως τη διαδικασία προσδιορισμού της επίδοσης στο ελληνικό 
σχολείο. 

Οι καθημερινές πρακτικές αξιολόγησης μέσα στη σχολική τάξη που εφαρμόζει ο εκ-
παιδευτικός ως αξιολογητής, έχουν ιδιαίτερο αντίκτυπο στους μαθητές. Πιθανή αρνη-
τική αξιολόγηση του μαθητή μπορεί να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στην πορεία της σχο-
λικής του φοίτησης, ιδιαίτερα όταν γίνεται δημόσια και περιλαμβάνει υποτιμητικά σχό-
λια (Γκότοβος, 2002). Αντίθετα ο σεβασμός στην ατομικότητα του μαθητή από την 
πλευρά του εκπαιδευτικού και η παροχή ανεμπόδιστης δυνατότητας συμμετοχής του 
στις διαδικασίες της τάξης, έχει βρεθεί ότι επηρεάζει ιδιαίτερα θετικά τη μαθητική ε-
πίδοση κυρίως των «αδύνατων» μαθητών. Σ’ αυτή την κατηγορία μπορούμε να εντά-
ξουμε και τους  μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Black & William, 1998). Προς 
επίρρωση  των παραπάνω οι Stiggins and Chappuis (2005) αλλά και η Shepard (2006), 
σημειώνουν ότι οι ενισχυτικές αλλά και οι ακριβείς αξιολογικές κρίσεις λειτουργούν 
επικουρικά στην επίδοση των μαθητών και δη εκείνων με χαμηλή επίδοση. Η κυρίαρχη 
τεχνική αξιολόγησης της επίδοσης -με αντίκτυπο και στη βαθμολόγηση- στη χώρα μας 
είναι οι ερωτήσεις, οι οποίες συχνά προσδιορίζονται στενά από τη διδακτέα ύλη (Μα-
τσαγγούρας, 1987). Κάτω από αυτές τις συνθήκες αντιστοιχεί λιγότερος χρόνος για 
τους «αδύναμους» μαθητές σε αντίθεση με εκείνους που παρουσιάζουν υψηλή επίδοση 
και οι οποίοι γίνονται συχνότερα δέκτες ερωτήσεων (Μπίκος, 2004).       

Μολονότι η εγχώρια όσο και διεθνής έρευνα έχει εστιάσει σε θέματα εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης μαθητών με δυσκολίες στη μάθηση και προσαρμογή τόσο στην ειδική 
αγωγή όσο και στην ενταξιακή εκπαίδευση (π.χ. Αγαλιώτης, 2011), παρόλα αυτά η 
έρευνα που αφορά στα κριτήρια βαθμολόγησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες που 
φοιτούν στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και δη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Αθμια 
και Β/θμια), με εξαίρεση τα μοντέλα των Munk and Bursuk (2004) και Jung (2008), 
είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου, αποκτά ιδιαίτερο ερευνητικό όσο και πρακτικό εν-
διαφέρον η διερεύνηση των κριτηρίων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης προκειμένου να βαθμολογήσουν την επίδοση μαθητών με μαθη-
σιακές δυσκολίες.     

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτι-
κοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να βαθμολογήσουν τους μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Επιμέρους στόχοι αποτελεί 
το αν οι πρακτικές αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τη βαθμίδα (Α/θμια ή Β/θμια) 
που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί.  

Μέθοδος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 808 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης και 
από τις 13 περιφέρειες της χώρας, εξαιρουμένων εκείνων που υπηρετούσαν σε δομές 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Από αυτούς, 465 (58 %) υπηρετούσαν σε δημοτικά 
σχολεία και  343  (42 %) σε Γυμνάσια και Λύκεια. Ειδικότερα το 21% υπηρετούσε σε 
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Γυμνάσια και το 18% σε Λύκεια. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 66 % του συνολικού 
δείγματος και οι άντρες το 34 %. Η μέση τιμή της ηλικίας των συμμετεχόντων αντι-
στοιχούσε στα 39,9 έτη. Το 32% είχε προϋπηρεσία στην εκπαίδευση 2-8 έτη.  Όσον 
αφορά στην υπηρεσιακή θέση το 80% ήταν μόνιμοι και το 18% αναπληρωτές εκπαι-
δευτικοί. 236 εκπαιδευτικοί δηλώνουν κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Σχετικά με 
την έδρα του σχολείου το 44% του δείγματος δηλώνει ότι το σχολείο βρίσκεται σε 
πρωτεύουσα νομού, το 27% σε πόλη εκτός της πρωτεύουσας ενώ το 29% σε δημοτική 
τοπική ενότητα.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς με ερωτήσεις 
κλειστού τύπου. Της αποστολής είχε προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση και αποδοχή 
της συμμετοχής από τη διεύθυνση του σχολείου. Τον πληθυσμό της παρούσας έρευνας 
αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις 
13 περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας επι-
λέχθηκε μέσα από δειγματοληψία κατά συστάδες με δειγματοληπτική μονάδα το σχο-
λείο. Από το σύνολο των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας επιλέχθηκαν 
τυχαία 100 σχολεία Πρωτοβάθμιας και 100 σχολεία Δευτεροβάθμιας με 2424 εν υπη-
ρεσία εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, επεστράφησαν 1085 ερωτηματολόγια με το ποσοστό 
απαντήσεων (response rate) να ανέρχεται στο 44,8%. Από τα 1085 πλήρη ήταν τα 808, 
τα οποία τελικά συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα και αποτέλεσαν το δείγμα αυτής.  

Για τη διερεύνηση των κριτηρίων βαθμολόγησης που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί της 
έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν 10 ερωτήσεις που αφορούν σε αντίστοιχα κριτήρια, δια-
βαθμισμένες σε 4βαθμη κλίμακα (1=Δεν λαμβάνω καθόλου υπόψη έως 4= Λαμβάνω 
πολύ υπόψη) του ερωτηματολογίου “Marking Questionnaire for Secondary School 
Teachers” του  Terwilliger (1966) και αποδόθηκαν στα ελληνική γλώσσα με τη μέθο-
δος της διπλής μετάφρασης (back translation). Στο ερωτηματολόγιο επισημαίνονταν 
ότι οι ερωτήσεις αναφέρονται στη βαρύτητα που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στους πα-
ράγοντες που αφορούν στον καθορισμό της βαθμολόγησης και των τελικών βαθμών 
(ανάλογα με τη διατύπωση της ερώτησης) μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες διαγνω-
σμένες από επίσημο φορέα, στην περίοδο ενός τριμήνου/τετραμήνου. Οι ερωτήσεις έ-
χουν ως εξής: 1. Πόσο λαμβάνετε υπόψη τη  συμπεριφορά στην  τάξη (π.χ. το να  δη-
μιουργεί ένας μαθητής αναστάτωση ή να είναι συνεργάσιμος ); 2. Πόσο λαμβάνετε υπόψη 
την αδικαιολόγητη απουσία ή αργοπορία; 3. Πόσο λαμβάνετε υπόψη την «προσπάθεια»; 
4. Πόσο λαμβάνετε υπόψη τις εργασίες για το σπίτι; 5. Πόσο λαμβάνετε υπόψη τους βαθ-
μούς σε τεστ (μικρότερα των 15 λεπτών); 6. Πόσο λαμβάνετε υπόψη τους βαθμούς σε 
επαναληπτικό διαγώνισμα; 7. Πόσο λαμβάνετε υπόψη την επίδοση στην τάξη (δηλ., προ-
φορική εξέταση, συμμετοχή στο μάθημα, κ.λπ.); 8. Πόσο λαμβάνετε υπόψη εργασίες που 
έχουν γίνει σε προηγούμενα τρίμηνα/τετράμηνα για τον καθορισμό των βαθμών ενός τρι-
μήνου/τετραμήνου που μόλις τελείωσε (π.χ σε ποια έκταση βαθμοί που δόθηκαν στο δεύ-
τερο τρίμηνο/τετράμηνο λαμβάνουν υπόψη εργασίες που έγιναν στο πρώτο τρίμηνο/τε-
τράμηνο; 9. Πόσο λαμβάνετε υπόψη το βαθμό του διαγωνίσματος του τριμήνου /τετρα-
μήνου, στον καθορισμό του τελικού βαθμού που αφορά στο συγκεκριμένο τρίμηνο/ 
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τετράμηνο; 10. Πόσο λαμβάνετε υπόψη άλλες εργασίες που έχετε αναθέσει(ομαδικές ή 
ατομικές), στον καθορισμό της τελικής βαθμολογίας; 

Η εισαγωγή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε 
με τη χρήση του λογισμικού IBM SPSS Statistics 23 for Windows.  

Αποτελέσματα 

Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας λαμβάνουν υπόψη για τον καθορισμό της βαθμολόγησης 
τη συμπεριφορά στην τάξη (π.χ. το να δημιουργεί ένας μαθητής αναστάτωση ή να μην 
είναι συνεργάσιμος) σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτκά με τους συναδέλφους τους στη 
Β/θμια Εκπαίδευση [t (720,364)=3,005, p=0,003, Cohen’s d=0,221, Α/θμια: 
Μ.Τ.=2,88, Τ.Α.=0,80  Β/θμια Μ.Τ.=2,70, Τ.Α.=0,83]. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της 
Α/θμιας, συγκριτικά με τους υπηρετούντες στη Β/θμια συναδέλφους τους, λαμβάνουν 
υπόψη σε μεγαλύτερο βαθμό την προσπάθεια που καταβάλουν οι μαθητές με μαθησια-
κές δυσκολίες [t (634,222)=2,829, p=0,005, Cohen’s d=0,218, Α/θμια: Μ.Τ.=3,89, 
Τ.Α.=0,36  Β/θμια Μ.Τ.=3,80, Τ.Α.=0,46]. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας λαμ-
βάνουν περισσότερο υπόψη άλλες ομαδικές ή ατομικές εργασίες που έχουν αναθέσει 
για τον καθορισμό της βαθμολογίας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες [t (806)=-
2,039, p=0,042, Cohen’s d=0,151, Α/θμια: Μ.Τ.=3,19, Τ.Α.=0,55  Β/θμια Μ.Τ.=3,27, 
Τ.Α.=0,51]. 

Οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας, συγκριτικά με τους συναδέλφους τους στην Α/θμια, λαμ-
βάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη τις εργασίες για το σπίτι [t (804)=-6,015, p<0,001, 
Cohen’s d=0,427, Α/θμια: Μ.Τ.=2,91, Τ.Α.=0,68  Β/θμια Μ.Τ.=3,19, Τ.Α.=0,63], όπως 
επίσης και τους βαθμούς σε τεστ μικρότερων των λεπτών [t (726,084)=-3,428, p=0,001, 
Cohen’s d=0,244, Α/θμια: Μ.Τ.=2,71, Τ.Α.=0,65  Β/θμια Μ.Τ.=2,87, Τ.Α.=0,66], τους 
βαθμούς σε επαναληπτικό διαγώνισμα [t (804)=-2,683, p=0,197, Cohen’s d=0,197, 
Α/θμια: Μ.Τ.=2,99, Τ.Α.=0,68  Β/θμια Μ.Τ.=3,12, Τ.Α.=0,64], καθώς και το βαθμό 
διαγωνίσματος τριμήνου/τετραμήνου για τον καθορισμό βαθμολογίας στο συγκεκρι-
μένο τετράμηνο [t (786,146)=-3,538, p<0,001, Cohen’s d=0,256, Α/θμια: Μ.Τ.=2,72, 
Τ.Α.=0,63  Β/θμια Μ.Τ.=2,87, Τ.Α.=0,54]. 

Συζήτηση 

Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των κριτηρίων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτι-
κοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να βαθμολογήσουν τους μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της γενικής τάξης. 

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Β/θμια δηλώνουν ότι λαμβάνουν αρκετά υπόψη 
τις εργασίες στο σπίτι και στο σημείο αυτό εντοπίστηκε και η μεγαλύτερη τιμή του 
μεγέθους επίδρασης της διαφοράς με τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας (σύμφωνα με 
το δείκτη Cohen’s d). Η άποψή τους στηρίζεται στη λογική του ότι προβλέπεται με 
σαφήνεια το πλαίσιο αξιολόγησης για τη Β/θμια εκπαίδευση και ειδικότερα για το Λύ-
κειο στο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) υπ’ αριθ. 60/2006, άρθρο 7, παρ. 1, όπου γίνεται 
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εκτενής αναφορά στις εργασίες που εκτελεί στο σπίτι ή στο σχολείο ο μαθητής. Ειδικά 
για τις εργασίες στο σπίτι στο Δημοτικό η λογική είναι εντελώς αντίθετη, αφού αναφέ-
ρεται να αποφεύγονται οι κατ’ οίκον εργασίες (ΥΠΕΠΘ, 2005). Ωστόσο, σύμφωνα με 
τα ευρήματα της έρευνας του Δαρβούδη (2010) που αφορούσε στις κατ’ οίκον εργασίες 
μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, οι μαθητές αυτοί αντιμετωπίζουν πολύ περισσό-
τερα προβλήματα στη διεκπεραίωση αυτών των εργασιών σε σχέση με τους συμμαθη-
τές τους που δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, οι μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες, αν και αφιερώνουν τον ίδιο ή και περισσότερο κάποιες φορές χρόνο για 
μελέτη συγκριτικά με μαθητές χωρίς μαθησιακές δυσκολίες, εν τέλει οι περισσότεροι 
δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν παρά ένα μικρό μέρος των εργασιών τους. Με 
βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι κατ’οίκον εργασίες κάθε άλλο παρά βοηθητικές μπο-
ρεί να είναι για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν στη Β/θμια Εκπαί-
δευση.   

Οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας λαμβάνουν υπόψη τους τα τεστ και τα διαγωνίσματα σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τους συναδέλφους τους στην Α/θμια. Αυτό το εύρημα συμφω-
νεί με τα συμπεράσματα της Brookhart (1994), ότι δηλαδή οι μετρήσιμες επιδόσεις και 
ιδιαίτερα τα τεστ, είναι σημαντικοί συντελεστές των βαθμών και ότι οι εκπαιδευτικοί 
στο Δημοτικό στηρίζονται περισσότερο σε  ανεπίσημες αποδείξεις και την παρατή-
ρηση, ενώ οι καθηγητές δευτεροβάθμιας χρησιμοποιούν γραπτά τεστ επίδοσης αλλά 
και  γραπτές εργασίες στη βαθμολόγηση. Οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγησης όπως 
τεστ,  εργασίες στην τάξη, και κατ' οίκον εργασίες, είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες 
πρακτικές βαθμολόγησης (Feldman, Allibrandi, & Kropf, 1998). Στοιχείο προβλημα-
τισμού αποτελεί το γεγονός ότι έρευνες αποδεικνύουν ότι τα τεστ-δοκιμασίες που προ-
ετοιμάζονταν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ήταν  συχνά πλημμελούς κατα-
σκευής και τα αποτελέσματα ερμηνεύονταν συνήθως λανθασμένα (Boothroyd, 
McMorris, & Pruzek, 1992·  Daniel & King, 1998· Hills, 1991· Marso & Pigge, 1993), 
θίγοντας με αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία των βαθμών. Άλλωστε σύμφωνα με τη 
Brookhart (2001) οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν επαρκή τεχνογνωσία στην κατασκευή 
τεστ  και δεν χρησιμοποιούν πάντα έγκυρες πρακτικές βαθμολόγησης. Τα ευρήματα 
της παρούσας έρευνας φαίνεται να βρίσκονται σε συμφωνία με έρευνα του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου (σημερινό ΙΕΠ) το 2005-2006 (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008)  στην 
οποία προέκυψε ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό (89%) του συνόλου των εκπαιδευτικών 
του δείγματος, ανεξαρτήτως βαθμίδας, χρησιμοποιούσε τις παραδοσιακές μεθόδους 
συλλογής αξιολογικών πληροφοριών (προφορικά, test). Ένα επίσης πολύ υψηλό ποσο-
στό (86%) εκπαιδευτικών του δείγματος στη Β/θμια, χρησιμοποιούσε την «κλασική» 
μέθοδο των διαγωνισμάτων, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας, όπου τα 
διαγωνίσματα δεν είναι υποχρεωτικά. Παράλληλα, ένα πολύ υψηλό ποσοστό εκπαιδευ-
τικών εστίαζε την αξιολόγηση στις εργασίες των μαθητών. Τα ποσοστά αυτά μειώνο-
νταν αισθητά στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν σε Λύκεια.  

Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας ως κριτήριο βαθμολόγησης λαμβάνουν τόσο τη συμπε-
ριφορά του μαθητή στην τάξη, όσο και την προσπάθεια που αυτός καταβάλλει.  Σε 
αντίστοιχα συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Stiggins, Frisbie, and Griswold 
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(1989), όπου οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν  μεγάλη  ποικιλία προσεγγίσεων σχε-
τικών με τη βαθμολόγηση, επιδιώκοντας οι βαθμοί τους να αντανακλούν με δίκαιο 
τρόπο τόσο την προσπάθεια όσο και την επίδοση, σε αντίθεση με τη συνιστώμενη πρα-
κτική. Η Brookhart (1991), επισήμανε ότι η βαθμολόγηση συχνά αποτελεί ένα "συνον-
θύλευμα" της συμπεριφοράς, της προσπάθειας και της επίδοσης. Η ίδια σε ανασκόπηση 
της σχετικής βιβλιογραφίας αναφέρει ότι η προσπάθεια και η ικανότητα των μαθητών 
χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία της απόδοσης βαθμών, ότι οι πρακτικές βαθ-
μολόγησης των εκπαιδευτικών δεν είναι συνεπείς με τις συστάσεις των ειδικών και 
υπάρχει ιδιαίτερη σύγχυση σε σχέση με τους όρους προσπάθεια-επίδοση. Πράγματι, η 
παράμετρος της προσπάθειας εμπεριέχει έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας και 
δε βασίζεται σε κάποια επιστημονική παραδοχή. Σε προηγούμενη έρευνα των Frary, 
Cross, and Weber (1993), το 66% των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι εξαιρετικά χαμηλή 
ή υψηλή προσπάθεια από την πλευρά του μαθητή θα πρέπει να αναγνωριστεί μέσω της 
«ρύθμισης» του τελικού βαθμού. Διαφοροποίηση εντοπίζεται στην έρευνα των Truog 
and Friedman (1996), η οποία παρόλο που επιβεβαιώνει περαιτέρω ότι η βαθμολόγηση 
αποτελεί ένα συνονθύλευμα επιμέρους παραγόντων (hodgepodge grading), κατέληξε 
ότι μόνο 9% των εκπαιδευτικών υιοθετούσε το κριτήριο της προσπάθειας κατά τη βαθ-
μολόγηση. Στην περίπτωση του δημοτικού σχολείου η κατάσταση είναι ομολογουμέ-
νως ιδιαίτερη αφού, σύμφωνα με το Π.Δ. υπ’ αριθ. 462/1991, οι μαθητές στο Δημοτικό 
Σχολείο προάγονται ακωλύτως, ενώ επανάληψη της τάξης είναι δυνατή μετά από διε-
ξοδική συζήτηση του δασκάλου με τους γονείς και, αν κριθεί χρήσιμο, ύστερα από 
γραπτή συναίνεση των γονέων. Το σχολείο γίνεται φορέας κοινωνικής επιλογής στο 
παρόν και στο μέλλον, αναπαράγει την κοινωνική ανισότητα, ενώ η ταξινόμηση που 
γίνεται στο σχολείο δεν ανατρέπεται εφ’ όρου ζωής. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την 
προσπάθεια ως έναν τρόπο για να εκτιμήσουν την κινητοποίηση και την εμπλοκή των 
μαθητών που αποτιμώνται ιδιαίτερα στη φιλοσοφία πολλών εκπαιδευτικών για τη δι-
δασκαλία (McMillan,  2001). 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της έρευνας δεν απέχουν από την προγενέστερη ανα-
σκόπηση του Airasian (1984), σύμφωνα με την οποία επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτι-
κοί επικεντρώνονται σε σχέση με την αξιολόγηση στην τάξη τους σε δύο τομείς: την 
ακαδημαϊκή επίδοση και την κοινωνική συμπεριφορά. Στην πρώτη περίπτωση εμπί-
πτουν οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας της έρευνας, τα κριτήρια βαθμολόγησης των οποίων 
αντανακλούν τον εξετασιοκεντρικό και γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα και προσανατολι-
σμό που «παραδοσιακά» χαρακτηρίζει τη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν. Η δεύτερη 
περίπτωση αντανακλά τις πρακτικές που εφαρμόζουν κυρίως οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας 
της έρευνας στο βαθμό ενδεχομένως που τα κριτήρια βαθμολόγησης να αποκτούν δια-
φορετικό προσανατολισμό, τέτοιο που να ερμηνεύει την έρευνα των Zbainos and 
Hallam (2002) σύμφωνα με την οποία φάνηκε ότι οι βαθμοί που δίνονται στο Δημοτικό 
Σχολείο είναι σχεδόν ισοπεδωτικά υψηλοί, ώστε να τίθεται σε αμφισβήτηση η σκοπι-
μότητα ύπαρξής τους. Αν και φαινομενικά ο χώρος της Α/θμιας μοιάζει πιο «φιλικός» 
για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ως πρός τη βαθμολόγηση της επίδοσής τους 
συγκριτκά με εκείνον της Β/θμιας, χρειάζεται να ληφθούν πρωτοβουλίες για προσαρ-
μογές στη βαθμολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της γενικής 
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τάξης έχοντας ως πρότυπο προηγούμενες καλές πρακτικές. Ως εκ τούτου, μελλοντικές 
έρευνες οφείλουν να εστιάσουν στην εφαρμογή ή/και ανάλογη προσαρμογή των Εξα-
τομικευμένων Σχεδίων Βαθμολόγησης των Munk and Bursuk (2004) και του μοντέλου 
βαθμολόγησης σε συνθήκες συνεκπαίδευσης της Jung (2008), προκειμένου να αναπτυ-
χθεί ένα πλαίσιο κινήτρων για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες πρός όφελος της 
σχολικής τους φοίτησης και της εν γένει εκπαιδευτικής τους πορείας. 
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Περίληψη 
H Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα κάνει τα πρώτα της βήματα τον 20ο αιώνα με την ίδρυση 
ειδικών δομών, στοχεύοντας στην ένταξη και στην επαγγελματική κατάρτιση των ατό-
μων με ειδικές ανάγκες. Η συμμετοχή και η πρόσβαση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες εκφράζουν ξεκάθαρα το νόημα της ένταξης. Το εκπαιδευτικό δράμα κατατάσ-
σεται σε μια παιδαγωγική, που χρησιμοποιώντας το συμβολικό παιχνίδι, ενισχύει τους 
μαθητές με ειδικές ανάγκες να μεταλλάξουν τη ζωή τους και να ενταχθούν στη σημε-
ρινή κοινωνία. Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια μελέτη για τη συμβολή της Δραματική 
Τέχνης στην Εκπαίδευση στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης παιδιών με ελαφρά νοη-
τική υστέρηση στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους. Η μεθοδολογική προσέγγιση 
στηρίχθηκε στην έρευνα δράσης και πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Δημοτικό Άργους 
κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Πραγματοποιήθηκαν δεκαέξι θεατροπαιδαγωγικές 
παρεμβάσεις σε 6 μαθητές με ελαφρά νοητική υστέρηση ηλικίας 9-12 ετών. Στηριχτή-
καμε στην τριγωνοποίηση χρησιμοποιώντας ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία συλλογής 
δεδομένων. Τα ποσοτικά ευρήματα φανέρωσαν στατιστικά μη σημαντική διαφορά 
στην αυτοαντίληψη των μαθητών ενώ τα ποιοτικά κατέδειξαν θετική μεταβολή σε αρ-
κετούς τομείς της προσωπικότητας των μαθητών.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: δραματική τέχνη, αυτοαντίληψη, νοητική υστέρηση, ειδική αγωγή, 
τέχνη 

Εισαγωγή 

Εύστοχα αναφέρει η Sue Jennings (2005) ότι η θεατρική τέχνη είναι αναγκαία ως μέσο 
μεταμόρφωσης, με στόχο οι άνθρωποι να βρουν λύσεις στους προβληματισμούς τους 
(Jennings, 2005:17). 
Το εκπαιδευτικό δράμα δίνει έναν ελεύθερο χώρο στους μαθητές με ή χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες για να συμβεί η καλύτερη γνωριμία με τον εαυτό τους και αυτό 
γίνεται εφικτό μέσα από τις μετασχηματιστικές δραστηριότητες του δραματικού παι-
χνιδιού. Ο ερευνητικός μας προβληματισμός έγκειται στο γεγονός πως τα παιδιά με 
νοητική υστέρηση δυσκολεύονται να αποδώσουν τη γνώση για τον εαυτό τους, καθώς 
η αυτοαντίληψη είναι εξ ορισμού μια δύσκολη έννοια για όλους μας. Η επίγνωση του 
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εαυτού, το «γνώθι σαυτόν» όπως την ονόμασε και ο Σωκράτης δεν είναι κάτι εύκολα 
αντιληπτό. Επιπρόσθετα το γεγονός ότι οι μαθητές μας δεν είχαν έρθει ποτέ σε επαφή 
με το εκπαιδευτικό δράμα ήταν για εμάς, ένας επιπρόσθετος λόγος να κινηθούμε σε 
αυτό το πλαίσιο. 
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παραθέτουμε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο 
δεύτερο κεφάλαιο αναφέρουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε, στο τρίτο παραθέ-
τουμε την ανάλυση των δεδομένων μέσα από τα οποία προκύπτουν τα ευρήματά μας 
από το συνδυασμό της μικτής προσέγγισης, και τέλος το τέταρτο κεφάλαιο της παρού-
σας μελέτης περιλαμβάνει τα συμπεράσματα και τη συζήτηση αναφορικά με το θέμα 
που εξετάσαμε. 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 

Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (D. i. E = Drama in Education), είναι μια και-
νούρια μορφή του θεάτρου με σαφή παιδαγωγικό σκοπό. Εισάγει ασκήσεις και τεχνικές 
από τη θεατρική τέχνη, καθώς και από το ψυχόδραμα, τις οποίες αξιοποιεί με κριτήριο 
τις ανάγκες και τους στόχους που έχει θέσει. (Κοντογιάννη, 2012: 69). H Δραματική 
Τέχνη διαφοροποιείται από το θέατρο καθώς στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αυτο-
σχεδιασμό και δεν έχει αυτοσκοπό την παρουσίαση παράστασης σε εξωτερικό κοινό. 
(Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007). Επιπρόσθετα ονομάζεται και παιδαγωγικό δράμα, 
«pedagogical drama» ή διαδικαστικό δράμα «process drama» (Schonmann, 2005: 32-
33). 

Ειδική Αγωγή, Τέχνες και Δραματική Τέχνη 

H ζωή στο σχολείο και ειδικότερα σε μια τάξη ειδικού σχολείου μπορεί να μετατραπεί 
σε ένα θέατρο μέσα από το οποίο κατακτιέται η ζωή. Η ενασχόληση με τη Δραματική 
Τέχνη στην Εκπαίδευση οδηγεί τα παιδιά να ανακαλύπτουν άγνωστες πτυχές της ζωής 
και να ενώνονται ανεξάρτητα από τις ατομικές σωματικές ή διανοητικές τους διαφορές 
(Kempe, 2005:21-23). 

Νοητική Υστέρηση 

Η νοητική υστέρηση αποτελεί μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από νοητική ανε-
πάρκεια και χρονικά τοποθετείται στα πρώτα χρόνια της ανθρώπινης ύπαρξης (Πολυ-
χρονοπούλου, 2003). Ο ορισμός που δίνεται από τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Νοητικής 
Υστέρησης των Η.Π.Α (A.A.M.D. – American Association on Mental Deficiency) υ-
ποστηρίζει ότι η νοητική υστέρηση αναφέρεται σε υπαρκτά ελλείμματα στην προσαρ-
μοστική συμπεριφορά του ατόμου και στη σοβαρή, υπό του μέσου όρου, γενική πνευ-
ματική λειτουργία και εκδηλώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης του ανθρώπου 
(Grossman, & Hart, 1983:42-43). 

Αυτοαντίληψη 
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O Rogers (1951:3-5), υποστήριξε πως η αυτοαντίληψη είναι «μια οργανωμένη σύνθεση 
αντιλήψεων για τον εαυτό» και είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο σε μεγάλο βαθμό στον 
τρόπο με τον οποίο ενεργεί και συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος, ενώ ενισχύει την αυ-
τοπραγμάτωσή του. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Σκοπός μας ήταν να διερευνήσουμε αν η εφαρμογή της Δραματικής Τέχνης στην Εκ-
παίδευση σε παιδιά με νοητική υστέρηση, συνέβαλε στη ανάπτυξη της αυτοαντίληψης 
τους.Οι επιμέρους στόχοι ήταν να εξετάσουμε εάν, μέσω των δεκαέξι (16) θεατροπαι-
δαγωγικών προγραμμάτων παρουσίασε βελτίωση η αυτοαντίληψη των συμμετεχόντων 
αναφορικά με τη σχολική ικανότητα, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους, τη σωματική 
ικανότητα και τις σχέσεις με τη μητέρα. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

1ο Ερευνητικό ερώτημα: Ποια είναι η αυτοαντίληψη παιδιών με νοητική υστέρηση η-
λικίας 9-12 που φοιτούν σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο; 

2ο Ερευνητικό ερώτημα: Υπάρχει διαφοροποίηση της αυτοαντίληψης παιδιών με νοη-
τική υστέρηση ηλικίας 9-12 ετών που φοιτούν σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο μετά την 
εφαρμογή παρεμβάσεων Δραματικής Τέχνης; 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

1η Ερευνητική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες θα βελτιωθούν στη σχολική ικανότητα έ-
πειτα από την διεξαγωγή των δεκαέξι θεατρικών εργαστηρίων. 

 2η Ερευνητική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες μαθητές θα βελτιωθούν στις σχέσεις με 
τους συνομηλίκους έπειτα από την διεξαγωγή των δεκαέξι θεατρικών εργαστηρίων. 

3η Ερευνητική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες μαθητές θα βελτιωθούν στη σωματική ικα-
νότητα έπειτα από την διεξαγωγή των δεκαέξι θεατρικών εργαστηρίων. 

4η Ερευνητική υπόθεση: Οι συμμετέχοντες μαθητές βελτιωθούν στις σχέσεις με τη μη-
τέρα έπειτα από την διεξαγωγή των δεκαέξι θεατρικών εργαστηρίων. 

Ερευνητικό πληθυσμός- Δείγμα  

Ο πληθυσμός της παρούσας έρευνας ήταν οι 42 μαθητές που φοιτούσαν στο 6/θεσιο 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους, κατά το σχολικό έτος 2016-2017 (n=42). Το δείγμα 
μας αποτέλεσαν 6 μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άργους (s=6), 4 αγόρια 
και 2 κορίτσια ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 9-12 ετών με ελαφριά νοητική υστέρηση. 
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Ερευνητική Προσέγγιση: ποσοτική, ποιοτική και μεικτή έρευνα 

Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και διερεύνηση του θέματός μας, επιλέξαμε τη 
μικτή μέθοδο έρευνας, χρησιμοποιώντας τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά εργαλεία 
συλλογής δεδομένων. 

Ερευνητική Στρατηγική: Έρευνα Δράσης 

 Η έρευνα δράσης αποτέλεσε την καταλληλότερη επιλογή μεθόδου για την έρευνα της 
μεταπτυχιακής μας εργασίας. Ήταν η καλύτερη επιλογή για το πλαίσιο που πραγματο-
ποιήθηκε (ειδικό δημοτικό σχολείο) και ο διπλός ρόλος μας (ερευνήτρια-εκπαιδευτι-
κός) ταίριαζε απόλυτα στη διεκπεραίωση των εργαστηρίων μας.  

Ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή 

Η ανεξάρτητη μεταβλητή της έρευνάς μας ήταν η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
και η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η αυτοαντίληψη παιδιών με νοητική υστέρηση.  

Τριγωνοποίηση 

Στην ερευνά μας χρησιμοποιήσαμε την τριγωνοποίηση με σκοπό την εγκυρότερη εύ-
ρεση των αποτελεσμάτων. Κάναμε χρήση τεσσάρων εργαλείων συλλογής δεδομένων, 
ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα. 

Ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων στην έρευνα 

Τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο ΠΑΤΕΜ Ι, οι 
δομημένες συνεντεύξεις, οι συμμετοχικές παρατηρήσεις και ο κριτικός φίλος. 

Στάδια της εκπαιδευτικής έρευνας – δράσης 

Στη Φάση Σχεδιασμού δημιουργήσαμε έναν δομημένο σχεδιασμό για την διεξαγωγή 
των θεατρικών παρεμβάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τους τέσσερεις τομείς της αυτοα-
ντίληψης, σχεδιάσαμε τέσσερα θεατρικά εργαστήρια για κάθε τομέα, σε σύνολο δεκα-
έξι. Στη Φάση της Έρευνας-Δράσης είχαμε τρεις κύκλους Δράσεις. Στον 1ο Κύκλο 
Δράσης πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την έρευνα και έγινε 
η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, στο 2ο Κύκλο Δράσης είχαμε την υλοποίηση 
των 16 θεατροπαιδαγωγικών εργαστηρίων και στον 3ο Κύκλο Δράσης είχαμε την επα-
ναληπτική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Η Φάσης της Παρατήρησης ενισχύ-
θηκε από τις συμμετοχικές παρατηρήσεις ενώ στη Φάση του Στοχασμού πραγματοποι-
ούσαμε την αξιολόγηση του προγράμματος και μικρές τροποποιήσεις, όταν αυτό ήταν 
δυνατό. 

Ανάλυση των δεδομένων 
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Ανάλυση ποσοτικών ευρημάτων 

 Για την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων μας χρησιμοποιήσαμε το πρό-
γραμμα IBM SPSS Statistics 24 (Statistical Package for the Social Sciences).  

Μέσοι όροι και στατιστική σημαντικότητα διαφορών στην αρχή και στο τέλος 
της εφαρμογής των θεατρικών εργαστηρίων 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

 Σχολική 
ικανό-
τητα 

Σχέσεις με 
συνομήλι-
κους 

Σωμα-
τική Ικα-
νότητα 

Σχέσεις με 
μητέρα 

ΓΕΝΙΚΟ 

Μέσοι όροι 
πριν 

3,03 3,13 3,16 2,53 2,96 

Μέσοι όροι 
μετά 

3,16 2,86 3,40 2,46 2,97 

p 0,59>0,05 0,22 > 0,05 0,49> 
0,05 

0,70 > 0,05 0,75>0,05 

Πίνακας 1 

 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης σύμφωνα με τα οποία 
δε σημειώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αυτοαντίληψη των παιδιών μετά 
την ολοκλήρωση των εργαστηρίων. 

Κατανομή της αυτοαντίληψης των 6 συμμετεχόντων στην αρχή και στο τέλος 
των θεατρικών εργαστηρίων 

Αυτοαντίληψη 
Φύλο Αρχή Τέλος 
Αγόρι 1 2,55 2,50 
Κορίτσι 1 2,85 2,50 
Αγόρι 2 3,00 3,10 
Αγόρι 3 3,40 3,50 
Αγόρι 4 3,10 3,05 
Κορίτσι 2 2,90 3,20 

Πίνακας 2 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των τιμών της αυτοαντίληψης για κάθε 
συμμετέχον παιδί χωριστά, τόσο στην αρχή όσο και στο τέλος της έρευνας δράσης. 

Το Διάγραμμα 1 απεικονίζει τη συνολική αυτοαντίληψη που είχε κάθε μαθητής/τρια 
χωριστά, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή των 16 θεατρικών εργαστηρίων. Με 
μπλε κύκλο σημειώνονται οι τιμές των αγοριών και με πράσινο οι τιμές των κοριτσιών. 
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Η ενιαία γραμμή απεικονίζει τις διαφορές στις τιμές της αυτοαντίληψης των 4 αγοριών, 
ενώ παρομοίως η διακεκομμένη γραμμή φανερώνει τις διαφορές στο σύνολο της αυτο-
αντίληψης των 2 κοριτσιών. 

Ανάλυση Ποιοτικών Ευρημάτων

 

Διάγραμμα 1 

Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) 

H εν λόγω θεωρία στηρίζεται σε δυο στρατηγικές, οι οποίες είναι αφενός η συνεχής 
σύγκριση (constant comparison) και αφετέρου οι διαδικασίες της κωδικοποίησης 
(coding procedures) και αποσκοπούν στη διατύπωση θεωρητικών προτάσεων. Μετα-
τρέψαμε τα ποιοτικά δεδομένα από τις συνεντεύξεις, τις συμμετοχικές παρατηρήσεις 
και τις σημειώσεις του κριτικού φίλου σε κείμενο με σκοπό την εύκολη ανάκτηση και 
κωδικοποίησή τους, μέσα από την οποία καταλήξαμε στην δημιουργία των θεωρητικών 
προτάσεων. 

Παρουσίαση και ανάλυση ποιοτικών αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις 

Στην Θεματική Κατηγορία 1: Σχέσεις με τους συνομηλίκους, υπήρξε βελτίωση στη 
συνεργασία, στην αποδοχή και παρατηρήθηκε «γενναία» συμμετοχή σε ομαδικά παι-
χνίδια. Επιπλέον στη Θεματική Κατηγορία 2: Σχολική ικανότητα, ενισχύθηκε η προ-
θυμία των παιδιών για συμμετοχή στο μάθημα και η ολοκλήρωση των δραστηριοτή-
των, στη Θεματική Κατηγορία 3: Σωματική ικανότητα, παρατηρήθηκε πιο ενεργή συμ-
μετοχή σε κινητικά παιχνίδια, κινητικές ασκήσεις και μουσικο-χορευτικά δρώμενα. Τέ-
λος στη Θεματική Κατηγορία 4: Σχέσεις με τη μητέρα, εντοπίστηκε η λεκτικοποίηση 
των συναισθημάτων για τη μητέρα και το ενδιαφέρον τους για αυτή. 
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Παρουσίαση των ποιοτικών αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων από τον κριτικό φίλο 

Αναφορικά με τον Θεματικό Άξονα 1: Παρατηρήσεις του κριτικού φίλου ως προς το 
πρόγραμμα της ερευνητικής παρέμβασης, τονίστηκε ότι ήταν ένα πρόγραμμα με ξεκά-
θαρους στόχους, δομή, ενθάρρυνση, κίνητρα και κανόνες, στον Θεματικό Άξονα 2: 
Παρατηρήσεις του κριτικού φίλου ως προς τις συμπεριφορές και τις δεξιότητες των 
παιδιών, υποστηρίχτηκε ότι τα παιδιά «διψούσαν» για εκπαιδευτικό δράμα, ενισχύθηκε 
η ομαδικότητα, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, η ευρηματικότητα ωστόσο παρατηρή-
θηκε έλλειψη προσωδίας και δυσκολία στο κράτημα της κούκλας. Τέλος στο Θεματικό 
Άξονα 3: Παρατηρήσεις του κριτικού φίλου ως προς την εμψυχώτρια, τονίστηκε ότι 
ήταν πρόθυμη, συντόνιζε τα παιδιά και τα ενθάρρυνε καθ’ όλη την διάρκεια των εργα-
στηρίων. 

Παρουσίαση και ανάλυση ποιοτικών αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων από τις συμ-
μετοχικές παρατηρήσεις 

Στη Θεματική Κατηγορία 1: Σωματική ικανότητα, οι συμμετέχοντες φανέρωσαν προ-
σανατολισμένη κίνηση μέσα στο χώρο ενώ επίσης τα σωματικά-κινητικά παιχνίδια φά-
νηκε να τους ξεσηκώνουν. Στη Θεματική Κατηγορία 2: Σχέσεις με τους συνομηλίκους, 
τα παιδιά φάνηκε να μειώνουν την προσωπική τους ανασφάλεια και να αντιλαμβάνο-
νται τη σπουδαιότητα της φιλίας, καθώς και στην Θεματική Κατηγορία 3: Σχολική ι-
κανότητα, έδειξαν αυτοπεποίθηση σε ασκήσεις ορθογραφίας και αριθμητικής, επίσης 
μέσα από τη δημιουργική γραφή φανέρωσαν τη συγγραφική τους ιδιότητα. Τέλος στη 
Θεματική Κατηγορία 4: Σχέσεις με τη μητέρα, παρατηρήθηκε θετική ανταπόκριση στη 
συνεργασία των συμμετεχόντων με τη μητέρα τους  

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Τα ποσοτικά ευρήματα φανέρωσαν μια μικρή διαφοροποίηση στην αυτοαντίληψη, που 
δεν θεωρείται στατιστικά σημαντική. Ωστόσο τα ποιοτικά ευρήματα έδειξαν βελτίωση 
στη συνεργασία, στην ομαδικότητα, στην ενσυναίσθηση, στην ευρηματικότητα, στην 
αυτοπεποίθηση και μια «γενναία» συμμετοχή στις δραστηριότητες των θεατροπαιδα-
γωγικών παρεμβάσεων. Περιθωριοποιημένα παιδιά εντάχθηκαν στην ομάδα που είχε 
δημιουργηθεί στα εργαστήρια, επίσης η συγγραφή και η εικονογράφηση παραμυθιών 
αποτέλεσαν την έκφραση της προσωπικής τους έμπνευσης.. Το εκπαιδευτικό δράμα 
αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη μορφή μάθησης, καθώς δεν υπάρχει «σωστός τρόπος 
ή λανθασμένος» (Κοντογιάννη, 2012:20). Σε ανάλογα αποτελέσματα καταλήγουν πολ-
λές επιστημονικές έρευνες αναφορικά με την επίδραση του εκπαιδευτικού δράματος 
στη βελτίωση της αυτοαντίληψης, όπως της Μπάκα (2011), η οποία κατέληξε ότι μέσω 
των τεχνικών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, η αυτοαντίληψη παιδιών ηλι-
κίας 16-23 ετών βελτιώθηκε σημαντικά. Επίσης σε έρευνα του Tsiaras (2012), παρα-
τηρήθηκε ανάπτυξη της αυτοαντίληψης μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω 
τη χρήση του εκπαιδευτικού δράματος, συναινώντας και οι Μarion & Felix, (1980) 
διαπίστωσαν την ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης σε μαθητές με Ν.Υ 
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μέσω της Τέχνης ενώ τέλος η Welscher – Forche (1990) υποστήριξε τη συμβολή του 
εκπαιδευτικού δράματος στη βελτίωση των κοινωνικών, γνωστικών και ψυχοκοινωνι-
κών δεξιοτήτων, μνήμης και προσοχής ατόμων με Ν.Υ. 
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Κυβερνοεκφοβισμός, social media και ο ρόλος των γονέων  

Κατσιώπη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός  Π.Ε.70, voulakats@gmail.com 

Περίληψη 

Ο εκφοβισμός μέσω του διαδικτύου ή αλλιώς κυβερνοεκφοβισμός αποτελεί μια  νέα 
σχετικά έκφανση του εκφοβισμού που έχει πολλές παραδοσιακές μορφές, όλες τους 
βλαβερές για όσους τον υφίστανται. Εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες ως μια πα-
θογένεια του κυβερνοχώρου, καθώς ουσιαστικά βασίζεται στη χρήση των ηλεκτρονι-
κών μέσων επικοινωνίας, όπως το διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο. Είναι γεγονός ότι 
σήμερα «καλπάζει» ο κυβερνοεκφοβισμός, εξαιτίας της ραγδαίας χρήσης των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης (social media). Είναι ένα μειονέκτημα που, όμως, δε μειώνει 
την αξία των τεχνολογιών και τα πλεονεκτήματα του διαδικτύου. Ο κυβερνοεκφοβι-
σμός έχει τεθεί στο μικροσκόπιο πολλών ερευνών και μελετών που επιχειρούν να ανι-
χνεύσουν και να καταγράψουν τις αιτίες, τις συνέπειες, τα μέσα πρόκλησης αλλά και 
τα ποσοτικά στοιχεία για την έκταση του φαινομένου και τα χαρακτηριστικά που διέ-
πουν τόσο τους δράστες όσο και τα θύματα. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος της οικογέ-
νειας και των γονέων είναι ο πλέον κρίσιμος στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του 
κυβερνοεκφοβισμού. Είναι οι γονείς, πρωτίστως, που καλούνται να διαμορφώσουν ένα 
περιβάλλον υποστήριξης των παιδιών τους,  και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να 
διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για αυτή την κοινωνική παθογένεια..   

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδικτυακός εκφοβισμός, social media, γονείς 

Από τον εκφοβισμό στον κυβερνοεκφοβισμό 

Βασικό σύμπτωμα κοινωνικής παθογένειας θεωρείται ο εκφοβισμός. Σε διάφορες μορ-
φές και σε διαφορετικές εκφάνσεις, ο εκφοβισμός δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της 
σύγχρονης κοινωνίας αλλά διαχρονικό φαινόμενο, έμφυτο στην ανθρώπινη υπόσταση. 
Ωστόσο και ο εκφοβισμός εξελίσσεται, μεταλλάσσεται, προσαρμόζεται σε νέα δεδο-
μένα. Δυστυχώς πλέον επεκτείνεται στο διαδίκτυο καθώς η χρήση της τεχνολογίας αυ-
ξάνεται με ραγδαίο ρυθμό στους κόλπους της νεολαίας και στους  ανήλικους μαθητές. 

Αναμφισβήτητα, η εξέλιξη της τεχνολογία επηρεάζει άμεσα όλους τους τομείς, την 
ποιότητα ζωής και τις επιστήμες. Παράλληλα, η αλματώδης ανάπτυξη και εξάπλωση 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών θέτουν νέους όρους και κα-
νόνες όχι μόνο στους τομείς των υλικών αγαθών αλλά και στον τομέα του πνεύματος. 
Οι επιρροές της τεχνολογίας είναι πρωτίστως θετικές ωστόσο διαμορφώνουν ένα νέο 
κοινωνικό περιβάλλον, μεταλλάσσουν δομές αλλά και τις κοινωνικές παθογένειες. Μια 
από αυτές, ο εκφοβισμός προεκτείνεται πλέον και στον κυβερνοχώρο.  

Ο όρος ηλεκτρονικός εκφοβισμός (Cyberbullying) επινοήθηκε από τον Καναδό παιδα-
γωγό Bill Belsey (Belsey, 2007) ο οποίος είναι και ο δημιουργός των ιστοσελίδων 
www.bullying.org και www.cyberbullying.org. Ως κυβερνο-εκφοβισμός ή διαδικτυα-
κός εκφοβισμός προσδιορίζεται οποιαδήποτε πράξη διατύπωσης εκφοβισμού, απειλής, 
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παρενόχλησης και ταπείνωσης, μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και των social media, 
κινητών τηλεφώνων ή άλλων ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας. Πραγματοποιείται 
και σε fora στο διαδίκτυο, σε Chat Rooms, στα Web Sites, τα Blogs, ακόμα και στα 
διαδικτυακά παιχνίδια (Internet Gaming). Εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους, όπως 
απειλή με επαναλαμβανόμενη αποστολή μηνυμάτων ή δυσφήμιση με αποστολή φωτο-
γραφιών, προσωπικών πληροφοριών και άλλου υλικού. 

Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι ένα πολυδιάστατο και πολύμορφο φαινόμενο το ο-
ποίο μπορεί να λάβει τις ακόλουθες μορφές: κυβερνοπαρακολούθηση, αποκλεισμός, 
υποβιβασμός, διαδικτυακή παρενόχληση, προσωποποίηση, αποκάλυψη μυστικών, α-
πάτη και σχόλια με ελαφρύ τόνο σημειώνουν οι Cambell (2005) και Dilmac & Aydoğan 
(2010). 

Η επανάσταση των social media 

Η καθημερινότητα κάθε ατόμου και ο δημόσιος βίος πλέον κινούνται στον αστερισμό 
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media). Αναμφισβήτητα, το σύνολο σχεδόν 
της ανθρωπότητας κινείται στον ρυθμό της ραγδαίας ανάπτυξης του διαδικτύου και της 
χρήσης των social media. Η εξάπλωση του Διαδικτύου και η χρήση των φορητών συ-
σκευών - smartphones, tablets - προκάλεσαν την «έκρηξη» των social media καθώς 
ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού δικτυώνεται κοινωνικά.  

Ορισμό των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης έδωσαν οι Βοyd & Ellison (2007), α-
ναφέροντας πως πρόκειται για υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο μέσω των οποίων 
οι χρήστες μοιράζονται με άλλους ένα προσωπικό ή δημόσιο προφίλ και πραγματοποι-
ούν συνδέσεις μεταξύ τους.  

Όλοι οι τομείς επηρεάζονται, καθώς μετεξελίσσεται το πεδίο της επικοινωνίας και με-
τασχηματίζεται η κοινωνία. Άνθρωποι όλων των ηλικιών είναι καθημερινοί χρήστες, 
ενώ τα social media είναι σε θέση να επηρεάζουν εξελίξεις εθνικής ακόμη και παγκό-
σμιας εμβέλειας. Αυτονόητο είναι, λοιπόν, πως αυτές οι επιρροές μπορεί να είναι θετι-
κές αλλά και αρνητικές. Σε ατομικό επίπεδο δίνουν νέα διάσταση στην καθημερινό-
τητα, προσφέρουν πολλές θετικές χρήσεις, αλλά δεν εκλείπουν και τα αρνητικά στοι-
χεία, ένα εκ των οποίων είναι το γεγονός πως αποτελούν διαύλους και πεδία στα οποία 
εισχωρεί ο κυβερνοεκφοβισμός. Η απευθείας επαφή που μπορεί να έχουν τα άτομα 
μεταξύ τους μέσω του κυβερνοχώρου θεωρείται - και είναι - εποικοδομητική, αλλά, 
όμως, μια αρνητική συνέπεια είναι ο κυβερνοεκφοβισμός, όπως σημειώνει ο Tokunaga 
(2010). 

Οι άνθρωποι είναι περισσότερο από ποτέ συνδεδεμένοι και μέσω των social media, 
κάνουν νέες γνωριμίες, παράγουν περιεχόμενο (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ), βρίσκουν 
εργασία, παίζουν παιχνίδια, γίνονται πιο παραγωγικοί και ενημερώνονται. Οι ιστότοποι 
κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα το Facebook, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της ζωής των εφήβων, οι οποίοι μπορούν και επικοινωνούν με τους φίλους τους οποια-
δήποτε στιγμή το επιθυμήσουν (Kowalski et al., 2012). 
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Η ευρεία χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία (http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2014/03 
/dt_06109_IoC_ SocialMedia.pdf). σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι η διείσδυση 
των κοινωνικών δικτύων θα είναι στο 29,6% το 2016 και 31,5% το 2017, όταν πλέον 
σχεδόν ένας στους τρεις κατοίκους της Γης θα βρίσκεται online σε κάποιο κοινωνικό 
δίκτυο. Στοιχεία για τη διείσδυση και τη χρήση των socialmedia στην Ελλάδα παρου-
σίασε η έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & 
Πολιτικών Επιστημών, το τμήμα Marketing & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών και την MRB Hellas. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι Έλληνες 
χρήστες επικοινωνούν μέσω των social media (88,2%). Κυρίως μοιράζονται αρχεία 
(63,1%),διαβάζουν blogs (55,7%) και επισκέπτονται εφαρμογές κοινωνικής διαδικτύ-
ωσης /socialnetworks (50,2%) ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν τον όρο social media 
(77,9%). Η πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου θεωρεί ότι οι υπηρεσίες των social 
media είναι θετικές, και σε αυτές περιλαμβάνει την ενημέρωση -πληροφορίες (50,1%), 
την επικοινωνία (25,9%), και τη διασκέδαση/ψυχαγωγία (23,0%)  

Οι νέοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σχετικά με τις αναρτήσεις τους στις 
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα σε μια σχεδόν πρόσφατη έρευνα 
Sherman (2013), βρέθηκε ότι ένας στους δέκα που είχαν κάνει αίτηση για να προσλη-
φτούν σε κάποια δουλειά απορρίφθηκαν επειδή είχαν αναρτήσει ακατάλληλο περιεχό-
μενο στην προσωπική τους σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το πλαίσιο  της αρ-
νητικής επίδρασης των κοινωνικών δικτύων η Lenhart (2007)  υποστήριξε πως οι χρή-
στες των social media συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες να πέσουν θύματα 
κυβερνοεκφοβισμού σε σχέση με τους μη χρήστες. 

Μέσα πρόκλησης ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Τα θετικά των social media αναμφισβήτητα είναι πολλά. Υπάρχει, όμως, και η αρνη-
τική τους όψη, για την ακρίβεια η αρνητική τους χρήση από τους ανθρώπους. Γίνονται 
μέσο και εργαλείο κυβερνοεκφοβισμού, άμεσου ή έμμεσου. Επίσης το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (email), τα γραπτά μηνύματα (TextMessaging), τα μέρη συζητήσεως στο 
διαδίκτυο (Chat Rooms), οι σχολιασμοί στα Blogs και στα Web Sites, ακόμα και τα 
διαδικτυακά παιχνίδια (Internet Gaming) αξιοποιούνται από επιτήδειους για να εκφο-
βίσουν μέσω του Διαδικτύου. Οι παραπάνω τεχνολογίες, εξάλλου, ενσωματώνονται 
και στα social media. 

Η χρήση των social media δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Κατά συνέπεια καθίστανται πιο προσιτά σε άτομα που επιδιώκουν τη χρήση του διαδι-
κτύου με σκοπό και μόνο τον εκφοβισμό. Αξιοσημείωτο το συμπέρασμα έρευνας των 
Hinduja και Ρatchin (2009) πως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης προσφέρονται για 
εκφοβισμό λόγω της δημοφιλίας και της ευρύτατης προσβασιμότητάς τους ενώ ο εκ-
φοβιστής έχει την ευχέρεια να παραμείνει ανώνυμος. Μέσω των ιστοχώρων κοινωνι-
κής δικτύωσης ο εκφοβισμός διαπράττεται με διάδοση φημών, πληροφοριών, 
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υποκλοπής προσωπικών στοιχείων και ανώνυμων σχολίων.  

Οι Livingstone & Brake (2010) αναφέρουν πως οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης πα-
ρέχουν ευκαιρίες αλλά και πολλούς κινδύνους στους νέους ανθρώπους υπογραμμίζο-
ντας ως έναν από αυτούς την πρόκληση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Αντίστοιχη 
υπήρξε η επισήμανση του Tokunaga (2010) πως οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης 
γίνονται αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των νέων και ενώ η απευθείας αλληλεπίδραση 
θεωρείται θετική ή και ουδέτερη, μια αρνητική συνέπεια αποτελεί η έκθεση σε κινδύ-
νους όπως ο κυβερνοεκφοβισμός. 

Αναμφίβολα, ο «πρωταθλητής» των κοινωνικών δικτύων είναι το Facebook. Αναπό-
φευκτα λοιπόν αποτελεί και χώρο δράσης των κυβερνοεκφοβιστών. Οι Calvete, Orue, 
Estévez, Villardón, & Padilla (2010) παρατηρούν πως διάφορες σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης όπως το Facebook και το MySpace, αποτελούν χώρους όπου οι χρήστες 
μπορούν να εκδικηθούν και να προκαλέσουν βία. Πράγματι το συμπέρασμα αυτό πη-
γάζει από τα στοιχεία πολλών ερευνών. Σε έρευνα που έγινε από τους Miller & 
Hufstedler (2009) σε μαθητές ηλικίας έξι έως δώδεκα ετών, καταγράφηκε πως χρησι-
μοποιούν ένα ευρύ φάσμα μέσων επικοινωνίας που βασίζονται στην τεχνολογία, το πιο 
κοινό εργαλείο όμως για εκφοβισμό στο διαδίκτυο αποτελούν οι σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης, όπως το Facebook.  

Με το πέρασμα του χρόνου όλο και μεγαλύτερο τμήμα του παγκόσμιου πληθυσμού 
δικτυώνεται, ενώ η αύξηση των χρηστών των social media είναι ραγδαία σε ετήσια 
βάση. Για τον λόγο αυτό οι μεταγενέστερες χρονικά έρευνες για τον κυβερνοεκφοβι-
σμό καταγράφουν διαφορετικά αποτελέσματα ως προς τα εργαλεία συγκριτικά με αυ-
τές που διεξήχθησαν προ ετών. 

Το οικογενειακό περιβάλλον -Απόκρυψη από τους γονείς 

Χωρίς αμφιβολία, οι γονείς έχουν την υποχρέωση, ουσιαστική και ηθική, να προστα-
τεύσουν τα παιδιά τους στον εικονικό κόσμο, όπως εξάλλου και στον πραγματικό. Άλ-
λωστε ο κυβερνοεκφοβισμός είναι από τη φύση του φαινόμενο που συμβαίνει περισ-
σότερο μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας και λιγότερο έξω από αυτό (Gasior, 2009; 
Taiarol, 2010).   

Δυστυχώς, όμως, μια σειρά ερευνών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι γονείς σε με-
γάλο βαθμό δεν ενημερώνονται από τα παιδιά τους με συνέπεια να μην έχουν επίγνωση 
του προβλήματος που αυτά αντιμετωπίζουν. Τα περισσότερα παιδιά σπάνια απευθύνο-
νται στους γονείς για να τους ενημερώσουν πως υποφέρουν στο διαδίκτυο. Αντίθετα, 
προτιμούν να το αναφέρουν σε κάποιον φίλο τους που εμπιστεύονται (Dehue et al., 
2008).  

Αιτιολογώντας το γεγονός πως τα παιδιά δεν μιλάνε στους γονείς, πολλοί ερευνητές 
(Kowalski et al., 2008) υποστήριξαν ότι οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: Κατά πρώ-
τον στο φόβο ότι οι γονείς τους θα τους απαγορέψουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο 
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μόλις μάθουν τα σχετικά με τα διαδικτυακά συμβάντα, εξαιτίας της ανησυχίας ότι τα 
παιδιά τους ίσως γίνουν θύματα. Δεύτερον από φόβο ότι θα ακούσουν την κλισέ φράση 
«στα έλεγα εγώ» και τρίτον από φόβο ότι πολλές πλευρές θα αναμειχθούν στο θέμα 
και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Γενικά, η διεθνής βιβλιογραφία έδειξε τον φόβο 
σαν έναν σημαντικό λόγο που οι έφηβοι αποφεύγουν να αναφέρουν τέτοια συμβάντα. 
Προτιμούν να μιλούν κυρίως σε φίλους (Agatston et al., 2007; Kowalski et al., 2008), 
καθώς η πλέον συνήθης αντίδραση των γονέων είναι να περιορίζουν ή και να αρνούνται 
να επιτρέψουν στα παιδιά τους την πρόσβαση στο διαδίκτυο (Strom & Strom, 2005). 

Ειδικότερα, τα αγόρια αποκρύπτουν περιστατικά εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο σε 
μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τα κορίτσια. Τα κορίτσια αντίθετα αποκαλύπτουν 
πιο εύκολα και αυτό γίνεται αναφορά και σε άλλες έρευνες (Kapatzia & Syngollitou, 
2007). Μια εξήγηση είναι πως τα αγόρια δεν επιθυμούν να χαρακτηριστούν δειλά, σε 
αντίθεση με τα κορίτσια που είναι πιο εκδηλωτικά και πιο ευαίσθητα και κατά συνέπεια 
πιο πρόθυμα να αναφέρουν κάποιο περιστατικό ηλεκτρονικού εκφοβισμού. 

Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν τα παιδιά τους για τους κανόνες που πρέπει να 
ακολουθούν στη χρήση του διαδικτύου. Ωστόσο, προκύπτει πως οι ίδιοι οι γονείς δεν 
έχουν πάντα επαρκή και σφαιρική γνώση του κυβερνοχώρου και αγνοούν τους κινδύ-
νους του. Οι Kowalski, Limber & Agatston (2008) αναφέρουν ότι σε μια έρευνα που 
έχει γίνει στην Αμερική προέκυψε ότι οι περισσότεροι γονείς πιστεύουν ότι τα παιδιά 
τους κάνουν καλά πράγματα μέσα στο διαδίκτυο. Σε άλλη έρευνα που πραγματοποιή-
θηκε το 2005, το 65% των γονέων εμφανίστηκαν σίγουροι ότι τα παιδιά τους δε δια-
τρέχουν κίνδυνο όταν σερφάρουν στο διαδίκτυο. Συνεπώς, δεν ανησυχούν όταν τα παι-
διά τους χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές. Μάλιστα περισσότερο από 65% δή-
λωσαν ότι τα παιδιά τους κάνουν πράγματα που δε θα τα ανέφεραν ποτέ σε εκείνους. 

Όπως αναφέρει ο Taiarol (2010), από μια έρευνα που έγινε από το εθνικό κέντρο για 
τα εξαφανισμένα και κακοποιημένα παιδιά το 2006, προέκυψε πως περισσότεροι από 
τους μισούς γονείς δεν είχαν γνώση των διάφορων συστημάτων ασφαλείας του διαδι-
κτύου και δεν έψαχναν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των παιδιών τους ποτέ. Η πλειο-
ψηφία των γονέων (67%) δεν είχαν γνώσεις για την ύπαρξη συγκεκριμένης αργκό, κατά 
την οποία χρησιμοποιούνται τα αρχικά λέξεων για να εννοηθούν φράσεις οι οποίες συ-
χνά χρησιμοποιούνται σε διάφορες μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού. Οι περισσότεροι 
γονείς αγνοούν ότι τα παιδιά τους μπορεί να είναι ο στόχος του ηλεκτρονικού εκφοβι-
σμού ή ότι μπορούν από το σπίτι τους να προκαλέσουν βλάβη σε άλλους. Σύμφωνα με 
το Εθνικό Συμβούλιο Πρόληψης Εγκλήματος (Miller & Hufstedler, 2009), οι περισσό-
τεροι ενήλικες δεν αντιλαμβάνονται τη φύση και την έκταση της αλληλεπίδρασης και 
κοινωνικοποίησης στο διαδίκτυο και δεν γνωρίζουν τις σοβαρές και συνάμα τρομακτι-
κές συνέπειες του ηλεκτρονικού εκφοβισμού  

Η ευθύνη των γονέων 

Είναι λοιπόν σημαντικό ο γονιός να έχει γνώσεις για το διαδίκτυο, επίγνωση των πιθα-
νών κινδύνων που κρύβονται σε αυτό και αντίστοιχα να είναι σε θέση να παρακολουθεί 
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τη χρήση που γίνεται από το παιδί του ώστε να εξασφαλίζουν την υπεύθυνη χρήση. 
Παράλληλα - υπογραμμίζεται από τους ειδικούς - απαιτείται προσοχή για το πώς γίνε-
ται ο έλεγχος του παιδιού από τους γονείς μάλλον καθώς ενίοτε μπορεί να έχει αντίθετα 
αποτελέσματα. Απαιτείται διαρκής επικοινωνία, προσοχή και συζήτηση αλλά όχι «α-
στυνόμευση».  

Οι γονείς είναι άλλωστε εκείνοι που τις περισσότερες φορές αναλαμβάνουν και έχουν 
χρέος να πληρώσουν λογαριασμούς τηλεφώνων, κινητών, σύνδεσης διαδικτύου. Για 
αυτό τον λόγο θα πρέπει και να γνωρίζουν πώς να διδάξουν τα παιδιά τους να χρησι-
μοποιούν κατάλληλα αυτές τις συσκευές, αποφεύγοντας να πέσουν θύματα ηλεκτρονι-
κού εκφοβισμού. Για παράδειγμα, οι γονείς καλό είναι να βάζουν κάποιους κανόνες 
στα παιδιά τους και όρια στον χρόνο που τα παιδιά μπορούν να παραμένουν σε τέτοιου 
είδους σελίδες. Χρήσιμο, επίσης είναι να τους δώσουν να καταλάβουν ότι στο διαδί-
κτυο καλό είναι να γίνονται φίλοι με όσους γνωρίζουν και στον πραγματικό κόσμο. 
Ουσιαστικά θα πρέπει οι γονείς να ωθήσουν τα παιδιά τους να νιώθουν ότι μπορούν να 
τους εμπιστευθούν σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάτι ύποπτο κατά την παραμονή 
τους στο διαδίκτυο (Bhat et al., 2010). 

Σαφώς η online προστασία των παιδιών αποτελεί πρόκληση για κάθε γονέα και πολύ-
πλοκο ζήτημα. Σε έρευνά τους οι Leung & Lee (2012) σημειώνουν τρία είδη τακτικής 
των γονέων απέναντι στα παιδιά σχετικά με τη χρήση των social media και του διαδι-
κτύου. Η πρώτη αφορά την ενεργή επικοινωνία. Σε αυτήν οι γονείς μιλάνε με τα παιδιά 
τους με σκοπό να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν κριτική σκέψη. Η δεύτερη χαρακτη-
ρίζεται ως περιοριστική επικοινωνία. Οι γονείς θέτουν αυστηρούς κανόνες σχετικά με 
τη χρήση, την πρόσβαση και τα παιχνίδια στο διαδίκτυο. Η τρίτη είναι η συμπαρακο-
λούθηση: οι γονείς βρίσκονται συγχρόνως στον ίδιο χώρο που βρίσκονται τα παιδιά 
τους την ώρα που σερφάρουν στο διαδίκτυο και μιλάνε για τα ερεθίσματα. 

Ένα στοιχείο που πρέπει να χαρακτηρίζει τους γονείς είναι η ικανότητα να ισορροπούν 
ανάμεσα στις επιθυμίες και τα επιτρεπτά όρια ενός παιδιού. Οι αυθεντικοί (επιτακτικοί) 
γονείς σε σύγκριση με τους απολυταρχικούς γονείς και τους γονείς εκείνους που παρα-
μελούν τα παιδιά τους, καταλήγουν περισσότερο στην περιοριστική επικοινωνία και 
συμπαρακολούθηση, ορίζοντας καθαρά και αυστηρά όρια στο περιεχόμενο και στον 
χρόνο που τα παιδιά τους περνάνε στο διαδίκτυο. Μάλιστα αυτοί οι γονείς χρησιμοποι-
ούν λογισμικό φραγής και ασφαλείας στο διαδίκτυο (Eastin, Greenberg & Hofchire, 
2006; Rosen, Cheever & Carrier, 2008). Εξάλλου, όσο πιο αυστηρούς κανόνες βάζουν 
οι γονείς και όσο πιο μεγαλύτερη ανάμειξη έχουν, τόσες λιγότερες πιθανότητες υπάρ-
χουν τα παιδιά τους να πέσουν θύματα του κυβερνοχώρου. 

Σύμφωνα με έρευνες το 45% των παιδιών που υπήρξαν θύματα κυβερνοεκφοβισμού 
ανέφερε ότι δεν είχαν καμιά συναισθηματική σχέση με τους γονείς τους και μόνο το 
16% απάντησαν πως είχε (Ybarra & Mitchell, 2004). Οι έφηβοι με αυθεντικούς γονείς 
παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ανάμειξης είτε σαν θύματα είτε σαν θύτες από ότι 
οι έφηβοι με αυταρχικούς γονείς ή με γονείς που παραμελούν τα παιδιά τους 
(Accordino & Accordino, 2011). 
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Συμπερασματικά, δύναται να ειπωθεί πως τα παιδιά των οποίων οι γονείς τους αδιαφο-
ρούν και δεν επικοινωνούν μαζί τους είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσουν διάφορες 
διαδικτυακές υπηρεσίες για να αποκτήσουν την προσοχή και την αναγνώριση που τους 
λείπει από τους γονείς τους. Έτσι, αυτά τα παιδιά είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν 
επιθετικές και εριστικές συμπεριφορές (Makri-Botsari & Karagianni, 2014). 

Σε κάθε περίπτωση, από τη στάση των γονέων εξαρτάται τις περισσότερες φορές η 
υπεύθυνη και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από ένα παιδί. Προαπαιτούμενο, όμως, 
για τη σωστή διαχείριση του ζητήματος από την πλευρά του γονέα είναι η επίγνωση 
των βασικών όρων και εκφάνσεων του κυβερνοχώρου, κάτι πάντως που δε συμβαίνει 
στον επιθυμητό βαθμό. Και αυτό είναι ως ένα βαθμό απόρροια (και) του γεγονότος πως 
οι γονείς σχετίζονται με την τεχνολογία διαφορετικά απ’ ότι τα παιδιά, όπως διαπίστω-
σαν οι Snider & Borel (2004). Οι ενήλικες χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως ένα πρα-
κτικό εργαλείο, ενώ οι νέοι ως έναν δίαυλο για συνομιλία με άλλους συνομηλίκους 
τους. Η θέση που θα έχει ο υπολογιστής στο σπίτι, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να 
απασχολεί τους γονείς σημειώνει ο Pew (2001).  

Συζήτηση συμπεράσματα προτάσεις 

Συμπερασματικά σκεπτόμενοι καταλήγουμε πως όλες οι έρευνες και τα στοιχεία κρού-
ουν τον κώδωνα του κινδύνου και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για περισσότερα 
μέτρα για την κυβερνοασφάλεια. Παράλληλα, αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της οι-
κογένειας και των γονέων στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου του κυβερ-
νοεκφοβισμού. Μεγάλη είναι η ευθύνη της Πολιτείας αλλά και η ευθύνη των εταιρειών 
των social media που καλούνται να αναπτύξουν σφαιρικότερους μηχανισμούς, ώστε να 
προσφέρουν στους χρήστες σαφείς οδηγίες και να επιβάλλουν αυστηρά μέτρα σε όσους 
παραβιάζουν την ορθή χρήση.  

Από την πλευρά τους οι γονείς μόνο εάν είναι ενήμεροι μπορούν να καθοδηγήσουν και 
να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Σημείο «κλειδί», λοιπόν, αποτελεί η επικοινωνία 
των παιδιών με τους γονείς, η διάθεση, δηλαδή, να τους εμπιστευθούν το πρόβλημα, 
ελπίζοντας πως θα το κατανοήσουν και εν συνεχεία θα το επιλύσουν. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στην αξιολόγηση και σχεδιασμό διδακτικών παρεμβάσεων, 
ατομικών και ομαδικών,  σε μαθητή/ές με νοητική αναπηρία (Ν.Α.), οι οποίοι  φοιτούν 
σε  Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Αρχικά, γίνεται αναφορά στα 
δεδομένα που αφορούν στην περιγραφή λειτουργίας του εκπαιδευτικού πλαισίου και 
στο προφίλ των μαθητών της κατώτερης βαθμίδας. Ακολουθεί η αξιολόγηση των 
μαθητών με τη χρήση άτυπων εργαλείων αξιολόγησης και οι εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις για την υλοποίηση των διδακτικών στόχων, οι οποίοι προέκυψαν από την 
αξιολόγηση των μαθητών. Ειδικότερα, η αξιολόγηση και η παρέμβαση στην ατομική 
διδασκαλία εστιάστηκε στη λεπτή κινητικότητα, καθώς εκεί αξιολογήθηκαν τα 
περισσότερα ελλείμματα και σε επίπεδο τάξης-ομάδας στην  αυτόνομη διαβίωση.  

Λέξεις-Κλειδιά: νοητική αναπηρία, αξιολόγηση, διδακτικές παρεμβάσεις 

Εισαγωγή 

Ο όρος νοητική καθυστέρηση έχει αντικατασταθεί  με τον όρο νοητική αναπηρία  (Ν. 
3699/2008) και σύμφωνα με τον ορισμό, είναι μια αναπηρία που χαρακτηρίζεται από 
σημαντικούς περιορισμούς στη νοητική λειτουργία και στην προσαρμοστική 
συμπεριφορά, οι οποίοι εκδηλώνονται στις εννοιολογικές, κοινωνικές και 
προσαρμοστικές δεξιότητες και εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της αναπτυξιακής 
περιόδου, πριν το 18ο  έτος (Luckasson et all, 2002). Η προσαρμοστική συμπεριφορά 
αναφέρεται  στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, της ζωής μέσα στο σπίτι, στις 
κοινωνικές δεξιότητες, στην αυτοκαθοδήγηση, στις λειτουργικές ακαδημαϊκές 
δεξιότητες, στη ψυχαγωγία, στην υγεία-ασφάλεια, στη χρήση κοινοτικών υπηρεσιών/ 
πόρων, στην εργασία, στην επικοινωνία (Schalock et all, 2007). 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών με Ν.Α. εστιάζει στον εντοπισμό των 
ελλειμμάτων σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και η εκπαιδευτική 
παρέμβαση στους τομείς βασικών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, όπως ανάγνωση, γραφή, 
μαθηματικά, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, συνεργασίας, 
συναισθηματικής οργάνωσης, εξοικείωση με την τεχνολογία, προεπαγγελματική 
εκπαίδευση, καθώς και  σωματικής ακεραιότητας-ασφάλειας και  σωματικής και 
ψυχικής υγείας (Σούλης, 2000), καθώς και σε  δεξιότητες όπως η λεπτή και αδρή 
κινητικότητα, οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, η  λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία, κ.ά. (Ζώνιου-Σιδέρη, 1997).    

Επιπλέον, στο σχεδιασμό προγραμμάτων υποστήριξης  δίνεται έμφαση σε πολλούς 

626

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



τομείς, όπως εκπαίδευση, οικογενειακή ζωή, κοινωνική ζωή, απασχόληση, 
υγειονομική περίθαλψη, κ.ά., με στόχο την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με Ν.Α., 
την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, την ενεργή συμμετοχή στο σχολείο και στην 
κοινότητα και την υιοθέτηση κανόνων υγιεινής (Wehmeyer, 2003). Τα προγράμματα 
παρέμβασης εξατομικεύονται, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες κάθε 
παιδιού, όπως αυτές καταγράφονται και εκτιμώνται κατά την ατομική αξιολόγηση και 
εκτίμηση των δεξιοτήτων του (Χρηστάκης, 2002). 

Οι κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με νοητική αναπηρία να 
επιτύχουν σε σημαντικό βαθμό την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη, στην 
ενήλικη ζωή, ενώ για τις περιπτώσεις των ατόμων που χρειάζονται μεγαλύτερη 
υποστήριξη μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ενός μεγαλύτερου βαθμού 
αυτονομίας στην αυτοεξυπηρέτηση και στη γενικότερη λειτουργικότητα του ατόμου 
σε βασικές δεξιότητες καθημερινής ζωής. Οι διδακτικές μέθοδοι που εφαρμόζονται για 
την εκπαίδευση μαθητών με Ν.Α. είναι η ανάλυση έργου, ο επιμερισμός σύνθετων 
δεξιοτήτων σε επιμέρους βήματα ή υποέργα, συστηματική ανατροφοδότηση, έπαινος, 
θετική ενίσχυση, διόρθωση των λαθών, συστηματική καθοδήγηση, γενίκευση και 
διατήρηση της γνώσης (Heward, 2011),  

1.Σύντομο ιστορικό των μαθητών 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σε σχολική μονάδα ειδικής αγωγής, στην οποία  
φοιτούν μαθητές με νοητική αναπηρία και στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και 
πολλαπλές αναπηρίες, ηλικίας από 6 έως 14 ετών. Η συλλογή πληροφοριών για τους 
μαθητές της κατώτερης βαθμίδας, έγινε  με παρατήρηση εντός της τάξης, με τη χρήση  
αυτοσχέδιας κλείδας παρατήρησης και τη λήψη ημιδομημένης συνέντευξης  από  τον 
εκπαιδευτικό της τάξης.  

Οι μαθητές που παρακολουθούσαν την προβαθμίδα ήταν  η Αναστασία (Α),  ο Νίκος 
(Ν), η Μαρία (Μ), ο Λουκάς (Λ) και ο Πέτρος (Π), οι ηλικίες των οποίων ήταν 7, 8, 
7,5 και 8 χρονών αντίστοιχα. Η Α. είχε διαγνωστεί με νοητική ανεπάρκεια-
ανωριμότητα. Δυσκολίες παρουσίαζε στον οπτικοκινητικό συντονισμό, σε δεξιότητες 
λεπτής κινητικότητας, σε προαναγνωστικές και προμαθηματικές δεξιότητες. Ο Ν είχε 
διαγνωστεί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος δεν είχε καλή βλεμματική επαφή, είχε 
αναπτύξει μερικώς επικοινωνιακό λόγο, στο γνωστικό τομέα αναγνώριζε και ονομάτιζε 
ζώα και αντικείμενα μέσα από εικόνες, αναγνώριζε τους αριθμούς μέχρι το 10, γνώριζε 
τα περισσότερα γράμματα του αλφάβητου και  χειριζόταν με ευχέρεια παζλ μέχρι 50 
κομμάτια. Η Μ. είχε μέτρια νοητική αναπηρία και προβλήματα λόγου και ομιλίας. Η 
αδρή κινητικότητα ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο για την ηλικία της, ενώ η λεπτή 
κινητικότητα παρουσίαζε δυσλειτουργίες με έντονη υποτονικότητα, επιπλέον 
παρουσίαζε προβλήματα λόγου και ομιλίες. Ο  Λ. είχε σύνδρομο Noonan, είχε μικρό 
ανάστημα σε σχέση με τους συνομηλίκους του, είχε καρδιολογικά προβλήματα και 
προβλήματα ακοής, ιδιαίτερα ως προς τους ήχους με υψηλές συχνότητες, είχε 
αναπτύξει δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, καλή αδρή και λεπτή κινητικότητα, 
παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες στην άρθρωση, γνώριζε αρκετές προμαθηματικές 
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έννοιες, αναγνώριζε ορισμένα γράμματα της αλφάβητου και έγραφε χωρίς ιδιαίτερες 
δυσκολίες.  Ο Π. είχε διαγνωστεί με ΔΑΦ  δεν είχε βλεμματική επαφή, στερεοτυπούσε 
με τα χέρια και το σώμα του, ο λόγος του περιοριζόταν σε απλές προτάσεις, αρκετές 
φορές χωρίς δομή,  είχε πολλά γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ελλείμματα 
σε σχέση με τη χρονολογική του ηλικία. Του άρεσε ιδιαίτερα να ασχολείται με 
παιχνίδια στον Η/Υ και να φτιάχνει παζλ με λίγα κομμάτια.  

2.Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε με άτυπα εργαλεία αξιολόγησης (βλ 
Παράρτημα). Η παρατήρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της τάξης, 
κατέδειξε ότι όλοι οι μαθητές παρουσίαζαν δυσκολίες σε δεξιότητες αυτόνομης 
διαβίωσης, συνεπώς, η παρέμβαση στα πλαίσια της τάξης αποφασίστηκε να 
πραγματοποιηθεί στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης.  Ο μαθητής που 
επιλέχθηκε  για την εξατομικευμένη παρέμβαση ήταν η Αναστασία. Η παρατήρηση 
κατέδειξε ότι η Αναστασία είχε ελλείμματα στη λεπτή κινητικότητα και για το λόγο 
αυτό η παρέμβαση εστιάστηκε σε αυτόν τον τομέα.   

2.1. Αξιολόγηση στη λεπτή  κινητικότητα 

Η αξιολόγηση της Αναστασίας στη λεπτή κινητικότητα κατέδειξε ότι η μαθήτρια είχε 
αργό ρυθμό κινήσεων, παρουσίαζε αδυναμία στον οπτικοκινητικό συντονισμό, 
μπορούσε να πιάσει αντικείμενα, να ξετυλίγει πακέτα, να γυρνάει τις σελίδες του 
βιβλίου, να κολλάει και να ξεκολλάει αυτοκόλλητα και βέλκτο, δυσκολευόταν να 
σχίσει πάνω σε γραμμή το χαρτί ή να ψαλιδίσει, να κουμπώσει κουμπιά ή να κλείσει 
φερμουάρ, δεν μπορούσε να περάσει χάντρες σε κορδόνι, ζωγράφιζε μουντζούρες, ενώ 
σε εργασίες κολλάζ ή πλαστικής απλώς χτυπούσε τα υλικά (βλ. Παράρτημα). 
Μακροπρόθεσμος στόχος: Να καλλιεργηθούν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας. 
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι: α) Να ασκηθεί σε κινήσεις των χεριών (πλάθει, ζυμώνει) β) 
Να ασκηθεί σε κινήσεις δακτύλων γ) Να ασκηθεί στη ζωγραφική εντός πλαισίου. Να 
ασκηθεί στη χρήση ψαλιδιού. 

2.2. Αξιολόγηση μαθητών στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης 

Η αξιολόγηση των μελών της ομάδας  στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης και 
ειδικότερα στο πλύσιμο των δοντιών έγινε με βάση ενός αυτοσχέδιου εργαλείου 
αξιολόγησης, όπως φαίνεται στο Παράρτημα. Συνεπώς οι στόχοι που τέθηκαν ήταν: 
Μακροπρόθεσμος στόχος: Καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης 
Βραχυπρόθεσμοι στόχοι: α) οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν τη 
σπουδαιότητα του πλυσίματος των δοντιών β) οι μαθητές να είναι σε θέση να πλένουν 
μόνοι τους τα δόντια τους. 

3. Εκπαιδευτική  εξατομικευμένη παρέμβαση  στην καλλιέργεια της λεπτής 
κινητικότητας 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση για την Αναστασία  σχεδιάστηκε με βάση το σχέδιο 
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διδασκαλίας (βλ. Παράρτημα). Χρησιμοποιήθηκε η άμεση εξατομικευμένη διδασκαλία  
με εφαρμογή της  στρατηγικής της καθοδηγούμενης διδασκαλίας  με απώτερο στόχο 
την εκτέλεση των δραστηριοτήτων με  αυτοκαθοδήγηση. Επιλέχθηκε ως υλικό 
διδασκαλίας,  πλαστελίνη,  γκοφρέ χαρτί, μανταλάκια, χάντρες, όσπρια, κουμπιά κ.ά. 

1η εξατομικευμένη διδασκαλία: Στόχος της πρώτης διδασκαλίας ήταν η μαθήτρια να  
ασκηθεί σε κινήσεις των χεριών με πλάσιμο και ζύμωμα για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε ως  υλικό διδασκαλίας η πλαστελίνη. Η εκπαιδευτικός έδειξε τον 
τρόπο που θα έπλαθε ένα κομμάτι πλαστελίνης και ζητήθηκε από τη μαθήτρια να κάνει 
μικρές μπάλες. Στη συνέχεια, η διδάσκουσα της έδειξε να περνάει χάντρες σε κορδόνι, 
να  διακοσμεί σχέδια με όσπρια (γίγαντες, φασόλια, χάντρες). Δόθηκαν οι οδηγίες για 
την εκτέλεση  κάθε μιας δραστηριότητας και ορίστηκε η αμοιβή, η οποία ήταν παιχνίδι 
με μικρές μπάλες που της άρεσε ιδιαίτερα (βλ. Παράρτημα).  Η μαθήτρια έπλασε με 
σχετική ευκολία την πλαστελίνη και έφτιαξε μικρές μπάλες με την καθοδήγησή μας. 
2η εξατομικευμένη διδασκαλία: Στόχος της 2ης διδασκαλίας ήταν η μαθήτρια να 
ασκηθεί στη λεπτή κινητικότητα των δαχτύλων. Η μέθοδος διδασκαλίας ήταν άμεση 
με υποστήριξη και καθοδήγηση από τη διδάσκοντα. Το υλικό διδασκαλίας που 
επιλέχθηκε ήταν κουμπιά, φερμουάρ, μανταλάκια και γκοφρέ χαρτί και δόθηκαν 
σχετικές δραστηριότητες (βλ Παράρτημα). Η μαθήτρια δυσκολεύτηκε αρκετά στο 
κούμπωμα και στο ξεκούμπωμα. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μεγάλα κουμπιά 
και πλεκτά υφάσματα ώστε να γίνει η δραστηριότητα πιο εύκολη. Η μαθήτρια 
δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα όταν δόθηκαν μικρότερα κουμπιά και διαφορετικά υφάσματα. 
Το άνοιγμα των φερμουάρ της φάνηκε αρκετά εύκολο, στο κλείσιμο χρειάστηκε την 
καθοδήγηση του χεριού της. Η δραστηριότητα με τα μανταλάκια φάνηκε να τη 
δυσκόλεψε, καθώς δεν έπιανε στο σωστό σημείο για να ανοίξει και να πιάσει το σχοινί. 
Πραγματοποιήθηκαν αρκετές προσπάθειες και η μαθήτρια τελικά τα κατάφερε. 
Ζητήθηκε στη συνέχεια να απλώσει παιδικά ρούχα σε ένα σχοινί και έδειξε ιδιαίτερη 
ευχαρίστηση με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Τέλος, ως επιβράβευση ήταν η 
δημιουργία ενός λουλουδιού, το οποίο φτιάξαμε μαζί με μπάλες από γκοφρέ χαρτί, το 
οποίο αναρτήθηκε στο ταμπλό της τάξης. Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι η μαθήτρια 
κατέκτησε τους αρχικούς στόχους. Η δυσκολία  σε ορισμένες δραστηριότητες μας 
έδωσαν την αφορμή να τις επιμερίσουμε σε άλλες πιο εύκολες και με την καθοδήγηση 
και τη βοήθειά μας να μπορέσει να τις ολοκληρώσει. 

3η εξατομικευμένη διδασκαλία: Στόχος της 3ης διδασκαλίας ήταν η μαθήτρια να 
ασκηθεί στη ζωγραφική εντός πλαισίου. Αρχικά, της δόθηκε ένα γεωμετρικό τρίγωνο 
και της ζητήθηκε να χρωματίσει εντός του τριγώνου με το χρώμα της αρεσκείας της. 
Προτιμήθηκε το γεωμετρικό τρίγωνο που χρησιμοποιούμε στα μαθηματικά ώστε να 
μην μπορεί να βγει εκτός πλαισίου. Στη συνέχεια, το πλαίσιο σχεδιάστηκε και 
κολλήθηκε με σπίρτα ώστε νε εμποδίζει τη μαθήτρια να βγει εκτός ορίων. 
Χρησιμοποιήθηκαν χοντροί μαρκαδόροι για να διευκολυνθεί (βλ. Παράρτημα). Τέλος 
δόθηκε ένα τρίγωνο χωρίς πλαίσιο και με τη συνεχή υπενθύμιση μας, το χρωμάτισε. Σε 
αρκετά όμως σημεία βγήκε εκτός πλαισίου. Για το λόγο αυτό της δόθηκαν και άλλα 
σχέδια με μεγάλα κενά ώστε η δραστηριότητα να είναι πιο εύκολη. Η επόμενη άσκηση 
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ήταν παρόμοια αλλά το υλικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν ξυλομπογιές ώστε να μπορεί 
να κρατάει λεπτότερα χρώματα και να ασκηθεί στη σωστή λαβή τους. Η αξιολόγηση 
κατέδειξε ότι η μαθήτρια δυσκολεύτηκε περισσότερο στη ζωγραφική εντός πλαισίου 
με την ξυλομπογιά, καθώς αρκετές φορές βγήκε έξω από το οριζόμενο πλαίσιο. 4η 
εξατομικευμένη διδασκαλία: Στόχος της 4ης διδασκαλίας ήταν η μαθήτρια να 
εξασκηθεί στη χρήση ψαλιδιού. Αρχικά, η διδάσκουσα έδειξε τον τρόπο λαβής του 
ψαλιδιού, δόθηκαν χαρτιά να κόβει με καθοδήγηση του χεριού της και στη συνέχεια 
αυτόνομα. Το κόψιμο των χαρτιών ήταν πιο εύκολο σε σχέση με το κόψιμο των 
υφασμάτων. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε στην αξιολόγηση να διατεθεί και άλλη 
διδακτική ώρα με επιπλέον δραστηριότητες ώστε η μαθήτρια να μάθει να χρησιμοποιεί 
το ψαλίδι. Τέλος, η μαθήτρια έμαθε να διπλώνει διάφορα χαρτιά και με την 
καθοδήγηση της διδάσκουσα να φτιάξει διάφορες κατασκευές ως επιβράβευση για τη 
συνεργασία και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων (βλ. Παράρτημα). 

4. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές με Ν.Α. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση για τους  πέντε μαθητές που παρακολουθούσαν την 
κατώτερη βαθμίδα, στον τομέα της αυτοεξυπηρέτησης και ειδικότερα στην εκμάθηση 
του τρόπου πλυσίματος των δοντιών σχεδιάστηκε με βάση το σχέδιο διδασκαλίας (βλ. 
Παράρτημα). Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση με άτυπα εργαλεία και στη 
συνέχεια εφαρμόστηκε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με την  καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού και την ανάλυση του έργου σε βήματα. Τα υλικά που επιλέχθηκαν ήταν 
εικόνες, σχετικές ιστορίες και video και εφαρμόστηκαν τεχνικές, όπως  προσομοίωση, 
παιχνίδι ρόλων, ερωτοαποκρίσεις, κ.ά. 

1η ομαδική διδασκαλία: Στόχος της 1ης διδασκαλίας ήταν οι μαθητές να είναι σε 
θέση να κατανοούν τη σπουδαιότητα του πλυσίματος των δοντιών για το λόγο αυτό η 
αφόρμηση πραγματοποιήθηκε με το άκουσμα σχετικών παραμυθιών, όπως α) Πέππα 
το γουρουνάκι: Η νεράιδα των δοντιών  και β) Τα δόντια μας και τα μάτια μας.  Στη 
συνέχεια, ζητήθηκε από τους μαθητές να αναφερθούν στη χρησιμότητα των δοντιών 
και στις τροφές που είναι κακές για τα δόντια μας. Η εκπαιδευτικός έδειξε σχετικές 
εικόνες που τοποθετήθηκαν και κολλήθηκαν σε χαρτί του μέτρου και αναρτήθηκαν 
στον τοίχο.  Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι ο στόχος επιτεύχθηκε για την πλειοψηφία των 
μαθητών, δυσκολία στην κατονομασία τροφών βλαβερών για τα δόντια είχαν ο Λουκάς 
και η Μαρία. Για το λόγο αυτό η διδάσκουσα έδειξε σχετικά video με βλαβερές τροφές 
και διάβασε άλλο ένα παραμύθι Ο Σοκολάκης και η Ζαχαρούλα. Στο τέλος ο Λουκάς 
και η Μαρία ήταν σε θέση να δείξουν από ομάδα τροφίμων τουλάχιστον 3 βλαβερές 
τροφές.  2η ομαδική διδασκαλία: Στόχος της 2ης διδασκαλίας ήταν οι μαθητές να 
είναι σε θέση να πλένουν μόνοι τους τα δόντια τους. Αρχικά, οι μαθητές 
παρακολούθησαν σχετικό video και ένα σχετικό κουκλοθέατρο από το YouTube, η 
διδάσκουσα έδειξε τα υλικά που χρειάζονται οι μαθητές, σχετική καρτέλα σε βήματα 
και είχε και ένα πρόπλασμα για επίδειξη των κινήσεων. Αποφασίστηκε να διδαχθούν 
όλα τα βήματα σε δύο διδασκαλίες για το λόγο αυτό σε αυτή τη διδασκαλία διδάχθηκαν 
τα 3 πρώτα βήματα σύμφωνα με τη σχετική καρτέλα (βλ. Παράρτημα). Η αξιολόγηση 
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κατέδειξε ότι ο Λουκάς και η Μαρία  χρειάζονταν επιπλέον εξάσκηση, καθώς έσφιγγαν 
αρκετά την οδοντόκρεμα με αποτέλεσμα να μπαίνει αρκετή στην οδοντόβουρτσα και 
να πέφτει κάτω. 3η ομαδική διδασκαλία: Στόχος της 3ης διδασκαλίας ήταν οι μαθητές 
να επαναλάβουν και να εμπεδώσουν τις προηγούμενες γνώσεις και να συνεχισθεί η 
εκμάθηση του πλυσίματος των δοντιών με τα επόμενα 4 βήματα. Εφαρμόσαμε 
εξατομικευμένη διδασκαλία και τεχνικές και στρατηγικές καθοδήγησης και ανάλυσης 
έργου. Οι μαθητές στην πλειοψηφία τους κατέκτησαν τα βήματα που απαιτούσε η 
δραστηριότητα όμως χρειάζονταν επιπλέον εξάσκηση στη σωστή χρήση της 
οδοντόβουρτσας στο πλύσιμο των δοντιών.  

5. Αναστοχασμός 

Η εξατομικευμένη εκπαιδευτική παρέμβαση στην Αναστασία πραγματοποιήθηκε σε 
χρονικό διάστημα ενός μηνός. Η πλειοψηφία των στόχων επιτεύχθηκαν η μαθήτρια 
καλλιέργησε αρκετές δεξιότητες που αφορούσαν στη λεπτή κινητικότητα και με 
ανάλογες παράλληλες εργοθεραπείες, η βελτίωση ήταν σημαντική.  Δυσκολίες 
αντιμετωπίσαμε σε δραστηριότητες που αφορούσαν στο κούμπωμα και στο 
ξεκούμπωμα κουμπιών, στο άνοιγμα του φερμουάρ, καθώς και στο πιάσιμο των 
ρούχων με  μανταλάκια. Επιπλέον, εξάσκηση χρειαζόταν στη ζωγραφική εντός 
πλαισίου, ιδίως με ξυλομπογιές γιατί θα έπρεπε να μάθει τη σωστή λαβή του μολυβιού 
με τη χρήση βοηθήματος.  Η μαθήτρια συνεργάστηκε με τη διδάσκουσα, φάνηκε να 
της αρέσουν οι δραστηριότητες, καθώς και  τα κίνητρα επιβράβευσης που 
χρησιμοποιήθηκαν. Η εκπαιδευτική παρέμβαση θα συνεχιζόταν στην εργοθεραπεία και 
θεωρήσαμε ότι σύντομα η μαθήτρια θα μπορούσε να βελτιώσει περισσότερο τη λεπτή 
κινητικότητα και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα σε προγραφικές δεξιότητες. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση που αφορούσε στους μαθητές της κατώτερης βαθμίδας σε 
δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και ειδικότερα στο πλύσιμο των δοντιών θεωρήσαμε ότι 
οι μαθητές στην πλειοψηφία τους ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά, όμως χρειάζονταν 
επιπλέον εξάσκηση στο σωστό τρόπο πλυσίματος των δοντιών. Η διδάσκουσα έδωσε 
την καρτέλα με τα βήματα σε κάθε μαθητή ώστε η προσπάθεια να συνεχισθεί και στο 
σπίτι με τη βοήθεια της οικογένειας και να γενικευθεί η γνώση.  Οι μαθητές 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά, καθώς η διδασκαλία ήταν βιωματική με πλούσιο 
οπτικοποιημένο υλικό που βοηθούσε στην επίτευξη των στόχων.  

6.Συμπεράσματα 

Η παρούσα εργασία εστιάζει στην καταγραφή των τρόπων αξιολόγησης και 
εκπαιδευτικής παρέμβασης σε εξατομικευμένο επίπεδο που αφορά στην καλλιέργεια 
της λεπτής κινητικότητας σε μαθήτρια με νοητική αναπηρία, καθώς και στην 
καταγραφή των τρόπων αξιολόγησης και εκπαιδευτικής παρέμβασης σε επίπεδο τάξης 
με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και ειδικότερα την εκμάθηση 
του τρόπου πλυσίματος των δοντιών. Η καλλιέργεια της λεπτής κινητικότητας συντελεί 
στην ολοκλήρωση πολλών δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή, καθώς και στην 
αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε προγραφικές δεξιότητες και στη γραφή. Η 
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καλλιέργεια  δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης συντελεί στην αυτόνομη διαβίωση, η 
οποία είναι  ένας από τους βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος σε 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Άξονες για την περιγραφή του χώρου: α) Τοποθεσία σχολείου β) Προσβασιμότητα 
γ) Περιγραφή του σχολείου, του αύλειου χώρου δ) Περιγραφή των εσωτερικών 
χώρων ε) Περιγραφή της αίθουσας 

Άξονες ημιδομημένης συνέντευξης του εκπαιδευτικού: α) Περιγραφή του 
κλίματος της τάξης β) Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης της τάξης γ) Περιγραφή 
του τρόπου αξιολόγησης (χρήση τυπικών ή άτυπων εργαλείων) δ) Τρόποι επιλογής 
των διδακτικών στόχων ε) Μέθοδοι διδασκαλίας, εναλλακτικές μορφές διδασκαλίες, 
στρατηγικές  που χρησιμοποιούνται 

Αξιολόγηση στις δεξιότητες λεπτής 
κινητικότητας : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΝΑΙ Μερικές φορές (με 
βοήθεια) 

ΟΧΙ 

Ξετυλίγει πακέτο Χ   

Γυρνάει τις σελίδες του βιβλίου Χ   

Κολλάει και ξεκολλάει αυτοκόλλητα 
velcro 

Χ   

Βάζει κρίκους σε μπουκάλια  Χ  

Πλάθει πλαστελίνη σε μπάλες Χ   

Περνάει χοντρές χάντρες σε κορδόνι  Χ  

Ανοιγοκλείνει φερμουάρ   Χ 

Κουμπώνει κουμπιά   Χ 

Ξεκουμπώνει κουμπιά   Χ 

Πιάνει τα μανταλάκια σε σχοινί   Χ 

Βιδώνει καπάκι   Χ 

Ξεβιδώνει καπάκι   Χ 

Φτιάχνει παζλ με φασόλια   Χ 

Φτιάχνει παζλ με φακές   Χ 

Φτιάχνει μπαλίτσες με γκοφρέ χαρτί   Χ 

Ζωγραφίζει σε πλαίσιο με μαρκαδόρους   Χ 

Ζωγραφίζει σε πλαίσιο με ξυλομπογιές   Χ 

Κόβει με ψαλίδι χαρτί    Χ 

Κόβει με ψαλίδι ύφασμα   Χ 

633

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Διπλώνει χαρτί   Χ 

Ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας: 1) Σύντομο ιστορικό του μαθητή (φύλο, ηλικία, 
είδος διαταραχής, δυσκολίες, δεξιότητες, ενδιαφέροντα) 2) Προσδιορισμός των 
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων 3) Μέθοδοι διδασκαλίας (άμεση, 
δασκαλοκεντρική, εξατομικευμένη), στρατηγικές (καθοδηγούμενη ή 
κατευθυνόμενη ανακάλυψη, συνεργατική μάθηση, ομαδοσυνεργατική στρατηγική, 
τρόπος επίλυσης προβλημάτων-ορισμός του προβλήματος, διατύπωση υποθέσεων, 
διερεύνηση, επεξεργασία δεδομένων, συμπεράσματα), τεχνικές (ερωτοαποκρίσεις, 
διάλογος, παιχνίδι ρόλων, δραματοποίηση, καταιγισμός ιδεών, εργασία σε ομάδες), 
υλικό διδασκαλίας 4) Επιλογή δραστηριοτήτων για την υλοποίηση κάθε διδακτικού 
στόχου 5) Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 

Υλικό διδακτικής παρέμβασης Α) Εξατομικευμένη  διδασκαλία 

   
 

 

     

                      Αξιολόγηση συναισθηματικών δεξιοτήτων 
Μαθητές Α Ν Μ Λ Π 

Γνωρίζει τη σπουδαιότητα του πλυσίματος των δοντιών    Χ  

Γνωρίζει να παίρνει την παίρνει οδοντόβουρτσα και 
οδοντόκρεμα 

Χ Χ Χ Χ Χ 

Γνωρίζει να τοποθετεί οδοντόκρεμα στο βουρτσάκι      

Γνωρίζει να βρέχει το βουρτσάκι  Χ  Χ Χ 

Γνωρίζει  τον τρόπο πλυσίματος των δοντιών      

Γνωρίζει τα ξεβγάζει το στόμα της/του      

Γνωρίζει τα ξεβγάζει την οδοντόβουρτσα χ χ χ   

Γνωρίζει να την τοποθετεί στη θέση της  χ  χ  

Υλικό διδασκαλίας σε επίπεδο τάξης: 1η ομαδική διδασκαλία –εκπαίδευση στο 
πλύσιμο των δοντιών 1) Ακούμε το παραμύθι: Πέππα το γουρουνάκι: Η νεράιδα των 
δοντιών Στο https://www.youtube.com/watch?v=uMVp_6kll3M  & Τα δόντια σαν τα 
μάτια μας Στο https://www.youtube.com/watch?v=EQBO3lqZFQk 2)Ερωτήσεις: α) Τι 
δουλειά κάνουν τα δόντια μας; β) Ποιες τροφές είναι κακές για τα δόντια μας; 2η 
ομαδική διδασκαλία-εκπαίδευση στο πλύσιμο των δοντιών 1) Πως βουρτσίσουμε 
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τα δόντια μας; Βλέπουμε σχετικό βίντεο. 
Στοhttps://www.youtube.com/watch?v=7LYCsXsrSXg 2) Κυκλοθέατρο για το 
πλύσιμο των δοντιών Στοhttps://www.youtube.com/watch?v=BLG0namYbZ0        3) 
Υλικά για το πλύσιμο των δοντιών (οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, ποτήρι για νερό) 4) 
Επίδειξη σε πρόπλασμα 5) Διδασκαλία των τριών πρώτων βημάτων του πλυσίματος 
των δοντιών 3η ομαδική διδασκαλία: Επανάληψη των τριών πρώτων βημάτων του 
πλυσίματος των δοντιών/Επίδειξη σε πρόπλασμα/Διδάσκουμε τα επόμενα βήματα του 
πλυσίματος των δοντιών/Βιωματική προσπάθεια κάθε μαθητή    /Επανάληψη- 
εμπέδωση 

Καρτέλες με τα βήματα για το πλύσιμο των δοντιών 

1.Ανοίγω την οδοντόκρεμα  2.Παίρνω την οδοντόβουρτσα  
3.Βάζω οδοντόκρεμα   4.Βάζω νερό         
5 Βουρτσίζω τα δόντια 

 

6. Ξεπλένω το στόμα μου  

7 Ξεπλένω την οδοντόβουρτσα και τη βάζω στη θέση της   
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Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επιθετικότητα στα Νεαρά Άτομα 

Μαρκαντώνης Βασίλειος 
Φοιτητής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 
bilmarkandonis@gmail.com  

 

Περίληψη 

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) και το διαδίκτυο με τις εντυπωσιακές δυνα-
τότητες που διαθέτουν για πληροφόρηση και επικοινωνία διαμορφώνουν σε σημαντικό 
βαθμό την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες. Ιδιαίτερα στα 
νεαρά άτομα, σε συνδυασμό με τη συχνή απουσία των γονέων και τη μη διάθεση ποιο-
τικού χρόνου στα παιδιά τους, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 
προτύπων, στάσεων και αξιών, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση αντικοινωνικών και επι-
θετικών συμπεριφορών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επιθετικότητα, νεαρά άτομα 

Εισαγωγή 

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι φανερός ο κυρίαρχος ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενη-
μέρωσης (ΜΜΕ), έχουν εισβάλει στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων και επι-
δρούν καθοριστικά στη διαμόρφωσή της και στην εικόνα που σχηματίζουν για τις λει-
τουργίες της κοινωνίας. Τα σύγχρονα ΜΜΕ, έχουν εντυπωσιακές δυνατότητες για πλη-
ροφόρηση και επικοινωνία, καταλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στην καθημερινότητα των 
νέων και συχνά η απουσία των γονέων και η έλλειψη ποιοτικού χρόνου με τα παιδιά 
τους, έχει ως αποτέλεσμα να ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά και στη 
διαμόρφωση αξιών (Mistryet et al., 2007· Kourlaba et al, 2009). 

Το διαδίκτυο ως το πλέον σύγχρονο και ραγδαία εξελισσόμενο μέσο συνδυάζει χαρα-
κτηριστικά όλων των άλλων παραδοσιακών μέσων (κείμενο, εικόνα, ήχο, αμφίδρομη 
επικοινωνία) και έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας όλων των ηλικια-
κών ομάδων και κυρίως των εφήβων στις ανεπτυγμένες χώρες. Τα νεαρά άτομα αφιε-
ρώνουν πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες (smartphone, laptop, tablet, τηλεόραση) με 
αποτέλεσμα την αποκοινωνικοποίηση και γίνονται έρμαια της επιθετικότητας των 
ΜΜΕ. 

Η επιβλαβής λειτουργία των ΜΜΕ υπερέχει της ωφέλιμης. Προωθούν τη χαμηλή ποι-
ότητα προγραμμάτων, δεν αναπτύσσουν τα πνευματικά ενδιαφέροντα των χρηστών και 
τις νοητικές λειτουργίες τους, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε παθητικούς δέκτες 
και να οδηγούνται στην πνευματική νωθρότητα. Προβάλλουν καταναλωτικά πρότυπα 
και ενισχύουν την τάση για υλικό ευδαιμονισμό και ταυτίζουν το «είναι» με το «έχειν». 
Η υποχώρηση του λόγου έναντι του ήχου και της εικόνας υποβιβάζουν τη γλώσσα ως 
κώδικα επικοινωνίας και ο λόγος από κυρίαρχος γίνεται συμπληρωματικός και η συν-
θηματολογική χρήση της γλώσσας γίνεται ιδιαίτερα αγαπητή στη νεολαία. Η συχνή 
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προβολή πράξεων βίας, η ηρωοποίηση επιθετικών χαρακτήρων, η ταύτιση με υπερφυ-
σικούς ήρωες προκαλούν την εξοικείωση, τον εθισμό στη βίαιη, επιθετική και επικίν-
δυνη συμπεριφορά και προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα. Τα πιο ευάλωτα θύματα τέ-
τοιων φαινομένων είναι τα νεαρά άτομα, στα οποία δημιουργούν ψευδή εικόνα της 
πραγματικότητας (Villani, 2001). 

Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

Η επικοινωνία ορίζεται ως «η συμπεριφορά του αποστολέα, η οποία μεταφέρει το επι-
θυμητό μήνυμα στον αποδέκτη, αυτό με τη σειρά του προκαλεί ως αντίδραση στον 
αποδέκτη την επιθυμητή συμπεριφορά» (Merrihue, 1960). Ως «την ανταλλαγή πληρο-
φοριών και μετάδοση νοημάτων» (Katz & Kahn, 1978) ή ως «τη διαδικασία της μετα-
βίβασης πληροφοριών από ένα άτομο σε άλλο και κατανόησης τους από το δεύτερο» 
(Davis, 1990). 

Η κατηγοριοποίηση των σημαντικότερων μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), έχει ως 
εξής: 

Τύπος. Ο τύπος είναι η παραγωγή τυπογραφικών μέσων, όπως βιβλία, εφημερίδες και 
περιοδικά, τα οποία συντελούν στη διάδοση πληροφοριών, γνώσεων και ιδεών και συμ-
βάλουν στη μόρφωση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία. Ο τύπος έχει την δύναμη να 
προσανατολίζει τον αναγνώστη ή να τον χειραγωγεί και θεωρείται ως η τέταρτη εξου-
σία (Κάστορας, 1990· Μαγνήσαλης, 2002).  

Ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα μαζικής επικοι-
νωνίας και ενημερώνει, ψυχαγωγεί, επιμορφώνει. Ένα από τα θετικά χαρακτηριστικά 
του ραδιοφώνου είναι ότι έχει το πλεονέκτημα να απευθύνεται άμεσα, έγκαιρα και μα-
ζικά στον ακροατή (Κάστορας, 1990· Μαγνήσαλης, 1998).  

Τηλεόραση. Αποτελεί ίσως το πιο αποτελεσματικό μέσο μαζικής επικοινωνίας, καθώς 
έχει όλα τα πλεονεκτήματα ενός οπτικοακουστικού μέσου και ο τηλεθεατής έχει άμεσα 
πληροφορίες ή ειδήσεις τόσο οπτικά όσο και ακουστικά. Επιτυγχάνει μεγάλη μαζική 
και ομοιογενή διείσδυση της πληροφορίας και επιδρά μαζικά στη διαμόρφωση και στη 
χειραγώγηση της κοινής γνώμης (Μαγνήσαλης, 1998).  

Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το διαδίκτυο (internet) είναι ένα παγκόσμιο 
σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών που χρησιμοποιούν καθιερωμένη ο-
μάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται TCP/IP και καθημερινά εξυπηρετεί 
εκατομμύρια χρήστες. Οι διασυνδεδεμένοι υπολογιστές παγκοσμίως που βρίσκονται 
σε ένα κοινό δίκτυο, ανταλλάσσουν μηνύματα με τη χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας (Wikipedia). 

Σημαντικό μέρος των λειτουργιών του διαδικτύου καταλαμβάνουν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (social media), τα οποία κατηγοριοποιούνται, ως εξής (Τζικόπουλος, χ.χ.): 

i.Βασισμένα στην κοινωνική δικτύωση 
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 • Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, MySpace, Linkedin)  
 • Ιστολόγια (Blogs) (Blogger, WordPress)  
 • Microblogging (Twitter, Tumblr)  
 • Wikis (Wikipedia, Wikinews)  

ii.Βασισμένα στο περιεχόμενο  
 • Φωτογραφίες και εικόνες (flickr, deviantArt, Photobucket)  
 • Βίντεο (YouTube, Dailymotion, Vimeo)  
 • Μουσική (Last.fm, MySpace Music, SoundCloud) 
 • Παρουσιάσεις και αρχεία κειμένων (SlideShare, Scribd) 

iii.Βασισμένα σε μία λειτουργία  
 • Live broadcast (Skype, Ustream, justin.tv)  
 • Bookmark Links (Delicious, Diigo)  
 • Events (Eventful) 
 • Τοποθεσίες (Foursquare) 

iv.Βασισμένα στα ενδιαφέροντα  
 • Ειδήσεις (Digg)  
 • Reviews (flixter, goodreads, Yelp)  
 • Αγορές (Blippy) 

Επιθετικότητα 

Ως ευρύτερη κατηγοριοποίηση των θεωριών για την προέλευση της επιθετικότητας θα 
μπορούσε να καταγραφεί η εξής (Κοντοπούλου, 2007): 

• Η επιθετικότητα ως ιδιότητα της ανθρώπινης φύσης (θεωρίες ψυχανάλυσης και ε-
θολογίας) και ως εγγενές χαρακτηριστικό του ατόμου. Ως βιολογικός παράγοντας πη-
γάζει από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης ως αντίδραση, όταν α-
πειλείται η ασφάλεια του ατόμου. Διερευνάται ως ένα στοιχείο της φύσης του ανθρώ-
που που εκφράζεται άμεσα και συχνά ασυνείδητα.  

• Η επιθετικότητα ως αποτέλεσμα κοινωνικών παρεμβάσεων (θεωρία της κοινωνικής 
μάθησης), όπου οι κοινωνικοί παράγοντες και τα πρότυπα του κοινωνικού περίγυρου 
ευθύνονται για την εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς των ατόμων. Και αναφέρεται 
στο είδος των αντιδράσεων και στην αντικειμενική εκτίμηση των παρατηρητών 
(Bandura, 1973).  

Ο όρος επιθετικότητα περιλαμβάνει όλες τις μορφές που εκδηλώνει το άτομο στην προ-
σπάθειά του να διεκδικήσει και όλες τις ενέργειες για έλεγχο του περιβάλλοντος. Συ-
νεπώς, η επιθετικότητα δεν ενέχει μόνο αρνητικά στοιχεία, αλλά και θετικά, ενώ η συ-
μπερίληψη της έννοιας της διεκδίκησης (αντικειμένου, χώρου, προνομίου) αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για την ίδια την επιβίωση του ατόμου και επίδειξη πρωτοβουλίας 
και υγιούς ανταγωνισμού (Χριστοφίδης, 1991· Herbert, 1998). 

638

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Ο Brain (1994) υποστήριξε ότι για να θεωρηθεί μια συμπεριφορά επιθετική πρέπει να 
προκαλεί βλάβη, αν και δεν θεωρούνται επιθετικές όλες οι ενέργειες που προκαλούν 
τραυματισμό. Να συνδέεται με αυξημένη διέγερση του θύτη και να προκαλεί απο-
στροφή στο θύμα (Καλαντζή - Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004). 

Συμπερασματικά, η επιθετικότητα αποτελεί ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό του αν-
θρώπου και είναι αναμενόμενο στα νεαρά άτομα κατά την ωρίμανση και την κοινωνι-
κοποίησής τους να εμφανίζουν κάποια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, υ-
πάρχουν κάποια κριτήρια βάσει των οποίων η επιθετικότητα θεωρείται εχθρική, αντι-
κοινωνική και δυσλειτουργική, όπως η συχνότητα, η ένταση, η διάρκεια, ο βαθμός πρό-
θεσης και ο βαθμός επίδειξης αυτοελέγχου (Καλαντζή - Αζίζι & Ζαφειροπούλου, 2004· 
Parke & Slaby, 1983). 

Ερευνητικά δεδομένα 

Ένας πολύ ισχυρός μηχανισμός αναπαραγωγής βίας στα νεαρά άτομα λειτουργεί μέσω 
της συχνής έκθεσής τους στις προβαλλόμενες βίαιες συμπεριφορές της τηλεόρασης που 
οδηγεί σε ανοχή και απευαισθητοποίηση, την ταύτιση με βίαιους ήρωες, τη μίμηση των 
πράξεων αυτών και την πρόκληση του «συνδρόμου του μοχθηρού κόσμου» (Gerbner, 
1994· Waters, 1989· American Medical Association, 1996). Η βία, που προβάλλεται 
ως δικαιολογημένη ή επιβραβεύεται, ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση στα νεαρά άτομα, 
με αποτέλεσμα την αύξηση του φόβου (Gerbner, 1994· Cantor, 2000). Πειραματικές 
μελέτες σε νέους σχολικής ηλικίας έδειξαν ότι η τηλεοπτική προβολή συνδέεται με την 
επιθετικότητα και την ανάπτυξη εγκληματικής συμπεριφοράς (Bailey, 1993· Paik, 
Comstock, 1994· Bushman & Anderson, 2001· Surette, 2002).  

Σε μακροχρόνια έρευνα για την επιθετικότητα, μελετήθηκαν παιδιά σε Καναδικό χωριό 
που δεν είχε τηλεόραση και σε δύο άλλα που είχαν. Δύο χρόνια μετά την εγκατάσταση 
τηλεόρασης στο πρώτο χωριό, μετρήθηκε η επιθετικότητα και βρέθηκε αύξηση κατά 
160% στα παιδιά του πρώτου χωριού, ενώ στα παιδιά των άλλων δύο παρέμεινε στα-
θερή (Joy, 1986). Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν 
περίπου 4,4 ώρες ημερησίως παρακολουθώντας τηλεόραση (Dill, 2005· Tandon et al., 
2011). Η πολύωρη έκθεση και κυρίως το μέγεθος και η ένταση των βίαιων σκηνών 
οδηγούν στην αύξηση της επιθετικότητας (Christakis et al., 2004). Ο μέσος μαθητής 
Δημοτικού σχολείου έχει δει 8.000 φόνους στην τηλεόραση (Προκοπάκη, 2011). Είναι 
σχεδόν βέβαιο, ότι κάτω από κατάλληλες συνθήκες τα νεαρά άτομα θα ενστερνιστούν 
τα βίαια πρότυπα συμπεριφοράς (Mistry et al., 2007· Προκοπάκη, 2011). 

Περισσότερες από 1.000 έρευνες επιβεβαιώνουν τις αρνητικές συνέπειες της τηλεοπτι-
κής βίας στους ανήλικους τηλεθεατές (Bernard-Bonin et al., 1991· Singer et al., 1999· 
Robinson, 1999· Browne & Hamilton-Giachritsis, 2005· Brown et al., 2005). Παράγο-
ντες που βρέθηκε να σχετίζονται με την αύξηση της επιθετικότητας εξαιτίας των τηλε-
οπτικών προγραμμάτων είναι η φτώχεια, ο ρατσισμός, η ενδοοικογενειακή βία, η παι-
δική κακοποίηση, η συναισθηματική στέρηση, η ψυχική ασθένεια, η χρήση εθιστικών 
ουσιών και η ασυνέπεια εφαρμογής ηθικών κανόνων από τους γονείς (Browne & 

639

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Herbert, 1997· Singer et al., 1999). Το 1/3 παιδιών 3-10 ετών βλέπουν τηλεόραση χωρίς 
γονεϊκή εποπτεία. Από αυτά, το 28-40% βλέπουν βίαιες ταινίες. Πολλή τηλεόραση βλέ-
πουν τα παιδιά μητέρων κατώτερης εκπαίδευσης και το 55% των παιδιών παρακολου-
θεί τηλεόραση κατά τη διάρκεια του φαγητού, παρεμποδίζοντας την οικογενειακή επι-
κοινωνία (Bernard-Bonin et al., 1991). Αντίθετα, η τηλεόραση μπορεί να έχει θετικές 
επιδράσεις στην ψυχοκοινωνική και νοητική εξέλιξη του παιδιού όταν παρακολουθεί 
προγράμματα κάτω από γονική ή εκπαιδευτική εποπτεία (Λιακοπούλου, 1996).  

Αναφορικά με το φύλο, η επίδραση της βίας στην τηλεόραση στην αντικοινωνική συ-
μπεριφορά και την επιθετικότητα αγοριών και κοριτσιών βρέθηκε οριακά ίση (Paik & 
Comstock, 1994). Τα αγόρια επηρεάζονται περισσότερο από την τηλεθέαση βίαιων 
σκηνών (Paik & Comstock, 1994) και δείχνουν περισσότερη επιθετικότητα έναντι των 
κοριτσιών (Cantor & Orwant, 1980).  

Ως προς την ηλικία, οι ανήλικοι τηλεθεατές εκδηλώνουν αυξημένα επίπεδα επιθετικό-
τητας λόγω της συνεχούς έκθεσης σε βίαιες σκηνές και οδηγούνται σε φαινόμενα αντι-
κοινωνικής (Browne, & Hamilton-Giachritsis, 2005) ή και αποκλίνουσας συμπεριφο-
ράς, καθώς «εμπνέονται» για τη διενέργεια επιθέσεων (Bandura & Ross, 1961).  

Τα παιδιά 2-7 ετών ενθυμούνται με τυχαίο τρόπο σκηνές από τηλεοπτικές ταινίες και 
έχουν μεγάλη δυσκολία να ξεχωρίσουν τη φαντασία από την πραγματικότητα, με απο-
τέλεσμα να παρουσιάζουν αυξημένο άγχος. Η κατανόηση των κινήτρων που οδηγούν 
σε βίαιες πράξεις εμφανίζεται περίπου στα 7 έτη, αλλά ακόμη δεν γίνονται κατανοητές 
οι συνέπειες των πράξεων. Το νόημα μιας ταινίας γίνεται κατανοητό στην ηλικία των 
10-13 χρόνων (Collins et al., 1978). Οι αρνητικές συνέπειες της τηλεοπτικής βίας φαί-
νονται στις μικρότερες ηλικίες (Bushman, & Huesmann 2001). Οι ηλικίες που επηρε-
άζονται περισσότερο από βίαιες σκηνές είναι τα παιδιά 0-5 ετών, ακολουθούν τα παιδιά 
6-11 ετών και οι έφηβοι 12-17 ετών (Paik & Comstock, 1994). 

Σε μελέτη 450 παιδιών ηλικίας 6-10 ετών που παρακολουθούσαν επιθετικές ταινίες 
ταυτίζονταν με τον επιθετικό ήρωα και δεν διαφοροποιούσαν την πραγματικότητα από 
την επιθετική μυθοπλασία της τηλεόρασης. Αυτά τα παιδιά 15 χρόνια αργότερα είχαν 
επιθετική συμπεριφορά, ανεξαρτήτως φύλου, κοινωνικοοικονομικής ή νοητικής κατά-
στασης και οικογενειακών παραγόντων (Huesmann et al., 2003). 

Σχετικά με το περιεχόμενο των τηλεοπτικών προγραμμάτων, τα ευρήματα μετα-ανά-
λυσης πολλών ερευνών έδειξε ότι τα κινούμενα σχέδια με επιθετικό περιεχόμενο, οι 
φανταστικές και επιθετικές ταινίες και οι ταινίες με βία και ερωτισμό επηρεάζουν την 
επιθετική συμπεριφορά (Paik & Comstock, 1994). Στους επιθετικούς εφήβους έχουν 
ιδιαίτερη επίδραση τα video-παιχνίδια και οι ταινίες βίας (Slater et al., 2003). Κλινική 
μελέτη σε 40 εφήβους που είχαν διαπράξει δολοφονίες και σε άλλους 200 νέους που 
είχαν καταδικασθεί για εγκλήματα σεξουαλικής βίας, έδειξε ότι όλοι είχαν μεγάλη έκ-
θεση σε βίαιες και πορνογραφικές ταινίες (Bailey, 1993). Συχνά, οι νέοι μιμούνται τις 
βίαιες πράξεις μιας ταινίας (Surette, 2002).  
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Επίσης, πολύ αρνητικές συνέπειες έχει και η συχνή προβολή ανώδυνης βίας (happy 
violence) στο πλαίσιο των παιδικών κινουμένων σχεδίων, όπου για παράδειγμα ο ένας 
ήρωας σφυροκοπεί ή τεμαχίζει τον άλλο και το επόμενο δευτερόλεπτο το θύμα εμφα-
νίζεται σώο και αβλαβές, ικανό να συνεχίσει το διασκεδαστικό κυνηγητό, μεταδίδοντας 
μια ουτοπική αντίληψη για τις συνέπειες των βίαιων πράξεων (Gerbner, 1994). 

Στην Ελλάδα, έχουν διεξαχθεί ελάχιστες έρευνες για το πρόβλημα της τηλεοπτικής βίας 
(Αντωνίου & Κουτσούκου, 2010). Ο μέσος όρος εβδομαδιαίας τηλεθέασης στα παιδιά 
είναι πολύ υψηλός (21-32 ώρες) και είναι ανεξέλεγκτη σε παιδιά χαμηλής κοινωνικο-
οικονομικής τάξης, χαμηλής σχολικής επίδοσης και όταν υπάρχει τηλεόραση στο δω-
μάτιο του παιδιού ή πολλές συσκευές στο σπίτι (Φρυσίρα και συν., 1993). Άλλη μελέτη 
έδειξε ότι το 90% των νοικοκυριών σε μια επαρχιακή αστική περιοχή είχαν δύο συ-
σκευές και το 71% σε αγροτική περιοχή. Το 31% των σπιτιών της αστικής σε σχέση με 
το 11% της αγροτικής περιοχής είχαν συσκευή στο παιδικό δωμάτιο (Τζιαρού και συν., 
2005). 

Το διαδίκτυο προσφέρει στους εφήβους ευκαιρίες να πληροφορηθούν ανώνυμα για ζη-
τήματα που ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές τους ανάγκες, όπως ανεξαρτησία από 
τους γονείς, επικοινωνία με συνομηλίκους, έκφραση γνώμης, υιοθέτηση διαφορετικών 
ταυτοτήτων, διερεύνηση «ευαίσθητων θεμάτων» όπως ψυχική υγεία, σεξουαλική συ-
μπεριφορά, προσανατολισμό και εικόνα του σώματος. Επιλέγουν θέματα σχετικά με 
μουσική, ταινίες, σχέσεις και μόδα (Bryant & Bryant, 2005· Gould et al., 2002). Αυτή 
η επιλογή θεμάτων καθιστά το διαδίκτυο ιδανικό πεδίο αναζήτησης «λείας» από κακό-
βουλα άτομα. Το διαδίκτυο είναι μία τεράστια δεξαμενή πληροφοριών, όμως η αξιοπι-
στία των πηγών δεν ελέγχεται και οι νέοι πρέπει να εκπαιδευτούν στην αναζήτηση έ-
γκυρων πληροφοριών. Έρευνα σε 519 εφήβους έδειξε ότι το 90% χρησιμοποιεί τα chat 
rooms ως συχνή πηγή πληροφοριών και μόνο το 14% έγκυρες ιστοσελίδες (Gould et 
al., 2002). 

Το διαδίκτυο ενέχει δυνατότητα βλάβης για τους ανηλίκους μέσα από ακούσιες και 
εκούσιες εμπειρίες, όπως: πορνογραφία, βία, τρομοκράτηση, οδηγίες για αυτοκατα-
στροφικές πράξεις, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, εμπορική και σεξουαλική εκ-
μετάλλευση. Ορισμένοι διαδικτυακοί τόποι προωθούν επικίνδυνες συμπεριφορές, ό-
πως με το διαδικτυακό παιχνίδι «Μπλε φάλαινα» («Blue Whale Challenge»). Δίνεται 
στον παίκτη μια λίστα με 50 προκλήσεις να τις διεκπεραιώσει. Αρχικά είναι ανώδυνες 
(παρακολούθηση συνταρακτικού βίντεο), αλλά έπειτα γίνονται επικίνδυνες (αγορά ό-
πλων, αιχμηρών αντικειμένων) και καλούνται να κάνουν πράγματα που θέτουν σε κίν-
δυνο τη σωματική τους ακεραιότητα, όπως να χαράξουν μια φάλαινα στο χέρι με μα-
χαίρι. Για να «τερματίσει» το παιχνίδι, ο συμμετέχων πρέπει να προβεί στη μοιραία 
πράξη της αυτοκτονίας (Μπλε Φάλαινα). 

Ο σοβαρότερος κίνδυνος είναι η συνάντηση με αγνώστους, που ο ανήλικος γνώρισε 
online (1 στους 5 Ευρωπαίους εφήβους) (Hasebrink et al., 2008). Βρέθηκε ότι το 13-
91% των εφήβων παραχώρησαν προσωπικά δεδομένα. Εκτέθηκε σε πορνογραφικό υ-
λικό το 25-80%, σε βία ή μίσος 1 στους 3 και σε εκφοβισμό (harassment stalking) 1 
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στους 5 εφήβους. Η επίσκεψη εφήβων σε ιστότοπους με πορνογραφικό υλικό, εκούσια 
ή ακούσια είναι πολύ συχνή (Wolak et al., 2007· Tsitsika et al., 2009). Στην Ιρλανδία 
και στη Νορβηγία, αν και οι περισσότεροι ανήλικοι 9-16 ετών χαρακτήρισαν «θετική» 
ή «αδιάφορη» την εμπειρία μιας τέτοιας συνάντησης, υπήρξε ένα ανησυχητικό ποσο-
στό (36% στην Ιρλανδία, 11% στη Νορβηγία) που υπέστησαν σωματική κακοποίηση 
στη συνάντηση. Το 69% των Ιρλανδών ανηλίκων και το 2% των Νορβηγών υπέστησαν 
λεκτική κακοποίηση (Staksrud & Livingstone, 2008). Ωστόσο, το Facebook απαιτεί 
στους χρήστες να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να δημιουργήσουν λογαριασμό και 
τους δίνει τη δυνατότητα να αναφέρουν λογαριασμούς ατόμων κάτω των 13 ετών 
(Lupiáñez-Villanueva et al., 2016).  

Το 15-20% των εφήβων έχουν αισθανθεί δυσφορία ή απειλή στο διαδίκτυο. Περισσό-
τερο εκτεθειμένοι είναι οι έφηβοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση και ικανοποίηση από την 
ζωή, που έχουν δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις και κακές σχέσεις με τους γονείς 
τους (Staksrud & Livingstone, 2008). 

Ως προς τις αντιδράσεις των ανηλίκων που έρχονται αντιμέτωποι με κινδύνους στο 
διαδίκτυο, ένα μεγάλο ποσοστό δηλώνει ότι δεν δίνει σημασία ή διαγράφει το επικίν-
δυνο υλικό. Είναι ανησυχητικό ότι πολύ μικρό ποσοστό ενημερώνει κάποιον ενήλικα 
και ότι αρκετοί ανήλικοι συμπεριφέρονται ανεύθυνα, προωθώντας το υλικό σε άλλους 
(Προκοπάκη, 2011). 

Όταν ο χρόνος ενασχόλησης στο διαδίκτυο είναι πολύ περισσότερος από αυτόν που το 
παιδί σκόπευε να αφιερώσει, υπάρχει ο κίνδυνος «εθισμού» (Young, 2007· Σιώμος & 
Αγγελόπουλος, 2008). Ο «εθισμός στο διαδίκτυο, δεν αποτελεί ακόμη διαγνωστική κα-
τηγορία. Έχει όμως σοβαρές επιπτώσεις στις καθημερινές δραστηριότητες, στη σχο-
λική επίδοση και στις κοινωνικές σχέσεις. Περισσότερο ευάλωτα είναι παιδιά με ψυ-
χοκοινωνικά προβλήματα (Young, 2007· Tsitsika et al., 2009). Τα παιχνίδια ρόλων α-
πασχολούν τον παίχτη πολλές ώρες, όπου αλληλεπιδρά με άλλους σε ένα φανταστικό 
κόσμο. Η ανωνυμία επιτρέπει σε άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και φτωχές κοινωνι-
κές δεξιότητες να ζουν μια εικονική ζωή ως υποκατάστατο των πραγματικών κοινωνι-
κών σχέσεων (Brian et al., 2005). 

Έρευνα σε 900 εφήβους στην Αττική έδειξε εθιστική χρήση στο 1%, και αυξημένο 
κίνδυνο για «εθισμό» στα αγόρια, που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο πάνω από 20 ώρες 
την εβδομάδα, κυρίως για να παίζουν παιχνίδια ρόλων (Tsitsika et al., 2009). Σε άλλη 
πανελλαδική έρευνα, το 53,5% των εφήβων δηλώνουν μέτρια ή καθόλου γνώση της 
ασφάλειας στη χρήση του διαδικτύου και μόνο το 28% των γονέων δηλώνουν κάποιο 
βαθμό γνώσεων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ένας στους δύο εφήβους έχει ενο-
χληθεί ή έχει ενοχλήσει άλλους και ένας στους τέσσερις έχει συναντηθεί με άτομο που 
γνώρισε μέσω διαδικτύου. Το 59% δηλώνουν ότι έχουν εγκαταλείψει άλλες ασχολίες, 
το 55% ξεχνάει να φάει, να πιεί νερό, να κοιμηθεί και το 49% ανακηρύσσουν το διαδί-
κτυο ως την πιο σημαντική δραστηριότητα της ζωής τους. Πολύ λίγοι το χρησιμοποι-
ούν ως βοήθημα στα μαθήματα ή εκμεταλλεύονται τις δημιουργικές του δυνατότητες 
(Κατερέλλος & Παπαδόπουλος, 2009). 
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Έρευνα του ΕΠΙΨΥ επισημαίνει πως η υπερβολική χρήση συνδέεται με την εμφάνιση 
διαφόρων σωματικών προβλημάτων, περιορισμένη σωματική άσκηση, παχυσαρκία, 
χρήση ουσιών, έναρξη καπνίσματος, χρήση αλκοόλ και πρώιμη σεξουαλική ζωή. Επί-
σης, συνδέεται με ψυχοκοινωνικά προβλήματα των εφήβων, όπως επιθετικότητα, χα-
μηλή αυτοεκτίμηση, άγχος, κατάθλιψη, κοινωνική φοβία και αϋπνίες. Τέλος, στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης παρατηρήθηκαν φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης και 
cyber-bullying (ΕΠΙΨΥ, 2016). 

Επίλογος 

Η αλματώδης ανάπτυξη των ΜΜΕ έχει δημιουργήσει πληθώρα κινδύνων που απειλούν 
κάθε τομέα της καθημερινότητας των νεαρών ατόμων. Έχουν τη δυνατότητα να υπο-
βαθμίσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και την ψυχοσωματική υγεία τους, δυσκολεύο-
ντας την ομαλή κοινωνική τους ένταξη. Να διαμορφώσουν συνειδήσεις και να εντά-
ξουν τα άτομα σε μια εικονική πραγματικότητα. Η επίδραση των επιθετικών προτύπων 
που επιβάλλουν στα νεαρά άτομα είναι ισχυρή και επιζήμια και αποτελεί σοβαρό κοι-
νωνικό πρόβλημα. 

Τα ΜΜΕ συχνά εκπέμπουν κατασκευασμένα ιδεολογικά μηνύματα, υποβαθμίζουν ση-
μαντικές ανθρώπινες αξίες και χειραγωγούν τους νέους και επιδρούν καθοριστικά στη 
διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσής τους. Διαμορφώνουν την αντίληψη μιας επίπλαστης 
πραγματικότητας μέσα από πρότυπα βίας, επιθετικότητας και επικίνδυνων συμπεριφο-
ρών. Χρησιμοποιούν ποικιλία τεχνικών, στοχεύοντας στο συναίσθημα και σε πρωτό-
γονα ένστικτα, διαβρώνοντας την ορθή κριτική σκέψη και αντίληψη. 

Για την αντιμετώπιση αυτής της ιδιαίτερα επικίνδυνης πραγματικότητας, απαιτούνται 
έγκαιρες και έγκυρες παρεμβάσεις από πολύ μικρή ηλικία, ώστε να μειωθούν σημα-
ντικά οι παράγοντες των επιθετικών συμπεριφορών (Κοντοπούλου, 2007). 

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση για την άμ-
βλυνση και εξάλειψη της επιθετικής συμπεριφοράς και την ανάπτυξη κριτικών δεξιο-
τήτων απέναντι στα ΜΜΕ και τα χειριστικά και παραπλανητικά μηνύματα που βομ-
βαρδίζουν τους νέους (Εarls,1994).  

Ιδιαίτερα σημαντικός καθίσταται ο ρόλος των γονέων για την ορθή διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών τους, τη διάθεση ποιοτικότερου χρόνου και την απαιτούμενη γονική επο-
πτεία στις δραστηριότητές στα ΜΜΕ, για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε απο-
κλίνουσας και επιθετικής συμπεριφοράς. 

Επιπρόσθετα, με δεδομένα την αυθαιρεσία και την ατιμωρησία στο χώρο των ΜΜΕ 
και τη θυσία σημαντικών ανθρώπινων αξιών στο βωμό του αθέμιτου πλουτισμού, α-
παιτείται ένα ισχυρό και σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των νέων.  

Εν κατακλείδι, η συνειδητή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση κάθε επιθετικής συμπε-
ριφοράς βοηθά στη διαδικασία μάθησης, την ομαλότερη ένταξη των νέων στο 
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ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, εφοδιάζοντάς τους με τις προϋποθέσεις εκείνες που 
θα τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν υγιείς, δημιουργικές και ειλικρινείς σχέσεις. 
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Περίληψη 

Η επίγνωση της παραγωγικής μορφολογίας αποτελεί σύνθετη μορφολογική διεργασία. 
Προκειμένου το άτομο να την κατακτήσει χρειάζεται να έχει αναπτύξει προηγουμένως 
τις απαραίτητες γλωσσικές και γνωστικές λειτουργίες που προϋποθέτονται, και ως εκ 
τούτου η εμπέδωσή της γίνεται προοδευτικά. Από στοιχεία σχετικών ερευνών προκύ-
πτει ως συμπέρασμα ότι οι σύνθετοι τύποι παράγωγων λέξεων επηρεάζουν τη μορφο-
λογική γνώση των μαθητών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ μαθητές με ανα-
γνωστικές δυσκολίες ή δυσλεξία αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες σε αυτόν τον 
τομέα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδειχθούν οι δυσκολίες μαθητών με 
αναγνωστικές δυσκολίες ή δυσλεξία κατά την κατάκτηση της Παραγωγικής Μορφο-
λογικής Επίγνωσης (ΠΜΕ) μέσω της ανασκόπησης που αφορά στη σχετική με το θέμα 
ερευνητική αρθρογραφία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παραγωγική Μορφολογική Επίγνωση, αναγνωστικές δυσκολίες, 
δυσλεξία 

Εισαγωγή 

Η Παραγωγική Μορφολογική Επίγνωση (ΠΜΕ) αναφέρεται στη γνώση και συνειδη-
τοποίηση της μορφολογικής δομής των παράγωγων λέξεων και στον σκόπιμο χειρισμό 
των μορφηματικών τους συστατικών, δηλαδή θεμάτων και παραγωγικών προσφυμά-
των (προθήματα ή επιθήματα), για τη δημιουργία νέων λέξεων σύμφωνα με τους κα-
νόνες σχηματισμού των λέξεων μιας γλώσσας (Σακελλαριάδης, 1997∙ Ράλλη, 2005). 
Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία γνώσης, την οποία το άτομο αναπτύσσει στα-
διακά, καθώς προϋποθέτει την ύπαρξη ανώτερων γλωσσικών και γνωστικών ικανοτή-
των (Carlisle, 2003).  
Από πορίσματα σχετικών ερευνών γίνεται φανερό πως η ΠΜΕ των μαθητών ακολουθεί 
εκτεταμένη εξελικτική πορεία. Όπως αποδεικνύεται τα παιδιά αρχικά κατακτούν τους 
βασικούς κανόνες της κλιτικής μορφολογίας και μεταγενέστερα κατανοούν τη διαδι-
κασία της λεξικής παραγωγής και σύνθεσης (Kuo & Anderson, 2006∙ Τσεσμελή, 
2009α). Ειδικότερα, η ανάπτυξη της ΠΜΕ πραγματοποιείται σε όλες τις τάξεις του 
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δημοτικού, ενώ φαίνεται πως συνεχίζεται και κατά τη φοίτηση των μαθητών στη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση (Nagy, Diakidoy & Anderson, 1993∙ Kuo & Anderson 2006∙ 
Τσεσμελή, 2009β).  
Όσον αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η ΠΜΕ αναπτύσσεται σταδιακά από τις 
πρώτες τάξεις ακολουθώντας ανοδική πορεία έως τις τελευταίες τάξεις. Πιο συγκεκρι-
μένα, τα παιδιά στις πρώτες τάξεις του δημοτικού διαθέτουν στοιχειώδεις γνώσεις πα-
ραγωγικών μορφών (Anglin, 1993) με επακόλουθο μαθητές της α΄ τάξης να αποτυγχά-
νουν στον σχηματισμό παράγωγων τύπων, καθώς οι γνώσεις τους για τη δομή και τη 
σημασία των παράγωγων λέξεων δεν κρίνονται επαρκείς (Kuo & Anderson, 2006), ενώ 
και μαθητές της β΄ τάξης αποδεικνύεται ότι δυσκολεύονται κατά τον σχηματισμό πα-
ράγωγων λέξεων για τη συμπλήρωση πρότασης (Casalis & Luis-Alexandre, 2000). Συ-
νήθως στις γ΄ και δ΄ τάξεις δημοτικού οι μαθητές αναπτύσσουν κάπως πιο σαφή γνώση 
της δομής και του νοήματος των παράγωγων μορφών (Anglin, 1993∙ Carlisle, 2000∙ 
Tyler & Nagy, 1989), εντούτοις ιδιαίτερα σημαντική πρόοδος σε αυτόν τον τομέα πα-
ρατηρείται από την γ΄ έως την στ΄ τάξη (Singson, Mahony & Mann, 2000). Κατά τη 
φοίτηση πλέον στις λυκειακές τάξεις  αποδεικνύεται πως οι μαθητές χειρίζονται πιο 
ικανοποιητικά την έννοια των παραγωγικών καταληκτικών μορφημάτων (Colé & 
Fayol, 2000). Συμπερασματικά, η μορφολογική επίγνωση βελτιώνεται εξελικτικά από 
τάξη σε τάξη, συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και ολο-
κληρώνεται στην ενηλικίωση (Carlisle, 2003∙ Mahony, 1994∙ Nagy et al., 1993). 

Παραγωγική Μορφολογία και μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες 

Η παραγωγική μορφολογία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία τύπων και λειτουρ-
γιών. Η κατάκτησή της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η παραγωγικότητα 
των επιθημάτων (Carlisle, 2000), η συχνότητα των παραγωγικών μορφών, καθώς και 
η φωνολογική και σημασιολογική διαφάνεια ανάμεσα στην παράγωγη λέξη και τη λέξη 
βάση (Kuo & Anderson, 2006). Επίσης, σημαντικό ρόλο για την εμπέδωσή της κρίνεται 
ότι διαδραματίζει και ο βαθμός αναγνωστικής ακρίβειας και ευχέρειας που διαθέτουν 
οι μαθητές. Ως εκ τούτου, ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι «φτωχοί» ανα-
γνώστες παρουσιάζουν εντονότερες δυσκολίες στην επεξεργασία των λέξεων με επι-
θήματα σε σχέση με τους τυπικούς αναγνώστες είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό 
λόγο (Colé, Segui & Taft, 1997), ενώ μαθητές μεγάλων τάξεων με μαθησιακές δυσκο-
λίες ή δυσλεξία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τη μάθηση της μορφολογίας 
(Tsesmeli & Seymour, 2007) προβαίνοντας σε ανάλογα λάθη κατά την προφορική και 
γραπτή τους έκφραση (Nagy, Berninger & Abbott, 2006). Επίσης, μαθητές με δυσλεξία 
σε δοκιμασίες ορθογραφίας αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν ότι οι παράγωγες λέξεις 
είναι συμπληρώσεις στα ήδη γνωστά θέματα λέξεων (Carlisle, 1987), συγχρόνως δε οι 
επιδόσεις δυσλεξικών σε δοκιμασίες μορφολογίας φανερώνουν φτωχότερες γνώσεις 
συγκριτικά με  συνομήλικούς τους τυπικούς αναγνώστες (Carlisle, 1987∙ Fowler & 
Liberman, 1995∙ Leong, 1989 a,b∙ Leong & Parkinson, 1995). Παράλληλα, ερευνητικά 
ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι «φτωχοί» αναγνώστες, ανεξαρτήτως του επιπέδου α-
νάπτυξης της φωνολογικής επίγνωσης, μολονότι διαθέτουν περιορισμένη μορφολογική 
επίγνωση σε σχέση με συνομήλικους τυπικούς αναγνώστες (Casalis, Cole & Sopo, 
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2004∙ Egan & Pring, 2004), εντούτοις σε σχέση με αναγνώστες μικρότερης ηλικίας και 
ίδιου αναγνωστικού επιπέδου παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, αλλά και ομοιότητες. 

Έρευνες για την Παραγωγική Μορφολογική Επίγνωση 

Έρευνες οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε διεθνές επίπεδο αποδεικνύουν το έντονο ενδια-
φέρον των ερευνητών για τη διερεύνηση της μορφολογικής επίγνωσης σε «φτωχούς» 
αναγνώστες (Carlisle, Stone & Katz, 2001∙ Deacon, Parrila & Kirby, 2006∙ Egan & 
Pring, 2004∙ Fowler & Liberman, 1995∙ Leong, 1989 a,b∙ Tsesmeli & Seymour, 2006, 
2008∙ Siegel, 2008).  

Διεθνής ερευνητική αρθρογραφία 

Ο Leong (1989b) με έρευνά του επιχείρησε να εξηγήσει τη φύση των δυσκολιών σε 
κανόνες παραγωγής των «φτωχών» αναγνωστών. Το δείγμα αποτέλεσαν αναγνώστες 
Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων κάτω του μέσου όρου αναγνωστικής ικανότητας. Ανάλυση των 
χρόνων αντίδρασης στις παράγωγες λέξεις έδειξε σημαντικές επιδράσεις που αφορούν 
στην τάξη, στην ποιότητα της ανάγνωσης και της ορθογραφίας, καθώς και στο επίπεδο 
της μορφολογικής διαφάνειας. Αποδείχθηκε ότι οι διαφορετικές υποομάδες των «φτω-
χών» αναγνωστών επηρεάζονται διαφορετικά από το είδος της τροποποίησης που συμ-
βαίνει μεταξύ του θέματος και των παράγωγων μορφών. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει 
ότι ορισμένες κατηγορίες «φτωχών» αναγνωστών επηρεάζονται σημαντικά από φωνο-
λογικές ή ορθογραφικές αλλαγές.  

Αντίστοιχα, και οι Fowler και Liberman (1995) κατέληξαν σε ανάλογα συμπεράσματα 
εξετάζοντας τη γνώση της παραγωγικής μορφολογίας σε «φτωχούς» αναγνώστες σε 
σχέση με συνομήλικους τυπικούς αναγνώστες των τριών πρώτων τάξεων δημοτικού 
(7-9 ετών), αλλά και με νεότερους τυπικούς αναγνώστες. Οι δοκιμασίες περιελάμβαναν 
ζεύγη λέξεων με κοινό θέμα εξισωμένα ως προς τη διαφάνεια (ανεξαρτήτως εάν η πα-
ραγωγή επέφερε φωνολογική αλλαγή στο θέμα), καθώς σχηματισμό μιας παράγωγης 
λέξης από τη βάση της και το αντίστροφο, για τη συμπλήρωση πρότασης. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα οι «φτωχοί» αναγνώστες σημείωσαν χαμηλότερη επίδοση από τους 
συνομηλίκους τους στις δοκιμασίες οι οποίες περιείχαν φωνολογικά αδιαφανείς λέξεις, 
ενώ δε σημειώθηκε διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες σε φωνολογικά διαφανείς λέξεις. 
Επίσης, οι «φτωχοί» αναγνώστες δε διέφεραν από τους νεότερους τυπικούς αναγνώ-
στες στη δεξιότητα παραγωγής λέξεων για τη συμπλήρωση πρότασης. Τέλος, φάνηκε 
πως τα παιδιά ήταν σημαντικά πιο εξοικειωμένα στην παραγωγή της βάσης της λέξης 
έναντι της εύρεσης των παράγωγων λέξεων, ενώ είχαν καλύτερη επίδοση σε λέξεις με 
διαφάνεια συγκριτικά με τις σύνθετες φωνολογικά. 

Οι περιορισμένες δεξιότητες μορφολογικής επίγνωσης σε δυσλεξικά παιδιά επιβεβαιώ-
νονται και από τη Siegel (2008), καθώς μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, τυπικοί αναγνώστες, 
είχαν καλύτερη επίδοση από τους δυσλεξικούς συμμαθητές τους. Εντούτοις, οι επιδό-
σεις τους δε διέφεραν σε δοκιμασίες ΠΜΕ που συμπεριελάμβαναν ψευδολέξεις, στις 
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οποίες και οι δύο ομάδες σημείωσαν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με τις πραγματικές 
λέξεις. 

Για την εξέταση της ορθογραφικής ικανότητας δυσλεξικών μαθητών, η Carlisle (1987) 
συνέκρινε την επίδοση δυσλεξικών εφήβων μαθητών (14-15 ετών) και μικρότερων σε 
ηλικία μαθητών χωρίς μαθησιακές δυσκολίες (9-10 ετών) σε ζεύγη λέξεων με κοινό 
θέμα. Οι μαθητές με δυσλεξία έγραψαν σωστά μόνο το ζεύγος λέξεων που χρησιμο-
ποιείται πιο συχνά, γεγονός που υποδηλώνει αποτυχία στη χρήση μορφολογικών στρα-
τηγικών στην ορθογραφική απόδοση παράγωγων λέξεων. 

Από την πλευρά τους οι Tsesmeli και Seymour (2006) μελέτησαν την ορθογραφία δυσ-
λεξικών εφήβων (13 έως 15 ετών) σε παράγωγες λέξεις με σκοπό να διερευνήσουν 
κατά πόσο η ορθογραφική τους ικανότητα σχετίζεται με το έλλειμμά τους που αφορά 
στο λεξιλόγιο και/ή στη μορφολογική τους γνώση. Τα αποτελέσματα της έρευνας επι-
βεβαιώνουν βαθύ ορθογραφικό έλλειμμα των δυσλεξικών εφήβων σε σχέση με τις δύο 
ομάδες ελέγχου (με βάση την ηλικία και με βάση το αναγνωστικό επίπεδο), ωστόσο το 
γεγονός αυτό δεν είχε σχέση με το φτωχό λεξιλόγιο συγκριτικά με τους συνομηλίκους 
τους. Τουναντίον, σημείωσαν χαμηλότερα επίπεδα μορφολογικής γνώσης από την ο-
μάδα ελέγχου με βάση την ηλικία, αλλά ίση με την ομάδα ελέγχου με βάση το αναγνω-
στικό επίπεδο. Επίσης, στα ίδια αποτελέσματα κατέληξαν και για τις επιδόσεις τους 
όσον αφορά στην ΠΜΕ, η οποία αξιολογήθηκε με δοκιμασίες αναλογίας και συμπλή-
ρωσης της παράγωγης λέξης από τη λέξη βάση ή της λέξης βάσης από την αντίστοιχη 
παράγωγη λέξη. 

Στην προσπάθειά τους να αναλυθούν διεξοδικότερα οι επιπτώσεις των φωνολογικών 
ελλειμμάτων δυσλεξικών μαθητών, οι Casalis et al. (2004) διερεύνησαν την ικανότητα 
δυσλεξικών γαλλόφωνων μαθητών (8,3 έως και 12,8, Μ.Ο. 10,1) ως προς την αντιμε-
τώπιση μεγαλύτερων μονάδων της γλώσσας, όπως τα μορφήματα. Ως εκ τούτου, η α-
πόδοση των δυσλεξικών παιδιών σε μια σειρά από δοκιμασίες παραγωγικής μορφολο-
γίας συγκρίθηκε με την απόδοση παιδιών ανάλογου αναγνωστικού επιπέδου και ανά-
λογης χρονολογικής ηλικίας. Σε όλες τις δοκιμασίες η ομάδα των δυσλεξικών παιδιών 
απέδωσε χαμηλότερα από την ομάδα ελέγχου τυπικών αναγνωστών ίδιας χρονολογικής 
ηλικίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μορφολογική επίγνωση δεν μπορεί να αναπτυ-
χθεί εντελώς ανεξάρτητα από την αναγνωστική εμπειρία και/ή τις φωνολογικές δεξιό-
τητες. Συγκρίσεις με την ομάδα ελέγχου ίδιας αναγνωστικής ηλικίας (7,5 ετών) έδειξαν 
ότι, ενώ τα δυσλεξικά παιδιά είχαν χαμηλότερη απόδοση σε δοκιμασίες μορφηματικής 
κατάτμησης, απέδωσαν σε φυσιολογικά όρια για το επίπεδο αναγνωστικής τους ικανό-
τητας σε δοκιμασίες συμπλήρωσης πρότασης. Επιπλέον, παρήγαγαν περισσότερες πα-
ράγωγες λέξεις σε δοκιμασίες παραγωγής. Τα ευρήματα παρέχουν ενδείξεις ότι το φω-
νολογικό έλλειμμα εμποδίζει τη ρητή κατάτμηση των προσφυμάτων, αλλά επιτρέπει 
ταυτόχρονα την ανάπτυξη της ΠΜΕ. 

Προσπάθεια διερεύνησης της ικανότητας «φτωχών» αναγνωστών (Δ΄-ΣΤ΄τάξεις) να 
αποκωδικοποιούν μορφολογικά σύνθετες λέξεις επιχειρήθηκε με την έρευνα των Car-
lisle και Stone (2003). Για ομάδες ελέγχου οι ερευνήτριες χρησιμοποίησαν τυπικούς 
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συνομήλικους αναγνώστες και νεότερους αναγνώστες της ίδιας αναγνωστικής ικανό-
τητας με τους «φτωχούς» αναγνώστες. Αξιολογήθηκε τόσο η ταχύτητα όσο και η ακρί-
βεια ανάγνωσης δισύλλαβων λέξεων παράγωγων και μη, οι οποίες διέθεταν τον ίδιο 
βαθμό συχνότητας εμφάνισης και δε διέφεραν ως προς την ορθογραφία. Αποδείχθηκε 
ότι και οι τρεις ομάδες αναγνωστών διάβαζαν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις παράγωγες 
λέξεις, ενώ οι «φτωχοί» αναγνώστες και οι νεότεροι αναγνώστες είχαν χαμηλότερη 
επίδοση από τους τυπικούς αναγνώστες, παρόλο που δε διέφεραν μεταξύ τους. Τα συ-
μπεράσματα για την ταχύτητα ανάγνωσης ήταν παρόμοια. Συνεπώς, οι ερευνήτριες συ-
νήγαγαν πως τα οικεία μορφήματα σε διαφανείς παράγωγες λέξεις διευκολύνουν την 
ανάγνωση των λέξεων τόσο των «φτωχών» όσο και των τυπικών αναγνωστών. Ω-
στόσο, και οι τρεις ομάδες απέδωσαν με μεγαλύτερη ακρίβεια σε παράγωγες παρά σε 
ψευδοπαράγωγες λέξεις. Αντίθετα, στην περίπτωση λέξεων με φωνολογική αδιαφάνεια 
η ανάγνωσή τους φάνηκε πως δεν ήταν ευχερής. 

Στο παραπάνω συμπέρασμα είχαν καταλήξει σε προηγούμενη έρευνα οι Carlisle et al. 
(2001) κατά την οποία ζήτησαν από «φτωχούς» αναγνώστες και συνομήλικους τυπι-
κούς αναγνώστες (11-16 ετών) να αποκωδικοποιήσουν παράγωγες λέξεις με ή χωρίς 
φωνολογική διαφάνεια και να διακρίνουν τις πραγματικές λέξεις. Διαπιστώθηκε πως 
και οι δύο ομάδες αναγνωστών διάβασαν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις φωνολογικά δια-
φανείς λέξεις, αλλά δυσκολεύτηκαν στις αδιαφανείς και στον εντοπισμό των λέξεων 
με αδιαφάνεια. Αξιοσημείωτο ήταν ότι οι «φτωχοί» αναγνώστες αντιμετώπισαν σημα-
ντικά μεγαλύτερη δυσκολία με τις φωνολογικά αδιαφανείς λέξεις.  

Από την πλευρά τους οι Deacon, Parrila και Kirby (2006) επιχείρησαν να διερευνήσουν 
την ικανότητα επεξεργασίας παραγωγικών μορφών σε ενήλικες δυσλεξικούς. Για τον 
λόγο αυτόν συνέκριναν την απόδοση μιας ομάδας δυσλεξικών φοιτητών υψηλής λει-
τουργικότητας και μιας ομάδας ενήλικων τυπικών αναγνωστών σε δοκιμασίες διάκρι-
σης παράγωγων λέξεων και ψευδοπαράγωγων λέξεων. Ορισμένες λέξεις περιείχαν ορ-
θογραφική αλλαγή και άλλες όχι. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρόνοι απόκρισης 
της ομάδας ελέγχου διαφοροποιούνταν συστηματικά σε συνάρτηση με τη μορφολογική 
πολυπλοκότητα των λέξεων, γεγονός το οποίο δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα των δυσ-
λεξικών, ενώ εντοπίστηκε και σχέση μεταξύ παραγωγικής επεξεργασίας και ανάγνω-
σης. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι υψηλής λειτουργικότητας δυσλε-
ξικοί εξακολουθούν να παρουσιάζουν δυσκολίες στην επεξεργασία της  παραγωγικής 
μορφολογίας. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα των Elbro και Arnbak (1996), με Δανούς έφηβους 
δυσλεξικούς μαθητές (η δανική γλώσσα είναι πλούσια μορφολογικά), οι οποίοι εξέτα-
σαν το ενδεχόμενο να βελτιωθούν οι αναγνωστικές και ορθογραφικές δεξιότητες δυσ-
λεξικών μαθητών μέσω παρακολούθησης ενός προγράμματος μορφολογικής επίγνω-
σης (εξάσκησης σε σύνθετους, παράγωγους και κλιτικούς τύπους) παράλληλα με ένα 
πρόγραμμα φωνολογικής επίγνωσης. Από την έρευνά τους προκύπτει ως ιδιαίτερα α-
ξιόλογο εύρημα ότι οι μαθητές με δυσλεξία που συμμετείχαν και στα δύο προγράμματα 
σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την ομάδα ελέγχου συνομήλικων 
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μαθητών με δυσλεξία που συμμετείχαν μόνο στο πρόγραμμα φωνολογικής επίγνωσης. 
Πιο συγκεκριμένα, οι επιδόσεις τους διαφοροποιήθηκαν σε μία από τις τέσσερις δοκι-
μασίες μορφολογικής επίγνωσης (αναλογίες), καθώς και σε μία δοκιμασία κατανόησης 
κειμένου. Αντίστοιχα, ανάλογη έρευνα των Elbro και Arnbak το 2000, με Δανούς δυσ-
λεξικούς μαθητές του δημοτικού, έδειξε ότι οι μαθητές που παρακολούθησαν πρό-
γραμμα Μορφολογικής Επίγνωσης, το οποίο ήταν εστιασμένο στη σημασιολογική όψη 
διαφανών μορφολογικά λέξεων, σημείωσαν καλύτερη επίδοση σε μία από τις τέσσερις 
δοκιμασίες μορφολογικής επίγνωσης που εξετάστηκαν. 

Εγχώρια ερευνητική αρθρογραφία 

Ανατρέχοντας σε έρευνες οι οποίες μελετούν την ικανότητα της μορφολογικής επίγνω-
σης σε Έλληνες μαθητές με δυσλεξία διαπιστώνεται ότι είναι λίγες σε αριθμό, ενώ η 
διερεύνηση της μορφολογικής επίγνωσης συσχετίζεται με την κατάκτηση της αναγνω-
στικής ή ορθογραφικής ικανότητας.  

Σε έρευνά του ο Ρίτσος (2004) για τις αναγνωστικές δεξιότητες δυσλεξικών και μη 
δυσλεξικών μαθητών της Δ΄ τάξης δημοτικού διαπίστωσε πως και οι δύο ομάδες μα-
θητών προβαίνουν στη μορφολογική ανάλυση των λέξεων. Πιο συγκεκριμένα, οι δυσ-
λεξικοί μαθητές δυσκολεύονται κατά την ανάγνωση των ψευδολέξεων, ωστόσο κατα-
φέρνουν εν μέρει να αναγνωρίζουν άμεσα δεσμευμένα μορφήματα. Αντιθέτως, οι μη 
δυσλεξικοί μαθητές δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση κατά την ανάγνωση τόσο σύν-
θετων λέξεων με προθήματα όσο και ψευδολέξεων. Τα μορφολογικά λάθη στα οποία 
προβαίνουν οι δυσλεξικοί μαθητές είναι η αλλαγή της γραμματικής κατηγορίας της 
λέξης, η αλλαγή πτώσης, αριθμού, γένους, χρόνου καθώς και η λανθασμένη παραγωγή 
λέξης που έχει το ίδιο πρόθημα με τη λέξη των δοκιμασιών. 

Οι Protopapas, Fakou, Drakopoulou, Skaloumbakas και Mouzaki (2013), εξέτασαν τις 
πιο συχνές ορθογραφικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ελληνόφωνοι μαθητές γ΄, δ΄ 
τάξης δημοτικού και α΄ γυμνασίου με και χωρίς δυσλεξία. Από τα ορθογραφικά λάθη 
542 μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 44 μαθητών με δυσλεξία προέκυψε ότι οι τυπικοί 
μαθητές έκαναν κυρίως γραμματικά λάθη (καταλήξεις), λάθη τονισμού, καθώς και ε-
τυμολογικά λάθη (στο θέμα των λέξεων). Ειδικότερα, τα πιο συχνά λάθη εντοπίστηκαν 
στα παραγωγικά και κλιτικά επιθήματα, στον τονισμό, και στην απόδοση της ιστορικής 
ορθογραφίας του θέματος των λέξεων, ενώ σημειώθηκε μικρός αριθμός φωνολογικών 
λαθών και λάθη στίξης. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως τα λάθη μειώνονται ανάλογα με 
την ηλικία. Οι μαθητές με δυσλεξία έκαναν ναι μεν περισσότερα λάθη σε σχέση με 
τους υπόλοιπους μαθητές, όμως ήταν του ίδιου τύπου. Τέλος, σε όλους τους μαθητές 
τα λάθη στα παραγωγικά επιθήματα ήταν περισσότερα συγκριτικά με τα λάθη στα κλι-
τικά επιθήματα. Συμπερασματικά, σύμφωνα με τους ερευνητές, όλοι οι μαθητές αντι-
μετωπίζουν δυσκολίες στην ορθογραφική απόδοση παραγωγικών και κλιτικών μορφη-
μάτων, ωστόσο οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν περισσότερες. 

Αντίστοιχα, σε κοντινή χρονική περίοδο, οι Diamanti, Goulandris, Stuart και Campbell 
(2014) διερεύνησαν την επίδοση 60 μαθητών με δυσλεξία και μαθητών τυπικής 
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ανάπτυξης σε σχέση με την ορθογραφική απόδοση παραγωγικών και κλιτικών μορφη-
μάτων των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Τις ερευνητικές ομάδες αποτέλεσαν 20 μα-
θητές με δυσλεξία (10-13 ετών), 20 τυπικής ανάπτυξης ίδιας χρονολογικής ηλικίας και 
20 μικρότερης ηλικίας παρόμοιου ορθογραφικού επιπέδου με αυτό της πειραματικής 
ομάδας. Οι δοκιμασίες αφορούσαν στην ορθογραφική απόδοση 28 ζευγών λέξεων (τύ-
που επίθετο-ουσιαστικό) και στην ορθογραφική απόδοση 18 σύντομων προτάσεων (τύ-
που ρήμα-ουσιαστικό) προκειμένου να ελεγχθεί η ορθογραφική απόδοση των θεμάτων 
και των παραγωγικών και κλιτικών επιθημάτων των λέξεων. Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα οι τρεις ερευνητικές ομάδες σημείωσαν καλύτερη ορθογραφική επίδοση στα ου-
σιαστικά και τα ρήματα σε σχέση με τα επίθετα, καθώς και στην ορθογραφική απόδοση 
των κλιτικών επιθημάτων συγκριτικά με τα θέματα και τα παραγωγικά επιθήματα των 
λέξεων, ενώ τα περισσότερα ορθογραφικά λάθη όλων των μαθητών έγιναν στα φωνή-
εντα των παραγωγικών επιθημάτων. Οι ερευνητές κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: 
α. η αξιοποίηση της γνώσης της παραγωγικής μορφολογίας ως δεξιότητα στην ορθο-
γραφία αναπτύσσεται αργότερα από αυτήν που σχετίζεται με την κλιτική μορφολογία 
β. οι μαθητές με δυσλεξία είχαν χαμηλότερη επίδοση σε όλους τους ορθογραφικούς 
στόχους συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους, ενώ είχαν σχετικά παρόμοια επίδοση 
με τους μικρότερους σε ηλικία «τυπικούς» μαθητές. Ως εκ τούτου οι δυσλεξικοί μαθη-
τές αντιμετωπίζουν ενδεχομένως δυσκολίες στην κατάκτηση των μορφολογικών κανό-
νων και στην εφαρμογή αυτών για την ορθογραφημένη γραφή των παραγωγικών επι-
θημάτων, καθώς, σε μικρότερο βαθμό, και για την ορθογραφημένη γραφή των γραμ-
ματικών καταλήξεων των λέξεων.  

Συμπεράσματα 

Από την ανασκόπηση της σχετικής με το θέμα ερευνητικής αρθρογραφίας διαπιστώνε-
ται ότι τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες ή δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες στην 
απόκτηση της μορφολογίας της γλώσσας, ενώ κάνουν μικρότερη χρήση της μορφολο-
γικής ανάλυσης στην ανάγνωση και τη γραφή σε σχέση με τους καλούς αναγνώστες. 
Επίσης, παρουσιάζουν δυσανάλογες δυσκολίες σε σύγκριση με καλούς αναγνώστες σε 
δοκιμασίες μορφολογικής επίγνωσης, καθώς αποδίδουν καλύτερα στην παραγωγή της 
βάσης της λέξης έναντι της εύρεσης της παράγωγης λέξης, όπως, επίσης, και στον χει-
ρισμό φωνολογικά διαφανών μορφολογικών σχέσεων έναντι των αδιαφανών, οι οποίες 
συχνά περιλαμβάνουν φωνολογική επεξεργασία που αποτελεί αδυναμία για πολλούς 
«φτωχούς» αναγνώστες. 

Εν τω μεταξύ η πλειοψηφία σχετικών ερευνών αποκαλύπτει ότι τα δυσλεξικά άτομα 
συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την επεξεργασία μορφολογικών τύπων 
(τουλάχιστον παραγωγικών), και συνακόλουθα δυσκολία στη μορφολογική τους επί-
γνωση, ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση (Deacon et al., 2006). 

Επιλογικά, όσον αφορά σε Έλληνες μαθητές με αναγνωστικές, ορθογραφικές δυσκο-
λίες ή δυσλεξία, φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικοί στην ορθογραφική απόδοση 
του θέματος των λέξεων, των παραγωγικών και κλιτικών επιθημάτων λέξεων και των 
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σύνθετων λέξεων. Ωστόσο,  λόγω του ότι οι έρευνες στην ελληνική γλώσσα είναι πε-
ριορισμένες σε αριθμό δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για 
τους δυσλεξικούς ή «φτωχούς» αναγνώστες ως προς τον βαθμό κατάκτησης της μορ-
φολογικής επίγνωσης και της κατάλληλης χρήσης της σε σχετικές δοκιμασίες, θέματα 
στα οποία μελλοντικές έρευνες χρειάζεται να επικεντρωθούν. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα του αυτισμού από την οπτική που 
βιώνουν οι γονείς των μαθητών και υπό τη μορφή των προβλημάτων που αυτά αντιμε-
τωπίζουν, τις παρεμβάσεις και την αξιολόγησή τους, το καθεστώς των δημοσίων φο-
ρέων παρέμβασης, καθώς και των προβλημάτων που συνθέτουν την κοινωνική αντιμε-
τώπιση της πάθησης παράλληλα με τις προτάσεις υπέρβασής τους. Η διεξαχθείσα έ-
ρευνα ποιοτικής μεθοδολογίας και με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη βάθους 
με συμμετέχοντες οκτώ γονείς παιδιών με αυτισμό είχε ως εργαλείο ανάλυσης την Α-
νάλυση Περιεχομένου και καταλήγει σε συμπεράσματα που αφορούν καταγραφές των 
προβλημάτων των παιδιών και αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών μεθόδων και των κοι-
νωνικών προβολών επί των μαθητών και των οικογενειών τους, από τις οποίες απεικο-
νίζονται θετικές επισημάνσεις για τις εκπαιδευτικές μεθόδους, ελλείψεις των δημόσιων 
δομών παρέμβασης, καθώς και συγκαταβατικές λογικές αναφορικά με τις διαπιστωμέ-
νες τάσεις κοινωνικού αποκλεισμού που ερμηνεύονται ως προσπάθειες άμβλυνσης των 
εντυπώσεων για υποκειμενικούς και κοινωνικούς λόγους με κοινό παρονομαστή την 
απόσυρση των κυρίως υφιστάμενων το πρόβλημα παιδιών και γονέων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διάχυτη Νευροαναπτυξιακή Διαταραχή, Αυτισμός Υψηλής Λειτουρ-
γικότητας, Μέθοδος TEACCH, Ημιδομημένη συνέντευξη βάθους, συγκαταβατική λο-
γική, κοινωνικός αποκλεισμός 

Εισαγωγή 

Διατύπωση προβλήματος 

Ο αυτισμός ως μια Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, η οποία παραμένει καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του ατόμου, δημιουργεί σοβαρά ελλείμματα, που επιδρούν στη ζωή 
του παιδιού άμεσα αλλά και στην οικογένειά του και τον κοινωνικό του περίγυρο. 

Προκειμένου η ζωή των ατόμων αυτών να διευκολυνθεί και να απολαμβάνουν ίσα δι-
καιώματα όπως όλοι οι πολίτες, πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη, ένα 
ικανοποιητικό εισόδημα, κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση, ικανοποίηση των επι-
θυμιών τους και ένταξη στην κοινωνία χωρίς διακρίσεις (Ταγκούλη, 2010), γεγονός 
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που αποτελεί υποχρέωση της σύγχρονης κοινωνίας της συμπερίληψης και του σεβα-
σμού στην διαφορετικότητα.  

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας έρευνας, μέσα από τις απόψεις των γονέων, είναι η διερεύνηση 
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό και η βελτίωση των όρων 
ζωής των ατόμων αυτών και του περίγυρου τους, από την εφαρμογή της κατάλληλης 
εκπ/κής παρέμβασης. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Βάσει του ερευνητικού σκοπού τίθενται τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1.Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό; 

2.Πως αντιμετωπίζουν οι γονείς το πρόβλημα του αυτισμού; 

3.Με ποιο τρόπο μπορεί η εκπαιδευτική παρέμβαση να βοηθήσει στην βελτίωση της 
εξυπηρέτησης των παιδιών με αυτισμό; 

4. Ποιος ο ρόλος του κράτους και της κοινωνίας στην αντιμετώπιση του αυτισμού; 

Αναγκαιότητα της έρευνας 

Η έρευνα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου και στην 
έμπρακτη αντιμετώπιση των παιδιών με αυτισμό. Κρίνονται οι παρεμβάσεις που χρη-
σιμοποιούνται ώστε να ανευρεθούν τυχόν ελλείψεις ή αδυναμίες και να ληφθούν μέτρα 
για την βελτίωση τους. Η έρευνα εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία σχετικά με τις νεώτερες 
εκφάνσεις και πρακτικές λειτουργίες του αυτισμού στην Ελλάδα. Περιορισμό της έ-
ρευνας αποτελεί το μικρό ερευνητικό δείγμα, το οποίο ωστόσο συνάδει με την επιλογή 
της ποιοτικής μεθοδολογίας. 

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Εννοιολογικοί ορισμοί 

Ο όρος «Αυτισμός», ο οποίος προέρχεται από την ελληνική λέξη «Εαυτός» με την έν-
νοια του στραμμένου προς εαυτόν, εισήχθη από τον L. Kanner για να υποδηλώσει την 
προεξάρχουσα ιδιότητα των ατόμων με αυτισμό που είναι η αδυναμία επικοινωνίας με 
τους άλλους (Frith, 1999), οι δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση του ατόμου, 
σε επίπεδο σύναψης σχέσεων και συμπεριφοράς (Χίτογλου- Αντωνιάδου, Κεκές, Χί-
τογλου- Χατζή, 2000)ενώ εστιάζει στην αδυναμία αίσθησης και κατανόησης του περι-
βάλλοντος. 
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Στο φάσμα των αυτιστικών διαταραχών εντοπίζεται στο ένα άκρο η τυπική μορφή του 
αυτισμού, γνωστή ως σύνδρομο Kanner, και στο άλλο άκρο το σύνδρομο ΑΥΛ, ενώ 
ενδιάμεσα εμφιλοχωρούν και άλλες μορφές της πάθησης.  

Συμπτώματα αυτισμού 

Ο Kanner, διακρίνει δυο πρωτεύοντα γνωρίσματα ως ιδιαίτερα ψυχολογικής υφής, τα 
οποία θεωρεί ότι είναι σε θέση να εξηγήσουν μεγάλο φάσμα αυτιστικών συμπεριφο-
ρών. Τα γνωρίσματα αυτά είναι η υπερβολική απομόνωση και η καταθλιπτική εμμονή 
στην διατήρηση της ομοιότητας.  

H Wing, αναφέρει ως διακριτά χαρακτηριστικά του Αυτισμού με το ΑΥΛ τo απόμακρο 
και την αδιαφορία των ασθενών του πρώτου συνδρόμου, ενώ τα παιδιά του συνδρόμου 
AΥΛ είναι παθητικά και διαθέτουν μονόπλευρες προσεγγίσεις στα πράγματα (Wing, 
1981).  

Δυσκολίες στην οικογένεια 

Η αρχική διάγνωση για τον Αυτισμό στο παιδί επιφέρει αντιφατικά και πολύπλοκα συ-
ναισθήματα στους γονείς. Ωστόσο στην αρχική διάγνωση επιφέρει σύγχυση, ανακού-
φιση λόγω της διαφορετικότητας, συναισθήματα φόβου, αίσθημα απομόνωσης, ενο-
χής, θυμού. Στη διάρκεια που έπεται της διάγνωσης, μια μορφή πένθους και βαθιάς 
θλίψης και κατά τη διάγνωση, συναισθήματα ξεσπάσματος με κλάμα και άρνηση 
(Jardine, 2008). 

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης που μεταχειρίζονται οι γονείς για να ανταπεξέλθουν στο 
σοκ της διάγνωσης περιλαμβάνουν στοιχεία κοινωνικής υποστήριξης, όπως προσφυγή 
σε κοινωνικές υπηρεσίες, συναφή με το θέμα ακτιβισμό, θρησκευτική παρηγοριά που 
οδηγούν σε μορφές εξομάλυνσης, αλλά και αρνητικής μορφής στρατηγικές όπως η κοι-
νωνική απόσυρση και η εξατομίκευση του προβλήματος που περιθωριοποιούν την οι-
κογένεια. Σημαντικές στρατηγικές έχουν δειχθεί ο μακρόπνοος σχεδιασμός δράσεων 
που προεξοφλούν τις δυσκολίες που αναμένονται στην πορεία, καθώς και η μέρα με 
την ημέρα αντιμετώπιση της ζωής ανάλογα με τα γεγονότα που θα προκύπτουν 
(Jardine, 2008). Μια σειρά από στρατηγικές αντιμετώπισης από τους γονείς αντανα-
κλούν τη διαφορετικότητά τους, η οποία εκδηλώνεται με άξονα την γενική κατάσταση 
της οικογενειακής συνοχής που αποτελεί το κυρίαρχο δεδομένο στήριξης. (Glass όπ. 
αναφ. στο Jardine, 2008). 

Παρεμβάσεις – Εμπειρία από δομές περίθαλψης 

Οι παρεμβάσεις επί του Αυτισμού ανέρχονται αριθμητικά σε πάνω από εκατό τεχνικές, 
εκ των οποίων μόλις τριάντα με φαρμακευτική αγωγή, οι οποίες δεν θεωρούνται ιδιαί-
τερα αποτελεσματικές, ενώ προϋποθέτουν ταυτόχρονα τέσσερα στοιχεία για τη λει-
τουργικότητά τους: Την επιδίωξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, την έμπρακτη συμ-
μετοχή των γονέων, το συνδυασμό ατομικών και ομαδικών μέσων και τη χρήση 
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οπτικών μέσων. Οι τεχνικές ομαδοποιούνται στις επιστημονικές προσεγγίσεις που δί-
νουν έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία ανάλογα με την κλίση τους και είναι των κατη-
γοριών: Της συμπεριφορικής σχολής με εφαρμογές ανάλυσης της συμπεριφοράς, της 
προσέγγισης TEACCH, των προσεγγίσεων ενσωμάτωσης, σύνθεσης και ολοκλήρω-
σης, της παρέμβασης με κέντρο την καθημερινή ζωή (Σχολείο Higashi) και της σχολής 
της αλληλεπίδρασης (option approach, playschool curriculum, infant development pro-
gram). Γενικό χαρακτηριστικό όλων των προσεγγίσεων είναι η εξαρχής εξατομικευ-
μένη κατανόηση των γνωστικών χαρακτηριστικών του παιδιού και η θετική προδιά-
θεση του οικείου του περιβάλλοντος στο βαθμό που καλείται να αλληλεπιδράσει με τις 
τεχνικές (Νότας & Νικολαϊδου, 2006). 

Αναφορικά με το Σύνδρομο ΑΥΛ, εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος, μπορούν 
να αναληφθούν στρατηγικές εκπ/κής προσέγγισης από τους εκπαιδευτικούς της τάξης, 
οι σημαντικότερες από τις οποίες συνίστανται στις: Ενθάρρυνση των ομαδικών παιγνι-
διών, διαμόρφωση ενός μοντέλου επικοινωνίας, προσπάθεια ενθάρρυνσης φιλιών, πα-
ροχή επίβλεψης στη διάρκεια των διαλειμμάτων και χαλαρωτικών στιγμών καθώς και 
ειδικού χρόνου καθοδήγησης του παιδιού (Ozonoff & Miller, 1995). 

Άλλες εκπ/κές εισφορές συντελούν οι Κοινωνικές Ομάδες Δεξιοτήτων , η εργοπαρέμ-
βαση (Jordan & Powel, 2002), η παρέμβαση Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (repair 
itself), η λογοπαρέμβαση (Moreno & Donellan, 2002).  

H ανεπάρκεια δομών περίθαλψης αντικατοπτρίζεται σε διεθνή κλίμακα, όπως δείχνει 
έρευνα σχετική με την Σομαλική κοινότητα της Μινεσότα (2014), όπου η άμεση προ-
θυμία προσφυγής σε δημόσιες δομές και η διάψευση από την υφιστάμενη πραγματικό-
τητα οδηγεί τους γονείς σε προσωπικές πρωτοβουλίες εκμάθησης ρόλων και φροντί-
δων περίθαλψης, αλλά και επιμονής τους να διεκδικήσουν επαρκή περίθαλψη παράλ-
ληλα με τις δικές τους εκμαθήσεις σε συνεργασία και με άλλες κοινότητες. Θετική 
στρατηγική αντιμετώπισης αποδεικνύεται και το πάθος ενασχόλησης των γονέων με τα 
προβλήματα των παιδιών τους, το οποίο πάντως συχνά τους φέρνει σε σύγκρουση με 
τους εκπαιδευτές για τις παρωχημένες μεθόδους που χρησιμοποιούν ή την ανεπάρκεια 
ενδιαφέροντος για το λειτούργημά τους (Macintosh, Goin – Kochel & Myers, 2012).  

Μεθοδολογία 

Επιλογή μεθοδολογικής προσέγγισης 

Για την διεξαγωγή της έρευνας κρίθηκε ως καταλληλότερη η ποιοτική προσέγγιση, 
καθώς επέτρεψε την ακριβή και σε βάθος ανάλυση των νοημάτων (Creswell, 2008) και 
μπόρεσε να αποτυπώσει καλύτερα την βιωμένη εμπειρία του ατόμου (Σαμαρίδης 
2011). Ακόμη, είχε την ευελιξία της ανάπτυξης αλληλεπίδρασης με τον συμμετέχοντα 
και της προσαρμογής και συμπερίληψης αναδυόμενων ουσιαστικών στοιχείων (Sallee 
και συν. , 2012).  
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Συμμετέχοντες 

Η λογική της επιλογής δείγματος ακολούθησε τον τρόπο της σκόπιμης δειγματοληψίας, 
η οποία επίσης συνοδεύθηκε από την έννοια της βολικότητας σε ό,τι αφορά την εγγύ-
τητα και προσβασιμότητα των ατόμων. Κατά συνέπεια, η έρευνα απευθύνθηκε στους 
γονείς των παιδιών με αυτιστική συμπεριφορά, από το εύρος των οποίων επιλέχθηκε 
ένα μέρος αυτού, το δείγμα, το οποίο αποτελέστηκε από 8 άτομα. 

Ο πρακτικός τρόπος σκοπιμότητας εξεύρεσης των συγκεκριμένων ατόμων ήταν αφενός 
με επίσκεψη σε δομή περίθαλψης, όπου εντοπίστηκαν γονείς που πληρούσαν τις ανά-
γκες του δείγματος και αφετέρου πρόσωπα που συστήθηκαν από παρόμοιες επαφές και 
δεν δέχθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, αλλά πρότειναν γνωστούς τους από συ-
ναφείς δομές που θέλησαν να συμμετάσχουν (Creswell, 2008). 

Οι ηλικίες των συμμετεχόντων γονέων κυμαίνονται από το νεαρότερο επίπεδο των 28 
ετών έως το ανώτερο των 45, ανάλογες προς τις οποίες είναι και η ηλικίες των παιδιών 
που, στην πρώτη περίπτωση αφορούν ηλικίες 4 έως 6 ετών και στην δεύτερη κατηγορία 
έως 16 με 18 ετών. Το φύλο των γονέων είναι μοιρασμένο, ενώ το κοινωνικοοικονο-
μικό επίπεδο των γονέων είναι γενικά υψηλότερο της μέσης αστικής τάξης με όλες τις 
δυσκολίες που υπάρχουν για τον ακριβή προσδιορισμό αυτής της κατηγορίας, λόγω 
τόσο της κοινωνικοοικονομικής ρευστότητας της εποχής, όσο και της διακριτικότητας 
της ερευνήτριας να περιοριστεί σε ανιχνεύσεις αυτού του τύπου.  

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Ως διερευνητικό εργαλείο κρίθηκε η συνέντευξη με ημιδομημένες ερωτήσεις, ανοιχτού 
τύπου, καθώς «οι ανοιχτές ερωτήσεις δίνουν δικαίωμα επιλογής στο συνεντευξιαζόμενο, 
ενώ ο συνεντευκτής ακούει και καταγράφει τις πληροφορίες που του δίνονται» (Creswell, 
2011: 432), ενώ η περίπτωση επηρεασμού των ερωτηθέντων από προηγούμενα ευρή-
ματα ανάλογων ερευνών, είναι ελαχιστοποιημένη (Creswell, 2011: 256).  

Εργαλείο ανάλυσης δεδομένων 

Η ερμηνευτική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αντλήθηκε από το γενικότερο πε-
δίο της φαινομενολογικής σχολής. Ιδιαίτερο τμήμα του πεδίου αυτού αποτελεί η λογική 
της Ανάλυσης Περιεχομένου (Content Analysis), η οποία προσανατολίζεται στην ανά-
λυση του λόγου στα σημειολογικά στοιχεία που τον συνθέτουν, έτσι ώστε από την πα-
ρατήρηση του ειδικού βάρους του περιεχομένου να εξαχθούν τα ανάλογα ερμηνευτικά 
συμπεράσματα (Roberts, 1997). 

Ζητήματα δεοντολογίας 

Οι γονείς ενημερώθηκαν για τον σκοπό της έρευνας, τη χρήση των αποτελεσμάτων 
της, καθώς και την τήρηση της ανωνυμίας και την προαιρετική συμμετοχή τους στην 
έρευνα. Η συνέντευξη έλαβε χώρο σε καθορισμένο χώρο και χρόνο και δόθηκαν οι 
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απαραίτητες διευκρινήσεις. Αφού η ερευνήτρια έλαβε τις συνεντεύξεις, ακολουθήθηκε 
η επαγωγική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν 
ανά θεματικές κατηγορίες.  

Ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

Οι συνεντεύξεις μειονεκτούν στο ότι οι πληροφορίες φιλτράρονται από τον συνεντευ-
κτή, οι απαντήσεις ενδέχεται να είναι ασαφείς και τα δεδομένα μπορεί να είναι παρα-
πλανητικά και ανάλογα με όσα θέλει να ακούσει ο συνεντευκτής. Για αυτό οι ερωτή-
σεις ήταν απλές, σύντομες, σαφείς και ο συνεντευκτής άριστος γνώστης και επικοινω-
νιακός (Creswell, 2011). 

Προκειμένου για την αξιοπιστία η συλλογή των δεδομένων γίνεται με την ακριβή πε-
ριγραφή του ζητούμενου και με όργανο που μετρά όντως το ζητούμενο – Βασιμότητα 
(Robson, 1993: 403-405). Προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία ζητήθηκε και η 
γνώμη συναδέλφων. Τέλος, επειδή το δείγμα είναι μικρό, τα συμπεράσματα και η ερ-
μηνεία τους ελέγχθηκε από τους συμμετέχοντες (Χασσάνδρα, Γούδας, 2003). 

Ουσιαστικό στοιχείο εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας είναι η οργανική ενό-
τητα των εργαλείων μεθόδευσης της έρευνας, η διασύνδεση των οποίων αποτελεί και 
εχέγγυο για να υποβληθεί ο ερευνητής/ια σε κρίση ικανότητας ανάλυσης των αποτελε-
σμάτων. Τόσο η οργανική ενότητα των εργαλείων, όσο και η ερμηνευτική απόδοση της 
ερευνήτριας, η οποία οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ερμηνευτικού ερ-
γαλείου αποτελούν κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας μιας έρευνας στο βαθμό που, 
εκφράζουν μια συνεκτική αντίληψη του ερευνητή και στοιχειοθετούν την θεωρητική 
και πρακτική τοποθέτησή του επί του ερευνώμενου θέματος (Creswell, 2011). 

Αποτελέσματα  

Στοιχειοθετούνται οι δυσκολίες μέσα από την περιγραφή των προβλημάτων και από τη 
συσχέτιση των προβλημάτων με το είδος της διάγνωσης και εστιάζονται τα σε δύο ά-
ξονες: Στις επικοινωνιακές δυσκολίες της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και  

των κινησιολογικών προβλημάτων στα οποία εντάσσονται οι συμπεριφορές 

Στο Σύνδρομο ΑΥΛ ανήκουν κυρίως τα συμπτώματα της επιθετικότητας συμπεριφο-
ράς, της αδυναμίας κατανόησης εννοιών και σημάτων, της έλλειψης κατανόησης, της 
περιορισμένης γκάμας κινήσεων, των παράξενων ικανοτήτων, κραυγών και εύκολης 
αποστήθισης λέξεων με ασυγχρονία δηλώσεων.  

Στο υπόλοιπο «φάσμα διαταραχών» υπερισχύουν τα προβλήματα της επικοινωνιακής 
αλληλεπίδρασης, των τάσεων απομόνωσης, της γλωσσικής ανάπτυξης και των κινη-
σιολογικών προβλημάτων. 
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Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που ενδιαφέρεται για τους τρόπους αντιμετώπισης 
των προβλημάτων από τους γονείς περιλαμβάνει τα θέματα του σταδίου προσφυγής σε 
βοήθεια, των βιωμάτων των γονέων και των εμπειριών αντιμετώπισης της κατάστασης 
από τους ίδιους. Τα αναφερόμενα βιώματα των γονέων διακρίνονται σε: Έκπληξη, τα-
ραχή, άγχος, άγνοια αντιμετώπισης, ενοχές, οπλισμό με σθένος, σοκ, κυριαρχία στο 
πρόβλημα, θυμό, κατάθλιψη και αυτομομφή, ανημπόρια και αίσθημα ευάλωτου, ανά-
γκη βοήθειας, φόβο και φαρμακευτική αγωγή, ματαίωση και ματαιότητα, πένθος απώ-
λειας, κίνητρο ενεργοποίησης, έκπληξη και ανάγκη φροντίδας. 

Αναφορικά με τις προσπάθειες αντιμετώπισης καταγράφονται οι εμπειρίες: Αδιάκοπης 
φροντίδας και προσοχής, πρόκλησης ως παιγνίδι, καταμερισμού καθηκόντων, οικονο-
μικής και ψυχολογικής οργάνωσης, προσφυγής στη θρησκεία, ανάγκης για ηθική στή-
ριξη, αίσθημα υβριστικό προς ίδιους, αλληλοκατανόησης στο ζευγάρι με γονεϊκή εκ-
παίδευση, απόσπασης από ενδιαφέροντα και επάγγελμα, συσπείρωσης οικογενειακής, 
υποκειμενικής νοηματοδότησης της ρουτίνας και περίσσειας αγάπης. 

Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εξετάζει τους τρόπους παρέμβασης και την αξιολόγησή 
τους αποκομίζοντας απαντήσεις για το σκέλος των επιλογών όπως: Διαφορετικών επι-
λογών ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης, φαρμακευτικής αγωγής σε περιόδους όξυν-
σης, μεθόδου TEEACH, μεθόδου «ανταλλαγής εικόνων» συν TEEACH, κινησιοπα-
ρέμβασης συν λογοπαρέμβασης, μεθόδου Bright Start, μεθόδου «ABA» (applied be-
havior analysis), μεθόδου “Early Bird” συναισθηματικής διέγερσης και αισθητηριακής 
ολοκλήρωσης συν TEEACH. Η μέθοδος TEEACH προκρίνεται σε πέντε περιπτώσεις 
προσφέροντας το συνηθέστερο παράδειγμα παρέμβασης.  

Αναφορικά με το σκέλος της αξιολόγησης των παρεμβάσεων παρέχονται θετικές απα-
ντήσεις, οι οποίες αξιολογούν την εμπειρία ευνοϊκά στη βάση γνωρισμάτων όπως: Μεί-
ωσης συμπεριφορών ρουτίνας, μεγαλύτερης γκάμας κινήσεων συν τω χρόνω μη θεα-
ματικά πάντως, ηπιότερης βίωσης των δυσκολιών, βελτίωσης των εκφράσεων προσώ-
που, λεκτικής βελτίωσης, βελτίωσης κοινωνικότητας, εντρύφησης και των γονέων στο 
εσωτερικό τους, θαυμασμού της ευελιξίας του TEEACH, καλύτερης κινητικότητας και 
λειτουργικότητας με φίλους.  

Ως προς το επίπεδο παροχής υπηρεσιών καταγράφονται οι εμπειρίες: Αριθμητικής α-
νεπάρκειας προσωπικού και μέσων σε δημόσιο, φιλότιμου του προσωπικού σε δημό-
σιο, έλλειψης ειδικοτήτων ψυχοπαρέμβασης και κινησιοπαρέμβασης σε δημόσιο ί-
δρυμα, έκπληξης από ζήλο και επάρκεια αλλά απουσία αρκετών μονάδων δημοσίου, 
ικανοποίησης σε ιδιωτικό φορέα, προσφυγής σε ιδιωτικό μετά από περικοπές σε δημό-
σιο, καλή αισθητηριακή αγωγή με ευαισθησία και επαγγελματισμό σε δημόσιο αν και 
με αχρείαστο φιλότιμο που υπεραναπληρώνει κτιριακά προβλήματα, προβλήματα δια-
σποράς στο λεκανοπέδιο, πρόβλημα δυσαναλογίας επαγγελματισμού απλής διεκπεραί-
ωσης με ανθρωπιστική ευαισθησία και προσωπικότητα, μη επικοινωνίας των μονάδων 
για κάλυψη κενών και καλύτερους λογοθεραπευτές συγκριτικά με φυσιοθεραπευτές. 
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Ως προς τις εμπειρίες των γονέων από το κοινωνικό περιβάλλον διαπιστώνονται οι: 
Κατανόηση σχετικά με το υπάρχον επίπεδο, καλή οικογενειακή αντιμετώπιση και από 
τη γειτονιά ως διαφορετικότητα αλλά μη περιθωριοποίηση, επίφαση ευγένειας και 
«κούμπωμα» γειτόνων, αναλογία κοινωνικής συμπεριφοράς με στάση γονέων, διακρι-
τική αποστασιοποίηση «ακριβής» γειτονιάς και λόγω αυτοπεριορισμού των γονέων, 
αποφυγή βλέμματος και ετικετοποίηση, ουδετερότητα λόγω αυτοπροστασίας και εστί-
αση στη συμπαράσταση από οικογένεια οικονομικά και ψυχολογικά, αδιαφορία έως 
φόβος με βλοσυρότητα αλλά με επίγνωση κοινωνικής δυσπραγίας και ψυχρότητα με 
εσωτερικευμένο φόβο γονέων και των άλλων. 

Οι προτάσεις των γονέων για τη βελτίωση των φορέων περιλαμβάνουν: Περισσότερα 
ιατροπαιδαγωγικά κέντρα με καλύτερη στελέχωση εν όψει αυξημένου αριθμού παι-
διών, ανάγκης μη ταύτισης με ψυχιατρικό αντικείμενο, έμφαση στις παιδαγωγικές ο-
πτικές, περισσότερες ειδικότητες και λιγότερη γεωγραφική διασπορά, καλύτερη δικτύ-
ωση μεταξύ των μονάδων, μεγαλύτερη ποικιλία τεχνικών από πιο ενημερωμένους θε-
ραπευτές εξαιρουμένων των πρόσφατα αποφοίτων εξωτερικού, καλύτερου καταμερι-
σμού καθηκόντων για λιγότερη επιβάρυνση και καλύτερη αντιστοιχία με ανάγκες, κα-
λύτερου συνδυασμού γνώσεων, κλινικής εμπειρίας και ευαισθησίας/ταλέντου και κα-
λύτερος συνδυασμός επαγγελματικότητας και προσωπικής ευαισθησίας υπέρ της δεύ-
τερης. 

Σχετικά δε με τις προτεινόμενες ενδεδειγμένες κοινωνικές στάσεις οι γονείς θα επιθυ-
μούσαν: Να επέλθει λιγότερη προκατάληψη χωρίς την ανάγκη να είναι τόσο διακριτι-
κοί, λιγότερη εθελοτυφλία προς τις αναπηρίες, μη συσχετισμού του αυτοελέγχου και 
επιμέλειας των γονέων με αρνητική προκατάληψη, μη προσφυγή σε απομόνωση για να 
αποφύγουν εμπάθειες, περισσότερη ευαισθησία και ανθρωπιά χωρίς ξόρκισμα, μού-
διασμα και κούμπωμα, ευνοϊκότερων προσδοκιών σε λεπτότητα που δεν θα περιορίζο-
νται από την κοινωνική κρίση, αλλά χωρίς προσμονή εξάλειψης προκαταλήψεων, λι-
γότερου «φόβου κολλητικότητας», καλύτερη ενημέρωση του κόσμου για αποφυγή έ-
στω διακριτικής δυσφορίας και περισσότερη φυσικότητα και λιγότερη ψεύτική ευγέ-
νεια.  

Συμπεράσματα 

Ωστόσο, είναι άξιο παρατήρησης το γεγονός ότι τα συμπτώματα αυτά περιγράφηκαν 
κατά τρόπο ήπιας δήλωσης, έτσι ώστε να απουσιάζουν, ή να αναφέρονται με ελεγχό-
μενη διατύπωση, συμπτώματα επιθετικότητας και βίας τα οποία θεωρούνται συχνά και 
εγγενή στις συγκεκριμένες παθήσεις (ISD – 10, 1992). 

Τέλος, ως προς την πιθανή συσχέτιση γνωμάτευσης και συμπτωμάτων, πράγματι πα-
ρατηρείται μια ένταση των επικοινωνιακών προβλημάτων στο Σύνδρομο ΑΥΛ και μια 
ανάλογη έμφαση στις κινητικές μη δεξιότητες του υπόλοιπου φάσματος και αυτό παρά 
την βιβλιογραφική κατάθεση (Καραμήτσου, 2009) ότι στο ΑΥΛ είναι καλύτερες οι 
λεκτικές δυνατότητες. Ενδεχομένως, η εξήγηση να προσφέρεται στην ήδη υφιστάμενη 
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καλύτερη εκδήλωση λεκτικής έκφρασης στο ΑΥΛ, βάσει της οποίας υπονοείται ότι μια 
καλύτερη επίδοση θα ήταν εφικτή και έτσι καταχωρείται στη συνείδηση των ερωτηθέ-
ντων ως πιο έντονα προβληματική η παρούσα εκφραστική δυνατότητα. Όσον αφορά 
την προβληματικότητα της κινησιολογικής ικανότητας στις λοιπές κατηγορίες της 
ΔΑΔ αυτή είναι συμβατή με τις βιβλιογραφικές αναφορές που χαρακτηρίζουν τη ΔΑΔ 
αναφορικά με τα συγκεκριμένα συμπτώματα (Νότας, 2005). 

Ως προς την προσφυγή σε ιατρική διάγνωση και βοήθεια διαπιστώνεται μια χρονική 
κοινότητα στον τρίτο χρόνο της ζωής του παιδιού, όσον αφορά τις ΔΑΔ και πέραν των 
πέντε χρόνων για τις περιπτώσεις του Συνδρόμου ΑΥΛ, η οποία συμφωνεί με τη σχε-
τική βιβλιογραφική κατάθεση (Καραμήτσου, 2009) 

Γίνεται αντιληπτό από τις απαντήσεις ότι, διαμορφώνεται μια σημαντική και γενναία 
αναδιοργάνωση και λειτουργική συμμετοχή των γονέων ως προς την διεξοδική αντι-
μετώπιση των προβλημάτων του παιδιού με στάσεις, όπως της οικογενειακής και ατο-
μικής οργάνωσης, της αδιάκοπης φροντίδας και προσοχής, του οικογενειακού καταμε-
ρισμού καθηκόντων και της περίσσειας αγάπης, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε 
δυο πολύτιμες συνειδητοποιήσεις που κινούνται στα όρια της αυτοθυσίας: της απόσπα-
σης από το επάγγελμα και της υποκειμενικής νοηματοδότησης της ρουτίνας. 

Στο επίπεδο των πρώιμων αντιδράσεων τα συμπτώματα συμπεριφοράς με τις διάφορες 
μορφές σοκ που εξέφρασαν οι γονείς συνάδουν απόλυτα με τις βιβλιογραφικές αναφο-
ρές (Jardine, 2008), αλλά μόνο μερικώς σε σχέση με τις λειτουργικές προσπάθειες, ό-
που δεν σηματοδοτείται στη βιβλιογραφία η ευρηματικότητα της υποκειμενικής νοη-
ματοδότησης παράλληλα με άλλες συμπεριφορές που απαντήθηκαν στα ευρήματα της 
έρευνας, όπως η θρησκευτική παρηγοριά ή/και οι μακρόπνοες σχεδιάσεις δράσεων στις 
οποίες ενδεχομένως με μια διασταλτική ερμηνεία θα μπορούσε να ενταχθεί ο οικογε-
νειακός καταμερισμός (Jardine, 2008).  

 Στο πρώτο σκέλος παρατηρείται μια πλειοψηφική υπερτέρηση της μεθόδου TEEACH 
εξαιτίας της ευελιξίας της και της περιεκτικότητα της μέσω γλωσσικών και κινησιολο-
γικών πρακτικών. Κατά δεύτερο λόγο, η καταγραφή μιας τετράδας μεθόδων μαζί με 
την μέθοδο TEEACH (ABA, Early Bird και Bright Start) αντικατοπτρίζει, ως «στατι-
στικό» δείγμα, την πλειάδα των χρησιμοποιούμενων τεχνικών, που ανέρχονται σε πάνω 
από εκατό, συγκροτώντας ένα αναλογικό τοπίο στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας. 

Αναφορικά με το σκέλος της αξιολόγησης, οι εκφράσεις κλίνουν προς μια ήπια θετι-
κότητα, η οποία δηλώνει μια έγκριση όλων των δοκιμασθέντων πρακτικών. Δυο σημεία 
είναι ευανάγνωστα από τις αναφερθείσες κρίσεις. Οι συμπεριφορικής κατεύθυνσης πα-
ρεμβάσεις, αξιολογούμενες θετικά τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά, καταλαμβάνουν 
την προτίμηση των συμμετεχόντων, δεδομένης της πρακτικότητάς τους και της σαφή-
νειας των προτάσεών τους, αλλά και για τον λόγο ότι έχοντας επιλεγεί ως μια συνέχεια 
από το ένα στάδιο στο επόμενο, έχουν χρισθεί εύλογα ως αποτελεσματικές λόγω αυτής 
της παρασχεθείσας συνέχειας. Με πρόκριμα την παρατήρηση της συχνότητας των 
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βιβλιογραφικών αναφορών στην μέθοδο TEEACH και ειδικότερα στις συνδυαστικές 
βοήθειες που παρέχει και από συμπεριφορικής άποψης, λόγω της έμφασης στη δόμηση 
του περιβάλλοντος του παιδιού και στην ανάλογη συμμετοχή των γονέων, τα ευρήματα 
της έρευνας συγκλίνουν προς τις παραδοχές αυτές τόσο για την πλειοψηφική της προ-
τίμηση, όσο και για την αποτελεσματικότητά της (Hausscer, 2012) 

Ως προς το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς διατυπώνο-
νται οι ελλείψεις προσωπικού, ελλείψεις μέσων και ειδικοτήτων, ελλιπής αριθμός και 
διασπορά των δομών που επιβαρύνει το καθημερινό πρόγραμμα των γονέων. 

Η εμφανής στροφή σε ιδιωτικούς φορείς προϊδεάζει είτε για εισοδηματική τάξη γονέων 
με ικανοποιητική στάθμη, είτε για την προσπάθειά τους να καλύψουν με στερήσεις τις 
υπάρχουσες ανάγκες τους. Εμμέσως πλην σαφώς πάντως, στο σημείο αυτό, επιβεβαιώ-
νεται η δυνατότητα της οικονομικής ευχέρειας στην άμβλυνση της οξύτητας του άγ-
χους των γονέων ελλείψει των προϋποθέσεων των κρατικών δομών όπως συναντάται 
στη βιβλιογραφία (Kourkoutas, Langher, Caldin, και Fountoulaki, 2012). 

Οι νύξεις περί φιλότιμου των θεραπευτών εξηγεί την προσφυγή τους σε δημόσιους φο-
ρείς με τη μη συλλήβδην καταδίκη του τρόπου λειτουργίας τους ενώ η προσφυγή τους 
σε ιδιωτικούς φορείς δικαιολογείται εξαιτίας του αιτήματός τους για περισσότερο αν-
θρωπισμό. 

Όσον αφορά τις εμπειρίες από το κοινωνικό περιβάλλον παρά το ότι οι στάσεις είναι 
αρνητικές παρατηρείται μια άμβλυνση των εντυπώσεων με διάθεση καλής προαίρεσης 
που οφείλεται σε ήπια κοινωνική στάση ή σε μια κοινωνική πρόοδο που δύναται να 
εξελίξει τα μέσα αποδοκιμασίας της μέσα από πιο εξευγενισμένους τρόπους κοινωνι-
κής αποπομπής. 

Η πρόταση τους για βελτίωση των υποδομών, το αίτημά τους για περισσότερη ευαι-
σθησία στη θέση του επαγγελματισμού των θεραπευτών και η αναζήτηση «φυσικότη-
τας» στη θέση μια επιτηδευμένης ευγένειας απεικονίζουν την κριτική τους για τις υ-
πάρχουσες κοινωνικές προκαταλήψεις.  

Γενικά Συμπεράσματα και επιπτώσεις για περαιτέρω έρευνα 

Ως προς το επίπεδο της οργανωμένης περίθαλψης διαπιστώθηκε μια τάση προσφυγής 
σε ιδιωτικούς φορείς και μέσα, η οποία στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης θεω-
ρείται αναγκαστική και άπελπις λόγω των ελλείψεων και της διασποράς των δημόσιων 
φορέων. 

Ως προς τις εξειδικευμένες πρακτικές θεραπείες η επικρατούσα επιλογή της μεθόδου 
TEEACH ερμηνεύεται ως προτιμητέα από την άποψη των συνδυαστικών και περιεκτι-
κών της περιεχομένων με επιπλέον πλεονέκτημα τη σαφήνεια των συμπεριφορικών της 
τάσεων και της εξ αυτής εύκολης προσπέλασης από παιδιά και γονείς 
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Ως προς τις κοινωνικές στάσεις που απαντώνται απέναντι στον αυτισμό διαμορφώνο-
νται συγκαταβατικές αιτιολογήσεις των τάσεων κοινωνικού αποκλεισμού που περι-
κλείει μια σειρά κοινωνικών συμπεριφορών του περίγυρου, οι οποίες ερμηνεύονται ως 
ενδείξεις μιας έννοιας «κοινωνικής προόδου» που συγκαλύπτει αρνητικές, κατά βάση, 
συμπεριφορές με εξωραϊσμένες εκλογικεύσεις ενός κοινωνικού προσωπείου και έντε-
χνες επιτηδεύσεις απέναντι στο υποκείμενο του αυτισμού. 

Στο μέτρο επομένως που, μια ευχερέστερη ή δυσχερέστερη οικονομική δυνατότητα 
μπορεί να αντανακλά τα επίπεδα περίθαλψης ή/και αντιμετώπισης του κοινωνικού α-
ποκλεισμού και θα καταδείκνυε πως επηρεάζεται όλο το φάσμα βίωσης της συνθήκης 
της ΔΑΦ, αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει παράμετρο μιας νεώτερης έρευνας πάνω 
στο συγκεκριμένο θέμα.  

Ειδικότερα δε, με επιπλέον παράμετρο τη συσχέτιση της οικονομικής παραμέτρου με 
το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ενυπάρχει η ΔΑΦ με τρόπο που να περιλαμβάνει 
και τις πολιτισμικές αξίες του απέναντι στο πρόβλημα.  
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Προβλήματα λόγου - ομιλίας: Εκλεκτική αλαλία στο σχολείο 

Αναστασοπούλου Χαρίκλεια 
Λογοπαθολόγος – Λογοθεραπεύτρια 

Mεταπτυχιακές σπουδές στη Γλωσσολογία, καθώς και στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
charanastas@gmail.com 

Περίληψη 

Ο όρος «εκλεκτική» ή «επιλεκτική» αλαλία αναφέρεται στην απουσία λόγου που πα-
ρουσιάζει το παιδί σε επιλεγμένα περιβάλλοντα, ενώ κανονικά δεν φαίνεται να παρου-
σιάζει γλωσσική διαταραχή ή ανατομικό, παθολογικό πρόβλημα που να δικαιολογεί 
αυτή την κατάσταση. Συχνά δεν υπάρχει διάγνωση, ή γίνεται λάθος διάγνωση, ακόμα 
πιο συχνά δεν παρέχεται θεραπεία. Πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση που είναι 
τόσο σημαντική για την αναγνώριση της όσο και τη θεραπεία της. Το παιδί με εκλε-
κτική αλαλία συχνά χαρακτηρίζεται ως «ντροπαλό.» Τα πρώτα σημάδια φαίνονται ήδη 
στην προσχολική ηλικία με σύνηθες προφίλ: ο πολυλογάς στο σπίτι, που δεν προφέρει 
ούτε μια λέξη στο δάσκαλο ή στους συμμαθητές. Ένα άλλο επικοινωνιακό προφίλ που 
εμφανίζει το παιδί με εκλεκτική αλαλία είναι η χαμηλή ένταση φωνής, να ψιθυρίζει, να 
δείχνει ή να νεύει. Στην συνομιλία φαίνεται να «παγώνει» και να μένει κενός ο λόγος 
του. Ο βαθμός της επικοινωνιακής δυσκολίας του παιδιού φυσικά ποικίλλει αλλά σί-
γουρα η πρώιμη αναγνώριση-αξιολόγηση της θεωρείται απαραίτητη και ουσιαστική 
για την πορεία του και την εκπαίδευση του. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκλεκτική αλαλία, αγχώδεις διαταραχές, κοινωνικό άγχος, γλωσσική 
διαταραχή 

Speech language problems: Selective mutism in school years 

Abstract 

The term selective mutism refers to the absence of speech presented by the child in 
selected environments, while typically does not appear to face a language disorder or 
anatomical, pathological problem justifying this condition. Often there is no diagnosis, 
or there is a wrong diagnosis, even more often no treatment is given. This is a complex 
situation that is so important for its recognition and treatment. The child with selective 
mutism is often characterized as "just shy." The first signs are already seen in pre-school 
age with a common profile: a chatterbox at home who does not pronounce a word to 
the teacher or classmates. Another communication profile that shows is low voice vol-
ume, whispering, showing or nodding. The conversation seems to "freeze" and his 
speech is empty. The degree of the child's communication difficulty, of course, varies, 
but certainly its early recognition-assessment is considered essential for child's life and 
education. 

Key words: selective mutism, anxiety disorders, social anxiety, language impairment 
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Εισαγωγή 

Τι είναι η επιλεκτική αλαλία; 

Η επιλεκτική αλαλία (SM) ανήκει στην κατηγορία αγχωτικών διαταραχών, η οποία 
αναγνωρίζεται σε παιδιά (ή σε ενήλικες) ως η ακούσια σιωπή σε συγκεκριμένες κοινω-
νικές καταστάσεις. Σύμφωνα με το ICD-10 με κωδικό F94.0 είναι μια επίμονη αποτυ-
χία να μιλήσει το άτομο σε ορισμένες κοινωνικές καταστάσεις (πχ. σχολείο) όπου ανα-
μένεται ο λόγος, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μιλήσει σε άλλες περιπτώσεις.  

Στην πραγματικότητα, στα παιδιά μπορεί να απουσιάζει εντελώς ο ήχος από συγκεκρι-
μένες κοινωνικές καταστάσεις (όπως στο σχολείο ή σε μέλη της οικογένειας) συμπερι-
λαμβανομένου και των μη λεκτικών ήχων όπως του φτερνίσματος, του βήχα, του κλά-
ματος, των βημάτων τους κ.α., επηρεάζοντας και την γλώσσα του σώματος . Μπορεί 
να αισθάνονται (ενστικτωδώς) ότι οι κινήσεις σώματος εκθέτουν τις ανησυχίες τους, 
με αποτέλεσμα να κινούνται μάλλον «ξύλινα» ή να «παγώνουν». Γενικότερα τείνουν 
να κρύβουν τα αληθινά συναισθήματά τους, εκφράσεις προσώπου, ως εκ τούτου τεί-
νουν είτε να χαμογελούν αδιάκοπα είτε να διατηρούν σταθερές τις εκφράσεις του προ-
σώπου τους, ανεξάρτητα από το πώς αισθάνονται πραγματικά. Συνοπτικά, περιγράφε-
ται ως μια διαταραχή άγχους που επηρεάζει όλες τις μορφές επικοινωνίας από πολύ 
μικρή ηλικία. 

Σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά ή οι ενήλικες με την συγκεκριμένη διαταραχή μπορεί 
να αδυνατούν να τοποθετήσουν το στυλό πάνω στο χαρτί όταν γράφουν, λόγω του θο-
ρύβου που παράγεται, επηρεάζοντας έτσι και τον γραπτό λόγο. 

Η επιλεκτική αλαλία δεν είναι τόσο σπάνια στα μικρά παιδιά και μειώνεται με την 
ηλικία. Έχει βρεθεί ότι 1 σε ~ 150 μικρά παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τη διαταραχή, 
1 στους 1000 εφήβους έχει την διαταραχή , και τουλάχιστον 1 στους ~ 2400 νεαρούς 
ενήλικες, ενώ είναι άγνωστο το ποσοστό ηλικιωμένων άνω των 40 ετών.  

Η αξιολόγηση της αποτελείται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με πληροφορίες 
από γονείς και εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας, όπως ακουολόγους, ψυχίατρους, 
ψυχολόγους και λογοθεραπευτές .  

Σε ποιες καταστάσεις εμφανίζεται; 

Οι καταστάσεις στις οποίες παρουσιάζεται η εκλεκτική αλαλία ποικίλλουν από άτομο 
σε άτομο. Σε πολλές περιπτώσεις το σχολικό περιβάλλον ή μια εκπαιδευτική κατά-
σταση είναι το κύριο πλαίσιο για την εμφάνισης της. Για κάποιους άλλους είναι η ε-
παφή τους με ξένους, ή ανθρώπους που ασκούν εξουσία ή έχουν ισχύ (πχ. γιατροί, 
οδοντίατροι, δάσκαλοι κλπ). Για άλλους ίσως μέλη της οικογένειας να προκαλούν την 
εμφάνιση της (π.χ. παππούδες, γιαγιάδες, θείες κλπ). Λιγότερο συχνή είναι με τα μέλη 
της ίδιας της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των γονέων.  
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Αίτια εμφάνισης 

Σχεδόν πάντα αναπτύσσεται στην παιδική ηλικία χωρίς να υπάρχει ένας συγκεκριμένος 
λόγος για αυτή την κατάσταση. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική κατάσταση στην 
οποία συμβάλουν η αλληλεπίδραση γενετικών, ιδιοσυγκρασιακών, περιβαλλοντικών 
και αναπτυξιακών παραγόντων. Οι γενετικές μελέτες που εξετάζουν τα συμπεριφορι-
στικά χαρακτηριστικά και την ψυχοπαθολογία σε συγγενείς ατόμων με επιλεκτική α-
λαλία δείχνουν την ύπαρξη αυξημένων ποσοστών της διαταραχής, κοινωνικής απομό-
νωσης και φοβίας . Μέχρι σήμερα, μόνο μία μελέτη αναφερόμενη σε γενετική μετάλ-
λαξη σχετίζεται με την εκλεκτική αλαλία. Ο πολυμορφισμός rs2710102 του γονιδίου 
που σχετίζεται με την πρωτεΐνη 2 που συνδέεται σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο sm 
στα παιδιά καθώς και με υψηλότερα συμπτώματα κοινωνικού άγχους σε νεαρούς ενή-
λικες. Επιπρόσθετα γονίδια έχουν εμπλακεί σε σχέση με τα συμπτώματα κοινωνικού 
άγχους (π.χ. γονίδια αδενοδεκτίνης βήτα 1 και κατεχολο Ο-μεθυλοτρανσφεράσης) και 
περαιτέρω μελέτες αυτών των γονιδίων σε σχέση με την εκλεκτική αλαλία μπορεί να 
δώσουν νέες συσχετίσεις. 

Έχει διαπιστωθεί ότι τα μικρά παιδιά που εμφανίζουν συμπεριφοριστικές δυσκολίες 
έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών άγχους αργότερα στη ζωή. Επίσης τα 
δεδομένα που συνδέουν την εκλεκτική αλαλία και την κοινωνική φοβία, έχουν επίσης 
δείξει συσχετισμούς μεταξύ εκλεκτικής αλαλίας και αντιθετικής συμπεριφοράς . Όσον 
αφορά την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και την συστολή ως ένα κοινό χαρακτηριστικό 
προσωπικότητας, τα άτομα που έχουν εκλεκτική αλαλία έχουν την τάση να αισθάνο-
νται αμήχανα, να ανησυχούν προ ή κατά τη διάρκεια κοινωνικών συναντήσεων, ειδικά 
με άγνωστους ανθρώπους. Τα παιδιά που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά της κοινωνι-
κής φοβίας ή αλαλίας μπορεί συχνά να θεωρηθούν ως απλά ντροπαλά, αν και υπάρχουν 
στοιχεία που υπογραμμίζουν ότι η συστολή και η κοινωνική φοβία δεν είναι ίδια, δια-
φέρουν. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό ατόμων που χα-
ρακτηρίζονται ως ντροπαλά πληρούν τα κριτήρια της κοινωνικής φοβίας και ότι τα 
άτομα με τη διαταραχή παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά, καθώς υπάρχει συννοση-
ρότητα όπως κατάθλιψη, κατάχρηση ουσιών κα..  

Η περιβαλλοντική έρευνα έχει συστηματικά αποδείξει βιβλιογραφικά ότι τα υψηλό-
τερα ποσοστά εκλεκτικής αλαλίας συγκεντρώνουν τα δίγλωσσα παιδιά από οικογένειες 
μεταναστών. Το περίπλοκο ζήτημα της διάγνωσης στη διαταραχή στη διγλωσσία έγκει-
ται στη διάκριση μεταξύ του διαταραχής και της συνήθους «σιωπηρής περιόδου» που 
παρατηρείται στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας. Χαρακτηριστικά τα οποία μπο-
ρεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη της διαταραχής είναι όταν η αλαλία είναι παρατετα-
μένη και δυσανάλογη σε σχέση με το βαθμό γλωσσικής γνώσης και έκθεσης στη δεύ-
τερη γλώσσα, όταν υπάρχει αλαλία και στις δύο γλώσσες και όταν υπάρχουν συμπτώ-
ματα άγχους ή ανασταλτικής συμπεριφοράς. 

Επιπλέον έχει βρεθεί ότι τα παιδιά με εκλεκτική αλαλία έχουν υψηλότερα ποσοστά 
αναπτυξιακών διαταραχών, όπως αναπτυξιακή διαταραχή ή καθυστέρηση ή έχουν υ-
ψηλότερα ποσοστά κινητικής καθυστέρησης και εμφανίζουν νοητική υστέρηση. Πέρα 
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όμως από τις διαταραχές της γλώσσας, έχουν προταθεί πρόσθετοι παράγοντες αξιολό-
γησης της ανάπτυξης όπως η παρεκκλίνουσα λειτουργία ακουστικής επεξεργασίας, η 
οποία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά με επιλεκτική αλαλία 
αντιλαμβάνονται τις δικές τους φωνές, ενώ μεγάλο ποσοστό των παιδιών με την διατα-
ραχή έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζουν ανωμαλίες στην ακουστική οδό τους. 

Μύθοι για την εκλεκτική αλαλία: 

Η SM αποτελεί ένα τρόπο ρύθμισης του άγχους1 , αποφυγής του άγχους2 , κάλυψης 
των αναπτυξιακών καθυστερήσεων3 , χειραγώγησης των άλλων, συνειδητά ή διαφορε-
τικά μέσω της σιωπής να δημιουργήσουν ή να διατηρήσουν την ασφάλειά τους4. Η 
σιωπή εξυπηρετεί αμοιβαία τόσο τον φροντιστή όσο και το παιδί, ως αυτόματη αντί-
δραση ενδοοικογενειακής κακοποίησης5, κλπ. Όπως αποδεικνύουν οι παραπάνω έρευ-
νες εκδηλώνεται με μια πολύπλοκη, πολυδιάστατη συμπεριφορά επικεντρωμένη στην 
επικοινωνία, που προέρχεται από πολύπλοκες κοινωνικές επικοινωνιακές «συναλλα-
γές» για μεγάλο χρονικό διάστημα6.  

Λανθασμένες απόψεις που επικρατούν σχετικά με την διαταραχή είναι ότι: 

α) πρόκειται για αποτέλεσμα κακοποίησης ή κακομεταχείρισης.  

β) δεν επιδεινώνεται ποτέ ή προκαλείται από κακοποίηση. Ακόμη και αν η SM και η 
«κακοποίηση» δεν σχετίζονται, ενδεχομένως να υπάρξουν και υπάρχουν παιδιά με SM 
τα οποία όντως υφίστανται κακομεταχείριση και των οποίων η κατάσταση επιδεινώνε-
ται λόγω της βίας που δέχονται. 

Θεωρίες –διαφοροδιάγνωση 

Αρχικά περιγράφτηκε από το γερμανό γιατρό Adolf Kussmaul το 1877, ο οποίος ονό-
μασε την διαταραχή ως εκλεκτική αφασία (aphasia voluntaria), υιοθετώντας την άποψη 
ότι τα παιδιά παραλείπουν οικειοθελώς την ομιλία σε ορισμένες περιπτώσεις. Το 1934, 
ο όρος εκλεκτική αλαλία προτάθηκε από τον ελβετικό παιδοψυχίατρο Moritz Tramer7, 
υποδηλώνοντας ότι τα παιδιά επιλέγουν να παραμείνουν ήσυχα. Σε νεότερα διαγνω-
στικά σχήματα8 ο όρος elective9 αλλάζει σε επιλεκτική για να αποφευχθούν οι προη-
γούμενες θεωρίες που δέχονταν την διαταραχή ως εγγενώς ηθελημένη συμπεριφορά.  

1 Moldan, 2005 
2 Young, Brian, & Beidel, 2012, McInnes, Fung, Manassis, Fiksenbaum, & Tannock, 2004, Manassis, 
et al., 2003 
3 Cleater & Hand, 2001, Kristensen, 2000, Kolvin & Fundudis, 1981, Pujol, et al., 2013, Roth & Heim-
berg, 2001 
4 Anstendig, 1998, Wong, 2010 
5 Hayden, 1980, Giddan, Ross, Sechler, & Becker, 1997, Wright, Cucearo, Leonhardt, Kendall, & An-
derson, 1995 
6 Cohan, Price, & Stein, 2006 
7 Tramer, 1934 
8 όπως το DSM-IV (APA, 1994) και το DSM-IV-TR (APA, 2000) 
9 ο όρος elective εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε άλλα διαγνωστικά πρωτόκολλα  όπως η ICD -10, 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 1992 
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Κατά το DSM-IV το παιδί αποφεύγει την ομιλία όταν αντιμετωπίζει «επιλεγμένα» πε-
ριβάλλοντα. Έτσι, ενώ ο κανονικός λόγος εμφανίζεται στο σπίτι, το παιδί μπορεί να 
είναι σιωπηλό στο σχολείο.  

Γλωσσολογικά και συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά 

Ο τομέας της γλώσσας που θεωρείται ότι έχει πρόβλημα στην εκλεκτική αλαλία είναι 
η πραγματολογία, η οποία σχετίζεται με τη χρήση της γλώσσας για διαφορετικούς σκο-
πούς, όπως: 

• την ενημέρωση ή υποβολή αίτησης  

• αλλαγή της γλώσσας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κατάστασης όπως 
και η γνώση του τρόπου με τον οποίο μιλάμε διαφορετικά σε διαφορετικούς αν-
θρώπους, και 

• ακολουθώντας τους κανόνες συνομιλίας να παραμείνουμε στο θέμα και να ξεκινή-
σουμε θέματα ενδιαφέροντος 

• Ο χαιρετισμός των ανθρώπων, η υποβολή αιτημάτων, η συσχέτιση γεγονότων και 
η αφήγηση ιστοριών είναι μόνο μερικά από τα καθημερινά προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν τα άτομα με την διαταραχή αυτή. 

Επιπλέον τα γλωσσικά ελλείμματα10 σχετίζονται κυρίως με την αποσαφήνιση γλώσ-
σας, τις σύνθετες και πολύπλοκες προτάσεις, τη μέση διάρκεια του εκφωνήματος, την 
αφηγηματική γλώσσα και τη δυνατότητα να εκφράζονται οι σκέψεις προφορικά. Χρη-
σιμοποιούν αρκετά την μη λεκτική επικοινωνία με απλά γνεύματα ή εκφράσεις/γκρι-
μάτσες προσώπου. Περίπου το 12% των παιδιών είχαν διαταραχή άρθρωσης χωρίς άλ-
λες φωνητικές, ή φωνολογικές διαταραχές, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 3% παρουσία-
σαν μόνο διαταραχή ροής του λόγου και μόλις 1% είχαν φωνητική διαταραχή χωρίς 
άλλες συναφείς διαταραχές της ομιλίας. Ωστόσο τα περισσότερα παιδιά βάση της έ-
ρευνας παρουσιάζουν ένα συνδυασμό φωνητικών και γλωσσικών προβλημάτων. Συ-
νολικά το 17% είχε διάφορους συνδυασμούς ομιλίας, φωνολογικών, ροής λόγου και 
φωνητικών διαταραχών, το 23% είχε συνδυασμό άρθρωσης και διαταραχή γλώσσας, 
το 19% της συνολικής ομάδας δεν είχε ομιλία ή γλωσσικές δυσλειτουργίες. 

Συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά 

Η εκλεκτική αλαλία ως διαταραχή άγχους ενέχει τη γενική και κοινωνική ανησυχία ως 
βασικά προβλήματα της11 . Τα παιδιά με την διαταραχή περιγράφονται ως ανήσυχα, 
υποτακτικά, εξαρτημένα, ντροπαλά, επιφυλακτικά, φοβισμένα, αποσυρμένα και έχουν 
καταναγκαστική συμπεριφορά12. Επίσης παρουσιάζουν συναισθηματική αναστολή ως 
βασικό τους στοιχείο εν μέρει λόγω του φόβου των αρνητικών συνεπειών της ομιλίας13 

10 Klein, Armstrong, Shipon-Blum, Gordon, Skira, & Lyman, 2012 
11 Schwartz & Shipon-Blum, 2005 
12 Kristensen, 1997 
13 Cohan, Price, & Stein, 2006 · Popolo et al., 2014 
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και υψηλά ποσοστά κοινωνικού άγχους14, με διαταραχές των κοινωνικών κρίσεων των 
σκέψεων και των προθέσεων των άλλων15.  

Η διαταραχή συχνά ανακαλύπτεται όταν το παιδί πηγαίνει σχολείο και ο δάσκαλός πα-
ρατηρεί ότι η συμπεριφορά του δεν είναι τυπική. Οι γονείς συνήθως δεν συνειδητοποι-
ούν ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα προς τους άλλους ανθρώπους, αφού η ομιλία του 
στο σπίτι είναι κανονική. Διαφορετικά μπορεί να πιστεύουν ότι το παιδί τους είναι 
ντροπαλό, αλλά δεν συνειδητοποιούν πόσο επιβλαβές είναι το άγχος του παιδιού τους 
στην πραγματικότητα. 

Συνήθως τα παιδιά που έχουν την διαταραχή καταλήγουν να μιλάνε ψιθυρίζοντας 
στους εκπαιδευτικούς ή τους συνομηλίκους τους. Κάποια μπορεί να μην είναι καν σε 
θέση να διαχειριστούν το ψιθύρισμα και να «χάσουν» ολόκληρο το σχολικό έτος χωρίς 
να μιλούν μια φορά. Κάποια άλλα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να απαντήσουν σε 
ερωτήσεις στην τάξη, ακόμη και όταν γνωρίζουν τη σωστή απάντηση και μπορεί να 
αγωνιστούν για να ζητήσουν βοήθεια ή να ξεκινήσουν συνομιλίες, ή να μην μπορούν 
να ζητήσουν να χρησιμοποιήσουν το μπάνιο περνώντας ώρες ή όλη την ημέρα χωρίς 
να το χρησιμοποιούν ή έχοντας ατυχήματα. 

Η εκλεκτική αλαλία μπορεί να είναι σοβαρή ή λιγότερο σοβαρή, ενέχοντας δυσκολίες 
στην λεκτική επικοινωνία, στη μη λεκτική επικοινωνία και στις αυθόρμητες κινήσεις 
του σώματος.  

Η διαταραχή μπορεί να διαφέρει από το παιδί σε παιδί. Μερικές φορές κάποια παιδιά 
μπορούν να μιλούν με τους συνομηλίκους αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν με τον δά-
σκαλό τους. Άλλα παραμένουν σιωπηλά με τους συνομηλίκους. Πολλά παιδιά ωστόσο 
απολαμβάνουν το σχολείο και έχουν φίλους μπορούν να αλληλεπιδρούν μη-φωνητικά 
κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιο δύσκολα τα παιδιά με την συγκεκριμένη διατα-
ραχή συνομιλούν με τους συμμαθητές τους όταν βρίσκονται στα σπίτια τους. Κάποια 
προτιμούν να χαμογελούν και να δείχνουν τα πράγματα που θέλουν, ενώ άλλα θα αγω-
νιστούν ακόμη και για αυτό, αναπτύσσοντας μια εντελώς επίπεδη έκφραση του προ-
σώπου αδυνατώντας να χρησιμοποιήσουν χειρονομίες. 

Διαφοροδιάγνωση 

Αρκετά συχνά η εκλεκτική αλαλία μπορεί να συγχέεται με άλλες διαταραχές όπως: 

Αντιθετική συμπεριφορά: μερικές φορές εσφαλμένα δηλώνεται ως αντιθετική συμπε-
ριφορά, επειδή ένα παιδί φαίνεται να αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις. Στην πραγ-
ματικότητα όμως τα παιδιά είναι εξαιρετικά ανήσυχα και βιώνουν την στιγμή ως αδυ-
ναμία να μιλήσουν, ακόμα και όταν θέλουν. Με άλλα λόγια, ένα παιδί με SM δεν μπο-
ρεί να μιλήσει, και σίγουρα δεν αρνείται να μιλήσει. 

14 Vecchio & Kearney, 2005 
15 Facon, Sahiri, & Riviere, 2008 
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Διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Επειδή τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο φάσμα 
και τα παιδιά με SM έχουν πρόβλημα με την κοινωνικοποίηση τους, είναι εύκολο οι 
διαταραχές να μπερδεύονται μεταξύ τους. Ωστόσο, ακόμη και όταν τα παιδιά με SM 
βρίσκονται σε καταστάσεις όπου δεν μπορούν να μιλήσουν, μπορούν να εκφράσουν 
μη λεκτικά συναισθήματα. Οι δεξιότητες κοινωνικοποίησης τους όταν είναι στο σπίτι 
με την οικογένεια είναι πολύ χαρακτηριστικές σε αντίθεση με τα παιδιά που βρίσκονται 
στο φάσμα του αυτισμού να «αγωνίζονται» για να ερμηνεύσουν τις κοινωνικές εντολές 
και τα όρια της συζήτησης, είτε βρίσκονται στο σπίτι τους είτε σε άλλο οικείο περιβάλ-
λον  

Τραύμα: Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι τα παιδιά με εκλεκτική αλαλία έχουν 
υποστεί κάποιο τραύμα. Αν και είναι δυνατό ένα παιδί μετά από μια τραυματική εμπει-
ρία, να αποφεύγει να μιλά για το γεγονός, σίγουρα όμως δεν επιλέγει να μένει «βουβό». 
Η διαταραχή του μετατραυματικού στρες (PTSD) συνοδεύεται και από άλλα συμπτώ-
ματα όπως δυσκολία στον ύπνο, εφιάλτες και η ανατροφοδότηση του τραυματικού γε-
γονότος κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, που το διαφοροποιεί από την SM. 

Διγλωσσία: Όταν ένα παιδί μιλάει διαφορετική γλώσσα μέσα στο σπίτι, θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη πριν διαγνωστεί με SM, διότι η δυσκολία στο να μιλήσουν μπορεί να 
οφείλεται στην αποτυχία κατανόησης ή κατάλληλης χρήσης της δεύτερης γλώσσας. 
Επιπλέον, τα δίγλωσσα παιδιά βιώνουν συνήθως μια "σιωπηλή περίοδο" ενώ κατα-
κτούν τη νέα γλώσσα τους, οπότε είναι σημαντικό να ερευνάτε αυτό το στάδιο μάθη-
σης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται τα δίγλωσσα παιδιά να αναπτύξουν SM, και στην πραγ-
ματικότητα η διαταραχή είναι πιο συχνή στα παιδιά που είναι πολύγλωσσοι.  

Κοινωνική φοβία: τα παιδιά με κοινωνική αγχώδη διαταραχή φοβούνται ότι θα κρι-
θούν αρνητικά από τους άλλους. Η ίδια τους η ομιλία μπορεί να προκαλέσει άγχος, ή 
το να γράψουν, να φάνε ή να παίξουν μπροστά σε άλλους και εμφανίζεται συχνά με 
SM.  

Θεραπεία 

Τα παιδιά με εκλεκτική αλαλία παρουσιάζουν σημαντική ακαδημαϊκή και κοινωνική 
δυσλειτουργία ενώ τα συμπτώματα της διαταραχής βελτιώνονται συνήθως με την πά-
ροδο του χρόνου. Τα άτομα συχνά όμως συνεχίζουν να εκδηλώνουν προβλήματα επι-
κοινωνίας και κοινωνικού άγχους και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για άλλες ψυ-
χιατρικές διαταραχές, με τα ποσοστά ψυχοπαθολογίας να είναι υψηλά, ενώ η κοινωνική 
φοβία τους τείνει να έχει μια σχετικά χρόνια πορεία, και τα άτομα να εμφανίζουν τα 
συμπτώματα καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η θεραπεία βασίζεται σε εξειδικευ-
μένη θεραπεία συμπεριφοράς με τεχνικές που ενισχύουν την ομιλία και στη συνέχεια 
ενισχύουν τις επιτυχημένες συνομιλιακές συναλλαγές τους με επιβραβεύσεις και μικρά 
κίνητρα. 

Μέρος της θεραπείας περιλαμβάνει τη βοήθεια να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις που 
τους αγχώνουν αντί να τους αποφεύγουν, ώστε το άγχος τους να εξασθενίσει με την 
πάροδο του χρόνου. Ο ρυθμός της θεραπείας είναι πολύ σταδιακός και δεν πρέπει να 
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ζητείται από τα παιδιά να κάνουν κάτι που τους είναι πολύ δύσκολο. Ο στόχος της 
θεραπείας είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του παιδιού, συγκε-
ντρώνοντας πιο επιτυχημένες εμπειρίες ομιλίας, επικοινωνίας. Η πίεση σε ένα παιδί να 
κάνει κάτι περισσότερο από ό, τι μπορεί να χειριστεί μπορεί να έχει αρνητικές συνέ-
πειες αν δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες. Επειδή τα παιδιά με SM είναι 
συχνά μικρής ηλικίας η θεραπεία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους γονείς, φροντι-
στές και άλλους ενήλικες που υποστηρίζουν το παιδί, ώστε να μάθουν πώς να βοηθή-
σουν το παιδί να επικοινωνήσει με τον λόγο. Ο θεραπευτής θα πρέπει επίσης να διδά-
σκει τους φροντιστές πώς να αποφεύγουν τη μη λεκτική επικοινωνία.  

Ψυχοδυναμική θεραπεία. 

Η ψυχοδυναμική θεραπεία στα παιδιά ονομάζεται η ατομική θεραπευτική αγωγή με 
βάση το παιχνίδι. Αυτή η μορφή θεραπείας είναι χρονοβόρα και περιλαμβάνει έμμεσα 
μια διεξοδική διερεύνηση του ιστορικού των περιπτώσεων και εστιάζει στην έκθεση 
μιας υποκείμενης ενδοψυχικής σύγκρουσης.  

Θεραπεία συμπεριφοράς. 

Η συμπεριφοριστική θεραπεία είναι συνήθως μια προσέγγιση που πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τα συμπτώματα στο ευρύτερο πλαίσιο περιβάλλοντος του παιδιού. Ειδικές τε-
χνικές, όπως η ενίσχυση, η εξασθένιση ερεθισμάτων, η διαμόρφωση ή η προτροπή, η 
διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων και η έναρξη απόκρισης είναι κάποιες από τις με-
θόδους που εφαρμόζονται. Η θεραπεία ξεκινά ιδανικά με την αντιμετώπιση της λεκτι-
κής και μη λεκτικής αρνητικής ενίσχυσης που διατηρεί το παιδί. Για παράδειγμα, οι 
εκπαιδευτικοί όταν αποσύρουν αιτήματα από τα παιδιά που δεν μιλούν παρουσιάζουν 
μια μορφή αρνητικής ενίσχυσης.  

Μια συνηθισμένη προσέγγιση περιλαμβάνει την προβολή επεξεργασμένων βιντεοται-
νιών που διαμορφώνουν τις κατάλληλες συμπεριφορές στο παιδί υιοθετώντας τες λαμ-
βάνοντας μια επιθυμητή ανταμοιβή (κίνητρο) για να μιλήσει. Αυτή η τεχνική μαγνη-
τοσκοπεί τα παιδιά να μιλούν άπταιστα σε οικεία περιβάλλοντα και στη συνέχεια να 
επεξεργάζεται το βίντεο, για να δείξει στα παιδιά πως να μιλάνε εύκολα μεταξύ ξένων 
ή στο σχολείο. 

Οικογενειακή θεραπεία. 

Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια άλλη επιλογή θεραπείας που είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική αν και η αποτελεσματικότητα της δεν είναι αποδεδειγμένη. Ωστόσο η ενσωμά-
τωση της οικογένειας στη θεραπευτική διαδικασία μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό 
ρόλο στην εξέλιξη του παιδιού. Η συνεργασία και η κατανόηση από τους γονείς και τα 
αδέλφια βοηθά το παιδί να ξεπεράσει το άγχος και την αποφυγή ερεθισμάτων και κοι-
νωνικών καταστάσεων. Η συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου είναι ένα ακόμη 
σημαντικό στοιχείο της θεραπείας δεδομένου ότι η διάγνωση γίνεται συνήθως από το 
σχολείο.  

Φαρμακοθεραπεία 
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Τα φάρμακα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του εκλεκτικής αλαλίας, δεδο-
μένης της συσχέτισης της με το κοινωνικό άγχος. Έχει βρεθεί ότι τα αντικαταθλιπτικά 
χρησιμοποιήθηκαν συνηθέστερα για να θεραπεύσουν την διαταραχή μαζί με άλλα φάρ-
μακα κατά του άγχους και ψυχοτρόπες ουσίες, ανάλογα με την συνοσηρότητα του παι-
διού. 

Για τα παιδιά συνιστάται συνήθως μια διττή προσέγγιση, που η χρήση των φαρμάκων 
ακολουθείται μόνο αν κρίνεται από τον γιατρό απαραίτητο: 

• ατομική ψυχοθεραπεία για τη μείωση του γενικού άγχους και την άσκηση καλύτε-
ρων δεξιοτήτων επικοινωνίας · 

• Ένα πρόγραμμα συμπεριφοράς στο σχολείο ώστε να διαμορφώνεται καταλληλό-
τερη επικοινωνία. 

Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα αργό, συστηματικό πρόγραμμα που 
επιβραβεύει διαδοχικές προσεγγίσεις της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινω-
νίας. Οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης 
ακόμη και μη λεκτικής θα πρέπει να ενισχύεται. Αυτό περιλαμβάνει την βλεμματική 
επαφή, ακολουθώντας τη μη λεκτική συμμετοχή σε δραστηριότητες ομάδας. Τα βή-
ματα σε αυτή την προσέγγιση συχνά πρέπει να είναι αρκετά μικρά. Η έλλειψη ομιλίας 
είναι μόνο το πιο εμφανές και δραματικό σημάδι του υποκείμενου άγχους και η βελτί-
ωση της κατάστασης βασίζεται σε μια γενικευμένη μείωση αυτού του άγχους που εκ-
δηλώνει το παιδί.  

Η Εκλεκτική αλαλία στην Εκπαίδευση- προγράμματα παρέμβασης στο σχολείο 

Τα πράγματα γίνονται δύσκολα στην σχολική αίθουσα, που πρέπει να γνωρίζει ο εκ-
παιδευτικός πότε και πώς να ζητήσει από ένα παιδί με την διαταραχή να συμμετέχει 
στην τάξη. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά έχουν την μεγαλύτερη επιτυχία 
όταν οι καθηγητές, οι γονείς και ο θεραπευτής τους συνεργάζονται μαζί για να σχημα-
τίσουν μια ομάδα, με κοινούς στόχους, συμβουλές και σωστή ανατροφοδότηση.  

Οι μαθητές με επιλεκτική αλαλία μπορεί να: 

• χρειάζονται να καθίσουν κοντά στον δάσκαλο ή σε έναν φίλο στην τάξη. 

• χρησιμοποιήσουν τη μη λεκτική επικοινωνία για να απαντήσουν σε ερωτήσεις (δεί-
χνοντας, κουνώντας τα κεφάλια τους, χρησιμοποιώντας μπράβο με εκφράσεις του 
προσώπου κ.λπ.) 

• χρειάζονται προφορικές παρουσιάσεις από τον δάσκαλο ή να χρησιμοποιούν πρό-
σθετο εξοπλισμό (βίντεο ή φωτογραφίες που δημιουργούνται στο σπίτι) 

• πρέπει να εξετάζονται σε ειδικό, άνετο χώρο έξω από την τάξη 

• παρακολουθούν συνεδρίες λογοθεραπείας ή συμβουλευτικής 
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• χρειάζονται μικρής διάρκειας παρεμβάσεις ή περιβάλλοντα μάθησης με μικρές ο-
μάδες 

• χρειάζονται από τον νοσηλευτή του σχολείου φάρμακα αντιμετώπισης του άγχους 

• εμφανίζονται κοινωνικά απομονωμένοι και να διατρέχουν κίνδυνο εκφοβισμού 

• εμφανίζουν ψυχοσωματικά συμπτώματα πριν εισέλθουν στην σχολική αίθουσα ό-
πως πονοκεφάλους, έμετο, διάρροιες 

Στρατηγικές για την σχολική τάξη 

Μερικές από τις στρατηγικές που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ακολουθήσουν είναι οι 
εξής: 

Μη λεκτική επικοινωνία: Αν το παιδί είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει χειρονομίες η 
μη λεκτική επικοινωνία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γίνει η έναρξη ώστε το 
παιδί αυτό να συμμετέχει στην τάξη. Ο τελικός στόχος είναι να προχωρήσει πέρα από 
τη μη λεκτική επικοινωνία, να ακολουθήσει με ένα αποτελεσματικό τρόπο να καλύψει 
τις ανάγκες της εκπαίδευσης του και να δείξει ότι η συμμετοχή του είναι πολύτιμη. 

Ζευγάρι με έναν φίλο: Εάν ένα παιδί έχει έναν συγκεκριμένο φίλο με τον οποίο δια-
τηρεί ήδη λεκτική ή πολύ καλή σχέση, φροντίζει ο εκπαιδευτικός να κάθονται μαζί 
ώστε να μειώσει την αναστολή του και να αυξήσει την πιθανότητα να μιλήσει στο σχο-
λικό περιβάλλον. 

Μικρές ομάδες εργασίας: Μερικά παιδιά αισθάνονται λιγότερο άγχος όταν κάνουν 
δραστηριότητες μέσα σε μια μικρότερη ομάδα και αυξάνονται οι πιθανότητες να μιλή-
σουν. Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν το θέμα της εργασίας σχετίζεται με τα 
ενδιαφέροντα του παιδιού. Τα παιδιά αισθάνονται πιο ενθουσιασμένα και μπορούν να 
διερευνήσουν τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν ή να χρησιμοποιήσουν τα ταλέντα 
τους για να αισθάνονται καλά με τον εαυτό τους. 

Χρόνος προετοιμασίας: Τα παιδιά με SM ωφελούνται πολύ από το να κάνουν προθέρ-
μανση στο σχολικό περιβάλλον πριν την επίσημη έναρξη του προγράμματος. Αυτό ε-
πιτρέπει στο παιδί να ασκεί λεκτική εξάσκηση στο περιβάλλον χωρίς την πίεση από 
την παρουσία του δασκάλου ή τους συμμαθητών του εκεί. Στην ιδανική περίπτωση, 
μετά το χρόνο προθέρμανσης με τους γονείς, ένας δάσκαλος μπορεί να εισέλθει στην 
τάξη, ενώ παράλληλα δίνει χώρο στον μαθητή και στους γονείς του. 

Εξωτερική υποστήριξη: Ανάλογα με το πόσο μειωμένη είναι η επικοινωνία του παι-
διού έχοντας τον θεραπευτή ή κάποιο άλλο άτομο που εκπαιδεύεται σε παρεμβάσεις 
σχολικού περιβάλλοντος θεραπείας να περνούν κάποιο χρόνο μέσα στην τάξη για να 
παρέχουν εξατομικευμένη υποστήριξη. 

Υποστηρικτικό υλικό: Συχνά για να αξιολογήσουν οι εκπαιδευτικοί σωστά τις απα-
ντήσεις του παιδιού ή την αναγνωστική του ικανότητα θα πρέπει να μελετήσουν 
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ηχογραφημένα αποσπάσματα από την ανάγνωση κειμένων στο σπίτι ή τις απαντήσεις 
που δίνει σχετικά με τα μαθήματα του. Επίσης μπορεί να χρειαστεί να γράφει με την 
χρήση μαγνητικού πίνακα καθώς πολλές φορές αδυνατεί να πιάσει κατάλληλα το μο-
λύβι ή ο θόρυβος του μολυβιού είναι αποτρεπτικός. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Η εκλεκτική αλαλία είναι μια διαταραχή μεταξύ της ψυχοπαθολογίας και των διαταρα-
χών λόγου-ομιλίας, εμποδίζοντας την επικοινωνία και αποκλείοντας τα άτομα αυτά 
από την κοινωνία. Ειδικότερα τα παιδιά συχνά δεν αποκτούν την εμπειρία για να γίνουν 
αποτελεσματικοί συνομιλητές, έχοντας μεγάλη δυσκολία να ξεκινήσουν, να διατηρή-
σουν και να αλλάξουν θέματα συζήτησης. 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση συνιστάται ταυτόχρονη θεραπεία με τη χρήση 
συμπεριφοριστικών στρατηγικών για να βοηθηθούν τα παιδιά να αισθάνονται πιο ά-
νετα να μιλούν και συνεδριών λογοθεραπείας και ψυχοθεραπείας. Η παρέμβαση θα 
πρέπει να αρχίζει σε πρώιμο στάδιο, ειδικά όταν τα παιδιά που παρουσιάζουν γλωσσική 
καθυστέρηση, με βασικό στόχο την βασική ανάπτυξη λεξιλογίου, γραμματική και συ-
ντακτική ανάπτυξη της γλώσσας. Απώτερος σκοπός είναι να ενισχυθεί η κοινωνική 
χρήση της γλώσσας: 

1. Περιγραφική γλώσσα (λεξιλόγιο και περιγραφή) 

2. Γραπτού λόγου/ έκθεσης (ενημέρωση και επεξήγηση) 

3. Αφηγηματική γλώσσα (αφήγηση) και 

4. Διάλογος για κοινωνική επικοινωνία (συζήτηση και αλληλεπίδραση). 

Χρειάζεται ωστόσο να διερευνηθούν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ άγχους, γνωστικών 
λειτουργιών και γλωσσικών ικανοτήτων σε διαφορετικά κομβικά σημεία της ανάπτυ-
ξης, αφού εξακολουθεί να είναι ασαφές πώς η διαταραχή επηρεάζει την πορεία της 
γλωσσικής ανάπτυξης μέσα από τη παιδική ηλικία και την εφηβεία, στα χρόνια κατά 
τα οποία αναπτύσσονται γλωσσικές δεξιότητες και είναι κρίσιμα για την ακαδημαϊκή 
επιτυχία. Επιπλέον, δεν είναι σαφές εάν η γλωσσική ανάπτυξη αρχίζει κανονικά, καθώς 
τα συμπτώματα της διαταραχής βελτιώνονται και πώς επηρεάζει την κοινωνική επικοι-
νωνία και συμπεριφορά στα επόμενα χρόνια.  
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Προσδοκίες μαθητών, που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, από 
τη συμμετοχή τους  σε προγράμματα συνεκπαίδευσης 

Χριστακόπουλος Ιωάννης  
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Διδάκτωρ 

ichristakopoulos@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα ποιοτική έρευνα αναδεικνύονται οι προσδοκίες των μαθητών, που φοι-
τούν στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, από τη συμμετοχή σε 
προγράμματα συνεκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταδεικνύουν ότι 
οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία επιθυμούν να διευρύνουν και να συνάψουν 
φιλίες με άλλους μαθητές που φοιτούν σε Γενικά Σχολεία. Η σύναψη φιλίας με μαθητές 
του Γενικού σχολείου, κατά την άποψή τους, θα τους δώσει την ευκαιρία να μάθουν, 
αφού αυτοί οι καινούργιοι συμμαθητές θα γίνουν οι μέντορές τους. Δεν απουσιάζει, 
ωστόσο, και η ανησυχία για το πώς θα αντιμετωπιστούν από τους καινούργιους συμ-
μαθητές τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: συνεκπαίδευση, ένα σχολείο για όλους 

Εισαγωγή 

Η κατάργηση και η εξάλειψη των κοινωνικών  και εκπαιδευτικών ανισοτήτων των α-
τόμων, με αναπηρίες, συνιστά αντικείμενο μελέτης και στόχο πολλών εθνικών πολιτι-
κών, ιδίως τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ μέχρι τα μέσα του 20ου 
αιώνα τα εκπαιδευτικά μοντέλα προωθούσαν το διαχωρισμό, δηλαδή την φοίτηση των 
μαθητών με αναπηρία στα ειδικά σχολεία και των τυπικών μαθητών σε σχολεία γενικής 
εκπαίδευσης, οι σύγχρονες προσεγγίσεις έχουν μεταβληθεί σημαντικά και ενισχύουν 
την ανάγκη για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός σχολείου για όλους  (De Boer, 
Timmerman, Pijl & Minaert, 2012). 

Ο θεσμός της συνεκπαίδευσης 

Σύμφωνα, ωστόσο, με τα σύγχρονα διεθνή δεδομένα, η εκπαίδευση των ατόμων με 
αναπηρία, βρίσκει σήμερα την έκφρασή της μέσα από την έννοια της συνεκπαίδευσης. 
Ανταποκρινόμενοι λοιπόν στις νέες προκλήσεις της παγκόσμιας κοινότητας, οι φορείς 
του αναπηρικού κινήματος, σε σχέση με τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, πρέπει να 
στραφούν στην πρακτική εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας τα 
παιδιά με αναπηρίες δεν αποκλείονται ή περιθωριοποιούνται σε Ειδικά Σχολεία αλλά 
αλληλεπιδρούν με την σχολική κοινότητα, αλληλεπιδρώντας έτσι και με την ίδια την 
κοινωνία. Ο θεσμός αυτός αποτελεί τη βάση της λειτουργίας του Σχολείου για Όλους, 
στο οποίο η διαφορετικότητα, σε όποιο επίπεδο της σχολικής ζωής κι αν εμφανίζεται, 
δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά αφορμή για μάθηση, γνώση και περαιτέρω βελτίωση ο-
λόκληρης της σχολικής κοινότητας, καταργείται κάθε απόπειρα κατηγοριοποίησης και 
αίρονται όλες οι πρακτικές του παραδοσιακού συντηρητικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος που επιδιώκει να διατηρεί μια σχέση ανισότητας και εξάρτησης εκείνων που 
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φέρουν τις ετικέτες από εκείνους που τις τοποθετούν. Η έμφαση λοιπόν στο γεγονός 
της αναπηρίας και των περιορισμών που αυτή υποτίθεται ότι επιβάλλει στο μαθητή που 
τη φέρει, μετατίθεται στον ίδιο τον μαθητή και τη μελέτη των προσωπικών εκπαιδευ-
τικών του αναγκών, στις οποίες το σχολείο οφείλει να ανταποκριθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και με μοναδικό γνώμονα το μέγιστο όφελός του (Σούλης, 2013). Η συ-
νεκπαίδευση αναφέρεται στη μέριμνα για την παροχή κατάλληλων διδακτικών και 
μορφωτικών εμπειριών σε όλους τους μαθητές, ώστε το σχολείο να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους, ανεξάρτητα από τα όποια ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που φέρουν. Στόχος της συνεκπαίδευσης είναι να δημιουργηθεί ένα 
Σχολείο για Όλους, το οποίο θα μπορεί να υποδέχεται κάθε μαθητή της συνοικίας, χω-
ρίς να αποκλείει κανέναν με το πρόσχημα ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
του (Σούλης, 2013). 

Νοητική καθυστέρηση 

Ο ορισμός που δίνεται από την 4η έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειρι-
δίου για τις Ψυχικές Διαταραχές (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders-DSM-IV) της Αμερικάνικης Ένωσης Ψυχιάτρων (American Psychiatric 
Association- APA), περιλαμβάνει τα εξής διαγνωστικά κριτήρια για τη νοητική υστέ-
ρηση: α) ύπαρξη νοητικού πηλίκου περίπου στο 70 ή πιο κάτω, όπως αυτό ορίζεται από 
τα ψυχομετρικά τεστ (για τα βρέφη, μία κλινική κρίση μίας σημαντικά κάτω από το 
μέσο όρο νοητικής λειτουργίας), β) ταυτόχρονη ύπαρξη ελλειμμάτων στην τωρινή προ-
σαρμοστική λειτουργικότητα (π.χ. η αποτελεσματικότητα ενός ατόμου στο να πετυχαί-
νει τα στάνταρ, που απαιτούνται για την ηλικία του/ της από την πολιτισμική ομάδα 
του/ της) σε τουλάχιστον δύο από τους ακόλουθες τομείς: επικοινωνία, αυτοεξυπηρέ-
τηση, ζωή μέσα στο σπίτι, κοινωνικές/ διαπροσωπικές δεξιότητες, χρήση των κοινοτι-
κών πόρων, αυτό-καθοδήγηση, λειτουργικές ακαδημαϊκές δεξιότητες, εργασία, ψυχα-
γωγία, υγεία και ασφάλεια, και γ) ηλικία έναρξης πριν από τα 18 χρόνια. 

Συνεργασία μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις βασικές αρχές της σχολικής ενσωμάτωσης, κάθε παιδί, θα 
πρέπει να εκπαιδεύεται μέσα στις συνηθισμένες τάξεις του σχολείου της γειτονιάς του, 
με τη προϋπόθεση ότι το σχολείο αυτό θα αναπροσαρμόζει τα προγράμματά του, έτσι 
ώστε να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες όλων των μαθητών του. Ένα τέτοιο σχολείο 
έχει όλα τα μέσα και τις υπηρεσίες, που χρειάζονται, για να υποστηρίξει το δάσκαλο 
της τάξης και τους μαθητές του (Πολυχρονοπούλου, 2004). Άλλωστε, δεν θα πρέπει να 
λησμονηθεί ότι, στα πλαίσια της κοινής σχολικής ζωής οι μαθητές με νοητική αναπηρία 
συναναστρέφονται με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, οι οποίοι αποτελούν γι’ αυ-
τούς πρότυπα μίμησης, τους παρέχουν πλήθος ερεθισμάτων και δρουν ως συνεργάτες. 
Συνεπώς, οι μαθητές με νοητική αναπηρία δεν χρειάζονται αποκλειστικά τους ενηλί-
κους εκπαιδευτικούς, αλλά μπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντες δράσης τους έχο-
ντας ως βοηθούς τους συνομήλικους συμμαθητές τους (Thomas & Loxley, 2001). 
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Η συνεργασία και η καθημερινή συμβίωση των μαθητών που παρουσιάζουν νοητική 
αναπηρία με τους υπόλοιπους μαθητές, επιτρέπει τη συστηματική εξάσκησή τους και 
τελικά την απόκτηση δεξιοτήτων που συνδέονται με την καθημερινή ζωή (Armstrong 
& Moore, 2004). Άλλωστε η αναπηρία δεν είναι τραγωδία, θεϊκή τιμωρία για τις αμαρ-
τίες των γονέων ή κατάρα που χρειάζεται τη συμπόνια και τη φιλανθρωπία των υπό-
λοιπων, «φυσιολογικών» ανθρώπων, αλλά θέμα αξιοπρέπειας και σεβασμού της ζωής 
σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της (Barnes & Mercer, 2003). 

Η σχολική ενσωμάτωση- ένταξη, αρχικά, έχει θετικές επιδράσεις γιατί το ειδικό σχο-
λείο απομονώνει τα παιδιά με ειδικές ανάγκες από τα παιδιά φυσιολογικής νοημοσύ-
νης. Επίσης αποφεύγεται ο στιγματισμός του παιδιού και η δημιουργία χαμηλών προσ-
δοκιών τόσο από το οικογενειακό όσο και από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ακόμα 
παρατηρείται καλύτερη απόδοση των παιδιών με νοητική υστέρηση σε  συνηθισμένες 
τάξεις παρά στο ειδικό σχολείο (Πολυχρονοπούλου, 2004). Αποδεικνύεται ότι η συν-
διδασκαλία και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνεργασία παιδιών με και χωρίς ειδικές 
ανάγκες, προωθεί το ενδιαφέρον των τελευταίων για μάθηση, διευρύνει τη συναισθη-
ματική τους κατάσταση, βελτιώνει την ικανότητα διαπροσωπικών σχέσεων και αυξάνει 
την αλληλοκατανόηση και αλληλοαποδοχή (Πολυχρονοπούλου, 2003). Tα κοινωνικά 
πρότυπα, που παρέχουν οι μαθητές χωρίς αναπηρία, φαίνεται ότι επιδρούν θετικά και 
στον γνωστικό τομέα, αφού αυξάνουν τη λειτουργικότητα, βελτιώνουν τη μέθοδο ερ-
γασίας και ευνοούν τη διερεύνηση των γενικών γνώσεων του μαθητή με αναπηρία (Πα-
ναγιωτίδου, Ευαγγελινού, Δουλκερίδου, Κόιδου & Μουρατίδου, 2009). 

Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3699, ΦΕΚ 199/2-10-2008) για την εκπαίδευση 
παιδιών με αναπηρία στην Ελλάδα, προβλέπονται τα εξής για τη δευτεροβάθμια επαγ-
γελματική εκπαίδευση:  Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια, στα οποία εγγράφονται 
απόφοιτοι δημοτικού σχολείου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης και στα οποία η φοίτηση 
διαρκεί πέντε έτη. Στα γυμνάσια αυτά εφαρμόζεται πρόγραμμα για την ολοκλήρωση 
της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης. Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια, στα οποία εγγράφονται απόφοιτοι του επαγγελ-
ματικού γυμνασίου και των ειδικών και γενικών γυμνασίων και λυκείων. Στα λύκεια 
αυτά η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη. 

Ένα σχολείο για όλους 

Σημαντικοί παράμετροι που διαμορφώνουν, σε καταλυτικό βαθμό, το σχολείο για ό-
λους είναι η κουλτούρα, το οργανωτικό πλαίσιο, η αναγνώριση της  όποιας διαφοράς 
και ο διευθυντικός ρόλος.  

Ο ρόλος της κουλτούρας 

Για να εφαρμοστεί η ιδέα της συνεκπαίδευσης στο σχολείο απαιτείται αφενός η καλ-
λιέργεια μιας αντίστοιχης κουλτούρας, στο πλαίσιο της οποίας να αναγνωρίζεται ότι 
κάθε άτομο έχει τη δική του αξία, και αφετέρου η ανάδειξη μιας στέρεης ιδεολογίας η 
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οποία να μπορεί να απαντά με πειστικό τρόπο σε θεμελιώδη ερωτήματα αναφορικά με 
το σκοπό της συνεκπαίδευσης, τους λόγους που επιβάλλουν την εφαρμογή της, αλλά 
και τις πρακτικές και τεχνικές που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της (Σούλης, 
2013). 

Η σημασία του οργανωτικού πλαισίου 

Το Σχολείο για Όλους επιχειρεί μια σαφή διάκριση ανάμεσα στη μειονεξία και στις 
συνέπειες που προκύπτουν από τη μειονεξία αυτή, απαλλάσσοντας το μαθητή από τις 
“ενοχές” για την κατάστασή του, καθώς αναδεικνύει τις ανεπάρκειες του περιβάλλο-
ντος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτού του μαθητή (Σούλης, 2013). 

Το  διδακτικό  πλαίσιο της συνεκπαίδευσης:η αναγνώριση της διαφοράς 

Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης, η κατανόηση, η αποδοχή και ο σεβασμός απέναντι 
στη διαφορά, πρέπει να αποτελούν βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους του Αναλυτικού 
Προγράμματος, οι οποίοι θα υλοποιούνται μέσα από συγκεκριμένες, προγραμματισμέ-
νες και σαφώς προσδιορισμένες στρατηγικές διδασκαλίας (Σούλης, 2013). 

O ρόλος της διεύθυνσης 

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3699, ΦΕΚ 199/2-10-2008)  οι διευθυντές των 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συμπράττουν με τους διευθυντές της γενικής εκπαίδευσης για το σχεδια-
σμό και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, με σκοπό τη διαμόρφωση θετικής στά-
σης και τη δημιουργία ευκαιριών αλληλοαποδοχής των μαθητών με και χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Μέθοδος 

Η  παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου--Απριλίου  
2017. Για τους σκοπούς της έρευνας, διεξήχθησαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με εννέα 
μαθητές (επτά αγόρια και δύο κορίτσια) του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Α-
γίου Δημητρίου οι οποίοι θα συμμετείχαν σε πρόγραμμα συνεκπαίδευσης με μαθητές 
του 3ου Γυμνασίου Αλίμου. Οι συνεντεύξεις ελήφθησαν στις αίθουσες διδασκαλίας του 
παραπάνω σχολείου οι οποίες ευγενικά παραχωρήθηκαν για τις ανάγκες της έρευνας. 
Ο ίδιος ο ερευνητής πραγματοποίησε τις συνεντεύξεις. Οι μαθητές κλήθηκαν να συζη-
τήσουν θέματα που σχετίζονται με τις προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους σε πρό-
γραμμα συνεκπαίδευσης. 
Πριν την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων είχε προηγηθεί δοκιμαστική συνέντευξη 
με μαθητή του σχολείου, προκειμένου να διαπιστωθεί η σαφήνεια και η καταλληλό-
τητα των ερωτήσεων. Μετά και την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων επακολούθησε 
απομαγνητοφώνηση των αποτελεσμάτων και αποδελτίωση τους στον ηλεκτρονικό υ-
πολογιστή.   

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας καταδεικνύουν ότι οι μαθητές που φοιτούν σε Ει-
δικά Σχολεία επιθυμούν να διευρύνουν και να συνάψουν φιλίες με άλλους μαθητές που 
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φοιτούν σε Γενικά Σχολεία. Η σύναψη φιλιών με συμμαθητές που φοιτούν στο Γυμνά-
σιο θα τους δώσει την ευκαιρία να μάθουν αφού θα γίνουν οι μέντορές τους. Δεν απου-
σιάζει, ωστόσο, και η ανησυχία για το τι θα συναντήσουν και το πώς θα αντιμετωπι-
στούν από τους καινούργιους συμμαθητές τους. 

Θα συναντήσω καινούργια πρόσωπα 

Στη παρούσα θεματική εντάσσονται οι αντιλήψεις των μαθητών ότι η συνεκπαίδευση 
αποτελεί ευκαιρία δημιουργίας φιλικών δικτύων και μάθησης. 

Tα πρόσωπα αυτά θα γίνουν φίλοι μου 

Ο Γιώργος μαθητής της ΄Δ τάξης πληροφορικής υποστηρίζει: «Είμαι χαρούμενος, γιατί 
θα γνωρίζουμε καινούργιους φίλους και δασκάλους. Θα κάνουμε μάθημα. Θα μάθουμε 
κάτι καινούργιο. θα αλλάξουμε περιβάλλον. Θα γνωρίσουμε και άλλα παιδιά. Έχω βαρε-
θεί να είναι μόνο αγόρια στο σχολείο». Ο Κώστας μαθητής της ΄Δ τάξης πληροφορικής 
σχολιάζει: «Έχω αγωνία. Θέλω να δω καμία καινούργια κοπέλα που να μου αρμόζει». 
H Φαίδρα μαθήτρια της ΄Δ τάξης  υφάσματος- ένδυσης υποστηρίζει: «θα συναντήσω 
κάποια καινούργια φίλη». O Μιχάλης σχολιάζει: «Θα πάω στο 3ο Γυμνάσιο Αλίμου. Θα 
συναντήσω τους φίλους μου και μου αρέσει. Είναι καλύτεροι από εμάς, γιατί ένας φίλος 
μου, μου έχει πει ότι στις εκδρομές δεν παίρνουν απουσίες». 
 

Tα πρόσωπα αυτά θα γίνουν δάσκαλοί μου 
Ο Γιώργος μαθητής της ΄Δ τάξης πληροφορικής σχολιάζει: «Είμαι χαρούμενος, γιατί 
θα γνωρίζουμε καινούργιους δασκάλους. Θα κάνουμε μάθημα. Θα μάθουμε κάτι και-
νούργιο. θα αλλάξουμε περιβάλλον».  Ο Αλέξανδρος σχολιάζει: «είμαι χαρούμενος. Εί-
ναι σαν μάθημα. Έχει να κάνει με το μάθημα μας. Δεν ξέρω τι καινούργιο θα μάθω». 
 

Αισθάνομαι ανησυχία 

Ωστόσο δεν απουσιάζει η ανησυχία για το τι θα αντιμετωπίσουν οι μαθητές στο και-
νούργιο σχολείο. Πηγή ανησυχίας είναι οι καινούργιοι συμμαθητές και η διαφορά με-
ταξύ του γενικού και ειδικού σχολικού πλαισίου. 

Η ανησυχία πηγάζει από τους καινούργιους συμμαθητές 

Ο Τάσος σχολιάζει: «θα νιώθω άβολα με τόσα παιδιά αλλά με τον χρόνο θα συνηθίσω». 
H Άννα υποστηρίζει: «τα παιδιά εκεί (στην συνεκπαίδευση) μπορεί να είναι διαφορετικά. 
Δεν ξέρω όμως τι διαφορετικό θα έχουν. Μια φίλη μου που πήγε εκεί την κοροιδεύανε 
επειδή δεν ήξερε να διαβάζει». 
 

Η ανησυχία προκύπτει από τη διαφορά 

O Σέργιος σχολιάζει: «το διαφορετικό είναι ότι λέγεται (εμείς λεγόμαστε) ειδικό σχο-
λείο». 
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Συμπεράσματα 

Αξίζει να σημειωθεί πως η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών μπορεί να αποτελέ-
σει πηγή μάθησης μέσα από τις ατομικές ιδιαιτερότητες και τις προσωπικές εμπειρίες 
τους, κατ΄ αντιστοιχία με την ίδια έννοια, που η συνεκπαίδευση μαθητών με ποικίλες 
διαφορές και χαρακτηριστικά, συμβάλλει στη διεύρυνση των γνώσεων, την προαγωγή 
και την ανάπτυξη του συνόλου της τάξης. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτή η συνεργασία, 
πρέπει οι συμμετέχοντες να ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια που δημιουργούνται από τις 
εκάστοτε κοινωνικές, γλωσσικές ή πολιτιστικές διαφορές τους, ώστε να δημιουργηθεί 
- αυτό που ο Ainscow (2007) ονομάζει – ένα ¨δίκτυο έρευνας¨(research network), στο 
οποίο συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο ενός, αλλά και άλλων σχολείων (Σούλης, 
2013). 

Προτάσεις 

Είναι απαραίτητη η ,περαιτέρω, προώθηση και θεσμοθέτηση της συνεκπαίδευσης των 
μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και των μαθητών που 
φοιτούν σε Γενικά Σχολεία. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο να δημιουργη-
θούν δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής. Τα δίκτυα 
αυτά θα πρέπει να υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς που είναι ευαισθητοποιημένοι 
σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, από εκπαιδευτικούς που οραματίζονται το 
ένα σχολείο για όλους τους μαθητές. Άλλωστε η συνεργασία αυτή μπορεί να φανεί 
πολλαπλά ωφέλιμη και για τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων. Ας μην λησμο-
νηθεί ότι στις τάξεις των σχολείων αυτών φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 
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Περίληψη 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, σεξουαλική πα-
ραβίαση, θεωρείται η συμμετοχή ή η έκθεση παιδιών και εφήβων σε πράξεις με σεξου-
αλικό περιεχόμενο, υποκινούμενες από ενήλικα, συνήθως, που έχει σχέση φροντίδας ή 
οικειότητας με το παιδί, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση ή/και ικα-
νοποίηση του ενήλικα. Χαρακτηριστικά του φαινομένου είναι η ανηλικιότητα του παι-
διού, η σχέση εξάρτησης ή εμπιστοσύνης μεταξύ δράστη και θύματος, η έλλειψη συ-
νειδητής κατανόησης της έννοιας και του περιεχομένου της πράξης αυτής, άρα και η 
έλλειψη συνειδητής συναίνεσης του παιδιού. Οι πράξεις αυτές παραβιάζουν, όχι μόνο 
τον αιμομικτικό φραγμό, αλλά και τις γενικότερες αντιλήψεις της κοινωνίας σχετικά 
με τις οικογενειακές σχέσεις και τα όρια των οικογενειακών ρόλων. (Αγάθωνος-Γεωρ-
γοπούλου, 1998). Στην εισήγηση αυτή παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τη σεξου-
αλική κακοποίηση των ανηλίκων που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα 
το φαινόμενο αλλά και το βαθμό του τραύματος που προκαλείται στα θύματα και τη 
θεραπευτική προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουμε. 

Λέξεις-Κλειδιά: σεξουαλική κακοποίηση παιδιών 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες το φαινόμενο της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης βρίσκε-
ται σε έξαρση. Oλοένα και περισσότερα παιδιά προσχολικής αλλά κι εφηβικής ηλικίας 
πέφτουν θύματα του σκληρού αυτού φαινομένου, καθώς όπως φαίνεται 1/4 ενήλικες 
κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στην παιδική τους ηλικία ( Radford, Corral, Bradley, 
Fisher, Bassett, Howat, et al., 2011). Πολλές από τις επιπτώσεις αυτού του είδους κα-
κοποίησης είναι ίσως μη αναστρέψιμες αφού το τραύμα που προκαλείται  ακολουθεί 
τα ανήλικα θύματα σ' όλη την ενήλικη ζωή τους. Πριν την ανάλυση των κυρίων θεμά-
των που αφορούν στο τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και τους επι-
πρόσθετους παράγοντες που το προκαλούν  είναι αναγκαίο να αναφερθεί ο ορισμός της 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, όπως αυτός διατυπώθηκε από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας (World Health Organization [WHO])  το 1999: «Παιδική σεξουαλική 
κακοποίηση είναι η συμμετοχή του παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα, πράξη της 
οποίας την έννοια και το περιεχόμενο δεν μπορεί να κατανοήσει το παιδί και δεν δια-
θέτει την κατάλληλη ωριμότητα ώστε να συναινέσει» (Αθανασοπούλου, 2013). 
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Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι ένα από τα πλέον ανησυχητικά φαινό-
μενα, αφού τα τελευταία χρόνια έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κοινωνικά πρό-
τυπα βίας, εξουσίας, ανδρικής κυριαρχίας συνοδευόμενα από φαινόμενα κοινωνικής 
απομόνωσης, σύγχυσης και ακύρωσης ρόλων και προσδοκιών στη σεξουαλική συμπε-
ριφορά διαπλέκονται και δημιουργούν συνθήκες σεξουαλικής θυματοποίησης και εκ-
μετάλλευσης των παιδιών, ενώ είναι δυνατόν να διευκολύνουν την εκδήλωση της. Η 
εκτίμηση της συχνότητας ενός τόσο άδηλου φαινομένου είναι δύσκολη, ακόμα και στις 
χώρες με υποχρεωτικά συστήματα αναφοράς. Πολλές περιπτώσεις κακοποιημένων σε-
ξουαλικά παιδιών μένουν αποσιωπημένες λόγω του ότι το θέμα αυτό θεωρείται ταμπού 
και τα ανήλικα θύματα αισθάνονται υπεύθυνα και ντρέπονται να το αποκαλύψουν. 
Πρόσθετη δυσκολία ενέχει ο ορισμός του προβλήματος, εφόσον το εύρος του περιλαμ-
βάνει ένα σύνολο πράξεων με ή χωρίς επαφή, διαφόρου σοβαρότητας και ποινικής ευ-
θύνης, με θύματα όλων των ηλικιών και με δράστες μέσα ή έξω από την οικογένεια 
(Κόσσυβα, 2010). 

Αιμομιξία 

Η αιμομιξία αναφέρεται σε οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα συμπεριλαμβανο-
μένης της συνουσίας, της θωπείας και της επίδειξης των γεννητικών οργάνων ανάμεσα 
στο παιδί και έναν φυσικό γονιό, πατριο/μητριά, συγγενή ή κηδεμόνα. Εδώ συμπερι-
λαμβάνονται παππούδες/γιαγιάδες, αδελφοί και αδελφές. Τα χαρακτηριστικά που δια-
κρίνουν τους δράστες είναι πολλά. Το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό, όμως, είναι ότι 
το παιδί υποβάλλεται σε μια διεργασία «εξαρτημένης μάθησης» και συχνά η αιμομι-
κτική σχέση συνεχίζεται για πολλά χρόνια. Η αιμομιξία είναι ο πιο συχνός τύπος μια 
τέτοιας κακοποίησης ενώ παρατηρείται συνηθέστερα από γονείς τοξικομανείς και ι-
διαίτερα αλκοολικούς, παρ’ όλα αυτά έχει παρατηρηθεί ότι η αιμομιξία συμβαίνει σε 
όλες τις κοινωνικές τάξεις και ότι αυτές οι «ανώμαλες σεξουαλικές πράξεις» διαπράτ-
τονται από «φυσιολογικούς» ανθρώπους. Ένα άλλο καθοριστικό ζήτημα που αφορά 
την αιμομιξία είναι το θέμα της συνενοχής. Εμφανίζεται σε περιπτώσεις όπου για πα-
ράδειγμα ο ένας από τους δύο γονείς επιτίθεται σεξουαλικά στο παιδί και ο άλλος είναι 
γνώστης της κατάστασης αυτής χωρίς όμως να προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί 
που κινδυνεύει. Συνήθως ο δεύτερος γονιός δυσκολεύεται να πιστέψει ότι συμβαίνει 
κάτι τέτοιο. Θεωρεί καλύτερο να το αποκλείσει ή να δείξει άρνηση στις σκέψεις αυτές 
(Ζαχαροπούλου, 2004). 

Παιδοφιλία 

Η παιδοφιλία αφορά την σεξουαλική επαφή με προεφηβικά αγόρια ή κορίτσια ή και τα 
δύο. Τα άτομα που έλκονται από κοριτσάκια συνήθως προτιμούν την ηλικία των 8-10 
ετών (ή και μικρότερα), ενώ αυτοί που έλκονται από αγόρια προτιμούν λίγο μεγαλύ-
τερα παιδιά. Η σημασία της διάκρισης ανάμεσα σε παιδεραστία και παιδοφιλία δεν 
αναιρεί τον άμεσο συσχετισμό τους. Παιδόφιλος είναι αυτός που διακατέχεται από ε-
παναλαμβανόμενες σεξουαλικές φαντασιώσεις, ορμές ή συμπεριφορές που περιλαμβά-
νουν σεξουαλική δραστηριότητα σχετιζόμενη με παιδιά (γενικότερα ηλικίας κάτω των 
13 ετών). Είναι τουλάχιστον 16 ετών και 5 χρόνια μεγαλύτερος από το παιδί που 
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εμπλέκεται στις σεξουαλικές ορμές του. Όταν το άτομο το οποίο αισθάνεται τις ορμές 
αυτές ασελγήσει σε ανήλικο άτομο θεωρείται παιδεραστής και όχι απλά παιδόφιλος. Η 
παιδοφιλία δεν περιλαμβάνει απαραιτήτως την προσπάθεια σεξουαλικής επαφής με α-
νήλικο, ενώ ο ειδικότερος όρος «παιδεραστία» αναφέρεται ακριβώς στην σεξουαλική 
πράξη (Ζαχαροπούλου, 2004). 

Παιδική πορνογραφία 

Το internet και η χρήση των κινητών τηλεφώνων έχουν γίνει ένα ακόμη μέσο σεξουα-
λικής κακοποίησης παιδιών (π.χ. η τυχαία ή εσκεμμένη θέαση πορνογραφικού υλικού 
από παιδιά στο internet, η προσέγγιση εφήβων από ενήλικες με στόχο να τους παρασύ-
ρουν σε κάποια σεξουαλική δραστηριότητα, η φωτογράφηση παιδιών από μεγαλύτερα 
παιδιά ή ενήλικες και η διανομή των φωτογραφιών τους κ.α.) Στις μορφές της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης θα πρέπει να αναφέρουμε το φαινόμενο της οργανωμένης 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων για την απόκτηση οικονομικού κέρδους με τις 
μορφές της διακίνησης (trafficking), της πορνείας και της πορνογραφίας (Αθανασο-
πούλου, 2013).  

Μορφές παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων πιστεύει σε μια διαστρεβλωμένη μορφή παιδι-
κής σεξουαλικής κακοποίησης. Δέχεται συνήθως πως ένα παιδί κακοποιείται σεξουα-
λικά μόνο όταν έρθει σε στενή σωματική επαφή με το δράστη, ωστόσο η σεξουαλική 
κακοποίηση ανηλίκων δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή τη μορφή της θυματοποίησης. 
Σύνηθες  φαινόμενο αποτελεί επίσης η κακοποίηση ανήλικου χωρίς το θύμα να υποστεί 
τη σωματική επαφή.  

Σεξουαλική κακοποίηση στενής σωματικής επαφής: Η στενή σωματική επαφή είναι μία 
από τις πιο επώδυνες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης για το θύμα καθώς οι κακου-
χίες στις οποίες υποβάλλεται αποτελούν αιτία των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που 
το ακολουθούν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Η μορφή αυτή διακρίνεται στις 
πράξεις διείσδυσης και στις μη διεισδυτικές πράξεις. 

Σεξουαλική κακοποίηση χωρίς σωματική επαφή: Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση 
αρκετές φορές αφορά δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνουν τη στενή σωματική ε-
παφή. Τέτοιου είδους δραστηριότητες μπορεί να είναι η επιδειξιμανία, η παρενόχληση 
με τη μορφή ερωτικών προτάσεων ή άσεμνων σχολίων προς το ανήλικο θύμα , η εν-
θάρρυνση δύο παιδιών για σεξουαλική επαφή μεταξύ τους , η έκθεση του παιδιού σε 
πορνογραφικό υλικό ή σε σεξουαλικές πράξεις ενηλίκων καθώς και η παιδική πορνο-
γραφία που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις ( Finkelhor, 1994. 
WHO, 1999. NSPCC, 2013). 

Προφίλ θυτών 

Η πλειοψηφία των θυτών είναι άντρες με το ποσοστό να ανέρχεται στο 90% ( Ullmann 
& Hilweg, 1999). Οι παιδόφιλοι καταφεύγουν συνήθως σε ειδικό σχεδιασμό κι εκτέ-
λεση στρατηγικών (π.χ. δώρα, παιχνίδια με το θύμα, ανταλλαγή μυστικών κ.τ.λ.) 
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προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του θύματος , όπως αναφέρθηκε σε προη-
γούμενα κεφάλαια ( WHO, 1999). Η ψυχολογική και σωματική κατάσταση των δρα-
στών μπορεί να είναι είτε ασθενής είτε να είναι άνθρωποι απόλυτα υγιείς και συνειδη-
τοί. Μία επιπλέον κατηγορία αποτελούν οι νέοι δράστες κάτω των 18 ετών . Μεταξύ 
αυτών των δραστών συμπεριλαμβάνονται οι φίλοι του θύματος αλλά και τα μεγαλύ-
τερα αδέρφια , όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ακόμη στους δράστες της κατηγορίας 
συγκαταλέγονται έφηβοι συνομήλικοι του θύματος, οι οποίοι παρασύρουν το θύμα σε 
ραντεβού με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση  (Αθανασοπούλου, 2013). 

Προφίλ θυμάτων 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των θυμάτων που υπόκεινται στην παιδική σεξουαλική κακο-
ποίηση είναι κορίτσια. Σύμφωνα με έρευνες κακοποιούνται σεξουαλικά  1 στα 5 κορί-
τσια και 1 στα 10 αγόρια ( Stoltenbogh, Ijzedoorn, Euser, & Bakermans – Kramemburg, 
2011). Ο μέσος όρος ηλικίας των θυμάτων είναι 7 – 13 ετών ενώ το 20% των περιπτώ-
σεων αντιστοιχεί σε μικρότερη ηλικία. Οι ανήλικοι που πέφτουν συνήθως θύματα σε-
ξουαλικής κακοποίησης είναι παιδιά χωρισμένων γονιών και παιδιά με βίαιους ή εθι-
σμένους στο αλκοόλ ή τα ναρκωτικά γονείς. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα παιδιά που 
δέχονται την απόρριψη από έναν γονιό με αποτέλεσμα να εμπιστευτούν τον ενήλικα – 
δράστη που θα προσπαθήσει να τα πλησιάσει με κάθε είδους στρατηγικές και τεχνά-
σματα. Η συνηθέστερη περίπτωση παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης είναι αυτή με 
θύματα ανήλικους με ειδικές ανάγκες . Τα παιδιά αυτά μπορεί να έχουν είτε κάποια 
σωματική δυσκολία ( π.χ. τύφλωση) είτε κάποια νοητική καθυστέρηση . Τα συγκεκρι-
μένα θύματα είναι τρεις φορές πιο πιθανό να κακοποιηθούν σεξουαλικά και μάλιστα ο 
δράστης τις περισσότερες φορές είναι ο ίδιος ο φροντιστής 
https://www.hamogelo.gr/gr/el/ta-nea-mas/mistikialithia/. 

Οι τραυματικές επιπτώσεις της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων 

Η εικόνα του παιδιού που έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση έχει τόσο σωματικό 
όσο και ψυχολογικό αντίκτυπο. Μερικές επιπτώσεις που συμβάλλουν στην εικόνα αυτή 
είναι:  

• Απομόνωση  
• Υπέρμετρη ενασχόληση με σεξουαλικά θέματα  
• Ανάρμοστη σεξουαλική συμπεριφορά  
• Διαταραχές συμπεριφοράς, επιθετικότητας 
• Καταθλιπτικά στοιχεία, άγχος, αναστολή  
• Σύγχυση συναισθημάτων, αμφιθυμία 
• Διαταραχές στη μάθηση και τη συγκέντρωση, απότομη πτώση της σχολικής επίδοσης, 

φόβος και αποφυγή σχολικής επίδοσης  
• Έντονη άρνηση για συμμετοχή σε σωματική άσκηση ή για αλλαγή ρούχων στη γυμνα-

στική, στο ελεύθερο παιχνίδι, στην κολύμβηση, υπαινιγμοί σεξουαλικής δραστηριότη-
τας με λέξεις, παιχνίδια ή ζωγραφιές, 
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• Παραμέληση υγιεινής του σώματος, που αλλάζει, ως αποτέλεσμα της απώλειας εκτί-
μησης εαυτού, της αυτοεκτίμησης  

• Διαταραχές του ύπνου, οι οποίες έχουν σχέση με επίμονους εφιάλτες (Ronan et` al, 
2009). 

Αναγνώριση συμπτωμάτων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου 

• Απόσυρση και ενδοστρέφεια 
• Σεξουαλικές γνώσεις ή συμπεριφορά που δεν ταιριάζουν με την ηλικία του παιδιού 
• Επίμονος αυνανισμός, συχνά σε ακατάλληλο περιβάλλον 
• Προκλητική συμπεριφορά απέναντι σε ενήλικες και ανάρμοστα φιλιά 
• Συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα προς ενήλικες και παιδιά 
• Δυσκολεύεται να καθίσει ή και να περπατήσει 
• Ξαφνικά αρνείται να πάρει μέρος σε ασκήσεις γυμναστικής ή οποιαδήποτε άλλη πα-

ρεμφερή δραστηριότητα 
• Αναφέρει (το ίδιο ή οι γονείς του) ότι βλέπει εφιάλτες ή/και ότι βρέχει το κρεβάτι του 

τη νύχτα 
• Αναφέρει ότι έχει κακοποιηθεί (Λαμπάκη, 2012). 

Αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση του κακοποιημένου παιδιού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων, που εντάσσονται: ι) στη σωματική, ιι) στην ψυχική και ιιι) στην κοι-
νωνική θεραπεία αυτού.  

 ι) Σωματική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η σωματική θεραπευτική αντιμετώπιση περι-
λαμβάνει:  

• Τη φροντίδα που παρέχεται στο νοσοκομείο, όπως: περιποίηση τραυμάτων, εγκαυ-
μάτων - ενυδάτωση παιδιού σε περιπτώσεις αφυδάτωσης - χειρουργική αντιμετώπιση 
τραυμάτων 

• Ξενώνες κρίσης. Η προστασία του παιδιού - θύματος, σε πλαίσιο παιδικής προστα-
σίας, όταν χρειάζεται, αποτελεί μέρος από τη θεραπεία κάτω από ορισμένες προϋποθέ-
σεις. 

Βασική προϋπόθεση είναι το πρώτο πλαίσιο να έχει τη μορφή του «ξενώνα - κρίσης», 
έτσι ώστε το παιδί να αισθανθεί άμεση ασφάλεια. 

ιι) Ψυχική θεραπευτική προσέγγιση. Τα εξωτερικά τραύματα ενός κακοποιημένου παι-
διού γρήγορα φεύγουν, οι εσωτερικές, όμως, πληγές που αφήνουν αυτά, δύσκολα θε-
ραπεύονται γιατί, όποια κι αν είναι η μορφή της κακοποίησης, η ψυχική σφαίρα του 
παιδιού διαταράσσεται. Άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, πάντα όμως, με βλα-
πτικές συνέπειες για την εξέλιξη του 
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ιιι) Κοινωνική θεραπευτική προσέγγιση. Με τον όρο αυτό εννοούμε τις δραστηριότητες 
που αναλαμβάνει η κοινωνία, το κράτος και που συμβάλλουν στη θεραπεία του κακο-
ποιημένου παιδιού. Αυτές περιλαμβάνουν: 

• Προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ευκαιρίες επαγγελματικής απασχό-
λησης για την κοινωνική επανένταξη των παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση  

• Ποινικές διατάξεις  

• Αστικές διατάξεις (Κόσσυβα, 2010). 

Συμπεράσματα 

Τα άτομα με ιστορία σεξουαλικής κακοποίησης είναι πιθανότερο να αναπτύξουν ψυ-
χιατρικά προβλήματα, αποδιοργανωμένο ύφος σκέψης και συμπεριφοράς, καθώς βρί-
σκονται σε μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν διάφορα αναπτυξιακά προβλήματα, ανησυ-
χία, κατάθλιψη, συμπτώματα άγχους, μαθησιακές δυσκολίες (για τα παιδιά) και ήπια 
νοητική στέρηση. Επίσης, η ανασφάλεια, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κατάχρηση αλ-
κοόλ και ναρκωτικών, η κοινωνική απόσυρση, η αυτοκτονία, η δυσκολία στη διαμόρ-
φωση σταθερών διαπροσωπικών και εργασιακών σχέσεων, ακόμα η ανικανότητα των 
ατόμων που έχουν κακοποιηθεί να αγαπήσουν και να εμπιστευτούν τους άλλους και 
τέλος η απουσία δημιουργικότητας και ενθουσιασμού είναι κάποιες από τις συνέπειες 
της κακοποίησης τόσο στην παιδική ηλικία όσο και στην ενήλικη ζωή (Αθανασοπού-
λου, 2013). 

Οι συνέπειες της σεξουαλικής κακοποίησης (άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθε-
σμες) στην ψυχική υγεία των παιδιών και εφήβων: 

• η σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία έχει τεκμηριωθεί πλέον ότι σχε-
τίζεται με ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών επιπτώσεων που μπορούν συχνά να συνεχίζο-
νται και στην ενήλικη ζωή και να προκαλούν σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας 

• οι επιπτώσεις είναι συχνά και τα σημεία που οδηγούν στην αποκάλυψη της σεξουα-
λικής κακοποίησης, παρότι αξίζει να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται για ειδικά συ-
μπτώματα - εξάλλου ένα σεξουαλικά κακοποιημένο παιδί είναι ένα πολυθυματοποιη-
μένο παιδί, μιας που όλες οι μορφές της κακοποίησης συνήθως συνυπάρχουν στις πε-
ριπτώσεις αυτές 

• είναι πιθανό, επίσης, για ένα μεγάλο διάστημα να μην υπάρχουν σημάδια συνέπειες: 

οι συνέπειες εξαρτώνται από ένα πλήθος παραγόντων και η μορφή τους σχετίζεται - 

μεταξύ των άλλων - και με την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού. 

Όλοι μας από μέρους μας, για να φέρουμε τον χαρακτηρισμό του ευαίσθητου και συ-
νειδητοποιημένου πολίτη, θα πρέπει να ενημερώνουμε αμέσως για κάθε περιστατικό 
που πέφτει στην αντίληψή μας και αφορά παιδί σε κίνδυνο και όχι να αγνοούμε την 
πραγματικότητα. Διαφορετικά η ανοχή είναι συνενοχή (Κόσσυβα, 2010). 
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Περίληψη 

Η Αγγλική γλώσσα  είναι η πρώτη ξένη γλώσσα που καλούνται να μάθουν οι μαθητές 
στο Ελληνικό σχολείο. Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) πολλές 
φορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν ικα-
νοποιητικά. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να  εξετάσει  την αποτελεσματικότητα 
της παραδοσιακής αλλά και της πολυαισθητηριακής προσέγγισης στη διδασκαλία των 
Αγγλικών στα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Βασικό μεθοδολογικό εργα-
λείο αποτέλεσαν τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε μαθητές Ειδικής αλλά και τυπι-
κής ανάπτυξης με σκοπό τη διερεύνηση του προτιμώμενου στυλ μάθησής τους. Ένα 
δεύτερο ερωτηματολόγιο δόθηκε και σε Καθηγητές Αγγλικών-Ειδικούς παιδαγωγούς 
ώστε να καταγραφεί η μέθοδος που χρησιμοποιούν αλλά και οι γνώσεις τους σχετικά 
με τη πολυαισθητηριακή μέθοδο. Στη συνέχεια έγιναν πειράματα με διδασκαλία Αγ-
γλικής μέσω της πολυαισθητηριακής αλλά και της παραδοσιακής  σε μαθητές τυπικής 
αλλά και Ειδικής με σκοπό να διερευνηθεί ποια προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι μαθητές τυπικής αλλά και μη τυπικής 
ανάπτυξης ανταποκρίνονται καλύτερα μετά τη πολυαισθητηριακή εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πολυαισθητηριακή προσέγγιση, Εκμάθηση Αγγλικών, Στυλ μάθη-
σης, Παραδοσιακή μέθοδος, Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. 

ΘΕΩΡΙΑ 

Διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Ο αριθμός των μαθητών της ξένης γλώσσας με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) 
στο σχολείο έχει αυξηθεί σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο στις Ηνωμένες Πολι-
τείες (National Center for Education Statistics, 2011) όσο και στην Ευρώπη 
(Organization for Economic Co-operation and Development, 2009). Δεδομένου του με-
γάλου αριθμού μαθητών ξένης γλώσσας, είναι αξιοσημείωτο ότι αυτοί οι μαθητές έ-
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χουν υψηλότερα ποσοστά εγκατάλειψης και ελάχιστη πρόοδο. Σύμφωνα με μια πρό-
σφατη μελέτη περίπτωσης που σχετίζεται με τη δυσλεξία και την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, (Gustavsson, 2013) οι δυσλεκτικοί μαθητές συχνά αντιμετωπίζουν σημαντι-
κές δυσκολίες.  

Πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

Οι παραδοσιακές μέθοδοι και τεχνικές βασίζονται στη μορφολογία και στη φωνολογία 
των λέξεων και δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η τυπική διδασκαλία της ορθογραφίας στο 
σχολείο, η οποία στηρίζεται στην παραδοσιακή ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γρα-
φής του παιδιού (Παντελιάδου 2000). Όμως, οι μαθητές με ΕΜΔ, προκειμένου να βελ-
τιώσουν την ορθογραφική τους ικανότητα, θα πρέπει να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα βελτίωσης της ορθογραφίας, τα οποία δεν έχουν σχέση με την παραδο-
σιακή σχολική διαδικασία, επειδή οι παραδοσιακές μέθοδοι και τεχνικές, όταν απευθύ-
νονται στους μαθητές με ΕΜΔ, δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά. Οι προτεινόμενες 
προσεγγίσεις υποστήριξης για μαθητές με ΕΜΔ συνήθως περιλαμβάνουν άμεση διδα-
σκαλία, συνθετική και αναλυτική διδασκαλία (Ganschow & Sparks, 2000). 

Παρόλα αυτά και με τη πάροδο των χρόνων έχουν βρεθεί προσεγγίσεις οι οποίες βοη-
θούν τα παιδιά με ΕΜΔ να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στην εκμάθηση της ξένης γλώσ-
σας. Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση περιλαμβάνει τη χρήση διαφορετικών αισθή-
σεων στη διαδικασία μάθησης όπως την οπτική, απτική και κινητική και φαίνεται να 
βελτιώνει τη φωνολογική ενημερότητα  των μαθητών της ξένης γλώσσας (Everatt et 
al., 2013). 

Το μαθησιακό στυλ μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Πολλοί εκπαιδευτικοί, θεωρητικοί και ερευνητές θεωρούν τον τρόπο μάθησης ως ση-
μαντικό παράγοντα στη διαδικασία εκμάθησης και συμφωνούν ότι η ενσωμάτωσή του 
στην εκπαίδευση έχει αξία στη διευκόλυνση της μάθησης για τους μαθητές (Kazu, 
2009).  

Το μοντέλο VARK  (Visual, Aural, Read/Write, and Kinesthetic ) κατηγοριοποιεί τη 
μάθηση των μαθητών με βάση το νευρικό σύστημα που προτιμάται κατά τη λήψη πλη-
ροφοριών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη καθοδήγηση εκπαιδευτών στην επιλογή 
στρατηγικών μάθησης και αξιολόγησης. Εστιάζει στα μαθησιακά στυλ ως αισθητη-
ριακά βασισμένους τρόπους μάθησης που ποικίλλουν από άτομο σε άτομο. Τα τρία 
κύρια στυλ μάθησης - οπτικό, ακουστικό και κιναισθητικό - λέγεται ότι περιλαμβάνουν 
διαφορετικά συστήματα, μέσω των οποίων ερμηνεύονται οι καθημερινές μας εμπειρίες 
(Smith, 1996). 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Πολυαισθητηριακή εκπαίδευση και εκμάθηση αγγλικών σε μαθητές με ΕΜΔ 
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Η χρήση της πολυαισθητηριακής προσέγγισης έχει εξεταστεί σε αρκετές πειραματικές 
μελέτες με σκοπό τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της, όσο αφορά στους 
μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όχι μόνο στην εκμάθηση των ξένων γλωσ-
σών αλλά και της μητρικής τους γλώσσας. Η έρευνα της Farkus (2003) όσο αφορά στη 
πολυαισθητηριακή διδασκαλία έδειξε ότι οι μαθητές σημείωναν υψηλότερη επίδοση 
όταν χρησιμοποιούσαν όλες τις αισθήσεις τους και όχι μόνο την όραση και την ακοή. 
Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η διδασκαλία με τη χρήση πολύ-αισθητηριακών τεχνικών 
είναι εξίσου αποτελεσματική και για τα παιδιά με δυσλεξία. Πρόκειται για παραδοσια-
κές δομημένες τεχνικές των Orton-Gillingham-Stillman, οι οποίες επικεντρώνονται 
στη διδασκαλία κανόνων αντιστοίχισης γραφημάτων -φωνημάτων (Στασινός, 2003). 

Επιβεβαιώνεται πως η χρήση της πολυαισθητηριακής και άμεσης διδασκαλίας έχει α-
ποδειχθεί να βοηθά τους μαθητές με ΕΜΔ και μετά το 2003 (Vear & Edwards, 2007). 
Ο Sarkadi (2008) σε μια εμπειρική μελέτη στο ουγγρικό πλαίσιο της διδασκαλίας της 
αγγλικής ως ξένης έδειξε ότι η χρήση πολυαισθητηριακών τεχνικών βοηθά σημαντικά 
στη βελτίωση του λεξιλογίου των παιδιών με ΕΜΔ. Το 2009, οι καθηγητές Schneider 
και Evers (2009) διενήργησαν μια μελέτη στην οποία συνεργάστηκαν αρκετοί μαθητές 
της αγγλικής γλώσσας που μιλούσαν γερμανικά, εβραϊκά και αγγλικά ως δεύτερη 
γλώσσα κατά τη δοκιμή στρατηγικών διδασκαλίας πολυαισθητηριακής προσέγγισης. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι στρατηγικές της πολυαισθητηριακής εκπαίδευσης βα-
σίζονται σε στοιχεία και μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε γλώσσα καθώς υ-
ποστηρίζονται από μια ποικιλία πόρων διδασκαλίας για να βοηθήσουν τους εκπαιδευ-
τές στην υποστήριξη  των μαθητών της αγγλικής γλώσσας να βελτιώσουν τις δεξιότη-
τές τους στη γλώσσα αυτή (Schneider & Evers,2009). Σε μια μεταγενέστερη έρευνα 
και σύμφωνα με τους Alipour, Gorjian, and Saffarian (2012) οι εκπαιδευτικοί έχουν 
εφαρμόσει μια σειρά πολυαισθητηριακών προσεγγίσεων για να κάνουν τη μάθηση πιο 
πλούσια και πιο ενθαρρυντική για τους μαθητές. 

Παρά τα παραπάνω, σε έρευνα των Folakemi και Adebayo,  οι περισσότεροι δάσκαλοι 
δεν κατάφεραν να δουν τη σημασία της χρήσης  της πολυαισθητηριακής μεθόδου στην 
τάξη διδασκαλίας ξένων γλωσσών και το αποτέλεσμα ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος 
των μαθητών οι οποίοι βαρέθηκαν (Folakemi & Adebayo, 2012). 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών που μαζικά επιβεβαιώνουν την άποψη πως 
με την κατάλληλη μέθοδο τα παιδιά με ΕΜΔ είναι πια σε θέση να χειριστούν μια ξένη 
γλώσσα,  έρχονται σε αντίθεση με τον Johansson (2006), ο οποίος συνιστά ότι οι μα-
θητές με ΕΜΔ θα πρέπει να εξαιρούνται από την εκμάθηση Αγγλικών ως ξένη γλώσσα. 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφική αλλά και την ερευνητική ανασκόπηση διατυ-
πώνονται τα παρακάτω ερωτήματα, με στόχο να απαντηθούν μέσω της παρούσας ερ-
γασίας: 
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1. Οι μαθητές με ΕΜΔ αλλά και τυπικής ανάπτυξης προτιμούν την πολυαισθητηριακή ή 
την παραδοσιακή διδασκαλία αναφορικά με το ξεχωριστό μαθησιακό τους στυλ; 

2. Θα συμπίπτουν οι απαντήσεις των καθηγητών με αυτές των μαθητών σχετικά με τη 
προτιμώμενη προσέγγιση διδασκαλίας αλλά και μάθησης και των δυο; 

3. Σε ποια μέθοδο θα ανταποκριθούν καλύτερα οι μαθητές με ΕΜΔ αλλά και οι μαθητές 
τυπικής ανάπτυξης; 

4. Υπάρχει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στην επίδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 
αλλά και αυτών με ΕΜΔ μετά την πολυαισθητηριακή προσέγγιση; 

5. Ποια μέθοδο προτιμούν οι εκπαιδευτικοί ως προς τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε 
μαθητές με ΕΜΔ; 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Είδος Έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική μέθοδος, με τη 
χορήγηση ερωτηματολογίων κλειστού τύπου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Αγ-
γλικής Γλώσσας, αλλά και ειδικούς παιδαγωγούς που διδάσκουν την αγγλική γλώσσα 
ως ξένη. Για τα ερωτηματολόγια προς τους εκπαιδευτικούς επιλέχθηκε η μέθοδος της 
τυχαίας δειγματοληψίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 90 ενήλικες εκπαιδευτικοί και 10 
ανήλικοι μαθητές. Για τους ανήλικους συμμετέχοντες, προτιμήθηκε η συγκεκριμένη 
δειγματοληψία, με τους ανήλικους συμμετέχοντες – μαθητές- να προέρχονται από το 
περιβάλλον της ερευνήτριας. Οι μαθητές ανήκουν και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμί-
δες. Συγκεκριμένα στην έρευνα συμμετείχαν 10 ανήλικοι μαθητές (Ν=10), εκ των ο-
ποίων οι δύο ήταν 8 ετών, άλλοι δύο 9 ετών, δύο μαθητές 10 ετών και τέσσερις μαθητές 
12 ετών (Μ=8 έτη). Οι δέκα μαθητές χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, τους μαθητές 
τυπικής ανάπτυξης και τους μαθητές με ΕΜΔ, και στην κάθε κατηγορία ανήκουν πέντε 
(5) συμμετέχοντες. Οι έξι (6) μαθητές ήταν κορίτσια και οι τέσσερις (4) αγόρια. Η 
διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο χώρο του κολλεγίου. 
Στους συμμετέχοντες δόθηκαν ενημερωτικές επιστολές και φόρμες συγκατάθεσης, στις 
οποίες περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία, ο σκοπός της έρευνας καθώς τα στοι-
χεία επικοινωνίας της ερευνήτριας, σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη να επικοινωνή-
σει κάποιος συμμετέχων για περεταίρω διευκρινήσεις. Επίσης, πριν την έναρξη της 
συλλογής δεδομένων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι τα δεδομένα θα χρησιμο-
ποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της τρέχουσας έρευνας, και θα παρα-
μείνουν αποθηκευμένα μέχρι να ολοκληρωθεί η διεξαγωγή των αναλύσεων σε χώρο 
όπου πρόσβαση θα έχει αποκλειστικά η ερευνήτρια και ο επόπτης της έρευνας 
(Creswell, 2012). Επιπρόσθετα, γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες ότι έχουν την 
επιλογή να αποχωρήσουν από την έρευνα όποια στιγμή επιθυμούν και να αποσύρουν 
τα δεδομένα τους πριν την έναρξη της ανάλυσης των αποτελεσμάτων (British Psycho-
logical Society, 2006). Η παροχή αυτής της δυνατότητας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τα 
παιδιά, επειδή θα μπορούν να αποχωρήσουν εάν αισθανθούν οποιαδήποτε στιγμή δυ-
σφορία ή πίεση, κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Παράλληλα, διαβε-
βαιώθηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των ανήλικων συμμετεχόντων ότι τηρείται 
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πλήρεις ανωνυμία και ότι τα δεδομένα είναι απόρρητα (BPS, 2006). Κρίθηκε σκόπιμο 
να ενημερωθούν οι γονείς αναλυτικά, πριν τη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των 
ανήλικων παιδιών στην έρευνα, αναφορικά με την ερευνητική διαδικασία, ώστε να δια-
σφαλίσουν ότι τα παιδιά δεν θα αισθανθούν δυσφορία και ότι η ερευνητική διαδικασία 
δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για την ψυχική και σωματική ακεραιότητα των παιδιών. 

Στο πειραματικό μέρος της έρευνας, γίνεται σύγκριση των δύο μεθόδων διδασκαλίας 
της παραδοσιακής και της πολυαισθητηριακής μεθόδου, ως προς την αποτελεσματικό-
τητά της για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία. 

Όσον αφορά τους ερευνητικούς περιορισμούς τη παρούσας μελέτης, είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ο περιορισμένος αριθμός των ανήλικων συμμετεχόντων, καθότι η κάθε 
ομάδα μαθητών, τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες α-
ποτελείτο από πέντε (5) συμμετέχοντες. Η χρήση μεγαλύτερου δείγματος συμμετεχό-
ντων ενδεχομένως θα μπορούσε να αναδείξει περισσότερα στατιστικά σημαντικά ερευ-
νητικά ευρήματα, ενώ ενδεχομένως και να επηρέαζε και τους μέσους όρους των απα-
ντήσεων των μαθητών στα τεστ, ιδιαίτερα στη δοκιμασία της απομνημόνευσης των 
λέξεων. 

Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων και Ερευνητικά Εργαλεία 

Για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της πολυαισθητηριακής μεθόδου για τη 
διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως ξένης σε μαθητές με ΕΔΜ σε σύγκριση με την 
αποτελεσματικότητα της παραδοσιακής μεθόδου για τους ίδιους μαθητές, χρησιμοποι-
ήθηκαν τρία ερευνητικά εργαλεία, δύο για τους ανήλικους μαθητές και ένα για τους 
εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, για την διερεύνηση των ερευνητικών υποθέσεων που 
αφορούσαν στην ανταπόκριση των μαθητών στην πολυαισθητηριακή και την παραδο-
σιακή μέθοδο διδασκαλίας, κρίθηκε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο VARK  
(Fleming & Miles, 1992).  Όσο αφορά στο ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 
για τη συλλογή δεδομένων από τους ενήλικες εκπαιδευτικούς, χορηγήθηκε το ερωτη-
ματολόγιο “Language School Teachers and Dyslexia” , το οποίο σχεδιάστηκε από  την 
Ševčíková, στο πλαίσιο ερευνητικής εργασίας σχετικής με τη διδασκαλία ξένης γλώσ-
σας σε μαθητές με δυσλεξία (Ševčíková, 2012).  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στάσεις εκπαιδευτικών απέναντι στην αποτελεσματικότητα της πολυαισθητηριακής 
μεθόδου διδασκαλίας 

Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να προτιμούν την πολυαισθητηριακή 
μέθοδο διδασκαλίας από την παραδοσιακή, όταν διδάσκουν αγγλικά σε παιδιά με ειδι-
κές μαθησιακές δυσκολίες (Μ= 3.38, sd=.967,  Ν=90). Επίσης, φαίνεται ότι οι συμμε-
τέχοντες εκπαιδευτικοί γνωρίζουν επαρκώς πώς να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της 
πολυαισθητηριακής μεθόδου μέσα στην τάξη, όπως φαίνεται και από τον μέσο όρο 
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Μ=3.10 (sd=.794, N=90), ενώ δηλώνουν ότι γνωρίζουν και ότι οι περισσότεροι μαθη-
τές με ΕΜΔ προτιμούν τις μεθόδους διδασκαλίας που απαιτούν την εμπλοκή περισσό-
τερων αισθήσεων, κατά μέσο όρο Μ=3.69, (sd=.554, N=90). Τέλος οι συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι είναι αρκετά αληθές ότι οι μαθητές με ΕΜΔ ανταποκρίνο-
νται πιο αποτελεσματικά μετά από διδασκαλία με τη χρήση πολυαισθητηριακής μεθό-
δου, με μέσο όρο Μ= 2.96 (sd=.973, N=90), ενώ πιστεύουν ότι είναι σχεδόν απόλυτα 
αληθές ότι η πολυαισθητηριακή μέθοδος είναι ιδανική για τη διδασκαλία ξένων γλωσ-
σών σε μαθητές με ΕΜΔ , με μέσο όρο Μ=3.43 (sd=.849, N=90). Φαίνεται ακόμη να 
χρησιμοποιούν αρκετά πολυαισθητηριακές μεθόδους μέσα στην τάξη, με το μέσο όρο 
των απαντήσεων να διαμορφώνεται σε Μ=3.07 (sd=.958, N=90). Τέλος, στατιστικά 
σημαντική, μέτρια, θετική συσχέτιση αναδείχθηκε ανάμεσα στην ανταπόκριση των μα-
θητών με δυσλεξία στην πολυαισθητηριακή μέθοδο και το κατά πόσο καλά γνωρίζουν 
οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές της πολυαισθητηριακής μεθόδου (r= 
.460, p= .000, N=90).  

Πειραματική Διερεύνηση της Απόδοσης των Μαθητών μετά την Εφαρμογή της Παρα-
δοσιακής και της Πολυαισθητηριακής Μεθόδου Διδασκαλίας 

Πίνακας 6. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της απόδοσης των μαθητών μετά από τη 
εφαρμογή της κάθε μίας μεθόδου διδασκαλίας.  

 

 Σύνολο Συμμετεχόντων Mean Std. Deviation 
Παραδοσιακή Μέθοδος 10 6.4000 1.34990 
Πολυαισθητηριακή Μέθοδος 10 7.1000 1.28668 
Σύνολο 10   

Συγκεκριμένα, οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης θυμήθηκαν κατά μέσο όρο Μ=6.600 λέ-
ξεις μετά από την εφαρμογή της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας (sd=1.51658, 
N=5), και Μ=6.400 λέξεις μετά από την εφαρμογή της πολυαισθητηριακής μεθόδου 
(sd=1.14018, N=5). 

Αντίθετα, για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ο μέσος όρος των λέξεων 
που κατάφεραν να θυμηθούν μετά από την εφαρμογή της παραδοσιακής μεθόδου ήταν 
Μ=6.200 λέξεις (sd=1.30384, N=5), ενώ μετά την εφαρμογή της πολυαισθητηριακής 
μεθόδου ο μέσος όρος των λέξεων διαμορφώθηκε σε Μ=7.800 (sd=1.09545, N=5).  

Συμπεράσματα 

Η δυσκολία που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι μαθητές με ΕΜΔ κατά την εκμάθηση 
της αγγλικής γλώσσας ως ξένης, δημιουργεί την ανάγκη διερεύνησης της αποτελεσμα-
τικότητας των μεθόδων διδασκαλίας και την εύρεση νέων συνδυαστικών μεθόδων και 
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τεχνικών (Παπά, 2013). Με αυτόν τον προσανατολισμό κινήθηκε και η παρούσα έ-
ρευνα για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της πολυαισθητηριακής μεθόδου 
για τη διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ , όπως την 
αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί αλλά και από τον τρόπο που ανταποκρίνονται οι μα-
θητές με ΕΜΔ. Λόγω της ερευνητικά αποδεδειγμένης δυσκολίας των μαθητών να ανα-
πτύξουν γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες εκμάθησης ξένων γλωσσών (Kahn-
Horwitz, Shimron & Sparks 2005; Ho & Fong 2005; Helland & Kaasa 2005; Erkan, 
Kizilaslon, & Dogru 2012), η βασική ερευνητική υπόθεση στην οποία δομήθηκε η πα-
ρούσα έρευνα ήταν ότι η πολυαισθητηριακή μέθοδος υπερέχει της παραδοσιακής δι-
δακτικής μεθόδου και ως προς τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αλλά και ως προς τις 
προτιμήσεις και την απόδοση των μαθητών. Στο ερωτηματολόγιο VARK ωστόσο οι 
μαθητές με ΕΜΔ προτίμησαν τη παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Καθότι οι παρα-
δοσιακές μέθοδοι βασίζονται στην απλή μορφολογία και φωνολογία των λέξεων, στις 
οποίες βασίζεται η παραδοσιακή διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής, είναι α-
ποτελεσματικές για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Παντελιάδου, 2000). Οι μαθητές 
όμως με ΕΜΔ, χρειάζονται την αλληλεπίδραση περισσότερων προσεγγίσεων, όπως 
συμβαίνει στην πολυαισθητηριακή μέθοδο (Everatt et al., 2013), της οποίας η αποτε-
λεσματικότητα είναι εμφανής από τη διαφορά απόδοσης των μαθητών με δυσλεξία 
μετά από τη χρήση της κάθε προσέγγισης (παραδοσιακής και πολυαισθητηριακής).  

Το γεγονός ότι οι μαθητές δεν τα πήγαν καλύτερα στην πολυαισθητηριακή προσέγγιση 
από ότι στην προσέγγιση της παραδοσιακής μεθόδου, έρχεται σε αντιπαράθεση με την 
άποψη που έχει διατυπώσει η Βρετανική Ένωση Δυσλεξίας, αναφορικά με τη θετική 
επίδραση που έχουν στο σύνολο των μαθητών γενικά οι προσεγγίσεις που βοηθούν 
τους μαθητές με ΕΜΔ (BDA, 2005).  

Με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, παρατηρήθηκε ότι οι εκπαι-
δευτικοί αναγνωρίζουν γενικά ότι η πολυαισθητηριακή μέθοδος διδασκαλίας φαίνεται 
να είναι περισσότερο αποτελεσματική κατά τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ως 
ξένης σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Από τις απαντήσεις των μαθητών 
στο τεστ VARK, επίσης παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκο-
λίες προτίμησαν λιγότερο τις μεθόδους διδασκαλίας που βασίζονται στην αίσθηση της 
ακοής, ενώ από τους μέσους όρους φάνηκε να εκδηλώνουν μεγαλύτερη προτίμηση στις 
μεθόδους που περιλαμβάνουν τη γραφή, αλλά και τις κιναισθητικές μεθόδους.  

Τα αποτελέσματα του πειράματος στο τεστ ανέδειξαν ότι οι μαθητές με ειδικές μαθη-
σιακές δυσκολίες τα πήγαν καλύτερα μετά την εφαρμογή της πολυαισθητηριακής με-
θόδου διδασκαλίας από ότι μετά την εφαρμογή της παραδοσιακής.  

Οι θετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πο-
λυαισθητηριακής μεθόδου και η προτίμησή τους να την εφαρμόζουν κατά τη διδασκα-
λία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία, συνδέεται με προηγούμενες έρευ-
νες, μέσα από τις οποίες έχει αναδειχθεί ότι η πολυαισθητηριακή μέθοδος είναι κατάλ-
ληλη για τη διδασκαλία οποιασδήποτε γλώσσας ως ξένης, και όχι μόνο της αγγλικής 
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(Schneider & Evers 2009, Μόραλη & Γιαννέλη, 2016), καθώς οι εκπαιδευτικοί υπο-
στηρίζονται από μια ποικιλία πόρων διδασκαλίας που τους βοηθούν να υποστηρίξουν 
τους μαθητές της εκάστοτε ξένης γλώσσας να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη 
γλώσσα αυτή. Οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα φαίνεται ότι γνωρίζουν και συμ-
μερίζονται τις απόψεις των προηγούμενων ερευνών ( Δερμεντζή & Γιαννέλη, 2015) 
και για αυτό επιλέγουν την πολυαισθητηριακή μέθοδο για τη διδασκαλία της αγγλικής 
σε μαθητές με δυσλεξία. Παράλληλα, έμμεσα η παρούσα μελέτη έρχεται σε αντίθεση 
με τον Johansson (2006), ο οποίος συνιστά ότι οι μαθητές με ΕΜΔ θα πρέπει να εξαι-
ρούνται από την εκμάθηση αγγλικών ως ξένη γλώσσα. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η πρόληψη για την ψυχική υγεία των μαθητών σε όλες τις σχολι-
κές βαθμίδες, απασχολεί όλο και περισσότερο εκπαιδευτικούς και γονείς. Εάν στο σχο-
λείο δε δοθεί η προσοχή που αρμόζει σε ένα τραύμα ενός μαθητή, αυτό μπορεί να επι-
φέρει καθολική πτώση της σχολικής του επίδοσης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει 
τους αιτιολογικούς παράγοντες που προκαλούν την αποκλίνουσα συμπεριφορά. Επί-
σης, πρόσφατες έρευνες που έλαβαν μέρος στο Ελληνικό σχολικό περιβάλλον, παρα-
δείγματα περιπτώσεων και όλες τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις που προτείνονται στο 
σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και το σημαντικό ρόλο του γονέα και του εκ-
παιδευτικού. Η εκπαίδευση οφείλει να γίνει το μέσο ώστε να μπορέσει ένα παιδί πέρα 
από το γνωστικό κομμάτι, να αποκτήσει ψυχική ανθεκτικότητα, ενσυναίσθηση και α-
ναστοχασμό. Η συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών-γονέων, όπως και η δύναμη της 
αυτοδιορθωτικής σκέψης είναι οι θεμέλιοι λίθοι της πρόληψης μιας προβληματικής 
συμπεριφοράς. Από έρευνες έχει διαπιστωθεί πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις εκπαι-
δευτικών και μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν παθολογικές καταστάσεις. Η θε-
ωρία «μίμησης συμπεριφοράς προτύπου», η σχέση αλληλεπίδρασης και η έλλειψη πει-
θαρχίας είναι λόγοι εμφάνισης παραβατικών συμπεριφορών. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Παραβατικότητα, πρόληψη, συμβουλευτικές παρεμβάσεις. 

Εισαγωγή 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι μαθητές σε γνωστικό και κοινωνικό 
επίπεδο παρεμποδίζουν τη φυσιολογική αναπτυξιακή πορεία τους, οδηγώντας τους σε 
σχολική αποτυχία και σε μελλοντικά προβλήματα στη ενήλικη ζωή (Κολιάδης, 2010). 
Η εκπαίδευση είναι ο βασικός φορέας για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών 
και οφείλει να προλάβει, να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει παραβατικές συμπεριφορές 
σε συνεργασία με άλλους φορείς, αλλά κυρίως με τους γονείς και το παιδί (Θάνος, 
2016). Ο όρος πρόληψη αναφέρεται στις δράσεις εκείνες που στοχεύουν στην κατανό-
ηση της συναισθηματικής κατάστασης του μαθητή και στην προσπάθεια για θετική 
αλλαγή. Συνεπώς, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός, πολύπλευρος και α-
παιτητικός. Η ποικιλομορφία κάποιων προβλημάτων όπως εκείνων που σχετίζονται με 
την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και η έλλειψη κατάλ-
ληλης κατάρτισης, διογκώνουν ένα πρόβλημα. Για το λόγο αυτό, η επιμόρφωση και η 
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ευαισθητοποίησή του εκπαιδευτικού σε ειδικά και γενικά θέματα ψυχικής υγείας είναι 
απαραίτητη ( ΕΨΥΠΕ, 2010). 

 
Μορφές παραβατικών συμπεριφορών στο σχολείο 

 
Η σημασία της λέξης «παραβατικότητα» είναι πολύ δύσκολο να καθοριστεί για αυτό 
και έχουν δοθεί ποικίλοι ορισμοί και προσεγγίσεις. Προβληματική συμπεριφορά είναι 
εκείνη που θεωρείται μη κανονική για την ηλικία του παιδιού, η οποία έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο ίδιο και στους γύρω του (Παπαγεωργίου, 1994). 

Ο χώρος της διδασκαλίας έχει εμπλουτιστεί με σύγχρονες μεθόδους και υιοθετούνται 
μοντέλα που προωθούν την κοινωνικοποίηση του μαθητή και την αποφυγή της παιδι-
κής αταξίας. Οι σχολικές ποινές έχουν δεχθεί έντονες κριτικές από αρκετούς, όμως 
θεωρούνται απαραίτητες για την εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων. Πρόσφατη έ-
ρευνα φανέρωσε πως η προβολή των θετικών πλευρών των παιδιών, η παρουσίαση 
εναλλακτικών συμπεριφορών και η συζήτηση είναι σε πρώτο στάδιο οι κατάλληλοι 
τρόποι «συμμόρφωσης». Κατά συνέπεια, η λεκτική επίπληξη και η ενημέρωση του γο-
νέα έρχονται σε δεύτερο επίπεδο (Θάνος, 2016). 

Από τη δεκαετία του ’70 στις ΗΠΑ το θέμα του βανδαλισμού και της σχολικής βίας 
αποτέλεσαν κύρια ζητήματα προβληματισμού. Στο σύγχρονο Ελληνικό σχολείο σύμ-
φωνα με έρευνες τα λεκτικά επιθετικά πειράγματα, οι σωματικές παρενοχλήσεις, η α-
πόρριψη από παρέες, η αντιδραστική συμπεριφορά προς τους εκπαιδευτικούς, η επί-
μονη άρνηση για συνεργασία και η χρήση σωματικής βίας, είναι οι πιο συχνές μορφές 
παραβατικής συμπεριφοράς ( Κουρκούτας, 2007). 

Η σοβαρότητα των περιστατικών κλιμακώνεται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης. 
Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση η λεκτική και η σωματική βία είναι 
οι πιο συχνές εκφάνσεις παραβατικής συμπεριφοράς. Ο βανδαλισμός, η σεξουαλική 
κακοποίηση και η κλοπή εμφανίζονται με μικρότερη συχνότητα. Τα περιστατικά βίας 
στοχοποιούν τον τόπο καταγωγής, τη διαφορετική παρέα και εκείνους τους μαθητές 
που ανήκουν σε κάποια μειονότητα (Αρτινοπούλου, Μπάρμπαλης & Νικολόπουλος, 
2016). 

Τις αρνητικές συμπεριφορές τις ταξινομούμε σε ήπιες και σοβαρές. Ξεκινούν από μια 
αδυναμία στις διαπροσωπικές σχέσεις και καταλήγουν σε έντονη αντίδραση. Έχουμε 
τη συγκαλυμμένη και εμφανή επιθετικότητα η οποία ξεκινάει με την προσπάθεια από-
κτησης ενός αντικειμένου και αργότερα γίνεται πιο δραστική και επιθετική. Επίσης, 
είναι η καταστρεπτική και η μη καταστρεπτική. Τα παιδιά και οι έφηβοι που επιδεικνύ-
ουν τέτοιου είδους συμπεριφορές αδυνατούν να ασκήσουν έλεγχο στα αρνητικά τους 
συναισθήματα (Κουρκούτας, 2007). 

 
Παράγοντες εκδήλωσης αποκλίνουσας συμπεριφοράς 
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Υπάρχουν ενδείξεις, πως η συσσώρευση αρνητικών και τραυματικών εμπειριών από 
την πρώιμη παιδική ηλικία μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αυξάνουν τον κίνδυνο 
της εμφάνισης ακατάλληλων συμπεριφορών. Οι οικογενειακοί παράγοντες αλλά και οι 
οικονομικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Το σχολείο υιοθετεί ένα ταξικό σύστημα 
«μεσαίων» και «ανώτερων» στρωμάτων με αποτέλεσμα τα παιδιά των χαμηλών κοι-
νωνικών τάξεων να έχουν προβλήματα προσαρμογής (Θάνος, 2009). Τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) προβάλλουν λανθασμένα πρότυπα και αντικοινωνικές συ-
μπεριφορές. Η παρέα των συνομήλικων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός 
παιδιού και το επηρεάζει θετικά ή αρνητικά (Παρασκευόπουλος, 1985). Η απόρριψη 
και ο αποκλεισμός από την παρέα είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας για να 
εκφράσει ένα παιδί επιθετικότητα (Χρηστάκης, 2001). Η μετανάστευση έχει αποδει-
χθεί πως προκαλεί στα παιδιά των μεταναστών επιπολιτισμικό στρες. Νιώθουν χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, έντονο άγχος, απόρριψη και προβαίνουν σε αντικοινωνικές συμπεριφο-
ρές (Ντάβου, 2008). Τέλος, τα μαθησιακά προβλήματα χωρίς τη συνδρομή άλλων πα-
ραγόντων συμβάλλουν «λίγο» στην έκφραση αποκλίνουσας συμπεριφοράς.  
 

Συμβουλευτικές παρεμβάσεις 
 

Κατά την κινέζικη φιλοσοφία «σύγκρουση» σημαίνει άλλοτε κρίση και άλλοτε ευκαι-
ρία. Σ’ ένα σχολικό περιβάλλον οι εντάσεις συμβαίνουν αναπόφευκτα. Ο διάλογος, η 
καλή διάθεση και οι διάφοροι μηχανισμοί επίλυσης, αποτελούν εναλλακτικούς τρό-
πους επικοινωνίας (Κόζυβα, 2007). Διάφορες προσεγγίσεις στοχεύουν μέσω ειδικών 
τεχνικών, στην αντιμετώπιση προβλημάτων. 
 

Οικοσυστημική Προσέγγιση 
 

Σύμφωνα με την Οικοσυστημική Προσέγγιση η οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία 
είναι συστήματα αυτορρυθμιζόμενα με τη δική τους δομή και τους δικούς τους άγρα-
φους κανόνες. Μέσα σε ένα σύστημα υπάρχει μια ιεραρχική οργάνωση. Εκείνος που 
βρίσκεται σε ανώτερη θέση π.χ. ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, έχει όλη την ευθύνη 
για να προκαλέσει τη συστημική αλλαγή. Η επικοινωνία είναι κυκλική και όχι γραμ-
μική και όσον αφορά το σχολικό περιβάλλον μια συμπεριφορά που προβληματίζει είναι 
ευκαιρία αλλαγής για τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Το πρόβλημα προκαλείται τόσο από 
τη συμπεριφορά όσο και από τις αντιδράσεις που διατηρούν ένα πρόβλημα. Στόχος του 
εκπαιδευτικού είναι να ανακαλύψει καινούριες ερμηνείες για τις αρνητικές συμπεριφο-
ρές που εκδηλώνονται και να εφαρμόσει τις ανάλογες τεχνικές της οικοσυστημικής 
προσέγγιση (Κόζυβα, 2007). Σύμφωνα με την τεχνική της Αναπλαισίωσης ο εκπαιδευ-
τικός λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τη συμπεριφορά τους τα «προ-
βληματικά» άτομα και είναι αυτός που θα αλλάξει τη στάση του, άρα και τη συμπερι-
φορά του. Όταν σε μια συμπεριφορά αποδίδουμε θετικές αξίες και αναγνωρίζουμε την 
ικανότητά του μαθητή σε κάποιον τομέα, αναμένεται να συνεργαστεί μαζί μας. Η τε-
χνική του Θετικού Κινήτρου στηρίζεται στην αξιολόγηση, δηλ. αν μια πράξη θεωρείται 
θετική ή αρνητική και στην απόδοση λειτουργικών κινήτρων σε μια αρνητική 
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συμπεριφορά. Ο δάσκαλος π.χ. που έχει να αντιμετωπίσει ένα μαθητή που πετάγεται 
συνέχεια μέσα στην τάξη, αν δώσει την ερμηνεία ότι το κάνει γιατί ενδιαφέρεται για το 
μάθημα, τότε ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα νιώσει διαφορετικά και θα αλλάξει και η συ-
μπεριφορά του. Η ανάδειξη της αλτρουιστικής πλευράς μιας συμπεριφοράς και η αντί-
ληψη ότι η συμπεριφορά του μαθητή προσφέρει στον ίδιο και στους άλλους, αναφέρε-
ται στην τεχνική της Υποδήλωσης των Θετικών Λειτουργιών του Οικοσυστήματος. 
Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού δεν είναι η αλλαγή της προσωπικότητας του «δύ-
σκολου» μαθητή, αλλά η αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς του. Η τεχνική της 
Ενδυνάμωσης της Άσχημης Συμπεριφοράς σε διαφορετικό τόπο και χρόνο στηρίζεται 
στην πεποίθηση ότι κάθε συμπεριφορά είναι χρήσιμη, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο. 
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συνεργασία και η κατανόηση. Τέλος, με την τε-
χνική της Κερκόπορτας όπου επηρεάζει κάποιος έμμεσα την προβληματική κατά-
σταση, ο εκπαιδευτικός οφείλει να ανακαλύψει τις δυνατές πτυχές της προσωπικότητας 
του μαθητή και έτσι να δημιουργηθεί μια σχέση ευνοϊκή (Κόζυβα, 2007). Για πολλούς 
είναι εύκολο να χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική και μοιάζει σαν μια πολιορκητική 
μηχανή που μπαίνει στο άτομο από την πίσω πόρτα. Τα θετικά σχόλια για το άτομο και 
όχι για την προβληματική συμπεριφορά είναι μια έμμεση παρέμβαση με θετικές αλλα-
γές. 

Γνωστικό Συμπεριφοριστική θεωρία 
 

Η Γνωστικό Συμπεριφοριστική Θεωρία χρησιμοποιεί τεχνικές που έχουν άμεση εφαρ-
μογή στην πράξη με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η τεχνική της Λεκτικής Αυ-
τοκαθοδήγησης είναι ένας οδηγός για την εκμάθηση μιας συγκεκριμένης δεξιότητας. 
Ολοκληρώνεται μέσα από πέντε καθοδηγητικά στάδια και έχει εφαρμοστεί με μεγάλη 
επιτυχία σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και υπερκινητικότητα. Στο πρώτο στάδιο 
χρησιμοποιούμε το πρότυπο μίμησης, όπου ο εκπαιδευτικός δρα παραδειγματικά εκ-
φράζοντας τις σκέψεις του. Στο δεύτερο στάδιο της ετεροκαθοδήγησης ο μαθητής α-
κολουθεί τις οδηγίες του δασκάλου. Στο τρίτο βήμα έχουμε την λεκτική αυτοκαθοδή-
γηση που γίνεται με εμφανή τρόπο. Ακολουθεί το στάδιο της σιωπηλής αυτοκαθοδή-
γησης όπου ο μαθητής ψιθυρίζει τις οδηγίες και τέλος, στο πέμπτο και τελευταίο με 
την εσωτερική αυτόκαθοδήγηση, η δραστηριότητα εκτελείται ενώ ο μαθητής σκέφτε-
ται τι πρέπει να κάνει. Η τεχνική της Επίλυσης Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων βοη-
θάει το παιδί να μάθει πως να σκέφτεται και όχι τι να σκέφτεται. Οι γνωσιακές συμπε-
ριφοριστικές προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι οι συγκρούσεις οφείλονται σε προβλημα-
τικές συμπεριφορές που προέρχονται από προβληματικές σκέψεις (Κολιάδης, 2010). 
Είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να βοηθάει το παιδί να ανακαλύπτει τη «φύση» 
του προβλήματος. Η γενική αναφορά στο πρόβλημα, ο ορισμός του προβλήματος, ο 
προσδιορισμός συγκεκριμένων στόχων, η εύρεση εναλλακτικών λύσεων, η εφαρμογή 
λύσης και η επαλήθευση είναι βήματα όπου εφαρμόζονται σε συνεργασία με τον εκ-
παιδευτικό και το μαθητή (Θεοδωράκης, Χατζηγεωργιάδης & Ζουρπμπάνος, 2015). 
Τέλος, η τεχνική της Αυτοδιαχείρισης της Συμπεριφοράς είναι ένα πρόγραμμα που 
λαμβάνει μέρος στο σχολικό περιβάλλον από τον εκπαιδευτικό, σε συνεργασία με ει-
δικούς και στόχο έχει τη βελτίωση των σχολικών-κοινωνικών δεξιοτήτων του μαθητή, 
με τη δική του προσπάθεια. Στη πρώτη φάση το άτομο καθορίζει τους στόχους του 
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μέσα σε επιτρεπτά όρια. Κατόπιν, με τον εσωτερικό διάλογο ο μαθητής καθοδηγείται 
να πραγματοποιήσει τον στόχο του και στη τρίτη φάση καταλήγει στην αυτό-αξιολό-
γηση. (Κολιάδης, 2010). 
 

Ανθρωπιστική Προσέγγιση 
 

Από τη δεκαετία του ’60, η Ανθρωπιστική Προσέγγιση άρχισε να έχει κυρίαρχη θέση 
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η φιλοσοφία της υποστήριζε ότι το άτομο ως σύνολο συμ-
μετέχει στην ανάπτυξη του και όχι μόνο με την νόησή του (Κολιάδης, 2010). Χρησι-
μοποίησε μια σειρά από τεχνικές όπως η Αποσαφήνιση Αξιών όπου οι μαθητές καλού-
νται να αναπτύξουν και να ακολουθήσουν μια σειρά από αξίες και συμπεριφορές, οι 
οποίες θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να παίρνουν αποφάσεις 
με σιγουριά. Επίσης, η Προσομοίωση κατά την οποία αξιοποιείται ένα πραγματικό ε-
πεισόδιο στο σχολείο ή ένα λογοτεχνικό κομμάτι και δημιουργείται από τα παιδιά ένα 
σενάριο για δραματοποίηση ώστε να προβληματίζονται πάνω σε αυτό και να αντιδρούν 
ανάλογα. Η διδασκαλία της επικοινωνίας επιτυγχάνεται μέσα από τις Ασκήσεις Επι-
κοινωνίας. Η ενεργητική ακρόαση, η σωστή αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων και οι 
διευκρινιστικές ερωτήσεις είναι σημαντικές τεχνικές επικοινωνίας. Η Λήψη Αποφά-
σεων των πιο κατάλληλων σε προβληματικές καταστάσεις μπορούν να αποδειχθούν 
αποτελεσματικές. Αρχικά, γίνεται περιγραφή του προβλήματος, αναγνώριση του κα-
λύτερου αποτελέσματος, παρατίθενται οι πιθανοί τρόποι λύσης, συζητιούνται οι συνέ-
πειες από κάθε λύση και γίνεται η επιλογή μιας τελικής απόφασης. Τέλος, η Συνεργα-
τική Μάθηση η οποία διδάσκει την ομαδικότητα, τη φιλία, την αποδοχή ευθυνών και 
την προσπάθεια συνεργασίας, αποτελούν σημαντικά εργαλεία της Ανθρωπιστικής προ-
σέγγισης (Κολιάδης, 2010). 
 

Ολιστικό Πρόγραμμα Παρέμβασης 
 

Το Ολιστικό Πρόγραμμα Παρέμβασης θεωρείται απαραίτητο για την ενίσχυση της ψυ-
χικής ανθεκτικότητας του ατόμου και για την προαγωγή των θετικών και ουσιαστικών 
σχέσεων στο χώρο του σχολείου (Χατζηχρήστου, 2015). Ακολουθεί μια πολυδιάστατη 
οπτική όπου κάθε περίπτωση την εξετάζει ολιστικά, δηλ. στην τάξη, στο σχολείο και 
στην οικογένεια. Το Ολιστικό Πρόγραμμα Παρέμβασης συνδυάζει την ατομική συμ-
βουλευτική των μαθητών, όπου κρίνεται αναγκαίο, τη συμβουλευτική δασκάλων και 
οικογένειας. Η συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέα θεωρείται απαραίτητη αλλά και 
οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με τις διαισθητικές τους ικανότη-
τες για το πώς θα σχεδιάσουν μια παρέμβαση είναι καθοριστικές. Το συγκεκριμένο 
μοντέλο στηρίζεται σε ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις και πολυάριθμες μελέτες. Ένα 
παιδί με συμπεριφορικά προβλήματα είναι ένα παιδί με συναισθηματικά προβλήματα. 
Οι σχέσεις του παιδιού με τα μέλη της οικογένειάς του και οι εμπειρίες που έχει μέσα 
σ αυτήν, επιδρούν σημαντικά στη ποιότητα των κοινωνικών και διαπροσωπικών του 
σχέσεων. Οι συναισθηματικές συγκρούσεις ελέγχονται όταν τα άτομα φτάνουν σε αυ-
τογνωσία, τονώνουν την αυτοπεποίθηση τους και αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς με 
τον εκπαιδευτικό και τον σύμβουλο. (Κουρκούτας, 2007). 
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Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή 

 
Η Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή ενδιαφέρεται για την ολόκληρη της προσω-
πικότητας του παιδιού, την υγιή αλληλεπίδρασή του με άλλα άτομα, καθώς και στην 
αυτονομία του. Η επιτυχία του προγράμματος στηρίζεται στην Αυτοδιαχείριση δηλ. να 
μπορεί κάποιος να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, όπως το άγχος, τις παρορμήσεις 
του και να θέτει προσωπικούς και μαθησιακούς στόχους. Στη Διαχείριση Σχέσεων τα 
παιδιά καλούνται να δημιουργούν και να διατηρούν σωστές σχέσεις με υπομονή και 
συνεργασία, ζητώντας βοήθεια όποτε χρειάζεται. Η Κοινωνική Επίγνωση βοηθάει τα 
άτομα να δουν μια κατάσταση από την οπτική γωνία του άλλου και να αντιληφθούν τις 
ομοιότητες και διαφορές στις διάφορες απόψεις. Η Υπευθυνότητα στη Λήψη Αποφά-
σεων προβάλλει τις κατάλληλες κοινωνικές παραδοχές, λαμβάνοντας υπόψη το σεβα-
σμό προς τον άλλο και τις πιθανές συνέπειες μιας πράξης που στόχο έχουν την εύρυθμη 
λειτουργία του σχολείου (Κολιάδης, 2010). Στόχοι της κοινωνικής συναισθηματικής 
αγωγής είναι η αρχική μάθηση να παραμείνει μέσα στο πέρασμα του χρόνου, σε όλες 
τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, αλλά και η σχολική τους επιτυχία. 
Μέσα από κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και στρατηγικές οι εκπαιδευτικοί βοηθούν 
τους μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Κάποια προ-
γράμματα επικεντρώνονται σε ειδικά θέματα όπως στην πρόληψη της χρήσης ουσιών, 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά και στην εξειδίκευση των εκπαιδευτικών (Χατζη-
χρήστου, 2015). 
 

Προσέγγιση σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες τα διάφορα ρεύματα εθνικοπολιτισμικών ομάδων στις χώρες 
υποδοχής δημιούργησαν μια άλλη πραγματικότητα. Το Ελληνικό σχολείο θεωρείται 
πολυπολιτισμικό καθώς φιλοξενεί μαθητές με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. Η 
εκπαίδευση μέσα από τα ποικίλα εκπαιδευτικά και παρεμβατικά προγράμματα προ-
σπαθεί να οδηγήσει τους μαθητές σε ένα κλίμα αλληλοαποδοχής και αλληλεγγύης. 
Προετοιμάζει τα παιδιά να έρχονται καθημερινά σε επαφή με το «διαφορετικό», να το 
ανακαλύπτουν και να το αποδέχονται. Αν και η ιστορία μας έχει διδάξει ότι οι Έλληνες 
δε χαρακτηρίζονται από ρατσιστική συμπεριφορά, κατά καιρούς υπήρξαν κάποια έ-
ντονα φαινόμενα ρατσισμού στο χώρο του σχολείου. Κατά τον Esinger (1998) το δια-
πολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικές αρ-
χές, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη, τον διαπολιτισμικό σεβασμό και την εναντί-
ωση στον εθνικιστικό τρόπο σκέψης. Οι δεξιότητες του εκπαιδευτικού σε μια πολυπο-
λιτισμική τάξη παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο ίδιος πρέπει να διαθέτει ευαισθησίες, αυ-
τοκριτική, γνώσεις και να αποτελεί το μοχλό στήριξης ενός αλληλεπιδραστικού και 
συνεργατικού περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ονούρ, Τουρ-
κικής καταγωγής μαθητή της έκτης τάξης. Αντιμετώπιζε προβλήματα μαθησιακά στο 
σχολείο του δεν υπήρχε τάξη υποδοχής και εντάχθηκε σε πρόγραμμα ενισχυτικής δι-
δασκαλίας. Αρχικά, παρουσίαζε προβλήματα προσαρμογής καθώς είχε δυσκολίες στην 
προφορική επικοινωνία. Ωστόσο, μέσα σε λίγο καιρό έγινε επικοινωνιακός χάρη στις 
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προσπάθειες του δασκάλου του, αλλά τελικά έφτασε στο άλλο άκρο, με αποτέλεσμα 
να γίνει ενοχλητικός. Οι τιμωρίες και η στέρηση προνομίων από μέρους του δασκάλου 
δεν είχαν αποτέλεσμα. Ο εκπαιδευτικός εξέτασε την Οικοσυστημική προσέγγιση και 
εφάρμοσε την τεχνική της Κερκόπορτας με πολύ θετικά αποτελέσματα. Του ανέθεσε 
εργασίες που δε μπορούσε άλλος να κάνει. Υπογράμμιζε λέξεις και φράσεις που έπρεπε 
να τις καταλαβαίνει και να τις μεταφράζει στη μητρική του γλώσσα. Η ικανοποίηση 
που ένιωθε ο μαθητής από αυτή την εργασία τον έκανε να ξεχάσει την προηγούμενη 
συμπεριφορά του (Κολιάδης, 2010). 
 

Γονείς και εκπαιδευτικοί 
 

Η αγωγή των παιδιών είναι συμμετοχική υπόθεση. Η επικοινωνία σχολείου και οικο-
γένειας και η συνεργασία τους καθορίζουν την πορεία της επιτυχίας των παιδιών και 
την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους. Γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν κοινούς 
στόχους και προσπαθούν για το «καλό» του παιδιού, ωστόσο συχνά εμφανίζονται α-
ντιπαραθέσεις μεταξύ τους. Η επίτευξη της επικοινωνίας επιτυγχάνεται μέσα από τη 
γνώση του διαφορετικού, το σεβασμό της γνώμης του άλλου και την ειλικρινή πληρο-
φόρηση. Σημαντικοί παράγοντες για την ποιότητα της σχέσης γονέα και εκπαιδευτικού 
είναι η προσωπικότητα και η στάση του γονέα, η στάση που τηρεί το σχολείο, η ηλικία 
και η σχολική επίδοση του μαθητή (Καλανζτή-Αζίζι, 1994). Πώς μπορούν σχολείο και 
οικογένεια να προλάβουν την εμφάνιση ακραίων καταστάσεων συμπεριφοράς; Το σχο-
λικό και οικογενειακό περιβάλλον οφείλουν να είναι υποστηρικτικοί και η κοινή πο-
ρεία που θα ακολουθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων, θα βοηθήσει το μαθητή 
να καταλάβει τι ακριβώς περιμένουν οι άλλοι από αυτόν. Κάθε περίπτωση πρέπει να 
αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα. Η αναγνώριση ποικίλων τρόπων αντίδρασης πέρα 
από αυτούς που θεωρούνται αρνητικοί όπως η απομάκρυνση από την πηγή του θυμού, 
προλαμβάνουν μια άσχημη συμπεριφορά και επιφέρουν θετικά αποτελέσματα. Πάνω 
από όλα γονείς και εκπαιδευτικοί πρέπει να αποτελούν πρότυπα συμπεριφοράς για τους 
μαθητές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης ενός προβλήματος αλλά κάποιες φο-
ρές ο πιο σύντομος βρίσκεται υπό την καθοδήγηση του ειδικού (Herbert, 1996). 
 

Συμπεράσματα 
 

Μελετώντας τη βιβλιογραφία και αντλώντας στοιχεία από σύγχρονες έρευνες συμπε-
ραίνουμε ότι οι πιο συχνές μορφές παραβατικής συμπεριφοράς στη σύγχρονη εκπαί-
δευση είναι η μη συμμόρφωση στους κανόνες της τάξης, η λεκτική και η σωματική 
βία. Η άρνηση για το μάθημα, οι ενοχλητικοί θόρυβοι, η έλλειψη σοβαρότητας και 
σεβασμού απέναντι στον εκπαιδευτικό και στους συνομήλικους, τα ενοχλητικά σχόλια 
εις βάρος των άλλων, είναι στοιχεία συμπεριφοράς που προβληματίζουν το σχολικό 
πλαίσιο (Αρτινοπούλου, Μπάρμπαλης & Νικολόπουλος, 2016). 

Η έρευνα των klassen & Chiou (2010), έδειξε πως ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευ-
τικοί διαχειρίζονται τα «προβλήματα» της τάξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το 
φύλο στο οποίο ανήκουν. Οι γυναίκες εκδηλώνουν περισσότερο άγχος από τους άντρες 
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και επομένως διαφέρουν και οι απόψεις τους και ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν 
τις καταστάσεις. 

Η αρνητική στάση των γονέων απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα σε 
συγκεκριμένες προσωπικότητες εκπαιδευτικών εντείνουν τα φαινόμενα ανυπακοής και 
λεκτικής βίας (Kyriacou et all, 2007). Αλλά και το γεγονός ότι πράγματι κάποιοι εκ-
παιδευτικοί αδυνατούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις και να επιβληθούν 
στους μαθητές τους, είναι παράγοντες που επιτρέπουν την εκδήλωση αρνητικών συ-
μπεριφορών. 

Πρόσφατη έρευνα στο χώρο του σχολείου έδειξε ότι προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να 
τροποποιήσουν τη συμπεριφορά των μαθητών προβάλλουν τις θετικές πλευρές της 
προσωπικότητάς τους, τούς παροτρύνουν για εναλλακτικές συμπεριφορές και αναθέ-
τουν ρόλους. Συχνά χρησιμοποιείται η λεκτική επίπληξη και η ενημέρωση του γονέα. 
Η αποβολή από την τάξη ή το σχολείο εφαρμόζεται σε έντονες συμπεριφορές, στις 
μεγαλύτερες τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί ελάχιστα απευθύνονται σε ειδικούς, όπως είναι 
οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι, εφόσον δεν είναι και διαθέσιμοι στο χώρο 
των περισσότερων σχολείων (Θάνος, 2016). 

Ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου έχει προληπτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα που 
στοχεύει στην ενδυνάμωση των ομαδικών σχέσεων και στη λειτουργική αντιμετώπιση 
των δυσκολιών που προκύπτουν. Εργάζεται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο με τα παι-
διά, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Μέσω της παρατήρησης, της συνέντευξης 
και των ψυχομετρικών εργαλείων κάνει τις απαραίτητες αξιολογήσεις εκείνων των μα-
θητών που χρήζουν βοήθειας. Επίσης, παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στις οικο-
γένειες των μαθητών και στους εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται με άλλες ψυχολογι-
κές και κοινωνικές υπηρεσίες. Τέλος, οργανώνει και εφαρμόζει ατομικά και ομαδικά 
προγράμματα παρέμβασης για την προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών. (Χα-
τζηχρήστου, 2015). 

Σύμφωνα με τον Lipman (2013) τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο γεμάτα ζωντάνια και 
ενθουσιασμό και στη συνέχεια τα συναισθήματα αυτά φθίνουν σημαντικά. Το παιδί 
ανακαλύπτει από τις πρώτες κιόλας τάξεις του δημοτικού ότι το σχολείο είναι ένα α-
πόλυτα δομημένο περιβάλλον, το οποίο δεν αναζωογονεί τους μαθητές αλλά τελικά 
τους κάνει παθητικούς, απενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα που διαθέτουν. 
(Lipman, 2013). 

Η εκπαίδευση οφείλει να γίνει το μέσο με το οποίο ο μαθητής θα μπορεί να διερευνά 
τον κόσμο και τον εαυτό του και να προσεγγίζει τις προβληματικές καταστάσεις με 
ευσυνειδησία και προβληματισμό. Το σχολείο συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτονο-
μίας όχι με την έννοια του ατομισμού, αλλά στην δημιουργία μιας ορθότερης κρίσης 
που θα βοηθήσει τον μαθητή να ανταπεξέλθει στις τυχόν δύσκολες καταστάσεις της 
ζωής. Ο εκπαιδευτικός καλείται να γνωρίζει την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, να 
γνωρίζει πως λειτουργεί η ομάδα της τάξης του, πώς αλληλοεπιδρούν τα μέλη της και 
το ρόλο που έχει ο καθένας σε αυτή. Τα τελευταία χρόνια τα προγράμματα ψυχικής 
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υγείας και κοινωνικής συναισθηματικής αγωγής, συμβάλλουν σημαντικά στην ενδυνά-
μωση της συλλογικότητας της σχολικής ομάδας, στην ενδυνάμωση των σχέσεων εκ-
παιδευτικών και γονέων και στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου (Lipman, 2013).. 

Ο αναστοχασμός του μαθητή αλλά και του εκπαιδευτικού σε συνδυασμό με την εφαρ-
μογή επιστημονικών μεθόδων και τεχνικών, δείχνουν το δρόμο προς την επίλυση δυ-
σκολιών. Η δια βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η εποικοδομητική σχέση τους με 
τους γονείς και η αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς, όπως και οι θετικές προσδοκίες 
για το μέλλον, είναι καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στη θετική 
έκβαση των σχολικών προβλημάτων (Lipman, 2013). 

Μέσα από τις σύγχρονες ανάγκες που υπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον προκύπτει η 
σπουδαιότητα της δια βίου μάθησης των εκπαιδευτικών και η εφαρμογή σύγχρονων 
διδακτικών και παιδαγωγικών μοντέλων, όπως είναι η αλληλοπαρατήρηση της διδα-
σκαλίας και η ανταλλαγή καλών πρακτικών. Από μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι οι ση-
μαντικοί τομείς στους οποίους υστερούν ακαδημαϊκά οι εκπαιδευτικοί είναι η Συμβου-
λευτική και η Διδακτική Μεθοδολογία. Κατά συνέπεια, σε μελλοντικές έρευνες θα είχε 
μεγάλο ενδιαφέρον η διερεύνηση των κινήτρων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη 
σύγχρονη εποχή. Ποιες επιλογές υπερτερούν, κατά πόσο νιώθουν καταρτισμένοι μετά 
την περάτωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, με ποια συχνότητα εφαρμόζονται οι 
νέες γνώσεις στο σχολικό περιβάλλον και με ποιο βαθμό επιτυχίας (Kyriacou et al., 
2007). 

Η εφαρμογή ποιοτικής έρευνας τόσο στο εκπαιδευτικό προσωπικό όσο και στον μαθη-
τικό πληθυσμό θα έδινε χρήσιμες πληροφορίες για τα κίνητρα, που οδηγούν τους μα-
θητές σε αποκλίνουσες συμπεριφορές. Επίσης, θα καταγράφονταν οι απόψεις τους για 
τις «ποινές», πως αντιλαμβάνονται τις προβληματικές καταστάσεις που δημιουργού-
νται στο σχολείο και τι προτείνουν οι ίδιοι. 

Τέλος, σημαντικό θα ήταν να διερευνηθούν εναλλακτικοί τρόποι πρόληψης και αντι-
μετώπισης της σχολικής παραβατικότητας, με στόχο την καταπολέμηση και μείωση 
του φαινομένου της αποκλίνουσας συμπεριφοράς και την ανάπτυξη υγιών διαπροσω-
πικών και ομαδικών σχέσεων. 
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Tα Τμήματα Ένταξης και η συνεκπαίδευση 

Διακογεωργίου Αρχοντούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, σχολική σύμβουλος Π.Ε. 

arxontouladiako@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία μελετά τις παραμέτρους της λειτουργίας των Τμημάτων Ένταξης 
(ΤΕ), τόσο από την πλευρά της ειδικής αγωγής όσο και από την πλευρά της γενικής 
εκπαίδευσης, με στόχο τον εντοπισμό των βασικών προβλημάτων λειτουργίας και την 
αναζήτηση αποτελεσματικών προτάσεων για τη βελτίωση του θεσμού. To ΤΕ αποτελεί 
την πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης στα 
ελληνικά, τυπικής κατεύθυνσης σχολεία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο πώς ικανοποι-
ούνται οι ανάγκες των μαθητών, στην έλλειψη συνεργασίας και μηχανισμών συντονι-
σμού, καθώς και στους παράγοντες που τα προκαλούν. Το ΤΕ λειτουργεί ως υποστη-
ρικτική δομή εκπαίδευσης για τους μαθητές και τις μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο σχολείο. Οι μαθητές και μαθήτριες ανήκουν 
στο δυναμολόγιο της τάξης φοίτησης και για την εκπαίδευση τους συνεργάζονται και 
συμμετέχουν ισότιμα όσοι/ες εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας διδάσκουν στην 
τάξη φοίτησης και στο ΤΈ. Τα ΤΕ στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκαν με τον ν.2817/2000, 
υλοποιώντας τις διακηρύξεις της Salamanca, υιοθετώντας έτσι την προσέγγιση του συ-
μπερίληψης η οποία ενισχύθηκε με τον ν. 3699/2008. Μετά τη διακήρυξη της Sala-
manca (UNESCO, 1994), σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης των παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην Ελλάδα ψηφίζονται οι νόμοι 2817/2000 και 
3699/2008 περί ειδικής αγωγής- εκπαίδευσης, με βασικούς πυλώνες της νέας αντίλη-
ψης, τα ΤΕ.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τμήμα Ένταξης, συνεκπαίδευση  

Αποσαφήνιση εννοιών 

Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, συναντούμε τους όρους «ένταξη» και «ενσωμάτωση», 
οι οποίοι πολλές φορές συγχέονται και παρουσιάζονται ως συνώνυμοι. Οι έννοιες έ-
νταξη και ενσωμάτωση στην ελληνική βιβλιογραφία θεωρούνται άμεσα ή έμμεσα ταυ-
τόσημοι (Τσιρανέλλης 2011). Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη, «ένταξη» είναι η είσοδος 
προσώπου, χώρας κ.ά σε ένα σύνολο ώστε να αποτελεί οργανικό μέλος του, ενώ για 
τον όρο «ενσωματώνω» αναφέρεται ότι, καθιστώ κάτι αδιάσπαστο μέρος συγκροτημέ-
νου συνόλου (Μπαμπινιώτης 2002). Ο όρος «ένταξη» σηµαίνει τη συστηµατική τοπο-
θέτηση κάποιου µέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωση του υποκειμένου ως αυτοτε-
λούς, ακέραιου µέρους ενός ευρύτερου όλου (Ζώνιου-Σιδέρη 1998). Ο όρος «ενσωμά-
τωση» δηλώνει τη µονόδροµη προσκόλληση και εξοµοίωση κάποιου προς µια ολότητα 
(Ζώνιου-Σιδέρη 1998). Τον όρο «ένταξη» χρησιμοποιούμε για πολύ μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστηµα για την περίθαλψη και την εκπαίδευση των ανθρώπων µε αναπηρίες, 
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ενώ παράλληλα µε τη σχολική ένταξη, γίνεται αναφορά και για κοινωνική και επαγ-
γελµατική ένταξη. Η «ένταξη» αποτελεί την αποδοχή µιας θέσης από ένα άτοµο ή µια 
κατηγορία ατόµων µέσα σε µια οµάδα, οι οποίοι έχουν διαφορετικά κοινωνικά, βιολο-
γικά, ψυχολογικά ή οικονοµικά χαρακτηριστικά, και την παροχή κάθε είδους βοήθειας 
µέσα και έξω από την οµάδα για τη διατήρηση της θέσης αυτής, καθώς και την από-
κτηση ρόλου ή ρόλων στο πλαίσιο αυτής της οµάδας. Ο όρος «ενσωµάτωση» σηµαίνει 
την αλληλοαποδοχή από ένα σύνολο ή µια οµάδα, ενός ατόµου ή µιας οµάδας και την 
ανάπτυξη σχέσεων, χωρίς την παροχή καµιάς ιδιαίτερης βοήθειας, είτε από την οµάδα 
είτε από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, µε αποτέλεσµα την πλήρη απορρόφηση 
του ατόµου ή της οµάδας στις διαμορφούμενες σχέσεις (Ζώνιου-Σιδέρη 1998). Ο όρος 
«ενσωμάτωση» χρησιμοποιείται για να τονιστούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
για την εξάλειψη της αποµόνωσης καθώς και της περιθωριοποίησης. Η διαφορά λοιπόν 
ανάμεσα στον όρο «ένταξη» και «ενσωμάτωση» είναι ότι στην ένταξη διατηρούνται τα 
αρχικά βασικά χαρακτηριστικά του ατόµου ή της οµάδας ατόµων, τα οποία αυξάνονται 
και μεταβιβάζονται σε διαρκώς ανερχόμενα επίπεδα ολοκλήρωσης, ενώ στην ενσωµά-
τωση εξαφανίζονται τα αρχικά βασικά χαρακτηριστικά, έχοντας αφοµοιωθεί από τα 
χαρακτηριστικά ενός ευρύτερου συνόλου.  

Ένας άλλος όρος ο οποίος έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στην επίσηµη ορολογία 
της Ειδικής Αγωγής είναι η «συμπεριληπτική εκπαίδευση». Ο όρος «συμπεριληπτική 
εκπαίδευση» αναφέρεται στην εκπαίδευση που συµπεριλαµβάνει όλους τους µαθητές, 
που λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων (Υφαντή & Ξενογιάννη 
2004). Η «συμπεριληπτική εκπαίδευση» αποτελεί μια προσπάθεια αντιμετώπισης των 
εμποδίων, που αποτρέπουν την συμμετοχή μαθητών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην 
εκπαίδευση. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά μπορεί να είναι η εθνικότητα, το φύλο, το 
κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο καθώς και η σωματική ή διανοητική αναπηρία. 
Παράλληλα η «συμπεριληπτική εκπαίδευση» περιλαμβάνει και την ανάπτυξη κατάλ-
ληλων πρακτικών και πολιτικών, ώστε τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μπορούν να αντα-
ποκριθούν στη διαφορετικότητα των μαθητών και στην ισότιμη αντιμετώπισή τους. Η 
συμπερίληψη στην εκπαίδευση είναι έννοια ιδιαίτερα περίπλοκη, καθώς πρόκειται για 
μια συνεχή διαδικασία και όχι για έναν στόχο, που πρέπει να επιτευχθεί μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αποτελεί μια φιλοσοφία στον εκπαιδευτικό χώρο που 
στοχεύει και καλεί τα σχολεία να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους 
τους μαθητές και παράλληλα ασχολείται µε τις αιτίες, τον τρόπο, το χρόνο, τον τόπο 
και τα ενδεχόµενα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών, µε 
τη διδασκαλία και τη συµµετοχή όλων εκείνων των ευάλωτων σε πιέσεις και αποκλει-
σμένων μαθητών καθώς και µε την πραγμάτευση των θεμελιωδών εκείνων ζητημάτων 
που εξετάζουν ποιοι πρέπει να περιλαμβάνονται και ποιοι να αποκλείονται από το εκ-
παιδευτικό σύστηµα. Στα πλαίσια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται 
ακόμη θέματα σχετικά με την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών, τον περιορισµό 
του αποκλεισµού τους από την πολιτιστική ζωή, τα αναλυτικά προγράµµατα και την 
ευρύτερη δραστηριότητα του σχολείου. Με την έννοια αυτή η συμπεριληπτική εκπαί-
δευση, καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την 
κατάργηση των διακρίσεων και την ισότητα ευκαιριών. Οι αρχές της συμπεριληπτικής 
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εκπαίδευσης εστιάζουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, αφού στα πλαίσια των δραστηριο-
τήτων και των στόχων της, η επιτυχία και η συμμετοχή δεν έχουν κοινωνικά, οικονο-
μικά, πολιτισμικά, κ.ά. κριτήρια.  

Ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο 

Στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται λόγος για τη σχολική ένταξη των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες στο γενικό σχολείο μετά τη μεταπολίτευση. Στο Σύνταγμα του 1974 και στο 
άρθρο 16 αναφέρεται ότι και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες «δικαιούνται δωρεάν παι-
δείας, καθ’ όλας τας βαθμίδας αυτής, εις τα κρατικά εκπαιδευτήρια». Η προετοιμασία 
για την υλοποίηση του θεσμού της σχολικής ένταξης περιλάμβανε ενέργειες που ξεκί-
νησαν με το Ν. 1143 / 1981 «Περί ειδικής αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύ-
σεως, απασχόλησης και κοινωνικής μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού 
ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων». Όμως, ο νόμος κατηγοριοποιούσε 
τους μαθητές σε φυσιολογικούς και αποκλίνοντες εκ του φυσιολογικού, με αποτέλεσμα 
να έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις (Ζώνιου - Σιδέρη, 2000). Με το Ν. 1566 /1986 καταρ-
γήθηκε ο διαχωρισμός ανάμεσα στα παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες και γίνονταν 
αναφορές στη συστέγαση των ειδικών και των γενικών σχολείων, στη θεσμοθέτηση 
του προγράμματος της ειδικής τάξης, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 
ειδικής αγωγής, στη λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών με την πρόσληψη από το 
ΥΠΕΠΘ σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών και άλλων 
ειδικών, καθώς και στην πειραματική εφαρμογή της πλήρους σχολικής ένταξης. Ο Ν. 
1566 χαρακτηρίζει τα μέχρι τότε γνωστά ως «αποκλίνοντα του φυσιολογικού άτομα» 
ως άτομα με ειδικές ανάγκες και ενθαρρύνει την ένταξή τους στο γενικό σχολείο. Ω-
στόσο, αναγνωρίζει την ένταξη ως σκοπό της ειδικής και όχι και της γενικής αγωγής 
και δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στο εκπαιδευτικό 
μας σύστημα (Πολυχρονοπούλου, 1999). Στις ειδικές τάξεις υπήρξαν σοβαρές ελλεί-
ψεις σε υποστηρικτικές δομές και παροχές (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2005) που 
οδήγησαν πολλούς μαθητές, ακόμα και χωρίς σοβαρές ειδικές ανάγκες, στα ειδικά σχο-
λεία τα οποία αντιμετώπιζαν προβλήματα όπως ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό, 
υπηρεσίες και προγράμματα. Το 1988 ψηφίστηκαν δύο νέοι Νόμοι: ο Ν. 1771, ο οποίος 
αναφερόταν στο σύστημα εισαγωγής των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση και ο Νόμος 1824, ο οποίος θεσμοθετούσε την ενισχυτική διδασκαλία 
για τους μαθητές που παρουσίαζαν δυσκολίες μάθησης. Το 2000 ψηφίστηκε ο Ν. 
2817/2000, ο οποίος προωθεί την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης και θεσμοθετεί τη 
λειτουργία των Κέντρων Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Ο 
Ν.2817/2000 μετονομάζει τις Ειδικές Τάξεις σε Τμήματα Ένταξης. Ιδρύονται επιπλέον 
νέα Τμήματα Ένταξης χωρίς να υπάρξει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 
ένταξης, ούτε σχεδιασμός νέων καινοτόμων Aναλυτικών Προγραμμάτων καθώς επίσης 
δεν διασφαλίζεται το αυτονόητο δηλαδή τη δημιουργία κατάλληλων διαμορφωμένων 
χώρων. Αργότερα με το Π.Δ.1319/τ.Γ/10.10.2002 παρέχεται η δυνατότητα στον ειδικό 
παιδαγωγό να υποστηρίζει τον μαθητή με αναπηρία στο πλαίσιο της γενικής τάξης και 
για πρώτη φορά αναφέρεται η από κοινού συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών με στόχο 
τη λειτουργία συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (Σούλης, 2007). Ο Ν. 3699 
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/2008 (αρ. 2) που αφορά την οργάνωση και τους στόχους της Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης αναφέρεται στην αντίστοιχη, προς τις δυνατότητές των μαθητών, ένταξη 
τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστη-
ριότητα καθώς και στην αλληλοαποδοχή, στην αρμονική συμβίωσή τους με το κοινω-
νικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. Όλα αυτά έχουν ως στόχο τη 
διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία, των εκπαιδευ-
τικών ή/και γονέων και κηδεμόνων αυτών, σε όλες τις κοινωνικές υποδομές και υπη-
ρεσίες. 

Τμήματα Ένταξης 

Σκοπός και λειτουργία των Τμημάτων Ένταξης 

Στο ΤΕ φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), για 
ορισμένες μόνο ώρες την εβδομάδα. Πρόκειται στην πλειοψηφία τους για μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλή σχολική επίδοση. Στα 
ΤΈ μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα Ια-
τροπαιδαγωική Υπηρεσία (ΙΠΔ), ή το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υπο-
στήριξης (ΚΕΔΔΥ), μετά από Υπεύθυνη Δήλωση - Αίτηση του γονέα και τη σύμφωνη 
γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής. Από τους μαθητές με αναπηρία ή με 
(ΕΕΑ που φοιτούν στις κανονικές τάξεις, ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. προτείνει ορισμέ-
νους (ο μέγιστος αριθμός -σύμφωνα με το Ν.3699/2008- είναι 12 μαθητές) για υποστή-
ριξη στο Τ.Ε., ανάλογα με τη σοβαρότητα των ΕΕΑ τους, την ανάγκη για εξειδικευμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την ηλικία και την τάξη στην οποία φοιτούν και ανάλογα με 
τον αριθμό των μαθητών που έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αποτελεσματικά 
(ΦΕΚ Β 449/2007, σ. 9390). 

Η εκπαίδευση στο ΤΕ διαφοροποιείται ανάλογα με την αναπηρία ή την ΕΕΑ, των μα-
θητών που φοιτούν σ’ αυτό. Βασίζεται στην άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση που κάνει 
ο δάσκαλος της Ειδικής Αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των εκπαιδευ-
τικών της γενικής τάξης, αλλά και τη διάγνωση που προέρχεται από ΙΠΔ ή από το 
ΚΕΔΔΥ και η οποία μεταξύ άλλων βασίζεται και σε ψυχοδιαγνωστικά τεστ. Η άτυπη 
εκπαιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη διδακτική αξιολόγηση που αφορά όχι μόνο 
στην αξιολόγηση του μαθητή, αλλά και στην αξιολόγηση του διδακτικού περιβάλλο-
ντος που διαμορφώνεται από παράγοντες της τάξης, της διδασκαλίας και των διδακτι-
κών υλικών και μέσων. Με βάση την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις εισηγήσεις και προ-
τάσεις του ΚΕΔΔΥ καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι και σχεδιάζεται το εξειδικευ-
μένο πρόγραμμα του μαθητή από τον εκπαιδευτικό του ΤE. Με σχετική απόφαση 
(ΦΕΚ Β 449/2007, σ. 9390) ορίζεται ότι ο εκπαιδευτικός του ΤΕ. πρέπει να συνεργά-
ζεται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κοινού και 
του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής 
του. Η διδασκαλία στο ΤΕ μπορεί να γίνεται «ένας προς έναν» μεταξύ εκπαιδευτικού 
και μαθητή ή να λαμβάνει χώρα σε ολιγομελείς ομάδες μαθητών. Οι μαθητές με ανα-
πηρία ή ΕΕΑ. που φοιτούν στο ΤΕ είναι σαφώς λιγότεροι σε αριθμό από αυτούς της 
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Γενικής Τάξης, ενώ οι ρυθμοί διδασκαλίας και μάθησης είναι πιο χαλαροί και πιο αργοί 
από τους αντίστοιχους της Γενικής Τάξης, χωρίς φυσικά να υφίσταται ανταγωνισμός 
μεταξύ των μελών της ομάδας. Στο ΤΕ χρησιμοποιούνται πάρα πολλά εποπτικά μέσα 
και εναλλακτικοί τρόποι μάθησης, όπως παιδαγωγικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μά-
θηση με υπολογιστή, διδασκαλία με χρήση αντικειμένων και εν συνεχεία μετάβαση 
στο εικονικό και συμβολικό επίπεδο.  

Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του ΤΕ, μετά από 
τροποποιήσεις και προσαρμογές σε εγχειρίδια και στο υλικό που έχει συγκεντρώσει 
(βιβλία, ασκήσεις, κάρτες, κ.ά) και δεν διατάσσεται κατά τάξη, βαθμίδα ή ηλικία, όπως 
συμβαίνει με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, αλλά οργανώνεται σύμφωνα με τις 
ανάγκες του κάθε μαθητή με εξατομικευμένο πρόγραμμα. Κάποιες φορές ο εκπαιδευ-
τικός του Τ.Ε. χρησιμοποιεί το υλικό της γενικής τάξης, όπως το βιβλίο του μαθητή και 
το τετράδιο ασκήσεων, διαφοροποιημένο και προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανά-
γκες του μαθητή, για να το βοηθήσει να καλύψει τα «κενά» του και να φτάσει το επί-
πεδο που απαιτείται από το Α.Π. της Γενικής Τάξης όπου φοιτά. Άλλες όμως φορές 
χρησιμοποιεί εντελώς διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό, όπως λίστες για γρήγορο διά-
βασμα, ασκήσεις ανάγνωσης για κατανόηση, ασκήσεις για τονισμό, για ορθή γραφή, 
υλικό που κατασκευάζει ο/η ίδιος/-α. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής μπορεί να χρη-
σιμοποιεί και το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Ειδικής Αγωγής (ΠΑ-
ΠΕΑ, Π.Δ 301/1996) με τα σχετικά διδακτικά εγχειρίδια («Δραστηριότητες Μαθησια-
κής Ετοιμότητας» και «Βιβλιοτετράδια του μαθητή») ή τα Αναλυτικά Προγράμματα 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Π.Ι., 2003) και τα Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για μα-
θητές με αναπηρία ή ΕΕΑ (Π.Ι., 2004). Ο χώρος στο οποίο στεγάζεται το ΤΕ διαφέρει 
από τις τάξεις της Γενικής Εκπαίδευσης. Έχει λιγότερα θρανία και περισσότερο επο-
πτικό υλικό, ενώ ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές και άλλες ανάγκες των μαθητών 
μπορεί να υπάρχει χώρος ανάπαυσης ή/και ανάγνωσης, κάποιο στρώμα, οπωσδήποτε 
Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και προβολικό σύστημα αν είναι εφικτό και νησίδες 
αυτόνομης δραστηριότητας και εργασιών (απαραίτητες για μαθητές με ΔΕΠ-Υ και στο 
φάσμα του αυτισμού) 

Καθηκοντολόγιο των εκπαιδευτικών του ΤΕ 

Οι εκπαιδευτικοί του ΤΕ:  

− Αξιολογούν τους μαθητές για τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 
με βάση τις προτάσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων από 
τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τάξεων. Προκειμένου να εντάξουν τους μα-
θητές στο Τ.Ε., λαμβάνουν υπόψη τους τη σοβαρότητα των εκπαιδευτικών ανα-
γκών, την ανάγκη για εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την ηλικία και την 
τάξη στην οποία φοιτούν οι προτεινόμενοι να παρακολουθήσουν το Τ.Ε., και τον 
αριθμό των μαθητών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν αποτελεσματικά 
και προτείνουν αυτούς που θα υποστηριχθούν από το τμήμα ένταξης με τεκμηριω-
μένη εισήγηση. 

724

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



− Ενημερώνουν, σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, τους γονείς και κηδε-
μόνες του μαθητή σχετικά με τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν για 
να φοιτήσει στο Τ.Ε. Σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε., αν 
οι γονείς του επιθυμούν τη φοίτηση του σε αυτό ακόμα κι αν και δεν έχει διάγνωση 
από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί σχετική 
εισήγηση από το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής. 

− Συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ 
του κοινό και του εξειδικευμένου προγράμματος ως προς το περιεχόμενο και τον 
τρόπο υλοποίησης του (π.χ. συνδιδασκαλία). Στόχος παραμένει η πλήρης ένταξη 
στο σχολικό περιβάλλον. 

− Ενισχύουν τη γενικότερη προσαρμογή των μαθητών του Τ.Ε. στο κοινό σχολικό 
περιβάλλον, με τη συμμετοχή τους σε ομάδες εργασίας, παιχνιδιών και άλλων δρα-
στηριοτήτων της σχολικής ζωής. 

− Μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή, ο 
οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου. Ενδει-
κτικά ο φάκελος μπορεί να περιέχει: 

− Συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή, 
− Γνωματεύσεις και αξιολογήσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυ-

νατότητες του μαθητή, 
− Εισηγήσεις για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος. 
− Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή εγγραφή) ενημε-

ρώνεται η διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας. 
− Πληροφορούν και συμβουλεύουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας για θέματα ει-

δικής αγωγής και συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους της περιφερείας 
τους και με το προσωπικό του οικείου ΚΕΔΔΥ. 

− Συντάσσουν και υποβάλλουν για θεώρηση στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής 
το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας και την ετήσια αξιολογική έκ-
θεση λειτουργίας του Τ.Ε. 

− Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενων σχολείων ή σε προ-
γράμματα παράλληλης στήριξης όμορου σχολείου ύστερα από εισήγηση του σχο-
λικού συμβούλου ειδικής αγωγής στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το σχολείο. 

Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Το ΤΕ αποτελεί θεσμό στήριξης των αδύναμων μαθησιακά μαθητών όπου παιδιά με 
πιο σοβαρές δυσκολίες δεν έχουν θέση αλλά άπτονται ιατρικής ή ψυχολογικής παρέμ-
βασης. Με αυτόν τον τρόπο το ΤΕ φιλοξενεί παιδιά που δεν ανήκουν στην κατηγορία 
των παιδιών που ορίζονται από το νόμο ως παιδιά με «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 
με αποτέλεσμα να στερούνται την ευκαιρία ένταξής τους στο τυπικό σχολείο. Επιπλέον 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το σχεδιασμό κατάλληλης παρέμβασης από τον ειδικό 
παιδαγωγό να υπάρχει έγκυρη και έγκαιρη αξιολόγηση για όλα τα παιδιά που εγγρά-
φονται στο ΤΕ. 
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Η επιτυχημένη ένταξη δεν αποτελεί μια εύκολη διαδικασία. Προϋποθέσεις μιας επιτυ-
χούς ενταξιακής εκπαίδευσης φαίνεται να αποτελούν η σύγχρονη κτιριακή υποδομή, 
το μόνιμο εποπτικό υλικό, η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την α-
ποδόμηση παγιωμένων αντιλήψεων και την αναδόμηση νέων για τους μαθητές με ι-
διαιτερότητες καθώς και στην ανάληψη αναβαθμισμένων ρόλων. Βασική προϋπόθεση 
επίσης αποτελούν η εξειδίκευση για την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε μαθησιακού 
στυλ με ιδιαίτερες αδυναμίες αλλά και ξεχωριστές δυνατότητες, η θετική στάση όλης 
της σχολικής κοινότητας απέναντι στο θεσμό των ΤΕ., η ουσιαστική συνεργασία όλων 
των εμπλεκόμενων πλευρών, η στελέχωση των σχολικών μονάδων με εξειδικευμένους 
συνεργάτες, όπως σχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, λογοθεραπευτή. 

Σημαντικά θεωρούνται το άνοιγμα των σχολείων στην κοινότητα και η εμπλοκή των 
γονέων, η λειτουργία «δικτύων έρευνας» (Ainscow, 2007) στα σχολεία με δράσεις ό-
πως βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες και η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Η θέσπιση 
δομών στήριξης από την Πολιτεία και η αναθεώρηση/ενίσχυση των υπαρχόντων (ΚΕ-
ΔΔΥ, Σχολικός Σύμβουλος ). Επίσης η αναδιαμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμμα-
τος με την έννοια της παροχής ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς στην ευελιξία χρόνου 
για τη διδασκαλία τους, στην τροποποίηση της ύλης ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες 
των μαθητών τους, στην επιλογή των διδακτικών εγχειριδίων, στην εισαγωγή εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, την μεί-
ωση φαινομένων θυματοποίησης, την απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές ανά-
λογα με τα προσόντα και τις κλίσεις τους. Στα πλαίσια της σχολικής μονάδας βασική 
θέση πρέπει να κατέχει η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων από τους ίδιους με τη 
μορφή εσωτερικής επιμόρφωσης ή με την καθοδήγηση δασκάλου-συντονιστή, καθώς 
και η καθιέρωση υποχρεωτικής διάγνωσης για κάθε μαθητή που εγγράφεται στο ΤΕ 
και η τακτική επαναξιολόγηση των μαθητών που φοιτούν στο ΤΕ για επανένταξή τους 
στην τάξη είναι προστατευτικοί παράγοντες για την επανένταξη των μαθητών που αρ-
χικά ενισχύθηκαν στο ΤΕ. 

Επίσης η εισαγωγή της μεθόδου της συνδιδασκαλίας με νομοθετική ρύθμιση, θα προ-
ωθήσει ουσιαστικά τις ενταξιακές πρακτικές. 
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Εκπαιδευτική προσέγγιση της τέχνης στο νηπιαγωγείο  

Ρακαλλίδου Κρύστα  
Nηπιαγωγός 

rakallidou@sch.gr 

Περίληψη 

Η συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στην ανάπτυξη του στοχασμού και του κριτικού 
στοχασμού έχει διερευνηθεί στο πλαίσιο αρκετών επιστημονικών πεδίων και την απο-
κτούμε μέσα από την επαφή μας  με την τέχνη. Αρχικά ο John Dewey με το έργο του 
Art as Experience (1980) ισχυρίστηκε ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το κατεξοχήν 
μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της διερ-
γασίας της μάθησης. Τα έργα τέχνης, από τη μία, δεν έχουν απλώς φυσική υπόσταση 
αλλά διαποτίζονται με τη φαντασιακή διάσταση που τους προσδίδει ο καλλιτέχνης. 
Από την άλλη, για να κατανοούμε τα νοήματά τους χρειάζεται με τη σειρά μας να επι-
στρατεύουμε στο έπακρο τη δική μας φαντασία. Με αυτόν τον τρόπο η αισθητική ε-
μπειρία είναι ευρύτερη και βαθύτερη από τις συνήθεις εμπειρίες που αποκτούμε και 
αποτελεί σημαντική «πρόκληση για σκέψη». Γι αυτούς τους λόγους δημιουργήσαμε το 
παρακάτω διδακτικό σενάριο. 

Λέξεις-Kλειδιά: ζωγραφική, χορός, μάθηση, δημιουργία 

Εισαγωγή 

Το έργο τέχνης που επιλέχθηκε για επεξεργασία στο νηπιαγωγείο είναι ο πίνακας ζω-
γραφικής του Πικάσο «Οι τρεις χορεύτριες». Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την 
τέχνη της ζωγραφικής και θα γνωρίσουν έναν πολύ  αξιόλογο εκπρόσωπο της ζωγρα-
φικής τέχνης, τον Πικάσο γιατί δίνει πολλές ευκαιρίες για αισθητική προσέγγιση μέσω 
των επιτηδευμένα απλουστευμένων γραμμών και μορφών, των έντονων χρωμάτων και 
των αντιθέσεων μεταξύ τους. Επικεντρώνει στην ψυχή και όχι στη μορφή. Με όλα αυτά 
διευκολύνει την έκφραση και επεξεργασία συναισθημάτων που δημιουργεί στα παιδιά. 
Το θέμα του πίνακα είναι ο χορός, δραστηριότητα που προκαλεί το ενδιαφέρον των 
παιδιών γιατί είναι οικείο και προσιτό σε αυτά. Τα βοηθάει να βιώσουν ψυχοκινητικές 
εμπειρίες και να εξοικειωθούν με την κίνηση του σώματος. Προσεγγίζουν την τέχνη 
πιο εύκολα, εγκεφαλικά αλλά και συγκινησιακά. Επίσης δίνει τη δυνατότητα για δια-
θεματική και διεπιστημονική προσέγγιση (YΠΕΠΘ, 2003) αφού μπορούμε να διαπραγ-
ματευτούμε ενότητες εικαστικών, μαθηματικών, λόγου και έκφρασης, μουσικής, χο-
ρού, χωροχρονικών εννοιών, γνωριμία με το σώμα αλλά και κοινωνικά θέματα είτε 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος είτε αργότερα. Γι’ αυτό σκοπός του διδακτικού 
σεναρίου είναι να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριό-
τητες, να ψυχαγωγηθούν και να κατανοήσουν βασικές έννοιες και τεχνικές της ζωγρα-
φικής τέχνης, χωρίς να υπεισέρθουν σε βαθύτερες αναλύσεις, κάτι το οποίο είναι αδύ-
νατο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
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Παρουσίαση έργου τέχνης: 

«Οι τρεις χορεύτριες», Πικάσο 

 

Εικόνα 1(Harris, 1996) 

Ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος με λάδι σε μουσαμά, οι διαστάσεις του είναι 215x142 
εκατοστά και βρίσκεται στην Tate Gallery (Wikipedia, 2018), στο Λονδίνο. Η θεματο-
λογία του είναι φυσικά ο χορός. Ο Πάμπλο Πικάσο τον ζωγράφισε την άνοιξη του 1925 
στο Παρίσι. 

Ο μεγάλος αυτός πίνακας, εγκαινιάζει την καινούργια περίοδο του Πικάσο, η οποία 
εκφράζει τις εσωτερικές αναζητήσεις των ανθρώπων. Μετά τον 1ο Παγκόσμιο πόλεμο, 
ο Πικάσο απομακρύνθηκε από τον κυβισμό και έλκονταν από το επαναστατικό, υπερ-
ρεαλιστικό κίνημα του Αντρέ Μπρετόν. Το έργο, είναι γεμάτο με κρυμμένες εικόνες. 
Με την πρώτη ματιά βλέπει κάποιος τρεις χορεύτριες , που μεταφέρουν μια έκρηξη 
ενέργειας και βρίσκονται σ’ ένα δωμάτιο μπροστά από δύο παράθυρα. Η κεντρική φι-
γούρα είναι η πιο ξεκάθαρη και τα χέρια είναι σηκωμένα ψηλά και κρατάνε τους άλ-
λους δύο χορευτές. Δίνουν όμως και την εντύπωση της παράκλησης για λύτρωση, σε 
συνδυασμό με το ανυψωμένο κεφάλι. Στα αριστερά η χορεύτρια είναι η πιο δραστήρια 
και ενθουσιώδης, κάνοντας με το σώμα μια γωνία που είναι αδύνατον να συμβεί. Στα 
δεξιά η φιγούρα είναι αιθέρια, μετά βίας την ξεχωρίζεις, ενώ η σκιά από πίσω της είναι 
τονισμένη (Tate Gallery). 

Στο φόντο βλέπουμε τα παράθυρα ως αισιόδοξη νότα, αλλά αμέσως ακολουθούν τα 
κάγκελα. Τα επαναλαμβανόμενα μοτίβο της ταπετσαρίας  δίνουν την αίσθηση της κα-
ταπίεσης. Το ύφος του είναι επαναστατικό. Βλέπουμε μία έκρηξη χρωμάτων και βαριά 
μαύρα περιγράμματα κυρίως στις φιγούρες. Γραμμές και χρώματα τακτοποιούνται μ’ 
ένα ρυθμό κοφτό και ταραγμένο. Οι μορφές φτάνουν σε μια μεταμορφική απεικόνιση 
της ανθρώπινης εικόνας (Μartini, 1977). 
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Ενώ αρχικά νομίζουμε ότι υπάρχει προοπτική,  στην ουσία όλα είναι στο ίδιο επίπεδο. 
Τα παιδιά βέβαια δίνουν τις δικές τους ερμηνείες. 

Για την παρουσίαση του πίνακα, θα δώσουμε έμφαση περισσότερο στην ενέργεια που 
εκπέμπει μέσω του χορού και της ζωντάνιας των χρωμάτων, στην πλαστικότητα της 
κίνησης, στο σχεδιασμό των μορφών που παραπέμπει σε παιδικό σχέδιο, στο θέμα 
αλλά χωρίς λεπτομέρειες για την αντιστοίχιση των μορφών με πραγματικά πρόσωπα, 
στα συναισθήματα που δημιουργεί και στις απλές πληροφορίες που περικλείει.  

Η ζωή και το έργο του Πικάσο  

Ο Πάμπλο Πικάσο γεννήθηκε στη Μάλαγα το 1881. Η οικογένειά του εγκαταστάθηκε 
το 1895 στη Βαρκελώνη, μητρόπολη της εποχής σε πλήρη άνθιση. Σπουδάζει ένα 
χρόνο στη Βασιλική Ακαδημία του Σαν Φερνάντο της Μαδρίτης. Ο Πικάσο εντάσσεται 
σταδιακά στους κύκλους των μποέμ και έρχεται σε επαφή με τις νέες φιλοσοφικές, 
πολιτικές, μουσικές και λογοτεχνικές τάσεις της εποχής. Το 1901 αρχίζει η «γαλάζια 
περίοδος». Από το 1904 εγκαθίσταται οριστικά στο Παρίσι, αδιαμφισβήτητη πρωτεύ-
ουσα του καλλιτεχνικού κόσμου της εποχής, με κλειστές όμως πόρτες για τους νέους 
καλλιτέχνες. Γνωρίζει τον τρόπο ζωής των μποέμ στη Μονμάρτη κατοικώντας στο πε-
ρίφημο Bateau Lavoir. Αρχίζει η «ροζ περίοδος». «Οι δεσποινίδες της Αβινιόν», που 
ολοκληρώνονται το 1907 θέτουν τις βάσεις του Κυβισμού. Για πρώτη φορά ο Πικάσο 
έρχεται σε σαφή ρήξη με την παραδοσιακή προοπτική και προτείνει έναν νέο τρόπο 
αντίληψης του χώρου. 

Ο Πικάσο άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα. Στα 
έργα του, τα χαρακτικά, τα λάδια, τις λιθογραφίες, τα κεραμικά, τα γλυπτά, τα κολλάζ, 
δεν υπάρχει πουθενά το στοιχείο της στείρας επανάληψης. Γόνιμος και ουσιώδης, με 
ανεξάντλητη δημιουργικότητα, μοναδική προσωπικότητα, συνεχή καλλιτεχνική ανα-
νέωση και με ικανότητά να πειραματίζεται, καθιερώνεται ως παγκόσμια ιδιοφυΐα και 
πρότυπο εικαστικού καλλιτέχνη του 20ου αιώνα. Πεθαίνει στις 8 Απριλίου του 1973 
στο Mougins της Νότιας Γαλλίας (Gidel, 2004) 

Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

• Να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης και τους δημιουργούς τους. 
• Να αποκτήσουν γνώσεις και πληροφορίες για την τέχνη της ζωγραφικής 
• Να καλλιεργήσουν την αισθητική τους και ειδικότερα την οπτική τους αντίληψη μέσω 

της τέχνης και ειδικότερα της ζωγραφικής. 
• Να εκφράσουν τις ιδέες τους με διαφορετικά μέσα και τρόπους. 
• Να παρατηρήσουν και να πειραματιστούν με τα χρώματα και τις γραμμές 
• Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. 
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• Να ερευνήσουν και να συλλέξουν πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, προφορικές 
και γραπτές 

• Να εξασκηθούν στη χρήση υλικών και διαφορετικών τεχνικών, ώστε να αποκτήσουν 
επιδεξιότητα και να ενθαρρυνθούν στην παραγωγή έργων τέχνης 

• Να αρχίσουν να κατανοούν ότι η τέχνη είναι μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ 
των ανθρώπων και να υιοθετήσουν θετικές στάσεις απέναντι στα έργα τέχνης. 

• Να εκφράσουν απόψεις, εμπειρίες και συναισθήματα μέσα από τα έργα τους. 
• Να αναπτυχθεί ένα κλίμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 

Αναλυτικός σχεδιασμός προγράμματος  

Α΄ Φάση: Γνωριμία με τον Πικάσο και το έργο του 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον Οδηγό Νηπιαγωγού 
(Δαφέρμου, 2006) 

Στόχοι γνώσεων:  

− Να γνωρίσουν τον Πικάσο   
− Να έρθουν σε επαφή με το έργο τέχνης «Οι τρεις χορεύτριες» 
− Να προσεγγίσουν το έργο μέσα από απλές χορευτικές κινήσεις, μίμηση αλλά και μέσω 

των χρωμάτων, των γραμμών και τη σύνθεση της εικόνας 
− Να συλλέξουν πληροφορίες για το πως και πότε χορεύουν οι άνθρωποι   

 Στόχοι δεξιοτήτων 

− Να διερευνήσουν και να συλλέξουν πληροφορίες για τον Πικάσο 
− Να γίνουν ικανά τα νήπια να παρατηρούν εικόνες και να εκφράζονται  
− Να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης του μέτρου και των μονάδων μέτρησης (μέτρο, 

εκατοστό, χιλιοστό) 

Στόχοι στάσεων 

− Να αποκτήσουν θετική άποψη για την τέχνη της ζωγραφικής 
− Να γνωρίσουν τα οφέλη του χορού 

Μέθοδοι: 

Επίδειξη, διερεύνηση, καταιγισμός ιδεών, παρατήρηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζή-
τηση, πρακτική άσκηση (μετρήσεις, σύνθεση εικόνας), παιχνίδι σε ομάδες,  έρευνα  

Εκπαιδευτικά μέσα:  
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Φωτογραφίες (Art Gallery, 2003), αφίσες (60x80), καβαλέτο,  μέτρο, φωτογραφίες χο-
ρού, χρωματιστά μαντήλια, Η/Υ, εκπαιδευτικό λογισμικό: Jigsaw- Puzzle 

Δραστηριότητες: 

− Γνωριμία με τον Πικάσο. Δείχνουμε τη φωτογραφία του και αναφέρουμε βα-
σικά στοιχεία γι’ αυτόν. Βρίσκουμε στο χάρτη ή/και στον Η/Υ (με το λογισμικό οπτι-
κοποίησης και προσομοίωσης Google Earth) τις χώρες που έζησε. Επίσης με αφορμή 
το καπέλο του επισημαίνουμε βασικά χαρακτηριστικά αυτών των χωρών και της επο-
χής, που θα συλλέξουν τα παιδιά με τους γονείς τους. 

 

             Eικόνα 2 (Jones, 2001) 

−  Παίζουμε με το όνομα του ζωγράφου. Ζητάμε από τα παιδιά να το συνδυάσουν 
με άλλες παρόμοιες λέξεις γνωστές σε αυτά π.χ. «Πικάσο-Δικάσω-κασόνι-Πίκατζου» 
κ.ά. 
− Γνωριμία με το έργο ζωγραφικής. Παρουσιάζουμε τον πίνακα σε αφίσα 
(60χ80). Τα παιδιά βλέπουν τον πίνακα και σχολιάζουν ότι θέλουν. Αμέσως μετά η 
νηπιαγωγός κάνει ερωτήσεις π.χ. Τι βλέπουμε σ' αυτόν τον πίνακα; Ποια χρώματα δια-
κρίνετε; Τι κάνουν οι μορφές; Που βρίσκονται; Είναι άντρες ή γυναίκες; Με τι είναι 
ζωγραφισμένος ο πίνακας; Σας αρέσει; Αν τον ζωγραφίζατε εσείς θα βάζατε τα ίδια 
χρώματα; Ο ζωγράφος ήταν στενοχωρημένος ή χαρούμενος όταν ζωγράφισε τον πί-
νακα; Εσείς πως νιώθετε όταν τον βλέπετε; Τι άλλο θέλετε να μάθετε για αυτόν; 
− Στη συνέχεια ρωτάνε τον πίνακα ότι θέλουν να μάθουν. Απαντάει η Νηπιαγω-
γός. Για να κατανοήσουν το μέγεθος του αυθεντικού πίνακα, τους δείχνουμε φωτογρα-
φία όπου ένας επισκέπτης της Tate Gallery είναι μπροστά στον πίνακα. Φαντάζονται 
το μπαμπά τους ή κάποιον ενήλικα και συγκρίνουν με κριτήριο το ύψος. Κάνουν υπο-
θέσεις και μετρήσεις αντικειμένων στην τάξη π.χ. της πόρτας, για να ανακαλύψουν το 
πραγματικό  μέγεθος του πίνακα.  
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Εικόνα 3 

− Τα παιδιά μιμούνται τη στάση του σώματος των χορευτών και παίζουν το παι-
χνίδι «καθρέφτης». 
− Παιχνίδι με μαντήλια. Δίνουμε στα παιδιά πολλά υφάσματα με διάφορα χρώ-
ματα για να βρουν τα αντίστοιχα του πίνακα. Στη συνέχεια πιάνονται με τα μαντήλια 
και χορεύουν σε ομάδες των τριών.  
− Τα παιδιά ανά δύο στον υπολογιστή φτιάχνουν πάζλ με τις εικόνες του πίνακα 
και του Πικάσο. 
− Λέμε στα παιδιά να ερευνήσουν μαζί με τους γονείς τους σε περιοδικά, βιβλία, 
διαδίκτυο, φωτογραφίες δικές τους κλπ. ώστε να βρουν εικόνες ανθρώπων που χορεύ-
ουν και να τις φέρουν στο σχολείο. Επίσης τους προτείνουμε να γίνουν δημοσιογράφοι 
και να πάρουν συνέντευξη σχετικά με το ποιος χορός αρέσει στη μαμά, στον μπαμπά, 
στον παππού και στη γιαγιά. Οι τελευταίοι τι χόρευαν όταν ήταν νέοι; Μπορούν να 
τους το δείξουν ή να χορέψουν μαζί; Τώρα ποιο χορό χορεύουν; Μαθαίνει κάποιο παι-
δάκι χορό; Πότε χορεύουμε;  

Β΄ Φάση: Προσέγγιση έργων τέχνης με θέμα το χορό 

Στόχοι: 

Γνώσεων 

− Να παρατηρήσουν τις φωτογραφίες που συνέλλεξαν και να ανακαλύψουν τα διάφορα 
είδη χορού (ατομικό, σε ζευγάρια, ομαδικό, κυκλικό, σε σειρά) 

− Να προσεγγίσουν κι άλλα έργα ζωγραφικής με θέμα το χορό 
− Να εκφράσουν απόψεις και συναισθήματα μέσω των έργων τέχνης 

Δεξιοτήτων 

− Να ακούσουν διάφορα είδη μουσικής και να γίνουν ικανά να τα διακρίνουν 
− Να αντιστοιχίσουν κάποια είδη χορού με την κατάλληλη μουσική 
− Να παρατηρήσουν τους πίνακες για να αποκτήσουν πληροφορίες και γνώσεις για τα 

είδη της ζωγραφικής και του χορού  
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− Να γίνουν ικανά να δημιουργούν και να συνθέτουν τις δικές τους ολοκληρωμένες 
εικόνες (κολάζ) 

Στάσεων 

− Να προβληματιστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους για τη χρησιμότητα του χο-
ρού 

− Να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας μέσω της τέ-
χνης  

Μέθοδοι: Επίδειξη, ακρόαση μουσικής, χορός, παρατήρηση, ταξινομήσεις,  ερωτήσεις-
απαντήσεις,  συζήτηση, κολάζ. 

Εκπαιδευτικό υλικό: Φωτογραφίες, αφίσες με πίνακες ζωγραφικής (60x80), εικόνες 
χορού, CD, CD-player, χρωματιστά χαρτιά, ψαλίδια, κόλλες, χαρτόνια. 

Δραστηριότητες: 

− Τα παιδιά χορεύουν με μουσικά κομμάτια διαφόρων ειδών (δημοτικά, ροκ, λά-
τιν, κλασσικά) όπως θέλουν και στο τέλος συγκρίνουν τις δικές τους κινήσεις με αυτές 
των χορευτών του πίνακα και των εικόνων της συλλογής. Στη συνέχεια προσπαθούν 
να ανακαλύψουν πως χορεύουν στον πίνακα και στις φωτογραφίες π.χ. σε ζευγάρια, 
κυκλικά, ατομικά, σε σειρά. 
− Παρατηρούν τις φωτογραφίες που συνέλλεξαν, το κάθε νήπιο παρουσιάζει τις 
δικές του και τις σχολιάζουν. Με αυτό τον τρόπο ενισχύονται να εκφράζονται, να πα-
ράγουν προφορικό λόγο, να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, να παρατηρούν και να 
συγκρίνουν. Τις ταξινομούν σύμφωνα με το είδος του χορού: ατομικό, κυκλικό, σε 
σειρά και σε ζευγάρια. Παρατηρούν και τις φιγούρες του πίνακα. Βρίσκουν ομοιότητες 
και διαφορές ως προς το είδος του χορού. Μετράνε τους χορευτές. Κάνουν υποθέσεις 
για το αν είναι χαρούμενοι και σε ποιά περίσταση χορεύουν π.χ. γάμος, πανηγύρι, θέ-
ατρο, κλαμπ, σχολή χορού,  κλπ. Στην παρεούλα τα παιδιά συζητούν για το ποιος χορός 
τους άρεσε πιο πολύ και επισημαίνουμε τα οφέλη του χορού: ψυχαγωγία, σωματική 
άσκηση, καλλιέργεια ρυθμού στην κίνηση, σωστή στάση σώματος, επικοινωνία. Στο 
τέλος προσπαθούν να καταλάβουν ποιο είδος μουσικής ταιριάζει στους χορευτές του 
πίνακα του Πικάσο και ψηφίζουν για να αποφασίσουν τη μουσική που θα τον συνο-
δεύει. Σε ομάδες των τριών χορεύουν με τη μουσική που επέλεξαν. 

− Στη συνέχεια με ερωτήσεις τα παιδιά προσεγγίζουν τους πίνακες και εκφράζο-
νται: 

Ατομικός χορός        Χορός σε ζευγάρια     Κυκλικός χορός             Χορός σε σειρά 
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Εικόνα 4 

− Τι βλέπετε στους πίνακες; 
− Πόσοι είναι οι χορευτές σε κάθε πίνακα και όλοι μαζί; Που είναι περισσότεροι; 
− Σε ποιόν από τους πίνακες φαίνονται πιο ξεκάθαρα οι χορευτές; Γιατί; (Επισημαί-

νουμε χρώματα, γραμμές, σχήματα, κινήσεις, αντιθέσεις, ομοιότητες,  φυσικές και 
υπερφυσικές φιγούρες κλπ.) 

− Πόσοι από αυτούς μας κοιτάνε και πόσοι όχι; 
− Πότε μας αρέσει να χορεύουμε; 
− Μόνοι μας ή με παρέα; 
− Πού χορεύουμε; Στους πίνακες που βρίσκονται οι χορευτές; 
− Τι φοράνε;  
− Πότε ζούσαν ή ζουν; 
− Χορεύουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο; Κάνουμε τις ίδιες κινήσεις; Οι χορευτές στους 

πίνακες χορεύουν τον ίδιο χορό; Γιατί; 
− Πως νομίζετε ότι αισθάνονται οι χορευτές; 
− Εσείς πως αισθάνεστε όταν χορεύετε; 

Τα παιδιά χωρίζονται σε 5 ομάδες των τεσσάρων, σύμφωνα με τον πίνακα που επέλε-
ξαν, και αποφασίζουν το όνομα της ομάδας. Παρατηρούν τις γραμμές και τις μορφές 
σε κάθε πίνακα και φτιάχνουν κολάζ με αυτές. Υπάρχει μπροστά τους ποικιλία χρωμα-
τιστών χαρτιών και προσπαθούν να ζωγραφίσουν τις μορφές που βλέπουν και να τις 
κόψουν. Μετά τις κολλάνε στο χαρτόνι. Κάποια ομάδα αν θέλει αντί για κολάζ κάνει 
ψηφιδωτό. 

Γ΄ Φάση: Να εκφραστούν μέσω της τέχνης και να δημιουργήσουν 

Στόχοι: 

Γνώσεων 

− Να παρατηρούν τις λεπτομέρειες στα έργα τέχνης (όσο είναι δυνατόν)  
− Να ανακαλύπτουν νοήματα και συναισθήματα μέσω της τέχνης 
− Να εξασκηθούν σε ποικίλες τεχνικές  ζωγραφικής 

Δεξιοτήτων 
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− Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν για να δημιουργήσουν 
− Να γίνουν ικανά να συζητούν  για τα έργα τέχνης  
− Να αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους ώστε να εκφραστούν μέσω 

της τέχνης  
− Να ολοκληρώνουν έργα ζωγραφικής με συγκεκριμένο θέμα που έχει αρχή, μέση και 

τέλος 

Στάσεων 

− Να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη που αποκομίζουμε από τη ζωγραφική 

 

Μεθοδολογία: Επίδειξη, παρατήρηση, ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, μουσικοκι-
νητικό παιχνίδι, ζωγραφική, χαρτοκοπτική 

 

Δραστηριότητες 

− Με ερωτήσεις (κυρίως ανοιχτές) της νηπιαγωγού και συζήτηση, τα  παιδιά ε-
ντοπίζουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά του πίνακα και ανακαλύπτουν ή πληροφο-
ρούνται πιο αναλυτικά για την εποχή, τις συνθήκες, τις κοινωνικές προεκτάσεις, την 
πρόθεση του δημιουργού, τον τρόπο σχεδίασης, κ.ά. (ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και 
τις ανάγκες των παιδιών). Στο τέλος εκφράζουν ιδέες, απόψεις και συναισθήματα:  

• Τι βλέπεις στον πίνακα; 
• Γιατί νομίζεις ότι χορεύουν; 
• Ποια χρώματα ξεχωρίζεις στον πίνακα; Είναι σκούρα ή ανοιχτά; 
• Σου αρέσουν τα χρώματα ή θα ήθελες να τα αλλάξεις; 
• Οι χορευτές μοιάζουν με πραγματικούς ανθρώπους; 
• Αν όχι γιατί νομίζεις το κάνει αυτό ο ζωγράφος; 
• Ο πίνακας απεικονίζει την πραγματικότητα ή τη φαντασία του ζωγράφου; 
• Ποια συναισθήματα σου δημιουργεί όταν τον κοιτάς; 
• Ο ζωγράφος ήταν χαρούμενος ή λυπημένος; 
• Τι τίτλο θα έδινες εσύ; 
• (Πως θα ζωγράφιζες τον πίνακα για να είναι χαρούμενοι; Αν προκύψει αρνητική 

παρατήρηση παιδιού) 

− Ζωγραφίζουν τον πίνακα του Πικάσο όπως θέλουν πάνω σε χαρτιά α3 σύμφωνα 
με την τεχνοτροπία που θα επιλέξουν: με σκούρα, ανοιχτά ή ανάμεικτα χρώματα, με 
μαρκαδόρους, κηρομπογιές, ξυλομπογιές, τέμπερες, νερομπογιές ή τεχνική μπατίκ. Στη 
συνέχεια συγκρίνουν τις ζωγραφιές τους  για να κατανοήσουν τι προκύπτει από την 
αντίθεση των χρωμάτων και τις διαφορετικές τεχνοτροπίες.   
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− Ακούν πάλι διάφορα είδη μουσικής (κλασσική-αργός και γρήγορος ρυθμός, 
τζαζ, ροκ, λάτιν, έντεχνο) και όταν τα ζευγάρια ακούν αυτό που θα ήθελαν να αντιστοι-
χεί στον δικό τους πίνακα τρέχουν κοντά του και χορεύουν. Το είδος μουσικής που θα 
επιλέξουν να χορέψουν τα περισσότερα ζευγάρια, θα επικρατήσει για τον πίνακα που 
θα εκλέξουν σαν τον καλύτερο τα ίδια τα παιδιά από τις δημιουργίες τους. Στο τέλος 
θα τον συγκρίνουν με τον πίνακα του Πικάσο και την μουσική που είχαν επιλέξει γι’ 
αυτόν. 

Εκπαιδευτικό υλικό: αφίσα (60x80), CD, CD-player, χαρτιά Α3 και Α4, μαρκαδόροι, 
τέμπερες, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, νερομπογιές, πινέλα, χαρτί μέτρου, ψαλίδια, μαρ-
καδόροι, τέμπερες, κηρομπογιές, νερομπογιές, ξυλομπογιές, πινέλα 

− Ζωγραφίζουν και κόβουν φιγούρες σε διπλωμένο χαρτί και όταν το ανοίξουν 
μένουν ενωμένες. Βλέπουν τον πίνακα των κυκλικών χορών και προσπαθούν να τις 
βάλουν στην ίδια (κυκλική) διάταξη. Κάνουν το ίδιο και με τον πίνακα του Πικάσο. 
−  

Δραστηριότητα Αξιολόγησης 

− Στο τέλος τα παιδιά σε 5 ομάδες ζωγραφίζουν όποιον πίνακα ζωγραφικής θέ-
λουν από τους παραπάνω, με όποια υλικά θέλουν, σε χαρτί του μέτρου. Συγκρίνουμε 
παλιές ζωγραφιές τους με αυτές και αξιολογούν τα ίδια τις διαφορές και την πρόοδό 
τους. Κάνουν έκθεση ζωγραφικής με τους πίνακες που δημιούργησαν. 
− Το ίδιο γίνεται τις επόμενες μέρες και με τις ατομικές ή ομαδικές ζωγραφιές 
τους, που έχουν ελεύθερο θέμα. Κάθε Παρασκευή, διαλέγει το κάθε παιδί όποια από 
τις ζωγραφιές του θεωρεί καλύτερη και την προσθέτει στην έκθεση ζωγραφικής. 

Με αυτό τον τόπο μπορούμε να αξιολογήσουμε αν βελτιώθηκε η δημιουργικότητά τους 
ως προς τη ζωγραφική αλλά και ως προς το κριτήριό τους για την τέχνη της ζωγραφικής 
(να επιλέγουν ως καλύτερες τις πιο ολοκληρωμένες ζωγραφιές). 
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Έφηβοι ερευνητές, σύνεδροι μαθητές . Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη συμμετοχή 
σε μαθητικό συνέδριο 

Καλυψώ Ν. Λάζου-Μπαλτά  
ΜΑ, M.Phil. 

kalypsodj@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει τα στάδια της προετοιμασίας ομάδας εργασίας για τη 
συμμετοχή σε μαθητικό συνέδριο. Η ομάδα των εφήβων εισηγητών, υπό την επιβλέ-
πουσα, αξιοποίησε τα ευεργετήματα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ), αναφορικά με τη βιβλιογραφική επισκόπηση, την έρευνα σε έγκυρες βιβλιο-
γραφικές ψηφιακές βάσεις επιστημονικών δεδομένων, την εξ αποστάσεως διαβού-
λευση, καθώς και τη σύνθεση της εισήγησης σε ψηφιακό συνεργατικό περιβάλλον. Συ-
νέθεσε την ανακοίνωσή της, με τη βοήθεια ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων, με 
διαδικασίες συνεχούς ανατροφοδότησης και την κατέθεσε ηλεκτρονικά, ώστε να συ-
μπεριληφθεί στην ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου. Η εισήγηση α-
ναφέρεται στα λογισμικά και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης, 
που αξιοποιήθηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία, ενώ διατρέχει σύντομα όλα τα στάδια 
της δημιουργικής εκπαιδευτικής δράσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: μαθητικό συνέδριο, ψηφιακές βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περι-
βάλλοντα συνεργατικής μάθησης. 

Εισαγωγή 

Η φιλοσοφία των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, από τις αρχές ήδη 
του 21ου αιώνα, προωθεί αλλαγές στο περιεχόμενο της διδασκαλίας και θηρεύει τη με-
ταγνώση. Εστιάζει δηλαδή στην εκμάθηση μεθόδων κατάκτησης της γνώσης από τους 
ίδιους τους μαθητές. Καταβάλλεται συνεπώς προσπάθεια, τόσο στο πλαίσιο της τυπι-
κής, όσο και στις δραστηριότητες της μη τυπικής εκπαίδευσης, οι μαθητές να αναπτύσ-
σουν δεξιότητες διατύπωσης υποθέσεων και κριτικής σκέψης, για την αντιμετώπιση 
των ζητημάτων που έχουν να αντιμετωπίσουν στην ανεύρεση και στη σύνθεση του 
γνωστικού υλικού. Επιδιώκεται επιπλέον η κριτική ένταξη των μαθητών στην κοινωνία 
της γνώσης, μέσα από τη συνεργατική μάθηση. Χωρίς να αναιρείται το γεγονός ότι οι 
ατομικές δημιουργικές δραστηριότητες έχουν έντονη κοινωνική διάσταση, η δημιουρ-
γικότητα επιδιώκεται να λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα. Οι μαθητές μα-
θαίνουν οι ίδιοι να οικοδομούν τη γνώση (εποικοδομητισμός) μέσα από τις αλληλεπι-
δράσεις τους με τους άλλους (κοινωνικός εποικοδομητισμός) και να εμπλέκονται ταυ-
τόχρονα στη διαδικασία της οικοδόμησης γνώσης για χάρη των άλλων, για χάρη της 
ίδιας τους της κοινότητας μάθησης (κοινοτικός εποικοδομητισμός).  

Έφηβοι σύνεδροι μαθητές  
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Η διοργάνωση ενός μαθητικού συνεδρίου αποτελεί μια μορφή σχολικής καινοτομίας, 
που υπηρετεί την εξωστρέφεια των σχολικών μονάδων και προϋποθέτει τη σύσταση 
ενός δικτύου σχολικών ομάδων, που εργάζονται για έναν κοινό σκοπό, η πορεία για 
την επίτευξη του οποίου τους επιτρέπει να διατυπώνουν και να μοιράζονται διαφορε-
τικές απόψεις για το ίδιο θέμα. Το γεγονός αυτό βοηθά κάθε ομάδα και κάθε μέλος της 
ξεχωριστά να εγκαταλείψουν σταδιακά πιθανές εγωιστικές τους στάσεις, να γνωρίσουν 
και να αξιολογήσουν τις απόψεις των άλλων, καθώς υπερασπίζονται τη δική τους ά-
ποψη. Ταυτόχρονα οι έφηβοι έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της ακαδημαϊκής έρευ-
νας, στον οποίον διεισδύουν, με εφόδιο την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε 
ερευνητικές και δημιουργικές εργασίες. Οι μαθητές καλούνται να εμβαθύνουν στην 
επιστημονική έρευνα, αξιοποιώντας έγκυρα έργα αναφοράς και επίσημα ψηφιακά α-
καδημαϊκά αποθετήρια. Στη συγκεκριμένη δράση, δόθηκε η δυνατότητα στην ομάδα 
να έχει αυξημένο έλεγχο στη διαδικασία της μάθησης και να ελέγχει την αλληλουχία 
και τον ρυθμό εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, καθώς και την αλληλεπίδραση μεταξύ 
των μελών της.  

Η βασική αδυναμία της δράσης  

Η οργάνωση των μαθητικών συνεδρίων συνιστά μορφή προσομοίωσης των αντίστοι-
χων, στα οποία συμμετέχουν ενήλικες επιστήμονες. Από τη διαπίστωση αυτήν προκύ-
πτει η πιο βασική δυσκολία αυτής της δράσης: οι έφηβοι ερευνητές δεν έχουν ούτε τον 
χρόνο στη διάθεσή τους, ούτε το εύρος των γνώσεων, ώστε να επενδύσουν στην ακα-
δημαϊκή καινοτομία και να συγγράψουν ανακοινώσεις που προωθούν και ανανεώνουν 
την επιστημονική έρευνα. Καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφιακών αποθετη-
ρίων και των έργων αναφοράς απευθύνεται σε ενήλικες, είναι πολύ δύσκολο για τους 
έφηβους μαθητές να εννοήσουν την επιστημονική ορολογία, τις ακαδημαϊκές συνεπα-
γωγές, να εμβαθύνουν στα επιχειρήματα που προσφέρονται, να αφομοιώσουν το ακα-
δημαϊκό υπόβαθρο των μελετημάτων.  

Η δράση στηρίχτηκε συνεπώς στην αξιοποίηση της παιδαγωγικής έννοιας του scaffold-
ing: η εκπαιδευτικός παρείχε δηλαδή στους μαθητές υποστήριξη και καθοδήγηση, ώστε 
να περάσουν από αυτά που γνωρίζουν σε όσα πρέπει να μάθουν, μέσα από δραστηριό-
τητες, οι οποίες σε κανονικές συνθήκες θα ήταν πάνω από τις δυνάμεις και τις ικανό-
τητές τους και συνεπώς θα αδυνατούσαν να τις εκτελέσουν χωρίς βοήθεια και καθοδή-
γηση. Αξίζει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι η εκπαιδευτικός δεν πρόσφερε έτοιμες λύ-
σεις στην ομάδα. Αντίθετα εμψύχωνε σταθερά τα μέλη της, ενισχύοντας την προσπά-
θειά τους, μόνα τους να βρουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που διαρκώς ανέκυπταν.  

Θεραπεία της δράσης 

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα της άνισης σχέσης του λυκειακού πληθυσμού με τα fora της παγκόσμιας ακα-
δημαϊκής έρευνας, δημιούργησε ένα ψηφιακό αποθετήριο, στο οποίο ανάρτησε έγκυρο, 
απλοποιημένο, ψηφιοποιημένο, επιστημονικό, υλικό. Επρόκειτο είτε για πλήρεις 
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εκδοτικές προσπάθειες, οι οποίες είναι ελεύθερα προσβάσιμες διαδικτυακά ή/και για 
αποσπασματικό υλικό από ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), δηλαδή υποενότητες ή/και 
κεφάλαια, (κατά το πρότυπο της προδημοσίευσης μέρους μιας ακαδημαϊκής εργασίας 
στα google docs), χωρίς να παραβιάζεται η σχετική ισχύουσα νομοθεσία περί πνευμα-
τικών δικαιωμάτων. Επίσης αναρτήθηκαν σχετικά άρθρα, που επίσης κυκλοφορούν ε-
λεύθερα στο διαδίκτυο.  

Η σύσταση ομάδας εργασίας – οι πρώτες ενέργειες  

Η εκπαιδευτικός ανακοίνωσε την οργάνωση του συνεδρίου στην ιστοσελίδα του σχο-
λείου και ενημέρωσε ηλεκτρονικά όλους τους μαθητές της, μέσα από την πλατφόρμα 
Edmodo. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έγινε μέσα από ηλεκτρονική φόρμα google, στην 
οποία οι μαθητές ανέφεραν το επίπεδο της γλωσσομάθειάς τους, την ικανότητά τους 
να χειρίζονται εργαλεία ΤΠΕ, τη συμμετοχή τους σε διασχολικούς αγώνες και σε μα-
θητικές συναντήσεις.  

Η δομή της δράσης (μοντέλο της μικτής μάθησης) 

Οι συναντήσεις της ομάδας εργασίας έλαβαν όλες χώρα, στο εργαστήριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών του σχολείου, πραγματοποιήθηκαν δε εκτός του επίσημου προγράμματος 
διδασκαλίας. Στους δύο περίπου μήνες διάρκειας της δράσης, πραγματοποιήθηκαν πέ-
ντε δια ζώσης συναντήσεις και μία τελική – πρόβα, την παραμονή της πραγματοποίη-
σης του συνεδρίου. Οι πρώτες τρεις συναντήσεις είχαν τη δομή του μοντέλου της μι-
κτής μάθησης: εφαρμόστηκε δηλαδή μετωπική διδασκαλία, στο πρώτο μισό μέρος 
κάθε διάλεξης, η οποία είχε διάρκεια μίας διδακτικής ώρας, προκειμένου η ομάδα να 
μυηθεί στις αρχές και στις προϋποθέσεις της εκπόνησης ακαδημαϊκής έρευνας. Κατά 
το υπόλοιπο διάστημα, ενισχύθηκε η αυτενέργεια των μελών της ομάδας και ελέγχθηκε 
η πρακτική εμπέδωση του περιεχόμενου του πρώτου μέρους, μέσα από άτυπες ασκή-
σεις προσομοίωσης και εφαρμογής, που πραγματοποιήθηκαν σε ψηφιακό περιβάλλον.  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση, η μελέτη του υλικού, η οργάνωση, η σύνθεση, η παρου-
σίασή του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης 
και ασύγχρονης),χάρη στην αξιοποίηση απλών ψηφιακών περιβαλλόντων συνεργατι-
κής μάθησης. Εργαζόμενα σ’ αυτά, τα μέλη της ομάδας συνειδητοποίησαν ότι τα τε-
χνικά μέσα και τα εργαλεία του ψηφιακού γραμματισμού δεν χρησιμοποιούνται απλώς, 
για να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία, όπως γίνεται στην παραδοσιακή διδακτική, αλλά 
η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης ρυθμίζεται ολικά ή μερικά από τα μέσα αυτά 
(Κανάκης, 1989).  

Η εισαγωγική συνεδρία  

Στην πρώτη συνάντηση, η ομάδα μυήθηκε στις αρχές της συγγραφής μιας επιστημονι-
κής εργασίας. Συζητηθήκαν αρχικά, γενικά ζητήματα μεθοδολογίας της επιστημονικής 
έρευνας, όπως η μελέτη για την επιλογή του θέματος, η έρευνα για την ανεύρεση 
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έγκυρου επιστημονικού υλικού, ο τρόπος, με τον οποίο κάθε εισηγητής αξιοποιεί την 
ακαδημαϊκή παρακαταθήκη, συνθέτοντας αντίθετες απόψεις, διαφωνώντας με παραδε-
δεγμένες θεωρίες, επεκτείνοντας την έρευνα προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, και-
νοτομώντας. Έγινε επίσης εκτενής αναφορά στον τρόπο παραπομπής, στο πλαίσιο μιας 
ακαδημαϊκής εργασίας προκειμένου να αποφευχθεί η λογοκλοπή και να επιτευχθεί η 
δόκιμη ενσωμάτωση στο κείμενο διαμεσολαβημένων και πρωτογενών βιβλιογραφικών 
αναφορών. Τα μέλη της ομάδας μυήθηκαν στην κωδικοποίηση του συστήματος APA 
προκειμένου να συνταχτεί σωστά, η επισυναπτόμενη τελική βιβλιογραφία και να γίνο-
νται δόκιμα οι παραπομπές σε όλο το εύρος του κειμενικού σώματος της εργασίας.  

Τα μέλη της ομάδας αφομοίωσαν ότι στόχος του ερευνητή είναι να προσφέρει στην 
παγκόσμια κοινότητα, να καταθέσει μια καινοτόμα προσέγγιση που είτε διαφοροποιεί 
τη μέχρι τώρα πορεία της έρευνας στο πεδίο των ενδιαφερόντων του είτε τη διευρύνει 
ανοίγοντας νέες προοπτικές. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται ωστόσο καλή γνώση των 
ακαδημαϊκών πορισμάτων επί ενός θέματος, όπως και των έγκυρων έργων αναφοράς 
που τα φιλοξενούν, καθώς και της βασικής επιχειρηματολογίας των συγγραφέων. Υ-
πογραμμίστηκε ότι ο δυνητικός ερευνητής ξεκινά την έρευνά του, όταν αυτή δεν είναι 
εμπειρική, αλλά βιβλιογραφική, ερευνώντας για κενά στην ακαδημαϊκή γνώση, τα ο-
ποία ο ίδιος ευελπιστεί να συμπληρώσει με την ερευνητική του συνδρομή.  

Οι μαθητές μυήθηκαν στις αρχές και στις προϋποθέσεις μιας έγκυρης ακαδημαϊκής 
έρευνας, την ίδια όμως στιγμή τους κατέστη σαφές ότι το δικό τους πόνημα δεν απαι-
τείται να ανταποκρίνεται σε τόσο υψηλές απαιτήσεις. Δεν χρειάζεται να προσφέρει κά-
ποια καινούργια γνώση ή πληροφορία ακαδημαϊκή αλλά να συνοψίσει επαρκώς τους 
βασικούς προβληματισμούς και τους θεματικούς άξονες που το συνθέτουν και το προσ-
διορίζουν. Επίσης, λόγω του περιορισμένου χρόνου που είχαν στη διάθεσή τους, οι 
μαθητές συνειδητοποίησαν ότι δεν απαιτείται από αυτούς να μελετήσουν όλη την προ-
σφερόμενη σχετική βιβλιογραφία, αλλά να επιλέξουν εύστοχα την καταλληλότερη. 
Κριτήρια για τον σκοπό αυτόν ορίστηκαν α) η αξιοπιστία του συγγραφέα του άρθρου, 
β) η αξιοπιστία του μέσου που το φιλοξενεί (εκδοτικός οίκος, περιοδική έκδοση, απο-
θετήριο), γ) η εξοικείωση των μαθητών με την επιστημονική ορολογία, την έκφραση 
και το διάγραμμα των ακαδημαϊκών προβληματισμών που εκτίθενται.  

Στην πρώτη αυτή συνεδρία, τα μέλη της ομάδας εργασίας μυήθηκαν στον τρόπο ανεύ-
ρεσης βιβλιογραφικού υλικού με την επικουρία των επίσημων ηλεκτρονικών βιβλιο-
γραφικών βάσεων δεδομένων επισκέφτηκαν την ηλεκτρονική διεύθυνση της Βιβλιο-
θήκης της Ελλάδος και το ηλεκτρονικό ευρετήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έμαθαν να διαχειρίζονται τον παλαιού και νέου τύ-
που κατάλογο βιβλιογραφικής αναζήτησης, τον OPAC. Συνειδητοποίησαν ότι μπορούν 
να ανατρέξουν από το σπίτι τους σε μια δημόσια έγκυρη βιβλιοθήκη, να αναζητήσουν 
και να εντοπίσουν τις ακριβείς συντεταγμένες ενός βιβλίου σ’ αυτήν και να την επι-
σκεφτούν, μόνον για να το δανειστούν για μελέτη.  

Προκειμένου να μελετήσουν έγκυρα επιστημονικά άρθρα, οι μαθητές γνώρισαν τη 
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δυνατότητα της εισαγωγής λέξεων-κλειδιών και την κατάλληλη χρήση τελεστών στο 
google scholar. Έμαθαν να ζητούν συνεχή ενημέρωση, μέσα από το ηλεκτρονικό τους 
ταχυδρομείο, για κάθε νέα ανακοίνωση που ανταποκρίνεται στις λέξεις – κλειδιά της 
αναζήτησής τους, πατώντας την ένδειξη alert. Τέλος έμαθαν ένα λογισμικό οργάνωσης 
του υλικού της έρευνάς τους, το Mendeley, στο οποίο μάλιστα εγγράφονται δωρεάν.  

Επιπρόσθετα, οι μαθητές επισκέφτηκαν την ιστοσελίδα του JSTOR, στην οποία ξενα-
γήθηκαν προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους και να καταθέσουν το 
πρώτο τους αίτημα για την απόκτηση επιστημονικού άρθρου. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
ακόμη στα πανεπιστημιακά ψηφιακά αποθετήρια (π.χ. Νημερτής του Πανεπιστημίου 
Πατρών), όπου φιλοξενούνται πολλές πτυχιακές εργασίες φοιτητών. Ενθαρρύνθηκαν 
να ανατρέχουν σ’ αυτές, καθώς το ύφος τους και το περιεχόμενό τους κρίθηκε εύληπτο, 
με δεδομένη την ηλικία και τις γνώσεις των παιδιών. Επίσης γνώρισαν το εθνικό αρχείο 
διδακτορικών διατριβών, από το οποίο μπορούν να μελετήσουν το περιεχόμενο όσων 
διατίθενται με ελεύθερη πρόσβαση.  

Τέλος η ομάδα ξεναγήθηκε σε εργασίες προσβάσιμες μόνον μέσω ηλεκτρονικών πε-
ριοδικών για τη μελέτη των οποίων απαιτείται συνδρομή των πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων και ήρθε σε μία πρώτη επαφή με διαδικτυακά περιοδικά, χρησιμοποιώντας τους 
κωδικούς της υπεύθυνης καθηγήτριας. Τονίστηκε στους μελλοντικούς φοιτητές ότι η 
εγκυρότητα των συγκεκριμένων ερευνητικών μελετημάτων αποδεικνύεται από το γε-
γονός ότι ένας πανεπιστημιακός φορέας επέλεξε να καταβάλλει συνδρομή, προκειμέ-
νου τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του. 
Συστήθηκε ακόμη να αναζητούν την επιστημονική επιτροπή του περιοδικού, η οποία 
είναι εν πολλοίς δηλωτική του κύρους του. Οι μαθητές ενημερώθηκαν επίσης για τον 
σειριακό αριθμό doi (Digital Object Identifier), που αναγράφεται συχνά δίπλα σε βι-
βλιογραφικές αναφορές και συστήθηκε να συμπεριλαμβάνεται στη βιβλιογραφική επι-
σκόπηση, ως τμήμα της ταυτότητας του βιβλιογραφούμενου άρθρου. 

Για κάθε νέα βάση δεδομένων, για κάθε πληροφορία, ζητήθηκε από τους μαθητές να 
επιχειρήσουν δειγματικές ασκήσεις εφαρμογής και εμπέδωσης. Στο τέλος της συνε-
δρίας οι μαθητές αξιολόγησαν τη δράση, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο, που δόθηκε 
ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής τάξης, που η υπεύθυνη διατηρεί. Οι 
μαθητές δήλωσαν ενθουσιασμό από τη νέα γνώση, καθώς μέχρι σήμερα, σύμφωνα με 
τα ερωτηματολόγια, δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για τον τρόπο αυτόν αναζήτησης 
ερευνητικού υλικού.  

Η προετοιμασία για την επόμενη συνάντηση 

Η ομάδα ανέλαβε να συνδεθεί στην ηλεκτρονική τάξη της υπογράφουσας, που είχε ως 
θέμα της και τον τίτλο της εισήγησης στο συνέδριο. Εκεί, μέσω του ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου, δημιουργήθηκε ένα άτυπο αποθετήριο από υλικό που οι μαθητές συγκέ-
ντρωσαν, πάνω στο θέμα που θα μελετούσαν, το οποίο αναρτήθηκε σε ειδικό φάκελο 
στα έγγραφα και έγινε προσβάσιμο σε όλα τα μέλη. Η υπεύθυνη επίσης τροφοδότησε 
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την ομάδα με υλικό. Οι μαθητές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν και ξενόγλωσση βι-
βλιογραφία, κατά βάση αγγλόφωνη και γερμανόφωνη. Η υπογράφουσα διακριτικά τη 
συμπλήρωσε με ξενόγλωσσα έργα αναφοράς. Η ομάδα επισκέφτηκε το σπουδαστήριο 
του Φιλολογικού Τμήματος, στη Φιλοσοφική του ΕΚΠΑ. Εκεί αναζήτησε έργα ανα-
φοράς, που είχε ανεύρει ήδη στον ηλεκτρονικό κατάλογο του Σπουδαστηρίου. Επίσης 
γνώρισε τον τρόπο να αναζητά άρθρα με τη βοήθεια της εγκυκλοπαίδειας Anne 
Philologique, η οποία περιέχει τις ετήσιες δημοσιεύσεις σε κάθε πεδίο έρευνας της κλα-
σικής φιλολογίας, σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Η δεύτερη συνάντηση  

Προκειμένου να προχωρήσουν σε μια πρώτη βιβλιογραφική σύνθεση, οι μαθητές μυή-
θηκαν στον τρόπο οργάνωσης των άρθρων, στον εντοπισμό κοινών στοιχείων, με άλλα 
λόγια στον σχεδιασμό της συγγραφής του άρθρου. Οι μαθητές δεν προσπερνούσαν τις 
γνώσεις, χωρίς ιδιαίτερη γνωστική επεξεργασία, αλλά επεξεργάζονταν πληροφορίες 
από διάφορες πηγές και τις συνδύαζαν μεταξύ τους, ώστε να συνθέτουν τα κατάλληλα 
συμπλέγματα πληροφοριών, αναγκαίες για να απαντήσουν στα βασικά ερωτήματα που 
έθεσαν. Μετέβησαν δηλαδή σε ένα ανώτερο επίπεδο από την παρεχόμενη πληροφορία, 
σε αυτό της επεξεργασίας και του συνδυασμού διαφόρων πληροφοριών από διαφορε-
τικές πηγές.  

Στο στάδιο αυτό, η ομάδα εργασίας δεν αφομοίωσε κανόνες και δεδομένα ενός υπάρ-
χοντος σώματος γνώσης. Έμαθε να μαθαίνει, να θέτει ερωτήματα, να αξιολογεί στρα-
τηγικές και να απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με το περιεχόμενο. Διαπιστώθηκε ότι οι 
πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο συνδέονται με πληροφορίες που υπάρχουν έξω 
από αυτό και στις οποίες προστίθενται και οι υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Έμ-
φαση δόθηκε όχι στην απλή προσπέλαση ανεπεξέργαστων πληροφοριών, αλλά στην 
οικοδόμηση νέων νοημάτων και στην κατανόηση αυτών.  

Η συνεργατική συγγραφή της εισήγησης  

Προϋπόθεση για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι η ενθάρρυνση της δια-
φορετικής θέασης των πραγμάτων (De Bono,1967, Τριλιανός,1997), η ανάπτυξη της 
αποκλίνουσας σκέψης και η διαμόρφωση νέων συσχετίσεων (Σάλλα–Διακουμεντζάκη, 
1966 στο Σολομωνίδου, 2009) σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
στην οικοδόμηση της γνώσης (Μακράκης, 2000:247). Μέσα στο πλαίσιο αυτό, εντάσ-
σεται και η παιδαγωγική αξιοποίηση του λάθους. Η ομάδα επεξεργάζεται νοητικά τη 
νέα γνώση και σταθερά την αναδιατάσσει, την προσαρμόζει, δηλαδή την κατασκευάζει 
για τις ανάγκες της αντιμετώπισης μιας συγκεκριμένης κατάστασης.  

Η υπεύθυνη δημιούργησε ένα κοινόχρηστο αρχείο google doc, στο οποίο συνεργατικά 
τα μέλη της ομάδας συνέγραψαν την τελική τους εισήγηση. Η από κοινού οικοδόμηση 
γνώσης στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης, προϋποθέτει μια ειδική μορφή αλλη-
λεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, η οποία τους οδηγεί τελικά στην αποδοχή 
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κοινής αντίληψης και κατανόησης (Roschelle & Teasley, 1995: 70). Οι μαθητές δια-
μοίρασαν το ακαδημαϊκό υλικό και συμφώνησαν ποιο τμήμα του τελικού έργου ανα-
λαμβάνει να συγγράψει ο καθένας από αυτούς. Ωστόσο είχαν όλοι μελετήσει το σύνολο 
του υλικού και ήταν σε θέση να αξιολογήσουν το κείμενο, όπως αυτό διαμορφωνόταν 
μετά την παρέμβαση και τη συνδρομή καθενός από αυτούς. Τα μέλη της ομάδας ενερ-
γούσαν και διαμορφωτικά στο παραγόμενο προϊόν, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί ως τη 
στιγμή, την οποία εισέρχονταν για να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση της εργασίας 
συμπληρώνοντας το τμήμα που είχαν μελετήσει. Οι παρεμβάσεις και τα σχόλια κάθε 
μαθητή γίνονταν με διαφορετικό χρώμα και με πλάγια γράμματα, εσωτερικά στο κεί-
μενο. Η υπεύθυνη της δράσης παρενέβαινε στη διαδικασία της σύνθεσης, σπάνια, μό-
νον όταν έκρινε ότι η υπόδειξή της μπορεί να σώσει από επικίνδυνες ατραπούς ή από 
αστοχίες τη συλλογιστική πορεία. Η παρέμβασή της ήταν εξωτερική και είχε απλώς τη 
μορφή παρατηρήσεων και διορθώσεων, όχι παροχής, όπως ήδη τονίστηκε και παρα-
πάνω, έτοιμων λύσεων. Στόχευε με τα σχόλιά της στην κριτική σκέψη της ομάδας και 
την καθοδηγούσε με έμμεσο τρόπο, ώστε να εντοπίσει ό, τι δεν εντάσσεται λογικά στη 
συλλογιστική πορεία.  

Η παρουσίαση  

Η ομάδα υιοθέτησε ένα παραδοσιακό λογισμικό παρουσίασης, για να συνοδεύσει με 
αυτό την εισήγησή της. Τήρησε ωστόσο τις σταθερές αρχές μιας καλής παρουσίασης 
επένδυσε το λόγο της με καλαίσθητες εικόνες, φρόντισε το φόντο και τα χρώματα, 
χρησιμοποίησε λέξεις- κλειδιά, ως σημεία αναφοράς για την εισήγησή της, αποφεύγο-
ντας να παραθέσει αποκλειστικά κειμενικά αποσπάσματα, που κουράζουν και κρίνο-
νται αντιαισθητικά. Δεν παρέλειψε επίσης να προσθέσει τις βασικές βιβλιογραφικές 
και δικτυογραφικές αναφορές στην προτελευταία διαφάνεια. Στην τελευταία συνά-
ντηση- πρόβα, τα μέλη της ομάδας ασκήθηκαν σε μία άνετη, θεατρική, αλλά και επι-
στημονική παρουσίαση, αξιοποιώντας παραγλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία, τη 
στάση του σώματος και διαλεγόμενοι με το υλικό της παρουσίασης, κατέστησαν πιο 
άμεσο το θέμα της εισήγησής τους, στο κοινό τους. Συζήτησαν τον ενδυματολογικό 
τους κώδικα, ώστε να ανταποκρίνεται σε μια ιδιαίτερη περίσταση.  

Η αξιολόγηση  

Η συμμετοχή της ομάδας στο συνέδριο έγινε, χωρίς απρόοπτα και μάλλον στέφθηκε 
από επιτυχία. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο χαρακτήρας του συνεδρίου δεν ήταν διαγωνι-
στικός. Οι μαθητές, μετά την πρώτη τους αμηχανία, κατάφεραν να παρουσιάσουν την 
εισήγησή τους μπροστά σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο, να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο 
του προεδρείου, να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Τους δόθηκε επίσης η ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν τη συμμετοχή των συνομηλίκων τους, να καταγράψουν πλεονεκτή-
ματα και λάθη, να γνωριστούν με τους άλλους έφηβους εισηγητές και να βιώσουν από 
κοινού μία ωραία παιδαγωγική εμπειρία σχολικής καινοτομίας, συνεργατικής και προ-
σωπικής εξέλιξης. Στο τελικό ερωτηματολόγιο της αξιολόγησης, το οποίο επίσης συ-
μπληρώθηκε ηλεκτρονικά, οι μαθητές δήλωσαν ότι την αρχική αμηχανία τους στη 
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διαχείριση του υλικού διαδέχτηκε ο ενθουσιασμός από το τελικό αποτέλεσμα, όχι τόσο, 
επειδή εγγυώνται την ακαδημαϊκή του αρτιότητα, όσο γιατί αποτελεί την πρώτη τους 
αξιοπρεπή προσπάθεια να διεισδύσουν στον κόσμο των επιστημονικών συνεδρίων, έ-
στω σε μια μικρογραφία του. Δήλωσαν επίσης ότι θεωρούν όσα έμαθαν πολύτιμη πα-
ρακαταθήκη για τα φοιτητικά τους χρόνια. Το περιεχόμενο της εισήγησης, αφού δέ-
χτηκε μικρή αναστοχαστική επεξεργασία, κατατέθηκε ηλεκτρονικά, προκειμένου να 
εκδοθούν ηλεκτρονικά τα πρακτικά του μαθητικού συνεδρίου.  

Η δραστηριότητα αυτή ήταν μια καλή εμπειρία και για την υπεύθυνη καθηγήτρια, η 
οποία είχε μεν προσωπική εμπειρία συμμετοχής της σε συνέδρια, δεν είχε όμως επιχει-
ρήσει να καθοδηγήσει μία ομάδα μαθητών να συνθέσει η ίδια με τις δικές της δυνάμεις 
μια ερευνητική εισήγηση. Το βάρος της ευθύνης της προετοιμασίας της ομάδας ήταν 
μεγάλο, κυρίως επειδή η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν ήταν εύκολο να προσαρμοστεί 
στην πλειοψηφία της στις αντιληπτικές και γνωστικές ικανότητες των παιδιών. Μετά 
από την εμπειρία αυτήν κέρδισε ποικίλες δεξιότητες, τις οποίες εφαρμόζει πλέον στα-
θερά στα ερευνητικά σχέδια εργασίας που διδάσκει: μυεί τους μαθητές στις βιβλιογρα-
φικές βάσεις δεδομένων, τους ενισχύει να ερευνούν, ακόμη και να αναλαμβάνουν κα-
θήκοντα που σε πρώτο επίπεδο είναι βαριά για την ηλικία τους. Τέλος, η ίδια παραδέ-
χεται ότι βίωσε ιδιαίτερη ταύτιση με την ομάδα, τη στιγμή της τελικής παρουσίασης. 
Οι μαθητές του σχολείου πληροφορήθηκαν, έδειξαν ενδιαφέρον και αρκετοί εκδήλω-
σαν την επιθυμία να συμμετέχουν στο μέλλον. Η υπεύθυνη καθηγήτρια τέλος, κατέ-
θεσε πρόταση προς τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων, την οργάνωση ενός 
μαθητικού συνεδρίου για την επόμενη σχολική χρονιά.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ξετυλίγοντας το 
κουβάρι της ιστορίας του τόπου μου μέσα από έναν πίνακα ζωγραφικής», όπως αυτό 
σχεδιάστηκε και υλοποιείται από μία ομάδα εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2017 
– 2018 στην Κερκυραϊκή Πινακοθήκη για μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του δημοτικού 
σχολείου. Ειδικότερα, αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της αξιοποίησης της πινακοθή-
κης ως μουσειακού χώρου, τόσο ως προς τις εικαστικές αξίες που προσφέρει, όσο και 
των δυνατοτήτων για άνοιγμα στην τοπική ιστορία. Το πρόγραμμα προσπαθεί να ανα-
τρέψει την καθεστηκυία κατάσταση στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι εναρμονι-
σμένο με τις επιταγές του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών των αντίστοιχων μαθημάτων και αξιοποιεί α-
πόψεις της μουσειοπαιδαγωγικής και της διδακτικής της ιστορίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πινακοθήκη, Τοπική Ιστορία, Μουσειοπαιδαγωγική, Εικαστικά 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σύστημα αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα οργανικό μέρος μιας κοινω-
νικής διάστασης, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται υπό την επίδραση πλείστων παραγό-
ντων, όπως η οικονομία, η πολιτική και οι τεχνολογικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό η 
εκπαίδευση καλείται να καταστεί λειτουργική και τα μέγιστα αποτελεσματική, όντας 
βασικός πυλώνας των κοινωνιών που έπονται. 

Θα πρέπει, συνεπώς, ο μαθητής να καταστεί ικανός, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει 
στις απαιτήσεις που η κοινωνία επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η πολιτιστική κληρο-
νομιά βρίσκεται στο επίκεντρο μεθοδεύσεων για την επίτευξη του παραπάνω αποτελέ-
σματος, όπως αναφέρεται από τον Αλαχιώτη (2003). 

750

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Μάλιστα, όσον αφορά στο μάθημα της ιστορίας, ως μέρος της εκπαιδευτικής δράσης, 
που θα αναπτυχθεί στη συνέχεια, αξίζει να σημειωθεί πως το γνωστικό αντικείμενό της 
επικεντρωμένο σε χρονολογίες, γεγονότα και ονόματα αποτελεί μια βαρετή και επί-
πονη μαθησιακή διαδικασία (Νάκου, 2009). Ειδικότερα, οι μαθητές το θεωρούν α-
νιαρό. Μέρος της άποψης αυτής πηγάζει από την απαίτηση για απομνημόνευση πλη-
ροφοριών, ενώ έχει παρατηρηθεί πως οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον, όσο φθίνουν οι απαιτήσεις για απομνημόνευση (Βλάχου, 2006). 

Στόχος του μαθήματος της ιστορίας είναι η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μα-
θητών για τα ιστορικά θέματα, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται με τη χρήση ιστορικών 
πηγών. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγεται και το εικαστικό υλικό (Γιαννακόπουλος, 
2004), το οποίο και αποτέλεσε βασικό συστατικό της δράσης. Θεωρούμε, λοιπόν, πως 
και η ίδια η δράση κινείται με βάση το συγκεκριμένο άξονα. 

Το κείμενο είναι σίγουρα πολύ σημαντικό για τη μεταφορά της πληροφορίας και απο-
τελεί αδιαμφισβήτητα σπουδαίο γεγονός η αλματώδης πρόοδος του πολιτισμού από 
την εφεύρεση της γραφής και εφεξής. Ωστόσο, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, μια 
εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Οι μαθητές έχουν έρθει σίγουρα σε επαφή με ένα με-
γάλο σύνολο εικόνων μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια, ωστόσο αυτές συνήθως συνο-
δεύουν το κείμενο. Στη συγκεκριμένη δράση, η εικόνα βρίσκεται στο επίκεντρο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, παρέχοντας έναν διαφορετικό τρόπο πρόσκτησης της γνώ-
σης, με βάση τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης, ο οποίος θα οδηγήσει με τη σειρά 
του σε βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος. 

Η ιστορική σκέψη, συνείδηση και γνώση δεν διαμορφώνονται μόνο στα πλαίσια της 
τυπικής, αλλά και της μη τυπικής εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και τα μουσεία 
(Νάκου, 2009). Η εκπαιδευτική διαδικασία εντός της σχολικής τάξης και εντός ενός 
μουσείου, παρόλο που δύναται να έχει το ίδιο αντικείμενο μελέτης, διαφέρει άρδην, 
εξαιτίας της ύπαρξης, στη δεύτερη περίπτωση, των εκθεμάτων, όντας αυθεντικά αντι-
κείμενα. Αντιθέτως, στην πρώτη περίπτωση, οι πηγές περιορίζονται κυρίως σε γραπτό 
περιεχόμενο (Δάλκος, 2002). Η ύπαρξη απλώς και μόνο ενός ιστορικού τεκμηρίου δεν 
σημαίνει αυτομάτως τη σύνδεσή μας με το παρελθόν. Απαραίτητο στοιχείο είναι η ε-
νασχόληση μαζί του και η σκέψη πάνω σ’ αυτό (Νάκου, 2006). 

Στηριζόμενοι στους συγκεκριμένους άξονες αναπτύχθηκε ένα σχέδιο δράσης με σκοπό 
να εμπλέξει τους μαθητές σε μία διαδικασία προσέγγισης της ιστορικής γνώσης μέσα 
από πίνακες ζωγραφικής και χάρτες, που υπάρχουν στο χώρο της Κερκυραϊκής Πινα-
κοθήκης και χρησιμοποιούνται ως ιστορικές πηγές. 

Θεωρητική προσέγγιση 

Η επιστήμη της ιστορίας διαφοροποιείται στο πέρασμα του χρόνου. Η σύγχρονη εκ-
δοχή της τη θέλει να διευρύνει τα αντικείμενα μελέτης της από το γεγονοτολογικό και 
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πολιτικο-στρατιωτικό περιεχόμενο προς όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας, που έλαβαν χώρα στο παρελθόν (Μαξούρης, 2008). 

Η ιστορία, ως σχολικό μάθημα, έχει συμπεριλάβει στα αντικείμενά της και την τοπική 
ιστορία, μέσα από την οποία οι μαθητές συναντούν γνώριμα προς αυτούς στοιχεία 
(Γιαννακόπουλος, 2004). «Η αγωγή που προσφέρει το σχολείο, πρέπει λοιπόν να ξεκι-
νάει με την Τοπική Ιστορία, από το σπίτι, τη γειτονιά και την ιδιαίτερη περιοχή και να 
καταλήγει στην Ευρώπη και τον κόσμο, τη φυσική μας πατρίδα» (Καρανάσιος, 
2002:208). Μέσα από την τοπική ιστορία αναδεικνύονται οι ιστορικές μέθοδοι της συ-
γκεκριμένης επιστήμης με την αξιοποίηση των πρωτογενών ιστορικών πηγών. Αυτό 
στέκει στον αντίποδα της αφηγηματικής τάσης των σχολικών εγχειριδίων και αποτελεί 
μια άρτια ευκαιρία για τη μύηση των μαθητών στην επιστημονικότητα των μεθόδων 
της (Ρεπούση, 2000). 

Ειδικότερα, με την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών αποφεύγονται αρνητικά συναι-
σθήματα από μέρους των μαθητών και η παθητική στάση τους απέναντι στο μάθημα, 
ενώ παράλληλα κινητοποιείται το ενδιαφέρον τους για μάθηση (Χριστοδούλου, 2016). 
«Επίσης η αξιοποίηση των πηγών αποτελεί μια ενεργητική μέθοδο διδασκαλίας που προ-
ωθεί την ανακαλυπτική μάθηση, δίνει νόημα στη γνώση, προσφέρει διαφορετικά μονο-
πάτια μάθησης, αξιοποιεί τα πολλαπλά ερεθίσματα των μαθητών εστιάζει στην ποιότητα 
και όχι στην ποσότητα του περιεχομένου» (Χριστοδούλου, 2016:36). Ακόμη, οι μαθητές 
θα πρέπει να έρχονται από μικρή ηλικία σε επαφή με ιστορικά τεκμήρια, καθώς δια-
μορφώνεται μία ιδιαίτερη σχέση με αυτά, στο πλαίσιο της συναισθηματικής σύνδεσης 
με τα αντικείμενα (Νάκου, 2006). 

Συνεπώς, δύο από τα βασικότερα εφόδια, που θα πρέπει να παρέχει στους μαθητές η 
σύγχρονη διδασκαλία της ιστορίας, είναι αφενός η κριτική προσέγγισή της και αφετέ-
ρου να τους μεταλαμπαδεύσει το μεθοδολογικό τρόπο σκέψης της συγκεκριμένης επι-
στήμης (Νάκου, 2009). Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια για την επίτευξη των προανα-
φερθέντων σκοπών διαδραματίζουν οι μουσειακοί χώροι.  

Τα μουσεία, από τα πρώτα τους βήματα έως τη σύγχρονη μορφή τους, έχουν διαφορο-
ποιήσει τον τρόπο λειτουργίας και δράσης τους. Σήμερα δεν βρίσκονται απλά στο 
πλευρό της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά τείνουν να γίνουν βασικό της στοιχείο (Νάκου, 
2009). 

Αναλυτικότερα, η μουσειακή εκπαίδευση ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση και φαίνε-
ται πως παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το τυπικό κομμάτι, που απαντά-
ται εντός των σχολικών μονάδων. Μεταξύ των διαφορών μπορεί να σημειωθεί το μη 
συγκεκριμενοποιημένο ηλικιακό εύρος, στο οποίο απευθύνεται, και η μη ύπαρξη κά-
ποιου καθορισμένου αναλυτικού προγράμματος, στο οποίο να στηρίζεται 
(Χατζηγεωργιάδου, 2008). Το κομμάτι εκείνο της τυπικής εκπαίδευσης, που συντελεί-
ται εντός του σχολείου, και αυτό της μη τυπικής, που λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον 
του μουσείου, δεν θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά θα πρέπει να 
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λειτουργεί συμπληρωματικά το ένα προς το άλλο, εάν επιθυμούμε την προώθηση της 
σύγχρονης ιστορικής παιδείας και γνώσης (Νάκου, 2009). 

«Ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου για τους μαθητές και τον λαό με τη διδασκαλία, 
καθοδήγηση και εξήγηση των πραγμάτων, δημιουργεί δεσμούς μεταξύ του σχολείου, της 
εκπαίδευσης και του Μουσείου» (Χατζηγεωργιάδου, 2008:125). Ωστόσο, η ύπαρξη α-
πλά και μόνο των εκθεμάτων στους μουσειακούς χώρους δεν σημαίνει αυτομάτως την 
εμπλοκή του μαθητή με αυτά, η οποία είναι αποτέλεσμα της ενεργητικής του συμμε-
τοχής μέσα από δραστηριότητες (Δάλκος, 2002). «Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός θα πρέ-
πει να επιδιώκει την ενεργητική στάση των μαθητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 
την κοινωνική αλληλεπίδραση, την προώθηση πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη κριτικής 
σκέψης, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, την απόκτηση γνώσεων και τη διευκόλυνση δόμησης 
ατομικών νοημάτων, τη συμμετοχή των αισθήσεων, την ψυχαγωγία και την προσωπική 
δημιουργική έκφραση κ.ο.κ.» (Νικονάνου κ.α., 2015:100). 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές πως στην ευρεία έννοια του μουσειακού 
χώρου συγκαταλέγεται και αυτός της πινακοθήκης. Σε κάθε περίπτωση το έργο τέχνης 
είναι αισθητικό αντικείμενο και συγχρόνως κοινωνικό και ιστορικό ντοκουμέντο και 
μ’ αυτή την έννοια συνδέεται άμεσα με την ιστορία (Χριστοδούλου, 2016). Με το να 
αποκτήσουν οι μαθητές εμπειρίες προσεγγίζοντας αισθητικά τα εκθέματα, οδηγούμα-
στε σε μια διαδικασία μάθησης διαφορετική από αυτή του γραπτού λόγου, ενώ παράλ-
ληλα κινητοποιούμε την αντίληψη των παιδιών μέσα από την παρατήρηση και την ά-
μεση επαφή με αυτά (Νικονάνου κ.α., 2015) και στην περίπτωση του συγκεκριμένου 
σεναρίου τους πίνακες ζωγραφικής και χαρακτικής της πινακοθήκης. Η αξία των εικό-
νων στη διδασκαλία της ιστορίας είναι πλέον αδιαμφισβήτητη, παρά την ελάχιστη έως 
τώρα αξιοποίησή τους, ενώ όσες εμπεριέχονταν στα σχολικά βιβλία αποτελούσαν το 
μοναδικό οπτικό υλικό (Παληκίδης, 2008). Επιπλέον, οι εικόνες αντιμετωπίζονται δια-
φορετικά μεταξύ της παραδοσιακής και της σύγχρονης εκδοχής της. Ειδικότερα, πα-
λαιότερα αυτές αφορούσαν κυρίως σε εξέχουσες προσωπικότητες ή γεγονότα, ενώ στη 
σύγχρονη εκδοχή εντάσσεται το ιστορικό τοπίο, όπως και θέματα κοινωνικο-οικονο-
μικο-πολιτισμικού περιεχομένου (Μαξούρης, 2008). 

Εν κατακλείδι, η απλή παράθεση των εικαστικών δημιουργημάτων δεν προσφέρει ου-
σιαστικό όφελος στους μαθητές. Αντίθετα, μέσα από μια ουσιαστική προσέγγιση τους 
παρέχεται, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, να εξα-
ντλήσουν τη δημιουργικότητά τους και να ευαισθητοποιηθούν (Γρόσδος, 2003). Η δυ-
ναμική ανάπτυξη της Αισθητικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η ενα-
σχόληση με την τέχνη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνούν, να παράγουν, 
να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Η άμεση επαφή τους με το χώρο της πινακοθήκης 
μπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των παραπάνω. Επιπλέον, τα εικαστικά αποτελούν 
μια εναλλακτική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου έχουν τη δυνατό-
τητα να εκφραστούν ακόμη και μαθητές με λιγότερο καλή σχολική επίδοση 
(Χρηστάκος & Αμπάτη, 2010), ενώ τους προσφέρει εσωτερική ικανοποίηση 
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Τέλος, τα ερεθίσματα που δέχεται κάθε μαθητής κατά 
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την επαφή του με ένα έργο τέχνης διαφοροποιούνται αναλόγως των ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων του (Χατζηγεωργιάδου, 2008).  

Περιγραφή της δράσης 

Οι μαθητές έρχονται καθημερινά σε επαφή με δημόσιες εκφάνσεις της ιστορίας, οι ο-
ποίες δεν φέρουν πάντοτε την επιστημονικότητα που θα έπρεπε. Θα μπορούσαμε, λοι-
πόν, να ισχυριστούμε πως το πρόβλημα αυτό είναι περισσότερο διογκωμένο, όταν α-
φορά σε ιστορικές εξελίξεις, που σημάδευσαν μία μικρότερη γεωγραφική περιοχή, η 
οποία έχει μελετηθεί λιγότερο. Μία, λοιπόν, από τις προκλήσεις της δράσης ήταν η 
“διόρθωση” αυτών των εσφαλμένων εκφάνσεων. Παραδοσιακά η διδασκαλία περιορι-
ζόταν στην απλή έκφραση των απόψεων των μαθητών και έπειτα στην παροχή της 
ορθής πληροφορίας, θεωρώντας ότι θα αλλάξει η άποψή τους. Φαίνεται, όμως, πως 
αυτό δεν αρκεί. Η σύγχρονη, λοιπόν, προσέγγιση θέλει τη διόρθωση και όχι την αντι-
κατάσταση των αντιλήψεων των μαθητών, μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης και τη βιωματικότητα, στα πλαίσια της κατάκτησης του επιστημονικού τρόπου 
σκέψης. Συνεπώς, η νέα γνώση δεν θα πρέπει να προσφέρεται σαν έτοιμη πληροφορία, 
αλλά να ανακατασκευάζεται στο πλαίσιο της πρότερης γνώσης με βάση επιστημονικές 
μεθόδους (Νάκου, 2009).  

Οι μαθητές έχουν ήδη σχηματίσει μία άποψη για την ιστορία. Εάν θέλουμε να εντοπί-
σουμε, ως εκπαιδευτικοί, τα λάθη στη γνώση που κατέχουν, πρέπει καταρχάς να τους 
δοθεί η ευκαιρία να την εκφράσουν (Νάκου, 2006). Με βάση αυτόν τον άξονα σχεδιά-
στηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ξετυλίγοντας το κουβάρι της ιστορίας του τόπου 
μου μέσα από έναν πίνακα ζωγραφικής» για μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης του δημοτι-
κού σχολείου. 

Σκοπός του είναι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών σε μία εξωσχολική δραστηριότητα 
και συγκεκριμένα η επίσκεψη στην Κερκυραϊκή Πινακοθήκη, ώστε αφενός να κατα-
νοήσουν ότι αυτή αποτελεί το “θησαυροφυλάκιο των πινάκων” και αφετέρου να προ-
σεγγίσουν το ιστορικό πλαίσιο του Παλαιού Φρουρίου. 

Ειδικότερα, οι μαθητές επιδιώκεται να αναλύουν προσιτά έργα τέχνης και να αναγνω-
ρίζουν στον πίνακα χρώματα, σχήματα, γραμμές, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους 
παρατηρώντας ένα έργο τέχνης και να αξιοποιούν τη φαντασία τους με εικαστικό 
τρόπο. Επιπλέον, επιζητείται να εμπλουτίζουν τα έργα τους με θέματα από την τοπική 
ιστορία, να συμμετέχουν σε συζήτηση γύρω από τον πίνακα της κερκυραίας ζωγράφου 
Ευαγγελίας Μπεφόν – Βασιλειάδου και να δίνουν τίτλο σε ένα έργο, όπως και να βιώ-
σουν την αλλαγή που συντελείται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε διάστημα 
μακρών χρονικών περιόδων. Καλούνται να οργανώνουν απλές ιστορικές πληροφορίες 
μέσα από μια ποικιλία πηγών, για να εμπλουτίζουν τη γνώση τους σε ιστορικά θέματα 
και να έρθουν σε επαφή με ιστορικά στοιχεία, ερευνήσιμα και προσιτά μέσα από εκ-
φάνσεις της ιστορίας του τόπου τους, ώστε να εθιστούν στην παρατήρηση και στην 
έρευνα ιστορικών χώρων. 
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Ο λόγος που επιλέχθηκε η πινακοθήκη για τη δράση ήταν αφενός η δυνατότητα ξενά-
γησης που παρέχεται στους μαθητές και η εξοικείωση τους με το χώρο και αφετέρου 
ένα διαφορετικό περιβάλλον μάθησης σε σχέση με αυτό της σχολικής αίθουσας 
(Νικονάνου κ.α., 2015). 

Η εκπαιδευτική μας δράση ξεκινάει με γνωριμία με το χώρο. Αρχικά, ξεναγούνται σε 
όλα τα επίπεδα του κτηρίου, ώστε να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τους πίνακες 
ζωγραφικής, τα γλυπτά και τα έργα χαρακτικής που εκτίθενται. Στο στάδιο αυτό ο μα-
θητής είναι ακόμη παθητικός δέκτης πληροφοριών και η συσχέτιση με τα εκθέματα 
είναι ελάχιστη (Νικονάνου κ.α., 2015). Το βήμα αυτό είναι σίγουρα απαραίτητο, ω-
στόσο εξαιτίας της ελάχιστα ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών ελαχιστοποιήθηκε 
χρονικά και περιορίστηκε στις απολύτως απαραίτητες διαδικασίες. 

Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσουν απόψεις, όπως υπαγορεύει η θεωρία του Vygotsky 
για την επίδραση των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων στη μάθηση και ακο-
λουθεί η παρουσίαση του κεντρικού πίνακα ζωγραφικής με θέμα το Παλαιό Φρούριο 
της Κέρκυρας. Σε πρώτη φάση γίνεται η εικαστική ανάλυση του πίνακα, όπου οι μα-
θητές συμμετέχουν προσπαθώντας να ανακαλύψουν χρώματα, γραμμές, σχήματα, γεύ-
σεις και μυρωδιές του πίνακα, καλούνται να ταξιδέψουν μέσα σ’ αυτόν και να τοποθε-
τηθούν σε ένα αγαπημένο τους σημείο και εμψυχώνονται, ώστε να εκφράσουν τα συ-
ναισθήματά τους και να υποστηρίξουν με απλά επιχειρήματα την άποψή τους. Η πρώτη 
φάση ολοκληρώνεται με τη συνεργασία των παιδιών της κάθε ομάδας με στόχο να δώ-
σουν τη δική τους ονομασία στον πίνακα. 

Στη δεύτερη φάση γίνεται η ιστορική προσέγγιση του πίνακα και η προσπάθεια από 
τον εκπαιδευτικό να εκμαιεύσει γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών βασισμένες σε ι-
στορικά γεγονότα που ο πίνακας απεικονίζει. Στην ιστορική ανάλυση αξιοποιήθηκαν 
οι επιστήμες των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας) καταρχάς με 
τη χρήση λογισμικού παρουσίασης, για την προβολή εικόνων, χαρτών και γενικότερα 
ψηφιακών απεικονίσεων. Επιπλέον, για τις αναφορές σε σημαντικές ιστορικές στιγμές 
χρησιμοποιήθηκε ιστοριογραμμή, που δημιουργήθηκε με σχετικό λογισμικό. Το Cen-
tenia έδωσε τη δυνατότητα για προβολή της κατανομής των γεωγραφικών περιοχών σε 
ιστορικές περιόδους, ενώ το Google Earth λειτούργησε υποστηρικτικά στην παρουσί-
αση της σύγχρονης εκδοχής. 

Για την τελική αξιολόγηση οι μαθητές συμμετείχαν στη δημιουργία παζλ του χάρτη 
του Παλαιού Φρουρίου της Κέρκυρας από την αίθουσα χαρακτικής και σε παιχνίδι 
λέξεων όπου θα έπρεπε να τοποθετήσουν τις ονομασίες σημαντικών σημείων της πόλης 
και της οχύρωσης στο χάρτη. Τέλος, οι μαθητές γίνονται “μικροί ζωγράφοι” εκμεταλ-
λευόμενοι το χώρο στον οποίο βρίσκονται και δημιουργούν τα δικά τους έργα ζωγρα-
φικής που θα εκτεθούν σε περιοδική έκθεση στο τέλος της χρονιάς. 

Συμπεράσματα 
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Η εκπαιδευτική δράση παρείχε στους μαθητές ερεθίσματα, κατά πλειοψηφία από τα 
εκθέματα της Πινακοθήκης, και τους καλούσε μέσα από το διάλογο να καταλήξουν 
στην εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία αποτελούν τη νέα γνώση. Τα κέρδη της προ-
σέγγισης αυτής φαίνεται πως είναι πολλαπλά, αφού, μεταξύ άλλων, εκφράστηκαν οι 
πρότερες γνώσεις και αντιλήψεις τους, οι οποίες έγιναν γνωστές πλέον στους εκπαι-
δευτικούς και μπόρεσαν να διορθωθούν ή να αντικατασταθούν με τις ορθές.  

Επίσης, το πρόγραμμα δεν είχε αξιολογική διάσταση προς τους μαθητές, με την έννοια 
ότι στο τέλος δεν προέκυπτε κάποιου είδους βαθμολογία. Ως εκ τούτου, οι μαθητές δεν 
δρούσαν υπό αυτήν την “πίεση”, κάνοντας την όλη διαδικασία περισσότερο διασκεδα-
στική και ευχάριστη και ήταν πολύ πιο ελεύθεροι για να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
Εξάλλου, η εικαστική ανάλυση του πίνακα στα πρώτα στάδια της δράσης αποτελούσε 
μια καλή αφορμή για την ελεύθερη έκφραση των απόψεων, αφού ούτε κάποιου είδους 
προετοιμασία μπορούσαν να έχουν οι μαθητές πριν την επίσκεψη, ούτε η ύπαρξη μιας 
και μοναδικής απάντησης ήταν ο στόχος. 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τους 
πίνακες ζωγραφικής. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης, διαπροσωπι-
κής επικοινωνίας και πολιτισμικής συνείδησης προκλήθηκαν μέσα από εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και τα παιδιά έπαιρναν μέρος σε διάλογο μέσα από 
ανοιχτές ερωτήσεις και αυτο-ανακάλυπταν μέσα από το παιχνίδι. Η διέγερση του προ-
βληματισμού και της παρατήρησης οδήγησε τα παιδιά να κάνουν τις δικές τους υποθέ-
σεις και περιγραφές και τελικά να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από τη δική τους κρι-
τική σκέψη. 

Επίσης, τους έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με γνήσια έργα και εικόνες και 
όχι απλά ένα αντίγραφό τους, ενώ η βιωματική προσέγγιση της γνώσης στο συγκεκρι-
μένο χώρο εξοικείωσε τα παιδιά μ’ αυτόν και τον κατέστησε προσιτό δίνοντας την ευ-
καιρία για μια μελλοντική επίσκεψη. 

Μία από τις δυσκολίες της δράσης ήταν το εύρος των μαθητών/τριών στο οποίο απευ-
θύνεται και οι δυσκολίες που προκύπτουν από το δεδομένο αυτό. Αναλυτικότερα, ο 
κάθε εκπαιδευτικός, όντας οργανωτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οφείλει να προ-
σαρμόζει τα νέα δεδομένα και να τα προσφέρει στο μαθητή με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
πετύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφενός οι μαθητές που 
επρόκειτο να επισκεφθούν το μουσείο δεν περιορίζονταν σε μαθητές των συγκεκριμέ-
νων εκπαιδευτικών και αφετέρου ήταν παντελώς άγνωστοι σ’ αυτούς. Συνεπώς, ο σχε-
διασμός έπρεπε να γίνει με τέτοιο τρόπο που να λαμβάνει υπόψη του ταυτόχρονα μα-
θητές με καλό μαθησιακό επίπεδο, αλλά και με χαμηλό, με ή χωρίς μαθησιακές δυσκο-
λίες, με ή χωρίς πρότερες γνώσεις στη ζωγραφική ή την τοπική ιστορία, με ή χωρίς 
ενδιαφέρον για τα αντικείμενα αυτά, καθώς και με ένα ευρύ σύνολο παραγόντων που 
διαφοροποιείται μεταξύ των μαθητών. Φέρουν, δηλαδή, διαφορετικό μορφωτικό, πο-
λιτισμικό, κοινωνικό και γνωστικό υπόβαθρο. 
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Εν κατακλείδι, θεωρούμε πως το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στη βασική του στοχοθε-
σία και παρείχε στους μαθητές ευχαρίστηση ανοίγοντας νέους μαθησιακούς και εικα-
στικούς ορίζοντες. 
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Περίληψη 

Η διαπολιτισμική διάσταση στην εκπαίδευση, η οποία βασίζεται στην διάχυση 
γνώσεων σχετικών με άλλες κουλτούρες και πολιτισμούς καθίσταται στις μέρες μας 
πιο επίκαιρη από ποτέ, δεδομένης της παρούσας συγκυρίας όπου το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα ταλανίζεται από οικονομική και κοινωνική κρίση αλλά πρωτίστως από 
κρίση σε επίπεδο αξιών. Ως εκ τούτου προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη 
όπως προβλέπεται και στο άρθρο 726 της Συνθήκης του Maastricht ενίσχυσης της 
πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας και η  καλλιέργεια της πολιτότητας, της 
διαμόρφωσης δηλαδή ενός νέου πολίτη που θα χαρακτηρίζεται από αρετές οι οποίες 
θα του επιτρέψουν να μπορεί να συμβιώνει αρμονικά  με τους συνανθρώπους του στην 
νέα πολυπολιτισμική κοινωνία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τέχνη, διαπολιτισμική εκπαίδευση, κριτικός στοχασμός  

Εισαγωγή: Τέχνη και εκπαίδευση 

Η αξιοποίηση των έργων τέχνης στην εκπαίδευση συνιστά μία καινοτόμο διδακτική 
προσέγγιση, η οποία πραγματώνει πολλαπλούς στόχους, καθώς συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, καλλιεργεί τη φαντασία και  
προάγει την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη. Επιπλέον, η τέχνη διαμέσου 
της αισθητικής εμπειρίας χρησιμοποιεί ποικίλα συμβολικά συστήματα που 
ενεργοποιούν την πολλαπλή νοημοσύνη προωθώντας την ολιστική ανάπτυξη του 
ατόμου. Κάθε έργο τέχνης μεταδίδει μηνύματα, διεγείρει τη συγκίνηση διαμέσου της 
έκφρασης λεπτών συναισθημάτων, διευκολύνει την κατανόηση συμβόλων και 
νοημάτων που δεν μπορούν να γίνουν εύκολα κατανοητά με την αξιοποίηση 
ορθολογικών επιχειρημάτων (Freedman, 2006). 

 Η συμβολή της τέχνης στην εκπαίδευση είχε επισημανθεί αρχικά από τον John Dewey 
(2005), ο οποίος στο έργο του «Art as Experience» τονίζει ότι η αισθητική εμπειρία 
αποτελεί το κατεξοχήν διδακτικό μέσο που καλλιεργεί τη φαντασία και συμβάλλει 
καθοριστικά στη διαδικασία της μάθησης (Greene, 2000).  Ο Gardner (1990:10), ο 
οποίος υπήρξε θεμελιωτής της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης, θεωρεί ότι η τέχνη 
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συνιστά μία διανοητική διαδικασία που προϋποθέτει την ενεργοποίηση πολλαπλών 
συμβολικών συστημάτων. Μάλιστα, όπως επισημαίνει (Gardner,1990:10) «τα 
σύμβολα της τέχνης είναι εκφραστικά, διότι αποδίδουν την πραγματικότητα, είναι 
μεταφορικά, ολιστικά και πολύ σημαντικά, διότι διεγείρουν την προσοχή μας». 

 Ως εκ τούτου, κάθε έργο τέχνης συνιστά μία δημιουργική έκφραση που  υποβάλλει 
ερμηνείες, μεταδίδει μηνύματα και δημιουργεί συναισθήματα, βοηθώντας τους 
μαθητές να προσεγγίσουν με βιωματικό τρόπο τη μάθηση και να κατανοήσουν  
ολιστικά την πραγματικότητα που τους περιβάλλει, τη θέση του εαυτού τους μέσα σε 
αυτή την πραγματικότητα και τους άλλους ανθρώπους (Κόκκος, 2011). 

 Ομοίως, ο Efland (2002) θεωρεί ότι καθοριστική είναι η συμβολή της τέχνης στη 
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών δεδομένου ότι προάγει τη γνωστική ευελιξία και την 
φαντασιακή σκέψη και ενοποιεί τη γνώση. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
(Efland, 2002:171) «Η αξία της τέχνης είναι ότι φτάνει έναν κόσμο αδιαίρετο, πέρα από 
δυαδικότητες που χωρίζουν το σώμα από το μυαλό, τη σκέψη από το συναίσθημα ή τα 
άτομα από τον κοινωνικό τους κόσμο».  

Η ενοποίηση των αισθήσεων, του συναισθήματος και της λογικής που προάγεται 
διαμέσου της ενασχόλησης με την τέχνη τονίστηκε και από τον Adorno (2000:297), 
ενώ ο Eisner (2002:10) επισημαίνει ότι διαμέσου της τέχνης μαθαίνουμε «να βλέπουμε 
αυτά που δεν είχαμε παρατηρήσει, να νιώθουμε αυτά που δεν είχαμε αισθανθεί και να 
σχηματίζουμε τρόπους σκέψης που είναι σχετικοί με την τέχνη. Αυτές οι εμπειρίες 
είναι επακόλουθες, γιατί μέσα από αυτές μπαίνουμε σε μία διαδικασία όπου ο εαυτός 
αναδιαμορφώνεται». Συνεπώς, η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία 
προάγει τη βιωματική μάθηση καθώς «μαθαίνει στα παιδιά να αντιλαμβάνονται αυτό 
που υπάρχει γύρω τους, αλλά και να ενδιαφέρονται γι’ αυτό που μπορεί να προκύψει» 
(Eisner, 2002:94). Με άλλα λόγια, ένα έργο τέχνης «επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες 
και μας εξοικειώνει με το να ερμηνεύουμε πολύπλοκα και αμφιλεγόμενα ζητήματα, να 
αντλούμε νόημα από ποικίλες καταστάσεις και να είμαστε δεκτικοί σε εναλλακτικές 
οπτικές πέρα από τις θεωρούμενες ως δεδομένες» (Efland, 2002: 82). 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Η έννοια της πολυπολιτισμικότητας αναφέρεται στη συνύπαρξη πληθυσμών με 
διαφορετικό πολιτισμό και παραδόσεις. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ορίζεται ως η 
«διαδικασία μεταρρύθμισης με τελικό στόχο τον μετασχηματισμό του σχολείου και της 
κοινωνίας, ώστε να παρέχονται σε όλους τα μέσα να εκφραστούν ως άτομα και 
συλλογικές προσωπικότητες, να προβάλουν τις δικές τους πολιτισμικές απαιτήσεις και να 
έχουν την υποστήριξη και τη συνεργασία του κράτους  στην αναζήτηση πολιτισμικής 
ταυτότητας, ελευθερίας και αυτοεκπλήρωσης» (Μάρκου, 1997β:73).  

Σύμφωνα με την Unesco (2006) η «πολυπολιτισμική εκπαίδευση» προτάσσει τη 
γνωριμία με άλλους πολιτισμούς αποσκοπώντας στην αποδοχή ή τουλάχιστον στην 
προώθηση της ανεκτικότητας μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών, ενώ η 
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«διαπολιτισμική εκπαίδευση» επιδιώκει τον διάλογο και την ουσιαστική 
αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών, προκειμένου να επιτευχθεί η 
αμοιβαία κατανόηση, η πολιτισμική ανταλλαγή και η αποδοχή της ετερότητας.  

H «διαπολιτισμική παιδεία» αποσκοπεί να προάγει την αρμονική συμβίωση στις 
πολιτισμικά εξελισσόμενες κοινωνίες, διασφαλίζοντας το σεβασμό της γλωσσικού και 
πολιτισμικού πλουραλισμού (Reich, 1997), ενώ βασική ιδέα της διαπολιτισμικής 
αγωγής είναι η ισότητα των ευκαιριών για όλους τους ανθρώπους και η εξάλειψη κάθε 
είδους διακρίσεων, δεδομένου ότι οι διαφορές στον πολιτισμό και στη γλώσσα 
μπορούν να λειτουργήσουν ως προστιθέμενη αξία για το εκπαιδευτικό σύστημα, και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο 
περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Συνεπώς, βασικός στόχος της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι «να αφυπνίσει και 
να καλλιεργήσει τη συνείδηση και τον αναστοχασμό για την κοινωνική πολυμορφία» 
(Γκόβαρης, 2001:79) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της διαπολιτισμικότητας  
δεν περιορίζεται απλά στην αποδοχή του πολιτισμικού πλουραλισμού όπου 
επιδιώκεται απλώς η ειρηνική συνύπαρξη των πολιτισμών, όπου ο κυρίαρχος 
πολιτισμός επιδεικνύει ανοχή στους άλλους πολιτισμούς, αλλά υπεισέρχεται σε ένα 
βαθύτερο επίπεδο όπου η αρμονική συμβίωση των πολιτισμών τίθεται στο επίκεντρο, 
με την έννοια της αμοιβαίας αλληλεπίδρασης, της ανοικτής επικοινωνίας, του 
σεβασμού, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης αλλά και του αμοιβαίου εμπλουτισμού  
των διαφόρων πολιτισμών (Hermans, 2002).  

Τέχνη και διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος διαπολιτισμικότητα εμπερικλείει την αξιοποίηση των 
αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων που δημιουργούνται ανάμεσα στους πολιτισμούς 
και δεν περιορίζεται μόνο στην αναγνώριση και την αποδοχή των διαφορών τους. Η 
διαπολιτισμικότητα δεν διαχωρίζει αλλά λειτουργεί ως ενοποιητικός παράγοντας, αφού 
αποκοπεί στην υπέρβαση της ετερότητας και τη δημιουργία κοινωνιών με αξίες που 
βασίζονται στη συνεργασία, στις ίσες ευκαιρίες, στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην 
απαλλαγή από κάθε είδους προκαταλήψεις και στερεότυπα (Hermans, 2002). 

 Ως εκ τούτου, η επαφή με τα έργα τέχνης και η ενσωμάτωσή τους στο περιεχόμενο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά προς αυτή την 
κατεύθυνση, αφού η τέχνη έχει το δικό της «λεξιλόγιο» και οι εμπειρίες που παρέχει 
είναι μοναδικές και επιδέχονται πολλαπλές ερμηνείες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2008:35), γεγονός που προσδίδει στην τέχνη μία παγκόσμια και διαπολιτισμική  
διάσταση, πέρα από σύνορα και διαφορές. Η επαφή με τα έργα τέχνης οδηγεί σε μία 
ολιστική θεώρηση της αντικειμενικής πραγματικότητας και δύναται να ωθήσει τον 
μαθητή σύμφωνα με τον Fowler (1996) στην «πολιτιστική ενεργοποίησή του», καθώς 
ο τρόπος σκέψης του γίνεται πιο δεκτικός και δημιουργικός και διευρύνεται, 
βοηθώντας το παιδί να κατανοήσει τις ανθρώπινες διαφορές .  
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Όπως επισημαίνει ο Κόκκος και οι συνεργάτες του (2011) διαμέσου της παρατήρησης 
και ενασχόλησης με τα έργα τέχνης το άτομο έρχεται σε επαφή με κοινωνικές αξίες, 
ιστορικοπολιτικά δεδομένα, αισθητικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις. Η Greene 
(2000:94) υπερτονίζει τη συμβολή της τέχνης στην ανάπτυξη της φαντασίας, η οποία, 
κατά την άποψή της, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, δίνοντας στο μαθητή τη 
δυνατότητα να μπορεί να μπει στη θέση των άλλων και να αντιλαμβάνεται παράλληλες 
πραγματικότητες και δεδομένα άλλων κοινωνικών και πολιτισμικών ομάδων. Με αυτό 
τον τρόπο αναπτύσσει την ικανότητα να καλλιεργεί πολυδιάστατες ερμηνείες για την 
κοινωνική πραγματικότητα.  

Συνεπώς, η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση δύναται να αποτελέσει το 
εφαλτήριο για την πληρέστερη κατανόηση της διαφορετικότητας,  καθώς η αισθητική 
εμπειρία αποτελεί έναν διεθνή κώδικα επικοινωνίας που βοηθά τους μαθητές να 
μπορούν να προσδιορίζουν τον εαυτό τους, τους άλλους και την πραγματικότητα 
υπερβαίνοντας με εναλλακτικό τρόπο δεδομένα, προκαταλήψεις και απόλυτες 
παραδοχές (Greene, 2000).  

Διδακτική διαπολιτισμική προσέγγιση της τέχνης 

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί η 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού σε γνωστικό, ηθικό, κοινωνικό 
και συναισθηματικό επίπεδο (Μαλαφάντης & Καρέλα, 2012; Efland, 2002. Κόκκος, 
2011).  

Στο πλαίσιο της αξιοποίησης της αισθητικής εμπειρίας στην μαθησιακή διαδικασία 
εντάσσεται και η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την τέχνη, η οποία 
αποτελεί μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική μέθοδο που αναπτύχθηκε από τον Κόκκο 
(2009) και στηρίζεται στις αρχές και τις έννοιες της θεωρίας της μετασχηματίζουσας 
μάθησης (Mezirow,J., 1998) σε συνέχεια της έννοιας της κριτικής συνειδητοποίησης 
του Freire (1970).   

Η εν λόγω μέθοδος, η οποία περιλαμβάνει έξι στάδια1 συνιστά ένα καινοτόμο εργαλείο 
για τον εκπαιδευτικό, το οποίο επιτρέπει την μάθηση μέσω κριτικού στοχασμού και 
στηρίζεται στην κριτική προσέγγιση διαφόρων θεμάτων με την αξιοποίηση της τέχνης 
και της αισθητικής εμπειρίας. Ειδικότερα, με βάση την συγκεκριμένη μέθοδο, οι 
μαθητές παρατηρούν και επεξεργάζονται έργα τέχνης των οποίων το περιεχόμενο 
σχετίζεται με το περιεχόμενο του υπό μελέτη θέματος. Μέσα από την επεξεργασία των 
έργων τέχνης προκύπτουν νέες ιδέες στο μελετώμενο θέμα και εμπλουτίζεται η 
προσέγγισή του.   

1 Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση ενός θέματος, δεύτερο στάδιο: Έκφραση-
καταγραφή των απόψεων των μαθητών, τρίτο στάδιο: Προσδιορισμός των υπό εξέταση υποθεμάτων και 
των κριτικών ερωτημάτων, τέταρτο στάδιο: επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτιση με τα κριτικά 
ερωτήματα, πέμπτο στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτιση με τα κριτικά ερωτήματα, 
έκτο στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός. 
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Ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από θεωρία της 
μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την τέχνη στην διαπολιτισμική εκπαίδευση 
είναι η τεχνική Visible Thinking που διαμορφώθηκε από τον Perkins και τους 
συνεργάτες τους (1994). Η εν λόγω τεχνική είναι  εύκολη για τα παιδιά προκειμένου 
να προσεγγίσουν κριτικά ένα έργο τέχνης, εξασφαλίζει οικονομία χρόνου και 
χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία. Αρχικά, οι μαθητές εκφράζουν γενικές 
απόψεις και εντυπώσεις και, στη συνέχεια, επιχειρείται σταδιακή εμβάθυνση και 
εστίαση σε λεπτομέρειες, μέσω μίας σειράς από εκμαιευτικές ερωτήσεις που τίθενται 
στους μαθητές με ευέλικτη σειρά, οι οποίες επικεντρώνονται στην παρατήρηση του 
κάθε έργου τέχνης (τι βλέπετε;), στην σκέψη για το θέμα του έργου (τι σκέφτεστε;) και 
στα συναισθήματα που τους δημιουργούνται (πώς νιώθετε;). Κάθε παιδί εκφράζει τις 
εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. 

Επιπλέον, με βάση τις αρχές της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, της 
βιωματικής μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας μπορούν να 
αξιοποιηθούν ποικίλες διδακτικές τεχνικές όπως η δραματοποίηση, το θεατρικό 
παιχνίδι, η μέθοδος project, ο καταιγισμός ιδεών, η δημιουργία, η αφήγηση και η 
εικονογράφηση ιστοριών, παρουσιάσεις, οι νέες τεχνολογίες, ποικίλες καλλιτεχνικές 
δράσεις (μουσική, ζωγραφική, χορός, δημιουργία κολλάζ), ο κινηματογράφος, 
παιχνίδια ρόλων, η φωτογραφία προκειμένου τα παιδιά να βιώσουν την ομορφιά του 
εκάστοτε καλλιτεχνικού έργου και να δημιουργηθεί τόσο ένας προσωπικός όσο και 
ένας συλλογικός διάλογος μεταξύ του έργου τέχνης και του παιδιού-αποδέκτη της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κριτήριο επιλογής του κάθε έργου που θα αξιοποιηθεί θα 
πρέπει να αποτελεί η δυνατότητα να μπορεί να παρουσιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε 
να προκαλεί συγκίνηση και να είναι κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι εικαστικές τέχνες  συνάδουν  με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως των μαθητών του νηπιαγωγείου και των 
πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. 

Οι εικαστικές τέχνες συνυφαίνονται αναπόσπαστα με την ανθρώπινη φύση, τόσο σε 
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, δεδομένου ότι εκφράζουν την θεμελιώδη 
ανάγκη του ανθρώπου να παράγει οπτικές εικόνες προκειμένου να επικοινωνήσει 
χρησιμοποιώντας γραμμές, χρώματα, φόρμες και συνθέσεις. Επιπλέον, περιλαμβάνουν 
πολλαπλές και ποικίλες τεχνικές οι οποίες συνθέτουν τον σημερινό οπτικά 
προσδιορισμένο πολιτισμό μας (visual culture) (Freedman, 2006). Η ζωγραφική, το 
σχέδιο, η χαρακτική και το τύπωμα, το κολλάζ, η γλυπτική, τα εικαστικά δρώμενα, 
αποτελούν ορισμένες μόνο από τις οπτικές μορφές, τέχνες και τεχνικές που μπορούν 
να αξιοποιηθούν στο εκπαιδευτικό έργο. Οι εικαστικές τέχνες χρησιμοποιούν τη δική 
τους οπτική γλώσσα, την οποία απαρτίζουν το χρώμα, η γραμμή, ο τόνος, το μοτίβο, η 
υφή, το σχήμα, η φόρμα και ο χώρος, ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί μία 
σύνθεση. Διαμέσου της οπτικής γλώσσας δημιουργείται ένα μοναδικό είδος 
επικοινωνίας ποιοτήτων, όπως ιδέες, συναισθήματα, έννοιες και πληροφορίες που δεν 
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μπορούν να μεταδοθούν με κανένα άλλο σύστημα συμβόλων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η λέξη «μπλε» στην οποία, όπως επισημαίνουν οι Kress & 
Leeuwen (1996), διαφοροποιείται σημαντικά η γραπτή ή ακουστική απεικόνισή της 
από το μήνυμα που εισπράττει κάποιος με το να βλέπει ένα βαθύ κορεσμένο μπλε 
χρώμα. Ως εκ τούτου, οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν πολύτιμες αισθητικές 
εμπειρίες, τόσο οπτικές όσο και απτικές, οι οποίες βοηθούν τα παιδιά να διακρίνουν 
και να απολαμβάνουν οπτικές ποιότητες και λεπτές διαφορές. 

 Άλλωστε οι εικαστικές τέχνες αποτελούν θεμελιώδη τρόπο έκφρασης των μικρών 
παιδιών. Ήδη από πολύ μικρή ηλικία, πριν μάθουν ακόμα να χρησιμοποιούν τον 
γραπτό λόγο, παράγουν διάφορες οπτικές μορφές με σχέδια ζωγραφικής, κατασκευές, 
πλαστελίνη. Ειδικά στην νηπιακή ηλικία (4-5 ετών), κατά την οποία η γνωστική 
ανάπτυξη των παιδιών σύμφωνα με τον Piaget βρίσκεται στο προλογικό ή 
προεννοιολογικό στάδιο, το παιδικό σχέδιο και οι οπτικές αναπαραστάσεις αποτελούν 
ένα από τα βασικότερα μέσα επικοινωνίας των παιδιών, δεδομένου ότι απαιτούν 
χαμηλό βαθμό αφαιρετικότητας, καθώς η ζωγραφιά ενός σπιτιού για παράδειγμα 
παραπέμπει πολύ περισσότερο στην έννοια του σπιτιού από την λέξη «σπίτι».  

Επίσης, μία ζωγραφιά υπόκειται εύκολα σε τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, δύναται 
να αναπαριστά ταυτόχρονα συμβάντα που εξελίσσονται σε διαφορετικό χρόνο ενώ, 
παράλληλα, αποδίδει σε διάρκεια τις επικοινωνιακές προσθέσεις του παιδιού, οι οποίες 
δεν σταματούν μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου/ζωγραφιάς. Ως εκ τούτου, το 
παιδικό σχέδιο αποτελεί ένα παράθυρο στον εσωτερικό κόσμο των παιδιών (Anning & 
Ring, 2004), καθώς συνιστά ένα από τα σημαντικότερα μέσα με τα οποία τα παιδιά 
αποτυπώνουν, επεξεργάζονται και εκφράζουν τα συναισθήματα, τα ενδιαφέροντα, τις 
σκέψεις, τις προσδοκίες, τις επιθυμίες, τους φόβους και τις ανησυχίες τους. Συνεπώς, 
οι εικαστικές τέχνες αλλά και το σύνολο των τεχνών αποτελούν μία καινοτομική 
διδακτική μέθοδο, καθώς προάγουν και καλλιεργούν την φαντασία και την 
δημιουργικότητα των παιδιών και διευρύνουν την αντίληψή τους. 

Δεδομένου ότι τα έργα τέχνης δεν συνιστούν μόνο απλές απεικονίσεις ή 
αναπαραστάσεις, που προσελκύουν το ενδιαφέρον και προκαλούν την αισθητική 
απόλαυση, αλλά διαπραγματεύονται σε πολλές περιπτώσεις θεματολογίες που 
σχετίζονται με τον ατομικό και κοινωνικό εαυτό, όπως είναι η ηθική, η ειρήνη-ο 
πόλεμος, η φιλία, η επιείκεια, η δικαιοσύνη, η ανάγκη του ανήκειν (Efland, 2002: 105), 
η μετανάστευση-προσφυγιά, τα συναισθήματα κλπ, η συμβολή τους σε θέματα που 
άπτονται της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι καθοριστική Και αυτό γιατί 
πολλές φορές τα θέματα αυτά εντάσσονται στο ευρύτερο πεδίο μιας εκπαίδευσης με 
διαπολιτισμικό προσανατολισμό, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα μίας κριτικής 
προσέγγισης διαμέσου της αισθητικής εμπειρίας, καθώς, όπως επισημαίνει ο Κόκκος 
(2011) «Η επαφή με την τέχνη προσφέρει κριτήρια που μας βοηθούν να 
απεγκλωβιζόμαστε από τις κυρίαρχες νόρμες και να αμφισβητούμε τις παραδοχές που 
είναι εγκαθιδρυμένες στις κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις».  

Συμπερασματικά 
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Η αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
μπορεί να αποτελέσει μία πολυσήμαντη και εναλλακτική μεθοδολογική προσέγγιση 
που παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές, διαμέσου της καλλιέργειας του κριτικού 
στοχασμού, να κατανοούν πληρέστερα το κοινωνικό τους περιβάλλον, να ασκούν 
κριτική και να επιδρούν πάνω σε αυτό με στόχο να το αλλάξουν, αμφισβητώντας  
κυρίαρχες αλλοτριωτικές παραδοχές και νόρμες που αφορούν θέματα σχετικά με την 
έννοια και τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Η δύναμη της τέχνης: α) να 
προάγει τις πανανθρώπινες αξίες συμβαδίζει με τους οριζόντιους στόχους του 
αναλυτικού προγράμματος, β) να επιδέχεται πολλαπλές αναγνώσεις ενισχύει την  
προσπάθεια του/της παιδαγωγού να αναδεικνύει τις διαφορετικές οπτικές και γ) να 
αμφισβητεί τις υπάρχουσες συμβατικές δομές είναι σύμφυτη με την ψυχοσύνθεση των 
νέων ανθρώπων. 
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Το φως από τον ιμπρεσιονισμό… στην προσχολική ηλικία 
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Περίληψη 

Η τέχνη είναι ένα άριστο μέσο προσέγγισης της γνώσης. Στην παρούσα εισήγηση, συν-
δυάζεται ο κόσμος της τέχνης, της φυσικής και της προσχολικής αγωγής κάτω από ένα 
ενιαίο πρίσμα. Στο πρώτο μέρος της, μελετάται η θεωρία του ιμπρεσιονιστικού κινή-
ματος, ενός κινήματος που εκτυλίχτηκε στο Παρίσι το 19ο αιώνα και σημάδεψε την 
ιστορία της τέχνης. Καλλιτέχνες αντιστάθηκαν στα αισθητικά πρότυπα της εποχής, ζω-
γραφίζοντας τη φύση, εμπνεόμενοι από το φως, τις σκιές και αποτυπώνοντας τη στιγμή. 
Στο δεύτερο μέρος, «εξερευνούνται» το φως, τα χρώματα, οι σκιές, οι αντανακλάσεις, 
γενικά όλα όσα κινούσαν το ενδιαφέρον των ιμπρεσιονιστών, μέσα από τα μάτια της 
Φυσικής. Μέσω αυτής της επιστήμης, όλα γίνονται πιο ξεκάθαρα, πιο κατανοητά, 
πράγμα που θεωρείται απαραίτητο για έναν παιδαγωγό, για να μπορέσει να μεταδώσει 
τις γνώσεις του. Το τρίτο μέρος πραγματεύεται τη μετάδοση αυτών των γνώσεων στο 
χώρο της προσχολικής αγωγής, μέσα από την υλοποίηση ενός project, με τίτλο «Το 
φως μέσα από τα μάτια των ιμπρεσιονιστών». Το εκπαιδευτικό σύστημα του Reggio 
Emilia, αποτελεί μια καινοτόμα παιδαγωγική προσέγγιση προσχολικής ηλικίας όπου 
το «φως» είναι ένα θέμα που τους απασχολεί ιδιαίτερα. Οργανώνονται δραστηριότητες 
και διερευνώνται συμπεράσματα για τη συμβολή της τέχνης στην αγωγή των παιδιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ιμπρεσιονισμός, φως, προσχολική ηλικία, project, Reggio Emilia 

Εισαγωγή 

Πως μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να μιλήσουμε για ένα θέμα τέχνης, όπως ο Ιμπρεσιο-
νισμός, στην προσχολική ηλικία; Ποια μέθοδο, ποια μέσα και ποια υλικά μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε, ώστε να βελτιώσουμε το έργο μας απέναντι στα παιδιά; Μας δη-
μιουργήθηκαν αυτά τα ερωτήματα και μας προκάλεσαν προβληματισμούς, καθώς εν-
στερνιζόμαστε την άποψη ότι «η παραδοσιακή καλλιτεχνική αγωγή περιορίζεται στην 
επιδεξιότητα και την τεχνική και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτή-
σεις του νέου αναλυτικού προγράμματος, όπου η τέχνη είναι πρόσφορο μέσο διαθεμα-
τικής προσέγγισης της γνώσης» (Θ. Καπουλίτσα – Τρούλου, 2009). 

Θέτοντας ως σκοπό, να προσεγγίσουμε το κίνημα του ιμπρεσιονισμού με έναν βιωμα-
τικό τρόπο, απομονώνουμε το βασικό χαρακτηριστικό του, το φως, το μελετάμε ως 
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φυσική οντότητα και έτσι συνδυάζουμε τον κόσμο της τέχνης, της φυσικής και της 
προσχολικής αγωγής κάτω από ένα ενιαίο πρίσμα.  

Το κίνημα του ιμπρεσιονισμού 

Κατά το 2ο μισό του 19ου αιώνα, στη Γαλλία, μια ομάδα καλλιτεχνών, που ήταν αντί-
θετοι με την κλασσική κουλτούρα της εποχής και τους συμβατικούς κανόνες της σχο-
λής καλών τεχνών αποφάσισε να καθιερώσει μια νέα μέθοδο ζωγραφικής. 

Ζωγράφιζαν κυρίως στη φύση, πράγμα που έκανε τις τεχνικές τους μοναδικές. Κάποιοι 
από τους λεγόμενους ιμπρεσιονιστές ήταν οι Claude Monet, August Renoir, Alfred Sis-
ley, Camille Pissarro, Armand Guillaumin, Edgar Degas, Paul Cézanne, Berthe 
Morisot, Gustave Caillebotte, Mary Cassatte.  

Παρ’ όλο που ο ιμπρεσιονισμός ως καλλιτεχνικό ρεύμα έκανε την εμφάνισή του κατά 
τη δεκαετία του 1860, ο όρος αποδόθηκε αρκετά χρόνια αργότερα. Μετά την πρώτη 
τους έκθεση το 1874, ο Γάλλος κριτικός τέχνης Louis Leroy διακωμώδησε έτσι την 
ασαφή πινελιά αρκετών ζωγραφικών έργων, με ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του Monet 
«Εντύπωση, Ανατολή ηλίου» - «Impression», 1865.  

Είναι γεγονός ότι κανένας τους προαναφερθέντες καλλιτέχνες δεν θα μπορούσε μεμο-
νωμένα να αντισταθεί στη σχολή και να επιχειρήσει μια καινοτομία. Αν λοιπόν κάποιος 
στηριχτεί στην άποψη ότι «ο ιμπρεσιονισμός είναι η ιστορία μιας φιλίας», μπορεί να 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το κίνημα δεν έχει συγκεκριμένους κανόνες και μεθό-
δους. Παρ’ όλα αυτά, κάποια κοινά χαρακτηριστικά ένωσαν τους ιμπρεσιονιστές 
μεταξύ τους, διαμόρφωσαν μια ομάδα και την έκαναν να ξεχωρίζει από τα παλαιότερα 
κινήματα. 

 «Το ιμπρεσιονιστικό αισθητικό λεξιλόγιο περιλαμβάνει αναμφίβολα την άμεση ζω-
ντανή “εντύπωση” της στιγμής, η οποία συχνά αναπαριστάται ως μια τυχαία λεπτομέ-
ρεια ενός αυτοτελούς γεγονότος» (Grimme, 2008, σελ.9). Τα λόγια του Corot: 
«Υποταγή στην πρώτη εντύπωση» μπορούν να θεωρηθούν «κεντρικό δόγμα» του 
ιμπρεσιονισμού (Welton, 1993a). Αυτό ήταν ουσιαστικά το κοινό χαρακτηριστικό που 
συνέδεε τους καλλιτέχνες του ιμπρεσιονισμού μεταξύ τους. Πραγματικός τους στόχος 
ήταν «να μεταθέσουν την εικαστική εμπειρία από τον ζωγράφο στο θεατή» (Gombrich, 
1998, σελ.522). Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τα «αινιγματικά» κομμάτια χρώματος 
που χρησιμοποιούσαν, επεδίωκαν να αντιληφθεί ο θεατής το νόημα και τη ζωντάνια 
των πινάκων τους. Βέβαια, «πέρασε κάμποσος καιρός προτού να μάθει το κοινό ότι, 
για να εκτιμήσει κανείς έναν ιμπρεσιονιστικό πίνακα, έπρεπε να τον βλέπει από μακριά 
και έτσι να χαρεί ένα θαύμα» (Gombrich, 1998, σελ.522).  

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κινήματος, στο οποίο και εστιάζουμε στην 
εισήγησή μας, είναι το φως. Οι καλλιτέχνες παρατηρούσαν τις σκιές, τις αντανακλά-
σεις, τα χρώματα… Όπως έλεγε και ο Salvi (2000, σελ.42), «για έναν ιμπρεσιονιστή, 
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το φως μπορούσε να αποτελεί το πραγματικό θέμα ενός πίνακα, και μια μορφή, ένα 
κτίριο ή το τοπίο να είναι απλά η πρόφαση για την εξερεύνηση των διάφορων συνθη-
κών του φωτός». 

 Το φως 

Μέσα από τους περισσότερους πίνακες των ιμπρεσιονιστών, «αποκαλύπτονται» έν-
νοιες της Φυσικής. Αυτές που παρατηρούνται ιδιαίτερα είναι: 

• φυσικό και τεχνητό φως 
• σκιές 
• αντανάκλάσεις – αντικατοπτρισμοί 
• μεταβολές του φωτός στο χρόνο 

Πιο αναλυτικά, τα σώματα που ακτινοβολούν φως καλούνται ως «φωτεινές πηγές». 
Υπάρχουν οι φυσικές, οι οποίες είναι εκείνες που προέρχονται από τη φύση και δίνουν 
φως από μόνες τους, όπως ο ήλιος. Αυτή την πηγή θαύμασαν ιδιαίτερα ο Monet, ο 
Pissarro, o Renoir και ο Cezanne, οι οποίοι την «εκμεταλλεύτηκαν», προκειμένου να 
δημιουργήσουν. Επίσης, η ζωή των ανθρώπων διευκολύνεται κι από κάποιες άλλες πη-
γές, οι οποίες κατασκευάστηκαν από τον ίδιο τον άνθρωπο, για να μπορεί να συνεχίζει 
τις δραστηριότητές του, ακόμη και μετά τη δύση του ηλίου (κεριά, λάμπες, προβολείς). 
Αυτές ονομάζονται τεχνητές πηγές και σίγουρα ακόμη και αυτές εμφανίζουν μια ιδιαί-
τερη γοητεία, που δεν αφήνουν αδιάφορους κάποιους από τους ιμπρεσιονιστές, όπως ο 
Degas και η Cassatt. 

Επίσης, μια φωτεινή πηγή αρκεί για να εμφανιστεί στο χώρο μια σκιά... Μέσα από τα 
μάτια της επιστήμης, σκιά ονομάζεται η περιοχή του χώρου πίσω από ένα εμπόδιο, το 
οποίο είναι αδιαφανές και ουσιαστικά διακόπτει την πορεία του φωτός. Οι ιμπρεσιονι-
στές, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στο φως και στη σκίαση, καθώς και στον 
τρόπο με τον οποίο το λευκό αντανακλούσε τα χρώματα του περιβάλλοντος, ανακάλυ-
ψαν πως στη φύση «οι σκιές είναι φωτεινές και γεμάτες χρώματα και πως κάθε αντι-
κείμενο στο τοπίο χρωματίζεται από μια πληθώρα τόνων που παράγονται από τη αντα-
νάκλαση των άλλων γειτονικών αντικειμένων» (Grimme, 2008· Parramon, 1991). 

Είναι γεγονός ότι μέσα στην ίδια τη φύση, μπορεί κανείς να συναντήσει πολλές αντα-
νακλάσεις. Σύμφωνα με τη Φυσική, «όταν το φως συναντήσει την επιφάνεια ενός σώ-
ματος και αλλάξει διεύθυνση διάδοσης παραμένοντας μέσα στο ίδιο διαφανές υλικό, 
λέμε ότι ανακλάται. Όταν η επιφάνεια είναι λεία οι ανακλώμενες ακτίνες έχουν την 
ίδια κατεύθυνση, ενώ όταν είναι τραχιά έχουν τυχαία. Στην πρώτη περίπτωση η ανά-
κλαση ονομάζεται κατοπτρική, ενώ στη δεύτερη διάχυση» (Αντωνίου, Δημητριάδης 
κ.α., 2010, σελ.139). Αυτό το οπτικό φαινόμενο παρατηρούσαν και οι καλλιτέχνες του 
ιμπρεσιονισμού και ιδιαίτερα ο Monet, ο οποίος στεκόταν άπειρες ώρες στο πλωτό α-
τελιέ του και τις αποτύπωνε στον καμβά. Επιπλέον, μιλώντας για ανάκλαση, δεν θα 
μπορούσαμε να παραλείψουμε τους καθρέφτες που «άλλοτε μικρότεροι και άλλοτε 
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μεγαλύτεροι σε μέγεθος, αποτελούσαν πάντοτε πρόκληση για το ταλέντο του ζωγρά-
φου. Όταν ο ζωγράφος απεικονίζει έναν καθρέφτη, πρέπει πέρα από το κυρίως θέμα να 
καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, για να απεικονίσει σωστά και το είδωλο που φαίνεται 
στον καθρέφτη, όπως και το φως που ανακλάται σ’ αυτόν» (Αποστολάκης, Καλκάνης 
κ.α., 2010, σελ.82). 

Όσον αφορά τη μεταβλητότητα του φωτός στο χρόνο, όπως είναι αποδεδειγμένο, η Γη 
δεν παραμένει ακίνητη στο διάστημα, αλλά κινείται γύρω από τον άξονά της, με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται η μέρα και η νύχτα και να υπάρχει μεγάλη ποικιλία του φω-
τός στις διάφορες ώρες της ημέρας. Ταυτόχρονα η Γη περιφέρεται και γύρω από τον 
Ήλιο κι έτσι δημιουργούνται οι εποχές (Παυλόπουλος, Γαλάνη, 2010). Η κάθε εποχή 
έχει τη δική της γοητεία, καθώς το φως σε συνδυασμό με τη μοναδική παλέτα χρωμά-
των, δίνουν στην καθεμία μια ξεχωριστή αίσθηση. Πρόσθετα, στη μεταβλητότητα του 
φωτός συμβάλουν και οι διάφορες καιρικές συνθήκες, οι οποίες διαμορφώνονται από 
τον Ήλιο που θερμαίνει την ατμόσφαιρα. Όλες αυτές οι αλλαγές του φωτός στο χρόνο 
«κρύβουν τόση μαγεία», που στο πέρασμα των εποχών έχουν καταφέρει να κερδίσουν 
το ενδιαφέρον πολλών καλλιτεχνών και να γίνουν αντικείμενα άξια παρατήρησης. Ει-
δικά ο Monet δημιουργούσε τις λεγόμενες σειρές, οι οποίες αποτελούνταν από πίνακες 
που απεικόνιζαν το ίδιο τοπίο σε διαφορετικό φωτισμό. 

Από τη θεωρία… στην πράξη 

Μέθοδος «Project» 

 «Η προσχολική ηλικία, συμφώνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, αποτελεί 
κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Γι’ αυτό και 
υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον παγκοσμίως για την προσχολική αγωγή, ενώ κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες δίνεται ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση σε αυτή» (Ντολιοπούλου, 
2006, σελ.13).  

Κάτι τέτοιο φέρει ως αποτέλεσμα την ανάγκη αναζήτησης (από μέρους των εκπαιδευ-
τικών) κατάλληλων πρακτικών μεθόδων για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συμβατικά 
μοντέλα που χαρακτηρίζονται από παιδοκεντρική διάθεση φαίνονται ωφέλημα, τα ο-
ποία και στηρίζονται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στους προβληματισμούς των 
παιδιών, μέσα από ισότιμες επικοινωνιακές σχέσεις. Μια τέτοια πρόταση, αποτελεί η 
μέθοδος «project», γνωστή και ως «βιωματική – επικοινωνιακή διδασκαλία», «βιωμα-
τική / υπαρξιακή προσέγγιση» ή «σχέδιο εργασίας» (Helm, Katz, 2002). 

Κατά καιρούς, έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για την έννοια του project. Σύμφωνα με 
τη Katz, 1998 (από Ντολιοπούλου 2006), «η βιωματική προσέγγιση της μάθησης είναι 
η σε βάθος μελέτη ενός θέματος από ένα ή περισσότερα παιδιά. Μέσα απ’ αυτή την 
προσέγγιση τα παιδιά βοηθούνται να κατανοήσουν καλύτερα γεγονότα και φαινόμενα 
του περιβάλλοντός τους που αξίζουν να τύχουν της προσοχής τους. Κατά τη διάρκεια 
του σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης τα παιδιά ενθαρρύνονται να παίρνουν αποφάσεις 
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και να κάνουν επιλογές, συνήθως σε συνεργασία με τους συνομηλίκους τους και με τη 
βοήθεια της παιδαγωγού». 

Η δομή της προσέγγισης project, όπως έχει προσδιοριστεί κι από τις Katz και Chard 
(1989), αφορά τρείς διακριτές φάσεις. Η πρώτη αναφέρεται στο πως ξεκινάει ένα pro-
ject, η δεύτερη στο πώς αναπτύσσεται και η τρίτη είναι η φάση της ολοκλήρωσης. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σημαντικό μια παιδαγωγός να θέτει στόχους σε 
ένα project και να προσπαθεί να τους επιτύχει, δίνοντας παράλληλα κίνητρα στα παι-
διά, ώστε να κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον τους για να ολοκληρωθεί με επιτυχία. 
Τα οφέλη του είναι άπειρα και για το λόγο αυτό αξίζει να το εντάξει στα καθήκοντά 
της. 

Το παράδειγμα των σχολείων του Reggio Emilia 

Το εκπαιδευτικό σύστημα του Reggio Emilia, αποτελεί μια καινοτόμα παιδαγωγική 
προσέγγιση προσχολικής ηλικίας. Ιδρυτής αυτής της φιλοσοφίας είναι ο Loris Mala-
guzzi, ο οποίος υποστήριξε ότι το παιδί έχει εκατό «γλώσσες» έκφρασης, εκατό τρό-
πους σκέψης και δράσης.  

Η αρχή του συστήματος βρίσκεται κάπου στα 1945 και ήδη από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1960, οι εκπαιδευτικοί του Reggio Emilia είχαν αναπτύξει μια πρωτοποριακή παι-
δαγωγική φιλοσοφία, η οποία είναι γνωστή ως «προσέγγιση του Reggio Emilia». Τα 
τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές και παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας απ’ όλο τον 
κόσμο έχουν «γοητευτεί» και έχουν εμπνευστεί από αυτά τα κέντρα προσχολικής αγω-
γής, τα μελετούν, τα συζητούν. «Πρόκειται για μια “πολυσυμβολική” προσέγγιση, η 
οποία ενθαρρύνει τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τη συστηματική έμφαση 
στη συμβολική αναπαράσταση […]» (Ντολιοπούλου, 2006, σελ.39). 

Είναι γεγονός ότι «η παιδαγωγική προσέγγιση του Reggio Emilia αποτελεί ένα δυνα-
μικό αμάλγαμα, που ξεπερνά τα στεγανά της παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης, συ-
νταιριάζοντας στην πρακτική της και πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές αξίες» (Κα-
πουλίτσα, Ιωαννίδου, 2012, σελ.16). 

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι: 

• η έννοια ενός δημοκρατικού σχολείου 
• η αντίληψη ότι τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
• ο ενθαρρυντικός και όχι καθοδηγητικός ρόλος του δασκάλου 
• η στενή συνεργασία ανάμεσα σε προσωπικό, γονείς, παιδιά, σχολεία και κοινότητα 
• η συμμετοχή σε projects, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών 
• η έμφαση σε ένα αισθητικά ωραίο περιβάλλον 
• η ιδιαίτερη ενασχόληση με την τέχνη 
• η πεποίθηση ότι ο χώρος είναι ο «τρίτος δάσκαλος» 
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• η παρατήρηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση 

Η φωτοτράπεζα ως μέσο βιωματικής μάθησης 

Η φωτοτράπεζα είναι ένα καινοτόμο παιδαγωγικό εργαλείο, που κατέχει σημαντική 
θέση στα Κέντρα Μάθησης του Reggio Emilia της Ιταλίας. Πρόκειται για ένα μια φω-
τεινή επιφάνεια, μια επιφάνεια που το φως της διαχέεται από κάτω προς τα πάνω, εν-
θαρρύνοντας έτσι το δέκτη να παρατηρήσει, να ανακαλύψει, να πειραματιστεί και να 
δημιουργήσει. Η ονομασία της κρύβει μέσα της δύο διαφορετικές λέξεις, «φως» και 
«τραπέζι», που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αλλά στην ουσία ο συν-
δυασμός τους δημιουργεί ένα αποτέλεσμα, ικανό να προσφέρει άπειρα ερεθίσματα ει-
δικά στα παιδιά. Η φωτοτράπεζα εμφανισιακά δεν διαφέρει από ένα κοινό τραπέζι. Η 
διαφορά βρίσκεται στην πάνω επιφάνεια, η οποία είναι λευκή και μέσω της μικρής 
αδιαφάνειάς της διαχέει ομοιόμορφα φως. Συνεπώς πάνω σε αυτή μπορούμε να δουλέ-
ψουμε και γενικά να κάνουμε οτιδήποτε θα κάναμε πάνω σε ένα τραπέζι. 

Όσον αφορά το υλικό της φωτοτράπεζας, είναι πλούσιο και μπορεί να είναι το οτιδή-
ποτε, όπως υλικά από τη φύση, τα διαφορετικά είδη χαρτιού, οι ζελατίνες, διαφανή ή 
ημιδιαφανή αντικείμενα κ.λ.π. Το καθένα από αυτά εμφανίζει τις δικές του ιδιότητες 
και υπό ένα «φωτεινό πρίσμα», του οποίου η πηγή είναι από κάτω, προδίδει στοιχεία 
που είναι δύσκολα ορατά με μια απλή ματιά. Η παιδαγωγός λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους 
ατομικούς ρυθμούς των παιδιών και το τι θέλει η ίδια να μάθουν και πως, κάνει την 
επιλογή του υλικού, η οποία φυσικά δεν είναι τυχαία, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδια-
σμό και οργάνωση. 

Τοποθετείτε δίπλα σε καθρέφτες ή άλλες επιφάνειες με ιδιότητες αντανάκλασης, έτσι 
ώστε τα παιδιά να βλέπουν τα έργα τους και μέσα από μια άλλη οπτική γωνία. Συνήθως 
τοποθετείται σε μέρος σκιερό, με περιορισμένο φυσικό φωτισμό ή με πλήρη απουσία 
του φωτός, εκτός κι αν απαιτεί η χρήση κάποιας δραστηριότητας ή κάποιου project να 
χρησιμοποιηθεί σε μέρος με φυσικό φωτισμό.  

Τα παιδιά αναγκάζονται να ενεργοποιήσουν όλες αισθήσεις καθώς ενασχολούνται με 
το υλικό και το εξερευνούν σε βάθος. Γενικά η φωτοτράπεζα αποτελεί ένα εξαίρετο 
παιδαγωγικό εργαλείο και μπορεί να φανεί ωφέλιμη είτε μέσα από οργανωμένες είτε 
μέσα από ελεύθερες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, μαθαίνουν για τη φωτοδιαπε-
ρατότητα, τις σκιές, τις αντανακλάσεις. Επίσης, αυτό το εργαλείο θεωρείται ιδανικό 
για την ανακάλυψη των χρωμάτων· τις μείξεις, τη σύσταση, τη δομή και την ποιότητά 
τους. Δε θα μπορούσε να εξαιρεθεί ο πειραματισμός των παιδιών με τα κοκκώδη υλικά, 
όπως η άμμος, το αλάτι κ.λπ., τα οποία προσφέρουν άπειρα οφέλη· επιτυγχάνεται ο 
συντονισμός ματιού – χεριού, αισθητηριακή ανάπτυξη (αφή, θερμότητα κ.λπ.), ανά-
πτυξη λεπτής κινητικότητας, όπως επίσης και καλλιέργεια επικοινωνίας και αφηγημα-
τικότητας. 
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Κλείνοντας, η φωτοτράπεζα παρέχει ευκαιρίες τόσο στον εκπαιδευτικό, που ασχολεί-
ται με δραστηριότητες επιστήμης και αγωγής, όσο και στο παιδί που βρίσκεται σε μια 
φάση εξερεύνησης. Μια φωτοτράπεζα στο περιβάλλον της τάξης επιτρέπει στα παιδιά 
να θέσουν ερωτήματα και στη συνέχεια να πειραματιστούν να βρουν τις δικές τους 
λύσεις. 

Τι υιοθετούμε από την προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia 

Στην προσέγγιση του Reggio Emilia, αυτό που αποτελεί για μας, την πιο προκλητική 
και ταυτόχρονα συναρπαστική πτυχή της, είναι η έμφαση στις απεριόριστες «γλώσσες» 
που έχουν τα παιδιά ως ένα μέσο για να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα στον οποίο 
βρίσκονται. Βέβαια, υπάρχουν πολλά στοιχεία ακόμη, που κρίνουμε άξια να υιοθετή-
σουμε και να προσπαθήσουμε να τα προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα. 
Αυτά είναι: 

• Εφαρμογή project 
• Αναγνώριση της σημασίας του φωτός και πειραματισμός με αυτό 
• Φωτοτράπεζα ως εργαλείο 
• Ενασχόληση με την τέχνη 
• Έμφαση σε ένα αισθητικά ωραίο και οργανωμένο περιβάλλον 
• Η έννοια της δημοκρατίας. Δεν πιέζουμε τα παιδιά να συμμετέχουν και το καθένα 

δρα ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του 
• Επικέντρωση στο κάθε παιδί ξεχωριστά 
• Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες (έως πέντε παιδιά) 
• Μεθοδικότητα, οργάνωση, παρατήρηση παιδιών, συλλογή στοιχείων (φωτογραφίες, 

βίντεο κ.λπ.) και καταγραφή (documentation) 
• Παρουσίαση των τεκμηρίων (Documentation panels) 

Όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να μετατραπούν σε επιρροές και στόχος μας σαφώς δεν 
είναι η αντιγραφή της εμπειρίας του Reggio Emilia. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα ήταν ακα-
τόρθωτο και αδιανόητο να γίνει, καθώς η μοναδικότητά του βασίζεται στην όλη πορεία 
που έχει χαραχθεί εκεί. Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες αρχές 
και ιδέες που προτείνει η προσέγγισή του, για να διευρύνουμε τους ορίζοντες, τόσο 
τους δικούς μας, όσο και των μικρών παιδιών. 

Πρόσκληση για πράξη 

Αποφασίζουμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο project, με παιδιά του νηπιακού τμήματος, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον τρόπο που εφαρμόζεται στα κέντρα προσχολικής αγωγής 
του Reggio Emilia. Το θέμα μας; Ο ιμπρεσιονισμός, για τον οποίο μελετήσαμε τόσα 
πολλά. Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν ότι είναι ένα από τα ωραιότερα και πιο ενδιαφέ-
ροντα ρεύματα της ζωγραφικής και την άμεση σχέση που έχει με το φως, μας γεννιέται 
η ιδέα να το μελετήσουμε με τα παιδιά της τάξης μας. 
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Το σχέδιο εργασίας «Το φως μέσα από τα μάτια των ιμπρεσιονιστών» προκύπτει ως 
αντικείμενο διερεύνησης με πρωτοβουλία δική μας (της παιδαγωγού). Σκοπός μας είναι 
να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να «ανακαλύψουν» το φως, φέρνοντάς τα σε επαφή με το 
σπουδαίο αντικείμενο της τέχνης και συγκεκριμένα της ιμπρεσιονιστικής. 

«Το φως μέσα από τα μάτια των ιμπρεσιονιστών» 

Σε πρώτη φάση, εκτιμώντας ότι το project είναι εφικτό να υλοποιηθεί στο συγκεκρι-
μένο τμήμα παιδιών, οργανώνουμε ένα σχεδιάγραμμα που μας αποκαλύπτει τι έκταση 
μπορεί να πάρει το θέμα. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μας αυτό το σχεδιάγραμμα, αρχικά 
αποφασίζουμε να σχεδιάσουμε δραστηριότητες που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με το 
φως, έτσι ώστε με αφετηρία τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, να αποκτήσουν κοινές 
εμπειρίες.  

Η όλη διαδικασία ξεκινά δίνοντας ένα ερέθισμα στα παιδιά. Τόσο η παρουσία, όσο και 
η απουσία του φωτός μπορεί να είναι η αφετηρία μας. Αρχικά τα παιδιά παρατηρούν 
τις εκάστοτε συνθήκες (είτε φως, είτε σκοτάδι), και παρακινούνται να συζητήσουν το 
θέμα, να θέσουν ερωτήματα και προβληματισμούς και με τον τρόπο αυτό να ανιχνεύ-
σουμε τις προηγούμενες ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες τους. Ταυτόχρονα καταλαβαί-
νουμε αν υπάρχει ενδιαφέρον ή όχι. Εμείς θέλοντας να συνεχίσουμε να τους παρέχουμε 
ερεθίσματα, τους δείχνουμε κάποιες πηγές φωτός (φακός, λάμπα, κερί, κ.λπ.), έτσι ώ-
στε αρχικά να τις γνωρίσουν με βιωματικό τρόπο. Ξεκινά μια συζήτηση με τα παιδιά 
και γίνονται κάποιες διερευνητικές ερωτήσεις με σκοπό να παρακινηθούν. Ουσιαστικά, 
τους δίνεται η αφορμή να αρχίζουν να προβληματίζονται. Στη συνέχεια, ζητάμε από τα 
παιδιά να καταθέσουν με άμεσο τρόπο ό,τι σκέφτονται σχετικά με το θέμα «φως» και 
να πουν λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό (ιδεοθύελλα). Καταγράφουμε τις ιδέες 
τους (ακόμη και αν είναι λιγοστές), τις ομαδοποιούμε και καταλήγουμε σε ένα ιστό-
γραμμα, που γίνεται με βάση το τι γνωρίζουν τα παιδιά και το τι θα ήθελαν να μάθουν. 
Αυτά ουσιαστικά θα απαντηθούν μέσα από την έρευνα που ακολουθεί στη δεύτερη 
φάση.  

Κρίνεται ωφέλιμο να προβούμε σε μια ενέργεια που ουσιαστικά θα αντανακλά τη «σο-
βαρότητα της κατάστασης», ένα «συμβόλαιο». Αρχικά, εξηγούμε στα παιδιά τη σημα-
σία μιας τέτοιας κίνησης και στη συνέχεια το κάθε παιδί, θέλοντας να δηλώσει το εν-
διαφέρον του, βάζει την υπογραφή του με το δικό του τρόπο. 

Η Β φάση περιλαμβάνει τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. Εμείς υλοποιήσαμε ένα 
μεγάλο σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες αρχικά αφορούν: 

• φυσικό - τεχνητό φωτισμό 
• φως – ημιφως – σκοτάδι 
• μέρα και νύχτα,  
• (πείραμα με την υδρόγειο σφαίρα και το φακό, φωτογράφηση ενός συγκεκριμένου 

τοπίου σε διάφορες ώρες τις ημέρας, ανατολή και δύση του ηλίου κ.λ.π.) 
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• Επαφή με φωτοτράπεζα - Φωτοδιαπερατότητα (πειραματισμός με είδη χαρτιών, υ-
φασμάτων, διαφάνειες, ημιδιαφανείς πέτρες, άμμο, χρώματα κ.λ.π.) 

•  Σκιές (πειραματισμός με φακό) 
• Αντανάκλαση - Αντικατοπτρισμός  
• (ενασχόληση με καθρέφτες, νερό, φως, πειράματα κ.λ.π.) 
• Χρώματα 
• (ανακάλυψη, μίξεις, συμβολικό παιχνίδι κ.λ.π.) 
• Η Β’ Φάση κορυφώνεται και από τη στιγμή που τα παιδιά έχουν κατανοήσει τις έν-

νοιες του φωτός, είναι έτοιμα να το δουν μέσα από την τέχνη. Ο τρόπος που επινο-
ήσαμε είναι ένα ημερολόγιο, το οποίο δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιες. Στις σελίδες 
του, με απλά λόγια, ένα μικρό παιδί περιγράφει το κίνημα του ιμπρεσιονισμού. Το 
κάθε κειμενάκι συνοδεύεται από φωτογραφίες και πίνακες που βοηθούν τα παιδιά 
να ταξιδέψουν στον κόσμο της τέχνης. Στα πλαίσια της ανάγνωσής του, πραγματο-
ποιούνται διάφορες δραστηριότητες: 

• Ανάγνωση εικόνων 
• Προσεγγίσεις έργων τέχνης 
• Παρατήρηση της εναλλαγής του φωτός μέσα από τους πίνακες (σειρές) 
• Δραματοποίηση (θεματολογία από πίνακες) 
• Συμβολικό παιχνίδι (τα παιδιά βιώνουν το ρόλο των ιμπρεσιονιστών) 
• Ζωγραφική με θέμα (π.χ. φύση, καθημερινή ζωή), με ποικίλα εργαλεία και υλικά 
• Επαφή με την τεχνική των ιμπρεσιονιστών 
• Συνθέσεις με διάφορα υλικά (φυσική ή μη) 
• Πειραματισμοί στη φωτοτράπεζα 

Τη Γ’ φάση του project μας, την ολοκλήρωση, επιλέγουμε να την κάνουμε με μια έκ-
θεση ζωγραφικής, όπως έκαναν και οι καλλιτέχνες. Αφού τα παιδιά ζωγράφισουν τη 
φύση με υδατοχρώματα, ετοιμάζουν μόνα τους την αφίσα που θα προσκαλέσει τους 
επισκέπτες, δηλαδή άλλα παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς, για να εκτιμήσουν τις δη-
μιουργίες τους.  

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι παρατήρηση και η καταγραφή από εμάς είναι απα-
ραίτητες ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια του project, καθώς μας επιβεβαιώνουν για το 
αποτέλεσμα. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν αμελούμε τη δημιουργία των 
Documentation Panels στο τέλος της διαδικασίας. Αυτά περιέχουν κυρίως φωτογρα-
φικό υλικό από την πορεία του project και ουσιαστικά ενημερώνουν τους ενδιαφερό-
μενους.  

Συμπεράσματα 

Καθ’ όλη τη διάρκειά του project, τα παιδιά αναρωτήθηκαν, έκαναν πειράματα, ερεύ-
νησαν, σύγκριναν, έβγαλαν δικά τους συμπεράσματα, ήρθαν σε επαφή με την τέχνη, 
ένιωσαν συναισθήματα, δημιούργησαν…  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο project υλοποιήθηκε παράλληλα σε δύο βρε-
φονηπιακούς σταθμούς, σε δύο διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας, γεγονός που μας έ-
δωσε τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια πιο σφαιρική άποψη για τα αποτελέσματα 
του. Και στα δυο περιβάλλοντα, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή από τα παι-
διά. Βέβαια τα ενδιαφέροντα των παιδιών ποικίλουν και παρά το γεγονός ότι ήταν το 
ίδιο project, δεν είχε την ίδια απήχηση σε κάθε δραστηριότητα.  

Με την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης πάνω στο κομμάτι του ιμπρεσιονισμού, του 
φωτός και της προσχολικής αγωγής, είμαστε πεπεισμένες ότι αυτά τα πεδία μπορούν 
να συνδυαστούν άψογα μεταξύ τους, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στα παιδιά. Η 
σύνδεση λοιπόν Τέχνης και Παιδαγωγικής αποδεικνύεται ωφέλιμη και αξίζει να την 
εντάξει κανείς στην ελληνική πραγματικότητα. 
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Ψάχνω τον χαμένο… Παλαιοντολογικό Θησαυρό 
Ένα εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε. 

 
Τριπολιτσιώτου Φανή Ντρίνια Χαρίκλεια Αντωναράκου Ασημίνα 

γεωλόγος Καθηγήτρια Αν. Καθηγήτρια 
Υποψ. Διδάκτορας Τμήματος 

Γεωλογίας &Γεωπεριβάλλοντος 
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπερι-

βάλλοντος ΕΚΠΑ 
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπερι-

βάλλοντος ΕΚΠΑ 
tripolitsiotou.f@e-arsakeio.gr cntrinia@geol.uoa.gr aantonar@geol.uoa.gr 

 

Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της συμβολής των Μουσείων 
Φυσικής Ιστορίας στη διδασκαλία των Γεωεπιστημών, μέσα από την παρουσίαση ενός 
βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος τού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκ-
παιδευτικής εταιρείας, το οποίο αντλεί το θέμα του από τον χώρο της Παλαιοντολογίας, 
με στόχο την κατανόηση των βασικών αρχών μίας παλαιοντολογικής ανασκαφής. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 9-14 ετών. Μέσα από εφαρμοσμένες παι-
δαγωγικές μεθόδους και τη χρήση νέων τεχνολογιών το πρόγραμμα πραγματοποιείται 
σε δύο στάδια ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μουσειακή εκπαίδευση, απολιθώματα, πα-
λαιοντολογία. 

Εισαγωγή 

Για τη σύγχρονη διδακτική των Φυσικών Επιστημών, η μάθηση είναι κάτι που γίνεται 
από τους μαθητές και όχι κάτι που γίνεται στους μαθητές. Η μαθησιακή αυτή διαδικα-
σία απαιτεί άμεση ενεργή ανάμειξη και συμμετοχή των μαθητών (Κόκοτας, 2004). Τέ-
τοιοι χώροι μπορούν να θεωρηθούν τα Μουσεία Φυσικών Επιστημών τα οποία ενθαρ-
ρύνουν την εξερεύνηση, την ανακάλυψη και προσφέρουν απελευθέρωση φυσική και 
πνευματική από τους περιορισμούς της τάξης (Voris, Sedzielarz, Blacmon, 1986). 

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Αρσάκεια Σχολεία) 
αποτελεί έναν τέτοιο χώρο εξαιτίας της φυσικής του θέσης. Πρόκειται για ένα Μουσείο 
το οποίο στεγάζεται μέσα στο χώρο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού με αποτέλεσμα 
να είναι προσβάσιμο σε όλους τους μαθητές των Σχολείων αυτών καθώς και όλων των 
σχολείων Δημοσίων και Ιδιωτικών. Στόχος του είναι το Μουσείο αυτό να γίνει σχολείο, 
δηλαδή από την ίδρυσή του,  στοχεύει στην προσφορά γνώσης με ένα ευχάριστο και 
δημιουργικό τρόπο μέσα από την σχεδίαση και οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων του  (Τριπολιτσιώτου, 2016). Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα συνδέονται 
με την ύλη των μαθημάτων, όπως αυτή προτείνεται από το Αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών της κάθε τάξης. 

Το πρόγραμμα που περιγράφεται στην εργασία αυτή, παρουσιάζει μία μικρογραφία α-
νασκαφής, η οποία είναι κατασκευασμένη στον αίθριο χώρο του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας Φ.Ε. όπου οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τις βασικές αρχές μίας παλαι-
οντολογικής ανασκαφής. Το πρόγραμμα είναι ίδιο για όλες τις τάξεις, φυσικά κάποια 
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στοιχεία αλλάζουν ανάλογα με το επίπεδο κάθε τμήματος, το οποίο εξαρτάται από την 
ηλικία καθώς και από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κάθε ομάδας στο θέμα αυτό. 

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής το έχουν παρακολουθήσει 150 
μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού, 25 μαθητές της Γ΄ Λυκείου καθώς και μεμονω-
μένοι ενήλικες. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ενότητες του Αναλυτικού προγράμ-
ματος Σπουδών, ανά τάξη, που συνδέονται με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα..  
 

Τάξη Μάθημα Ενότητα 
Γ΄ Μελέτη Περιβάλλοντος Ενότητα 2: Κεφ. 3 Δημιουργήματα της Φύσης 

Δ΄ Μελέτη Περιβάλλοντος 
Κεφ. 5: Ο τόπος μας- Τα φυσικά χαρακτηρι-

στικά 
Κεφ. 7: Ο τόπος μου- Μέρη με ιστορία 

Ε΄ Γεωγραφία Ενότητα 2: Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης 
Α΄ Γυμνα-

σίου 
 

Γεωλογία- Γεωγραφία Β4: Λιθόσφαιρα 
Β4.1: Μιλώντας για την ηλικία της Γης 

Β΄ Γυμνασίου 
 Γεωλογία- Γεωγραφία Ενότητα 2η 

Μαθ. 8: Η γεωλογική ιστορίας της Ελλάδας 
Πίνακας 1: Ενότητες ΑΠΣ ανά τάξη, που συνδέονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Μεθοδολογία 

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα εφαρμόζεται το μοντέλο του πριν και μετά, καθώς 
και το μοντέλο των Paquin (1995) και  Allard & Boucher (1998), σύμφωνα με το οποίο 
οι μαθητές έχουν προετοιμαστεί για την εκπαιδευτική δράση, στην οποία θα συμμετά-
σχουν στο Μουσείο. Έτσι αρχικά τίθεται το ερώτημα στην τάξη για το θέμα που θα 
προκύπτει και δημιουργείται η ανάγκη της επίσκεψης στο Μουσείο. Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης, οι μαθητές μελετούν το θέμα και συλλέγουν πληροφορίες, εμπλουτίζο-
ντας τις γνώσεις τους μέσα από τη βιωματική δραστηριότητα. Σημαντικό στη μου-
σειακή εκπαίδευση είναι η επέκταση της δράσης και στην τάξη, όπου αναλύεται και 
συνθέτεται το επιστημονικό θέμα και τελικά οικοδομείται η γνώση. Με τον τρόπο αυτό 
η μουσειακή εκπαίδευση, δεν αποτελεί μία αποσπασματική επίσκεψη, αλλά συνδέεται 
με την ύλη που διδάσκεται στο πλαίσιο των μαθημάτων της τάξης ή στο πλαίσιο ενός 
διαθεματικού προγράμματος που εκπονείται κατά τη διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς. 
Συνοπτικό σχεδιάγραμμα της μεθοδολογίας αυτής παρουσιάζεται στον πίνακα 2. 
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Πριν την 
επίσκεψη Τάξη Προετοιμασία 

Υποβολή 
θέματος με-

λέτης 

Ήταν πάντα έτσι η Γη 
στη μορφή που τη βλέ-
πουμε σήμερα; Ποιος 

μπορεί να μας μιλήσει για 
το παρελθόν, αφού δεν υ-

πήρχαν άνθρωποι; 

Κατά την 
επίσκεψη Μουσείο Πραγματοποίηση 

Μελέτη θέ-
ματος και 

συλλογή δε-
δομένων 

Παρακολούθηση εκπαι-
δευτικού προγράμματος  
-εμπλουτισμός γνώσεων 

και δραστηριότητες 
Μετά την 
επίσκεψη Τάξη Επέκταση Ανάλυση 

και σύνθεση Οικοδόμηση γνώσεων 

Πίνακας 2: Διδακτικό μοντέλο που ακολουθήθηκε 

Παράλληλα με το διδακτικό αυτό μοντέλο, αξιοποιείται και το διδακτικό μοντέλο 
«Πριν/ Μετά» (Prè-Test/ Post –Test) σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχοντες συμπλη-
ρώνουν ένα ερωτηματολόγιο πριν την έναρξη του προγράμματος και το ίδιο αμέσως 
μετά την ολοκλήρωσή του (Giordan & Souchon 1992, Cohen & Manion 1997) με 
σκοπό να γίνει καταγραφή των αρχικών ιδεών των μαθητών πάνω στο θέμα  των απο-
λιθωμάτων και της παλαιοντολογίας γενικότερα. 

Έτσι, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο όπου γίνεται διερεύ-
νηση των γνώσεών τους σε θέματα που αφορούν την Παλαιοντολογία. Τις ίδιες ερω-
τήσεις αυτές καλούνται να απαντήσουν και στο τέλος του προγράμματος. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος, διακρίνονται σε γνωστικούς, ψυχοκινητι-
κούς και συναισθηματικούς, όπως φαίνεται στον πίνακα 3: 

 

Ενδεικτικοί Εκπαιδευτικοί στόχοι 

Γνωστικοί 

Οι μαθητές 
• Να έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο των 

απολιθωμάτων. 
• Να γνωρίσουν τι είναι ανασκαφή. 
• Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της μεθοδο-

λογίας της παλαιοντολογικής ανασκαφής. 
• Να αναγνωρίσουν απολιθώματα και να τα ταξι-

νομήσουν. 
 

Συναισθηματικοί 
• Να κατανοήσουν την αξία των απολιθωμάτων. 
• Να αναγνωρίσουν τη γεωλογική κληρονομιά 
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ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς ενός 
τόπου. 

Ψυχοκινητικοί 

• Να σκάψουν στην ανασκαφή και να ανακαλύ-
ψουν τους κρυμμένους οργανισμούς. 

• Να επεξεργαστούν φυλλάδιο εργασίας. 
• Να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια, προκειμέ-

νου να εμπεδώσουν τις γνώσεις τους. 
Πίνακας 3:  Ενδεικτικοί εκπαιδευτικοί στόχοι 

Υλικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του προγράμματος 

• Απολιθωμένα γαστερόποδα, δίθυρα, κοράλλια , θυσανόποδα 

• Σκάμμα Ανασκαφής (Ιδιοκατασκευή) 

• Άμμος θαλάσσης 

• Πινέλα 

• Σκοινί, 

• Φύλλα εργασίας 

• Πίνακες αναγνώρισης των οργανισμών 

• Ερωτηματολόγιο 

Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που αξιοποιήθηκαν: 

• Power Point 

• Ms Publisher 

• Μs Word 

• Articulate quizmaker 

• Gimp 2 

Περιγραφή του προγράμματος 

Ανασκαφή σημαίνει η αποκάλυψη ενός αντικειμένου το οποίο είναι θαμμένο. Ειδικό-
τερα, στην Παλαιοντολογία, η ανασκαφή αφορά στην αποκάλυψη ενός απολιθωμένου 
οργανισμού, ο οποίος αποτελεί απόδειξη του παρελθόντος, ενός οργανισμού, ο οποίος 
έζησε κάποια στιγμή στον γεωλογικό χρόνο και αφού πέθανε καλύφθηκε με ιζήματα.  
(Van Geer, 2013) 
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Πριν την παρακολούθηση του προγράμματος, μοιράζεται στους μαθητές το ερωτημα-
τολόγιο. Αυτό απαρτίζεται από 10 ερωτήσεις, που αφορούν στα απολιθώματα, τον 
τρόπο δημιουργίας τους, σε ποιο είδος πετρωμάτων μπορούν να βρεθούν, ποιοι οργα-
νισμοί απολιθώνονται, το μέγεθος των απολιθωμάτων, την ηλικία της Γης. Σε άλλη 
ερώτηση καλούνται να κυκλώσουν ονόματα απολιθωμάτων όπου ανάμεσα στα σωστά 
ονόματα υπάρχουν και λέξεις παγίδες. Τέλος υπάρχει μία ερώτηση όπου οι μαθητές 
καλούνται να σημειώσουν ένα συγκεκριμένο γεγονός στη γεωλογική γραμμή του χρό-
νου. 

Αμέσως μετά οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Αν είναι χωρισμένοι σε ομάδες από 
την τάξη τους διατηρούν την διάταξη αυτή, διαφορετικά με τυχαίο τρόπο, δηλαδή παίρ-
νουν καρτέλες με την εικόνα κάποιου ζώου και χωρίζονται ανάλογα με την εικόνα που 
διάλεξαν.  

Στη συνέχεια, κάθε ομάδα περιεργάζεται ένα απολιθωματοφόρο πέτρωμα από τη συλ-
λογή του Μουσείου παρατηρεί και περιγράφει  ό,τι φαίνεται «περίεργο» και προσπα-
θούν να το ερμηνεύσουν. Μέσα από διαδραστική παρουσίαση οι συμμετέχοντες μα-
θαίνουν για τα απολιθώματα, την αξία τους και τι πληροφορίες παίρνουμε από τη με-
λέτη τους. Αυτό το θεωρητικό πρώτο μέρος του προγράμματος αξιοποιεί ιδιαίτερα τις 
νέες τεχνολογίες (διαδραστική προβολή, video, animation) καθώς οι τεχνολογίες αυτές 
μπορούν να περιγράψουν πράγματα με πιο σύντομο τρόπο απ’ ότι οι λέξεις (Τversky 
& Morrison, 2002) ενώ προσφέρουν έναν επιπλέον τρόπο να μορφοποιούν την πληρο-
φορία: δύο κώδικες, τον εικονικό και το λεκτικό (Δενδρινός & Καλκάνης, 2007). Στό-
χος είναι το θεωρητικό μέρος να είναι χρονικά μικρότερο από το βιωματικό ή το πολύ 
ίσο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει χρονικά το βιωματικό, γιατί τότε 
γίνεται ανιαρό για τους μαθητές. 

Στο βιωματικό κομμάτι το οποίο πραγματοποιείται στον αίθριο χώρο του Μουσείου, 
που είναι τοποθετημένη και η μικρογραφία της ανασκαφής οι μαθητές κάθονται ανά 
ομάδες.  Η ανομοιογένεια της ομάδας είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει, το 
οποίο όμως μέσα από την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας στην εκπαι-
δευτική  δράση αντιμετωπίζεται. Όπως σημειώνει ο Ματσαγγούρας (2000):  στο θέμα 
της αξιοποίησης του χρόνου και της αντιμετώπισης των προβλημάτων πειθαρχίας, η ο-
µαδοσυνεργατική διδασκαλία είναι αποτελεσµατική, διότι εξασφαλίζει αυθεντικές κατα-
στάσεις προβληµατισµού και επικοινωνίας, που συνεπάγονται την κινητοποίηση και ε-
µπλοκή των µαθητών. Με άλλα λόγια, στην οµαδοσυνεργατική τάξη οι µαθητές µα-
θαίνουν πώς να συνεργάζονται και συνεργάζονται για να µαθαίνουν. 

Καθώς η μάθηση σε ένα μουσείο, μπορεί να διευκολυνθεί με κατάλληλο σχεδιασμό 
και οργάνωση δραστηριοτήτων (Hooper- Greenhill, 1987), κάθε ομάδα, αρχίζει την 
ανασκαφή, ακολουθώντας τις οδηγίες που έχει πάρει. Κάθε μέλος της ομάδας έχει το 
προσωπικό του φύλλο εργασίας, που πρέπει να συμπληρώσει. Μόλις βρεθεί ένας ορ-
γανισμός σταματάει η ανασκαφή από όλα τα μέλη της ομάδας, φωτογραφίζεται το εύ-
ρημα, και σημειώνεται ο προσανατολισμός του πάνω στον κάναβο. Αυτό συνεχίζεται 
μέχρι να βρεθούν όλα τα απολιθώματα. Κάθε ομάδα μπορεί να σκάψει συγκεκριμένο 
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χρόνο, προκειμένου να ασχοληθούν όλοι οι μαθητές. Στην συνέχεια στην ολομέλεια 
των ομάδων γίνεται ένας έλεγχος καταγραφής αν  έχουν σημειωθεί όλα τα ευρήματα 
και με τη βοήθεια των πινάκων γίνεται η αναγνώριση. Τέλος καταγράφονται τα στατι-
στικά στοιχεία: πόσοι οργανισμοί βρέθηκαν, πόσοι ολόκληροι, πόσα θραύσματα κλπ. 

Αφού συζητηθούν τα θέματα που έχουν προκύψει,  οι μαθητές συμπληρώνουν πάλι το 
ερωτηματολόγιο με άλλο σύμβολο αυτή τη φορά και διορθώνουν τις απαντήσεις. Όταν 
ολοκληρωθεί και η διαδικασία αυτή, υπάρχει διαδραστικό ηλεκτρονικό παιχνίδι όπου 
οι μαθητές εμπεδώνουν τις γνώσεις τους. Τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτε-
λούν μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, ενώ βασίζονται στην αρχέγονη μορφή μάθησης 
«παίζω και μαθαίνω», από όπου κι αντλούν τα πλεονεκτήματα τους ως εκπαιδευτικό 
μέσο. Στηρίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης και υποστηρίζονται από ένα σύγ-
χρονο περιβάλλον μάθησης, άμεσα αποδεκτό από τους μαθητές, αυτό των υπολογι-
στών. Μέσα από την κατάλληλη διαμόρφωση-σχεδιασμό των ψηφιακών παιχνιδιών 
και ακολουθώντας την κατάλληλη θεωρία μάθησης, με βάση το είδος του παιχνιδιού 
και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, το ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να εξυπηρε-
τήσει ποικίλους εκπαιδευτικούς στόχους, τόσο τυπικούς, όσο και άτυπους, αναπτύσ-
σοντας αντίστοιχες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες (Πλουμιδάκη, 2009). 

Αξιολόγηση 

Μερικοί από τους σημαντικότερους σκοπούς που ένα μουσειακό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα Φ.Ε. μπορεί να περιλαμβάνει, είναι και η εξέλιξη των ικανοτήτων των μαθητών 
μέσα από την παρατήρηση και την έρευνα (Gelles, 1981). Αξιολογώντας τα ερωτημα-
τολόγια και τα φύλλα εργασίας των μαθητών που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του Μουσείου καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Στην αρχική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθη-
τών απαντάει σωστά  μόνο στο 10%- 20% των  ερωτήσεων. Οι μεγαλύτερες ηλικίες  
αν και  έχουν περισσότερες γνώσεις, από το μάθημα της Γεωγραφίας απαντούν σωστά  
και αυτές σε ποσοστό 10%-30%. Στην ερώτηση: Ακούγοντας τη λέξη απολίθωμα τι 
είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό: το 80% των συμμετεχόντων απά-
ντησε: Δεινόσαυροι. Φυσικά στην ερώτηση αυτή δεν υπάρχει λάθος απάντηση. Αλλά 
ένας κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές ότι απολιθώ-
ματα δεν είναι μόνο οι δεινόσαυροι.  

Στην ερώτηση κύκλωσε όποια ονόματα απολιθωμάτων γνωρίζεις, ένα ποσοστό 90%  
δεν δίνει σωστές απαντήσεις. Στο τέλος του προγράμματος οι μαθητές καλούνται να 
απαντήσουν εκ νέου στο ερωτηματολόγιο. Οι σωστές απαντήσεις που δίνονται αυτή τη 
φορά είναι μεταξύ 90%- 100%.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση στην τοποθέτηση της εξαφάνισης των 
δεινοσαύρων (-65 εκ. χρόνια) όταν στη γεωλογική γραμμή του χρόνου σημειώνονται 
τα 230 εκ. χρόνια, η Γέννηση του Χριστού και το σήμερα. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
(70%) των μαθητών του Δημοτικού τοποθετούν  το γεγονός αυτό περίπου στη μέση. 
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Ενώ ένα 30% απαντάει σωστά. Βέβαια η έννοια του χρόνου είναι πολύ δύσκολο να 
γίνει αντιληπτή ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε τόσο μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Εντύπωση προκαλούν και οι απαντήσεις των μαθητών της Γ΄ Λυκείου καθώς και των 
ενηλίκων όπου ένα ποσοστό 35% απαντάει λάθος. Επειδή όμως η έρευνα είναι σε εξέ-
λιξη και ο αριθμός των ενηλίκων και των μαθητών του Λυκείου μικρός, δεν μπορεί να 
εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα. 

Ένα τελικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι τα Μουσεία Φ.Ε., ενθαρρύνουν την 
εξερεύνηση, την ανακάλυψη και προσφέρουν απελευθέρωση φυσική και πνευματική 
από τους περιορισμούς της τάξης. (Voris, Sedzielarz, Blacmon 1986) και τα αντικεί-
μενα και τα εκθέματα αποτελούν το κύριο μέσο επικοινωνίας ενός Μουσείου. Αυτά 
είναι οι κύριες πηγές πληροφορίας και έμπνευσης. Χωρίς αποτελεσματική επικοινωνία 
(στη γλώσσα του επισκέπτη- μαθητή) τα μουσεία δεν έχουν λόγο ύπαρξης (Miles & 
Zavala 1994). 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας δράσης 
πειραματικής εφαρμογής της διαθεματικής διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων 
της μουσικής, της ποίησης και της αγγλικής γλώσσας στην έκτη τάξη του δημοτικού 
σχολείου. Στόχος της δράσης ήταν να διερευνήσει σε ποιο βαθμό η αξιοποίηση της 
τέχνης ως μέσο ανάπτυξης της δημιουργικότητας των μαθητών δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις, ώστε η μαθησιακή διαδικασία να αποτελέσει μια αισθητική εμπειρία σε 
όλες τις φάσεις της οποίας οι μαθητές μετέχουν ενεργά. Η υλοποίηση της δράσης 
βασίστηκε στην εφαρμογή της ολιστικής εκπαιδευτικής μεθόδου τριών γνωστικών 
αντικειμένων που διδάσκονται στο δημοτικό, την ποίηση, τη μουσική και την αγγλική 
γλώσσα. Οι μαθητές διδάχθηκαν στα αγγλικά ποιήματα σημαντικών ποιητών διαφόρων 
ρευμάτων και στη συνέχεια συνέθεσαν τα δικά τους ποιήματα στα αγγλικά συνδέοντας 
το περιεχόμενο του μαθήματος με την προσωπική τους εμπειρία και συναίσθημα. Με 
βάση τις μουσικές τους γνώσεις κι εμπειρίες πειραματίστηκαν στη σύνθεση μελωδιών 
βασισμένοι σε ελληνικούς και παγκόσμιους ρυθμούς και μουσικούς τρόπους 
δημιουργώντας τα δικά τους τραγούδια.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσική, αγγλική γλώσσα, ποίηση, διαθεματικότητα, αισθητική 
δραστηριοποίηση  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το δημοτικό σχολείο, η ανάπτυξη 
της ατομικής έκφρασης και της δημιουργικότητας των μαθητών αποτελούν βασικούς 
στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, 2016). Η ανάγκη για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της 
δημιουργικότητας των μαθητών αντιμετωπίζεται με την εφαρμογή της αρχής της 
διαθεματικότητας σε όλα τα μαθήματα, τις διδακτικές μεθοδολογίες και τους τρόπους 
αξιολόγησης (Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2006). Η διαθεματική 
μεθοδολογική προσέγγιση είναι κεντρική από την άποψη της προαγωγής του διαλόγου 
τέχνης και επιστήμης ή του διεπιστημονικού διαλόγου με αναφορά στο βιόκοσμο των 
σημερινών παιδιών. Η συμβολή της τέχνης προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
καθοριστικής σημασίας καθώς οι τέχνες αναδεικνύουν κατά την εκπαιδευτική 
διαδικασία τη σημασία της ανάπτυξης της φαντασίας και των αισθήσεων, ενώ 
διδάσκουν τα παιδιά ότι η προσωπική τους άποψη έχει αξία (Eisner, 2002). Επιπλέον, 
η εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνεται σημαντικά όταν 
συμμετέχουν σε δραστηριότητες σχετικές με την τέχνη (Catterall, 2002∙ Efland, 2002∙ 
Rooney, 2004). Το ενδιαφέρον των μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία 
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ενεργοποιείται όταν η τέχνη ενσωματώνεται στη διδασκαλία άλλων γνωστικών 
αντικειμένων (Catterall, 2002∙ Jensen, 2001). Αυτό λοιπόν που επιδιώκουμε σύμφωνα 
με τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, είναι οι καινοτόμες διδακτικές 
προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής εκπαίδευσης. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Κεντρικός πυλώνας της δράσης είναι η θεωρία ροής ή εμπειριών ροής του Ούγγρου 
ψυχολόγου M. Chikszentmihalyi. Η θεωρία ροής περιγράφει τη ευτυχία ως μια 
κατάσταση στην οποία περιέρχεται το άτομο όταν συγκεντρώνεται σε κάποια ασχολία 
από την οποία αντλεί ευχαρίστηση γιατί εμπνέεται εσωτερικά και η οποία πάντοτε 
καταλήγει στην παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων ή προϊόντων 
(Chikszentmihalyi, 1990). Αν και αυτή η θεωρία ξεκίνησε από τον επιστημονικό τομέα 
της ψυχολογίας, η εφαρμογή της στη εκπαιδευτική διαδικασία ως μια θεωρία 
εσωτερικών κινήτρων για μάθηση ανοίγει ένα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο για τη 
μελέτη της αισθητικής εμπειρίας της μάθησης όπως τη διαμορφώνει η διαλεκτική 
σχέση τέχνης και διδασκαλίας άλλων γνωστικών αντικειμένων, όπως αυτό της ξένης 
γλώσσας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ο εσωτερικά ενεργός μαθητής.  

Η κατανόηση της τέχνης συμβάλλει σύμφωνα με τον Πλάτωνα στην κατανόηση και 
ερμηνεία του «ωραίου» στη ζωή. Η μουσική μαζί με τις άλλες τέχνες για τον Πλάτωνα 
είναι οι δίοδοι της αξιολόγησης και της απόκτησης της αίσθησης του «ωραίου» 
(Πλάτων, 1980). Η μουσική είναι μια εμπειρία της ζωής, μια διαισθητική προγλωσσική 
εμπειρία της καθημερινότητας για όλα τα παιδιά, η οποία επεμβαίνει άμεσα στην 
εξάσκηση της ακρόασης και προσδιορίζει τη δυνατότητα συμβολικής επικοινωνίας με 
διαρκή τρόπο.  

Σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες η αξιοποίηση της τέχνης μπορεί να 
αποφέρει πολλαπλά γλωσσικά και παιδαγωγικά οφέλη στη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας (Gullatt, 2008· Wellman & Bey, 2015). Η μουσική και η ποίηση είναι 
απαιτητικές μορφές έκφρασης και μ’ αυτήν την έννοια αποτελούν διαφοροποιημένη 
κουλτούρα, η οποία πρέπει να διαμεσολαβηθεί εκ νέου σε κάθε νέα γενιά, γι αυτό και 
κρίνονται απαραίτητες από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημόσιου Σχολείου.  

Το θεωρητικό υπόβαθρο της δράσης συμπληρώνει η θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης του Αμερικανού ψυχολόγου H. Gardner, η οποία αναγνωρίζει εννέα 
διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και, άρα, μόνο 
μέσω της αλληλλεπίδρασης μπορούν να αναπτυχθούν και να απελευθερώσουν τη 
δημιουργική ικανότητα του ατόμου (Gardner, 1993). Όλοι οι τύποι νοημοσύνης 
μπορούν να καλλιεργηθούν μέσω των εμπειριών και των βιωμάτων και όλοι οι τύποι 
νοημοσύνης είναι απαραίτητοι για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και ωρίμανση της 
προσωπικότητας του ατόμου. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της θεωρίας του Gardner 
στην εκπαίδευση, κρίνεται απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε 
δραστηριότητες διαθεματικού τύπου οι οποίες να προωθούν τη δημιουργική διάσταση 
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της νοημοσύνης τους. Η παιδαγωγική αξιοποίηση της συγκεκριμένης θεωρίας στο 
πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας επιτρέπει στους μαθητές διαφορετικών τύπων 
νοημοσύνης (λεκτικής, μουσικής, οπτικής, ενδοσκοπικής, διαπροσωπικής) να 
συμμετάσχουν ενεργά. 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στοχοθεσίας της δράσης έχουν οι 
ανθρωπιστικές θεωρίες μάθησης (Maslow, 1943∙ Rogers & Freiberg, 1994∙ Huitt, 
2001) που δίνουν έμφαση στην ολόπλευρη ανάπτυξη του αυτόνομου ατόμου, θέτοντας 
στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας τον εσωτερικά κινητοποιημένο μαθητή. Η 
ανθρωπιστική εκπαιδευτική προσέγγιση προκρίνει την καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας, της ατομικότητας και της πρωτοτυπίας του μαθητή μέσα από 
δραστηριότητες που ολοκληρώνουν γνωστικά και συναισθηματικά. 

 Το θεωρητικό πλαίσιο ολοκληρώνεται με τη θεωρία της ομαδοσυνεργατικής μάθησης 
(Ματσαγγούρας, 2000) της οποίας η εφαρμογή εναλλάσσεται με την εξατομικευμένη 
μάθηση (McCarthy & Schauer, 2017). κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. 

Περιγραφή της δράσης 

Στοχοθεσία 

Η στοχοθεσία της δράσης διαμορφώθηκε σύμφωνα με την αναμορφωμένη ταξινομία 
του Bloom (Bloom et al., 1956· Krathwohl, 2002). Οι στόχοι χωρίστηκαν σε 
γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς. Οι γνωστικοί στόχοι της δράσης 
για το μάθημα των αγγλικών, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (Council of Europe, 2001) για τις γλώσσες για το επίπεδο Β1 στο 
οποίο ανήκουν οι μαθητές της τάξης, ήταν να μπορούν στο τέλος της δράσης να 
περιγράψουν εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες, να εκφράσουν τις 
γνώμες και να αναφερθούν στα σχέδιά τους. Η διδασκαλία ποίησης αντί πεζών 
κειμένων επιλέχθηκε λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ποιητικός λόγος για 
συναισθηματική και προσωπική έκφραση αλλά και της μουσικότητας που διακρίνει τις 
ποιητικές φόρμες. Αναφορικά με το μάθημα της μουσικής στόχοι ήταν η κατανόηση 
αφετέρου η κατανόηση και ανάλυση ποιητικών και μουσικών δημιουργιών σπουδαίων 
εκπροσώπων της τέχνης. Οι συναισθηματικοί στόχοι εστίασαν στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και οι ψυχοκινητικοί στην καλλιτεχνική 
έκφραση των εκπαιδευομένων, την καλλιέργεια της φαντασίας και της 
δημιουργικότητάς τους. 

Μεθοδολογία 

Η συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών για τις ανάγκες της δράσης υπήρξε στενή, 
καθώς εξασφαλίστηκε η δημιουργία μιας κοινής διδακτικής ώρας Μουσικής και 
Αγγλικών σε εβδομαδιαία βάση, αλλά και εκτενής, καθώς το πρόγραμμα υλοποιήθηκε 
καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Πεποίθηση των εκπαιδευτικών του 
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προγράμματος είναι ότι η μουσική μπορεί να γίνει για όλα τα παιδιά καθοριστική 
εμπειρία χωρίς να παραγνωρίζονται τα όρια της σχολικής παιδείας.  

Ο Fred Lerdahl και ο Ray Jackendoff, γνωρίζοντας τη βάση της γλωσσολογίας, 
ανακάλυψαν πως ο ακροατής χρησιμοποιεί γραμματικούς κανόνες για την κατανόηση 
των μουσικών μορφών (Jackendoff & Lerdahl, 2006). Επομένως, όλες οι προσπάθειες 
διασαφήνισης των ακουστικών εμπειριών ερμηνεύονται σύμφωνα με τον τρόπο 
οργάνωσης και ταξινόμησης του ήχου στο χρόνο. Απαιτείται γι’ αυτό αναδημιουργική 
ακρόαση και καλή ακουστική μνήμη, άλλωστε «η μουσική είναι η τέχνη του θυμικού 
που στρέφεται άμεσα προς το ίδιο το θυμικό» (Περδικούρη & Φαράκλας, 2002). Σε 
αυτή τη θεωρητική βάση αναπτύχθηκε η μεθοδολογία υλοποίησης της δράσης. 

Δραστηριότητες 

Αρχικά, μελετήσαμε ποιήματα και μουσικές δημιουργίες στην αγγλική γλώσσα με 
θεματικούς άξονες τη φιλία, τη μνήμη, την ελευθερία, τη φύση και τα συναισθήματα. 
Στη συνέχεια, καλέσαμε ένα ροκ συγκρότημα στο σχολείο μας, τους DILEMMA, με 
σκοπό να βιώσουμε τη μουσική εμπειρία από κοντά. Είδαμε και ακούσαμε ηλεκτρική 
κιθάρα και σαξόφωνο και στη συνέχεια ακολούθησε διάλογος με τους εκτελεστές που 
είναι και δημιουργοί αφού γράφουν στίχους και μουσική. Η συνάντηση αυτή 
αποτέλεσε αφορμή για προβληματισμό του πως θα μπορούσαμε να συνθέσουμε τα δικά 
μας τραγούδια. Συνεχίσαμε με ακροάσεις γνωστών τραγουδιών στην αγγλική γλώσσα 
διαφόρων ειδών και εποχών όπως μαδριγάλια, όπερα στην αγγλική γλώσσα, τραγούδια 
των Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan κ.ά. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 
επεξεργάστηκαν το διδακτικό υλικό και το μελέτησαν ως προς το λεξιλόγιο, το ύφος 
αλλά και τον πλούτο των νοημάτων και εννοιών που κυοφορεί ο ποιητικός λόγος.  

Όλες αυτές οι μουσικές εμπειρίες έκαναν τα παιδιά να διαπιστώσουν πως η μουσική 
μπορεί να προκαλέσει διαθέσεις, συναισθήματα, εσωτερικές εικόνες και κινήσεις, 
μπορεί να αφηγηθεί ιστορίες ή να επενδύσει διαδικασίες, γεγονότα και επιδιώξεις, 
αποτελεί δηλαδή ένα σπουδαίο μέσο έκφρασης. Χρησιμοποιήσαμε τις εμπειρίες μας 
για να θυμηθούμε παλαιότερες γνώσεις σημειογραφίας αλλά και να συνεχίσουμε με 
καινούργιες (σημάδια επανάληψης, αμερικάνικο τρόπο γραφής συγχορδιών κ.λ.π). Η 
ακρόαση μας βοήθησε να κατανοήσουμε θέματα δομής ερώτηση-απάντηση, στροφή, 
στίχος, ομοιοκαταληξία, ελεύθερος στίχος, επωδός κ.ά. Τέλος συγκεντρώσαμε 
πληροφορίες για τα μουσικά κομμάτια και την ιστορία τους. Έτσι γράφτηκαν στίχοι 
υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας και προτάθηκε μελοποίηση 
από την εκπαιδευτικό της μουσικής. Η πρόταση περιείχε δύο περιπτώσεις κατάληξης 
δίστιχου κάθε φορά και κάποιες περιπτώσεις εναλλαγής μείζονα-ελάσσονα τρόπου. Αν 
και η καλλιτεχνική δημιουργία πολλές φορές θεωρείται μοναχική διαδικασία, στο 
πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές συνεργάστηκαν, πειραματίστηκαν, 
προβληματίστηκαν και δημιούργησαν. 

Αξιολόγηση 
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Η παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης μέσα από καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις στη σχολική κοινότητα (συναυλία στο τέλος της χρονιάς) αποτέλεσαν 
θεμελιώδεις παραμέτρους της δράσης, καθώς ένας από τους στόχους του 
προγράμματος ήταν η επικοινωνία της προσωπικής αντίληψης που διαμόρφωσαν οι 
μαθητές περί τέχνης και η σύνδεση των ερμηνειών των ερεθισμάτων που τους 
πρόσφερε το πρόγραμμα με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον με το οποίο 
συνδιαλλέγονται. Επιπλέον, η καταγραφή και παρουσίαση των προϊόντων εργασίας 
των ομάδων συνέβαλε στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της 
πειραματικής μεθόδου. 

Προτάσσοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο των μαθητών σε όλες τις φάσεις υλοποίησης 
της δράσης Poetic Melodies in the EFL class, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
δράσης αποτέλεσε υπόθεση των μαθητών. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των 
δραστηριοτήτων της δράσης διεξήχθη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης κατά την 
οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν τις προσωπικές τους απόψεις για 
τη δράση και το ρόλο τους σε αυτή, οι οποίες στο σύνολό τους ήταν θετικές. 
Συγκεκριμένα, στα θετικά στοιχεία της δράσης αναφέρθηκαν το πλούσιο υλικό 
ποίησης και μουσικών ακουσμάτων που τα παιδιά επεξεργάστηκαν, η ομαδικότητα και 
η συνεργασία για την παραγωγή των δικών τους τραγουδιών και η διεξαγωγή των 
μαθημάτων της μουσικής και της ξένης γλώσσας σε ένα πλαίσιο πιο δημιουργικό και 
πιο ελκυστικό για τα παιδιά.  

Συζήτηση-συμπεράσματα 

Η διεξαγωγή της δράσης ανέδειξε τη θετική επίδραση της τέχνης όταν αξιοποιείται και 
ενσωματώνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η σύνδεση δημιουργικών 
δραστηριοτήτων όπως η ποίηση και η μουσική με την παραγωγή γραπτού λόγου 
επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και του ενθουσιασμού των 
μαθητών για την ενεργό συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, η 
μαθησιακή διαδικασία προσέλαβε χαρακτηριστικά αισθητικής εμπειρίας καθώς 
δόθηκε έμφαση στις ικανότητες παρατήρησης και δημιουργικής φαντασίας των 
μαθητών. Η ενσωμάτωση της τέχνης στη διδασκαλία του γλωσσικού γνωστικού 
αντικειμένου φανερώνει μια δυναμική στην αξιοποίηση της τέχνης από τα παιδιά, η 
οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο αισθητικής ανταπόκρισης των μαθητών στο 
γνωστικό αντικείμενο και αποτύπωσης μοναδικών και προσωπικών νοημάτων στο 
γραπτό λόγο των παιδιών. 

Συμπερασματικά, το ενδιαφέρον για τη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση πρέπει και 
μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση πιο δημιουργικών προσεγγίσεων στην εφαρμογή 
και αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, ενώ είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί 
η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα των πολλαπλών ρόλων και επιδράσεων των τεχνών 
στην εκπαίδευση. 
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Παράρτημα εργασιών μαθητών 

• Ψηφιακός τοίχος padlet με αναρτημένες τις εργασίες των μαθητών στο πλαίσιο 
του προγράμματος: https://padlet.com/glikeriaselimi/7d7740xs6u64  
•  Μελοποιημένη ποίηση εμπνευσμένη από τα ποιήματα και τα τραγούδια που 
μελέτησαν οι μαθητές. 

Friendship and Democracy  

(Τραγούδι στη Ντο+)  

At a time, in a place,  

There were two girls  

They were good friends  

‘Democracy’ and Friendship’,  

Those are nice names  

If one of them gets sick  

The other one gets sicker  

And if one is lost, buried deep  

The other one is buried deeper  

The world needs them together  

To love and remember  

 

Freedom, friendship, fun  

(Τραγούδι στη Ντο+)  

Freedom is powerful  

Love is necessary  

Friendship is colourful  

So be kind and caring  
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To have friends  

Is such fun  

Like being in the playground  

Playing under the sun  

We all need a hug  

While we are young  

While handsome and free  

Under the sun  

To have love  

Is like a dove  

Which is ready to fly  

To take us up to the sky  

 

Friendship is lovely  

(Τραγούδι στη Ντο+)  

What is friendship?  

Friendship is rivers and seas  

Friendship is flowers and trees  

The key of friendship is never-ending love  

The glory of friendship is what keeps you strong  

I hope one day I find a friend  

Someone to love, someone to help  

Someone who likes me just as I am  
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Someone to say: ‘Friend, here I am!’  

  

What is friendship? 

(Ρυθμική συνοδεία) 

A friend means everything to me 

A plain truth for everyone to see 

Who doesn’t want happiness? 

Who doesn’t know loneliness? 

For some, getting friends is hard 

But when you get them it’s really fun 

Happiness means friendship 

Who doesn’t know that 

Friends stick together 

Friends are forever 
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STEM4you(th) project: The Astronomy course 

Dr. Konstandinos Stefanidis, Dr. Georgios Bampasidis, Dr. Evangelia Panou, Dr. 
Athanasios Verdis, Dr. Michael Kasoutas, Phd (canditate) Panagiotis Papaspirou, 

Dr. Spyros Kokkotas 

Abstract 

This paper presents ten teaching scenarios based on Astronomy subjects, focusing on 
middle formal and informal education in the framework of European STEM4you(th) 
Project (Horizon 2020). Each scenario follows the STEM approach and has been for-
mulated by combining the inquiry - based learning method with constructivism. The 
teaching material contains hands on activities, constructions, simulations, storytelling 
and creates a link between science and the labor market related to Astronomy and Space 
Science. Through these courses students learn astronomical subjects and through as-
tronomy the processes of science. This course aims to motivate 14-16 year-old students 
to STEM disciplines, and enhance their scientific skills and their creativity. The final 
outcome of the project is an interactive platform where the produced educational mate-
rial may be adopted by teachers throughout Europe.  

Key words: STEM, astronomy, inquiry learning, constructivism.  

Introduction 

STEM is an instructive approach based on the idea of educating students in four specific 
disciplines (Science, Technology, Engineering and Mathematics) in an interdisciplinary 
and applied approach, by integrating them into a cohesive learning paradigm related to 
real-world applications. The goal is to promote science, technology, engineering and 
mathematics to all students in order to effectively engage themselves in public discus-
sions, develop critical thinking, deal with every day related issues and information and, 
ultimately, choose careers in these disciplines (National Research Council of the Na-
tional Academies, 2012). In 2014 a research agenda for determining the approaches and 
conditions most likely to lead to positive outcomes of integrated STEM education at 
the K–12 level in the United States of America was conducted (The National Acade-
mies of Sciences, Engineering Medicine, 2014). Students through STEM education de-
velop high-level skills, work and learn together in an inquiry-based approach, familiar-
ize themselves in finding interdisciplinary solutions to the problems posed and build 
and share knowledge. However, STEM education is not sufficiently introduced in the 
curriculums of European educational systems. This is the main reason why many Eu-
ropean Projects about STEM are currently in progress (Brzozowy et al., 2017b). 

STEM4you(th) is a European Project funded by the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No. 710577. Its duration is 
30 months starting from May 2016. Universities and Research Institutes from 6 Euro-
pean countries participate in the project: Politechnika Warsawska (Poland/Project Co-
ordinator), Eugenides Foundation (Greece), Institut Jožef Stefan (Slovenia), 
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Fondazione Umberto Veronesi (Italy), “Research Paths” (Greece), Technická Univer-
zita Ostrava (Czech Republic), Universitat De Barcelona (Spain), Universidad De Can-
tabria (Spain), Open Evidence (Spain), Institute for Strategic and Developmental Anal-
ysis (IRSA) (Slovenia). More about the Project are available on STEM4you(th) Pro-
ject’s WebPage (www.stem4youth.eu) and on Research Paths WebPage (www.re-
searchpaths.gr) concerning the Greek contribution to the Project, news is posted on the 
facebook group @stemforyouth.  

STEM4you(th) seeks to produce a comprehensive, multidisciplinary series of courses 
presenting key STEM discipline challenges to support young people, primarily junior 
high school students aged 14-18, in formal and informal education. The content is or-
ganized around 7 STEM disciplines: Mathematics, Physics, Astronomy, Chemistry, En-
gineering, Medicine and Citizen Science in schools. For each discipline 7-10 challenges 
are presented largely through their practical applications and their impact on our eve-
ryday life and work. One of the basic aims is to show which specific skills and compe-
tences are developed through STEM education and how these skills address the current 
and future European labor market needs.  

In effect STEM4you(th) will provide a helicopter view of STEM disciplines and job 
characteristics associated with these disciplines, with the aim of helping young people 
take conscious decisions about their future (subject of, field of study and finally career 
path to pursue). The scope and tangible results of STEM4you(th) are: a) a multidisci-
plinary guide developed for different exploitation channels (concerning extra-curricular 
activities at school, science festivals, university organized lectures and open web-based 
self-study materials), b) formal and informal methodologies and tools tailored to pre-
sent the scientific challenges in an attractive way (learning by experiment, gaming, cit-
izen science at schools), c) recommendations on STEM learning best practices and for-
mal school curricula (input to the EU education policy). 

STEM disciplines apply to many sides of our life, including future jobs. The project 
involves teachers and students in learning STEM subjects in an innovative way inside 
and outside the school and encourages educational authorities to upgrade their activities 
across the school systems in Europe. To achieve this, courses are combined with inter-
active events in various venues (e.g. science festivals, pop up events etc.) at conferences 
involving local or national authorities, hoping that the innovative teaching of STEM 
becomes more and more part of education (Brzozowy et al., 2017b; Mantecón et al., 
2017). 

Astronomy Course 

Astronomy and Space Science contribute significantly to other scientific fields. Their 
impact to everyday life includes calendars, industrial products, aerospace technology, 
medicine, satellite imaging, telecommunications, mapping and global navigation. As-
tronomy has strong connections with the STEM and human sciences’ disciplines as 
well. This is reinforced by the Strategic Plan for Astronomy of International 

797

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Astronomical Union as science and space research are approached in an interdiscipli-
nary way (ΙΑU, 2009). 

In the context of this project we have developed an astronomy course consisting of ten 
lessons with the following tittles: “Our Views about the Cosmos”, “Our Solar system”, 
“Travel in space”, “The Sun”, “ Climate change and the Greenhouse effect ”, “The use 
of satellites by humans and modern space related professions”, “The contribution of 
Astronomy in the development of the scienes”, “The Cosmos is comprehensible 
through Science” Cosmos” and “Modeling of the phenomena of the Cosmos”. 

The instructional objectives of each lesson were determined after taking into consider-
ation the astronomical content of the lesson, the scientific processes involved, the stu-
dents’ misconceptions on each subject and the Nature of Science (NoS). Teaching 
means and materials used in the course are: storytelling videos, digital simulations (e.g. 
java simulations, PhET Colorado) (Esquembre, 2004), videos, images, hands on activ-
ities based on constructions with simple materials (e.g. Telescope, a greenhouse-like 
construction, Robotic hand) (Fig. 1), drone (with arduino based sensors onboard), work-
sheets, scenarios, presentations and evaluation sheets for the students. The use of sto-
rytelling videos in the lessons is of highly importance since it serves as a motivator for 
each lesson. Through stories students contextualize science in a manner that enables 
them to develop a better understanding of the nature of science. By being able to imag-
ine situations and events in our mind, we may be able to develop a broader understand-
ing of science. Moreover, we develop emotions and, thus, a relation to the personae in 
the narration. As a result, interest can be raised that may go beyond the story (Ellrod & 
Heering, 2014). 

   

Hands-on activities and constructions bring students closer to engineering and technol-
ogy. Students develop new skills and deal with problems that are solved with a critical 
and interdisciplinary approach (e.g. Sanders, 2009; Bybee, 2010a; 2010b). 

 

Fig. 1: Hands on activities – Constructions with simple materials (left: a greenhouse-
like construction, right: Robotic hand) 

 

Each lesson scenario is accessible through a specifically designed web platform, the 
Open Learning Content Management System (OLCMS). This platform has been 
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developed in the framework of the Project (Brzozowy et al., 2017a) where all partners 
of the Project upload the content of their course (https://olcms.stem4youth.pl/disci-
pline). The platform serves both as a repository of educational material and as educa-
tional resource supporting students and teachers. Lesson content and all materials 
(video, multimedia, instructions, software etc.)  designed for the project are freely ac-
cessible at the Platform.  

The aim of the project is to develop skills and aptitudes on many levels (cognitive, 
technical, collaborative, social etc.) and enhance positive attitudes towards Science, 
Technology and STEM related professions.  

Teaching Methodology 

The inquiry based learning method (e.g. Larmer et al., 2015) is used as methodology 
for each lesson combined with the constructivist approach. 

The suggested teaching approach is based on the following theoretical assumptions:  

• Student development is socially situated and knowledge is constructed through 
interaction with other students and it cannot be transmitted by the teacher. Thus, 
learning is developed through social interaction. 

• Teaching is constructed from specific to abstract or from partial to general. 

• The use of analogies in the teaching process connects the already existing 
knowledge of the student with the new knowledge. 

• The cooperation of the students in small groups facilitates the social interaction 
and the learning process, especially in relation to difficult cognitive aims. 

• Activities based on constructivist teaching, such as the promotion of the stu-
dents’ ideas by making their own hypotheses, and the meta-cognitive activity of 
comparing the initial hypotheses and the final conclusions, are also included. 

The instructional procedure followed is in accordance to an inquiry-based learning 
method that includes the following steps: 

• The phenomena 

• Questions by the students 

• Questions of the lesson 

• Answers/Hypotheses  

• Experimentation (data from simulations and images) 

• Conclusion 

• Comparison between the initial hypotheses and the final conclusions of the 
students. 
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• Generalization 

• Extension/Application. 

In the beginning of each lesson the teacher introduces the students to the subject that 
will be presented, using storytelling videos and images or videos. Students write down 
on the worksheet their questions in order to formulate the questions of the lesson. The 
Answers/Hypotheses are put forward and the experimentation activities (data from sim-
ulations, video, images, hands-on activities) begin. Students draw conclusions and com-
pare them to their initial assumptions. Finally, the students may make generalizations 
or/and extensions/applications. At the end of each lesson there is an activity that links 
the content of the lesson to the STEM related labour market.  

Evaluation of the course 

The evaluation of the course is twofold: On the one hand, the evaluation of the attitudes 
is based on a pre- post research design and a number of semi structured interviews. 
Since aim of the project is to examine students’ motivation to STEM, a questionnaire 
about their beliefs and attitudes has been unitlised that comprises a number dichoto-
mous items, i.e. statements that students either accept or not. Students’ answers will 
later be analysed according to the Rasch model (Bord & Fox, 2015). 

On the other hand, the quantitative phase of our evaluation is based on written tasks 
assigned to students at the end of each lesson. The questions have been designed in a 
way that corresponds to the learning objectives (multiple choice and short answer ques-
tions).  

The evaluation tasks have been designed on the basis of the following principles: 

▪ The items correspond to the instructional objectives.  

▪ The items are of various types in relation to their scaling (Likert like and dichot-
omous), as Kassotakis (2010) suggests. 

▪ The attitude items are dichotomous, to allow for possible factor and Rasch anal-
ysis. 

Astronomy course in secondary education (junior high school): Pilot Phase 

According to the project the astronomy course is designed so as to be implements and 
assessed in Greek schools in two stages (Stage I & Stage II). The selection of schools 
and the recruitment of teachers has already finished since September 2017; the teachers 
involved have received the necessary training in order to implement the course. Stage I 
of the Pilot Phase in which 70% of the lessons were to be implemented, has already 
been completed in public schools of Chios Island, Piraeus and Athens. After the neces-
sary feedback and the relevant corrections, the course is currently being assessed in its 
entirety for a second time. After the data processing from the second implementation 
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the course will receive its final form.  

 

Number of 
School 

Age of Stu-
dents 

Number of Stu-
dents 

Number of 
Teachers 

1 14 25 2 

2 14 22 1 

3 15 17 2 

4 15 20 5 

5 15 20 2 

6 14 15 1 

7 14 24 1 

Table 1: Number of students and teachers involved during the Pilot Phase 

Pilot Phase (Stage I) Results-Discussion 

The feedback from the first stage (Stage I) of the Pilot Phase of the Astronomy course 
is encouraging. The majority of the students were very keen in involving themselves in 
hands-on activities. They were also enthusiastic about storytelling videos, other scien-
tific audiovisual material and simulation videos as well. The results show that the du-
ration of each lesson depends on the number of the students involved. The duration of 
the hands-on activities should be determined with greater precision so as all lessons 
may have a maximum duration no longer than 90 minutes. The evaluation has so far 
indicated that after the intervention students have more positive attitudes towards 
STEM and a much better understanding of Astronomy. The drawbacks mentioned in 
the Stage I of the Pilot Phase have been taken into account for Stage II. The majority of 
the students (according to the questionnaires) stated that they wish to be involved in 
STEM related activities again. The results so far indicate that students are especially 
keen on participatory, group activities (constructions and experiments), that give them 
the initiative to deploy their creative skills.  
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Περίληψη 

Ο εντοπισμός του επακριβούς επιπέδου προσήλωσης των μαθητών στην τάξη είναι ένας 
από τους πιο μεγαλεπίβολους στόχους των ερευνητών της εκπαιδευτικής και επιστημο-
νικής κοινότητας. Σχετικές διεπιστημονικές ερευνητικές προσπάθειες βασίζονται σε 
διαγνωστικές συσκευές δανεισμένες από τον χώρο της ιατρικής με σκοπό να εκμετα-
λευτούν τις δυνατότητες μετρήσεων βιολογικών σημάτων, τα οποία αποτελούν επιβε-
βαιωμένες εκφράσεις συναισθηματικών καταστάσεων. Οι ιατρικές συσκευές απαιτούν 
εργαστηριακό περιβάλλον λόγω των αναγκών χρήσης ηλεκτροδίων, κινητικών περιορι-
σμών, συγχρονισμού και ομοιομορφίας των στοιχείων που προκύπτουν και γι’αυτό τον 
λόγο δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδώσουν μια προσιτή λύση εφαρμόσιμη ευρύτερα. Στην 
παρούσα μελέτη, αναλύονται οι επιδόσεις μιας ειδικά κατασκευασμένης ηλεκτρονικής 
συσκευής, σχεδιασμένης από τον συγγραφέα, η οποία σε πραγματικό χρόνο συμπεραί-
νει δείκτες ψυχοσωματικής κατάστασης του χρήστη μέσω μοντελοποίησης μετρήσεων 
καρδιακού παλμού και ειδικής αγωγιμότητας του δέρματος.  Η συσκευή χρησιμοποιεί 
οπτικούς και διηλεκτρικούς αισθητήρες επαφής και μελετάται σε αντιπαραβολή με δια-
βαθμισμένα περιβάλλοντα προκλητών συγκινησιακών καταστάσεων. Πειραματικά α-
ποτελέσματα δείχνουν αξιόλογους συσχετισμούς και ποσοστά ακρίβειας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβάλλοντα μάθησης, εξατομίκευση, εντοπισμός προσοχής  

Εισαγωγή 

Πολυάριθμες μελέτες ανάλυσης των ανθρώπινων συναισθηματικών και συγκινησια-
κών λειτουργιών από τις επιστήμες της ψυχολογίας (Eysenck, 1982/2006; Frijda 1986; 
Strongman, 2003; Scherer, 2005), κλινικής φυσιολογίας (Venables, Christie et al., 
1980; Damasio 1994/2006) και περιβάλοντα διεπαφής ανθρώπου-υπολογιστή (Picard 
et al., 1997; Norman 2004; Brave & Nass 2008), έχουν αποδείξει ότι οι φυσιολογικές 
εκφράσεις του εγκεφάλου, οι οποίες προκαλούνται από συναισθηματικές διεγέρσεις 
είναι συγκεκριμενοποιημένες, άμεσες, διαγνώσιμες και μετρήσιμες με συσκευές απει-
κόνισης λειτουργικής μαγνητικής απήχησης (fMRI), ηλεκτρο-εγκεφαλογράφων, 
(EEG), τομογράφους εκπομπής ποζιτρονίων (PET) κ.α. Δερμική αγωγιμότητα, καρ-
διακή συχνότητα και ρυθμός αναπνοής επίσης σχετίζονται άμεσα με τις συγκινησιακές 
εκφράσεις του  εγκεφάλου (Τσάτσου, 2006), με εξίσου υψηλή ακρίβεια όσον αφορά το 
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χρονισμό και την  ένταση, όπως αυτή που προκύπτει από ηλεκτροεγκεφαλογράφους 
και άλλες εργαστηριακές συσκευές υψηλής ακρίβειας.  

Ο συνδιασμός δύο ιδιαίτερα άμεσων ως προς την έκφραση βιοσημάτων μελετάται σε 
αυτό το κείμενο ως προς την χρονική στιγμή έκδήλωσής τους και ως προς το σχετικό 
τους μέγεθος σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη κατάσταση. Τα μεγέθη της 
ειδικής αγωγιμότητας του δέρματος και του ρυθμού των καρδιακών παλμών εξετάζο-
νται συνδιαστικά, όπως αναλύεται περαιτέρω εκτενέστερα.  

Η μελέτη αυτή έχει επικεντρωθεί στην αμερόληπτη μέτρηση των δυο προαναφερθέ-
ντων υποσυνείδητων φυσιολογικών μεγεθών, ώστε οι χρήστες των Η/Υ ή κινητών συ-
σκευών να μην έχουν τον ελάχιστο επηρεασμό από την διαδικασία των μετρήσεων, 
όπως συμβαίνει σε παρόμοιες μελέτες οι οποίες χρησιμοποιούν εργαστηριακές συ-
σκευές. Οι μετρήσεις απεικονίζονται σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της λει-
τουργίας του συστήματος σε μοντελοποιημένη μορφή συγκινησιακών κατανομών κατά 
τα πρότυπα του Russell (2003), και συγκεκριμένα του μοντέλου Russell circumplex 
model of affect. Οι ομάδες συναισθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε τεταρτημόριο 
του μοντέλου  παρατίθενται στην Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1: Μοντέλο συναισθηματικών κατανομών κατά Russell 

Κύριοι στόχοι της μελέτης ήταν να μελετηθούν οι εκφράσεις των συμετεχόντων στην 
πειραματική διαδικασία σε σχέση με εικόνες και βίντεο διαβαθμισμένων 
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συναισθηματικών επιπέδων και επίσης να μελετηθεί η εγκυρότητα και τυχόν αποκλί-
σεις μεταξύ των απεικονίσεων που δημιουργούνται από το σύστημα και των κανόνων 
του μοντέλου του Russell. 

Ιστορικό υπόβαθρο 

Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, (Jung, 1924), όταν έγιναν γνωστές οι ηλεκτρι-
κές ιδιότητες του ανθρώπινου σώματος και κατέστη δυνατή η μέτρηση της ηλεκτρικής 
δερμικής δραστηριότητας, ξεκίνησαν μελέτες αποκρίσεων σε σχέση με προκλητές δυ-
ναμικές καταστάσεις. Αργότερα, συνδιασμοί νευροφυσιολογικών ποσοτήτων όπως αυ-
τοί των καρδιακών παλμών και δερμικής αγωγιμότητας διερευνήθηκαν καταλήγοντας 
σε σημαντικές ενδείξεις ειδικά σε καταστάσεις ζωτικών συναισθηματικών καταστά-
σεων όπως θυμού, φόβου, χαράς κλπ. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται διαχρονικά δια-
πιστώσεις μελετών, οι οποίες αντιστοιχούν τις πιο πάνω δύο ποσότητες σε βασικά συ-
ναισθήματα. 

Πίνακας 1: Επισκόπιση επιστημονικών πορισμάτων από το 1953 μέχρι σήμερα 

 Αλλαγές σε καρδιακό ρυθμό και δερμική αγωγιμότητα 
 Φόβος Θυμός Λύπη Ικανο-

ποίηση  
Απο-

στροφή 
Ψυχα-
γωγία 

Έκ-
πληξη 

Ax + / + - / 0 - / - - / - 0 / 0   
Christie + / + + / - + / 0 + / 0 0 / 0   
Ekman et 
al. 

+ / 0 + / 0 - / 0 + / 0 0 / 0   

Fredrick-
son et al. 

+ / 0 + / 0 + / 0 0 / 0    

Levenson 
et al. 

+ / + + / 0 + / 0 + / 0 0 / + - / + + / 0 

Nasoz et 
al. 

+ / 0 + / 0 0 / 0 + / 0 0 / +   

Palomba 
& Ste-
gnano 

+ / 0 + / 0 + / 0  + / 0   

Palomba 
et al. 

+ / + + / 0  + / 0    

Picachin 
et al. 

+ / 0 + / 0   + / 0   

Sinha et 
al. 

+ / 0 + / 0      

Sherer + / +       

(HR / SC), +: Αύξηση, -: Μείωση, 0: Μη σημαντική διαφορά 

Οι συμβολισμοί (+) και (-) στον Πίνακα 1 δείχνουν την κατεύθυνση (ανοδική ή καθο-
δική) των ποσοτήτων σε σχέση με την προηγούμενή τους μέτρηση, σε διάταξη Καρ-
διακός ρυθμός / Ειδική αγωγιμότητα.  
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Ο αλγόριθμος ο οποίος έχει υλοποιηθεί στο λογισμικό της απεικόνισης των συναισθη-
ματικών καταστάσεων βασίζεται στην ίδια αρχή, δηλαδή στην κατεύθυνση η οποία 
προκύπτει από τις μετρήσεις με αντιστοίχιση του καρδιακού ρυθμού στην οριζόντια 
διαβάθμιση (Pleasure - Displeasure), και της ειδικής αγωγιμότητας του δέρματος στην 
κάθετη (Activation – Deactivation).  Αξιοσημείωτο επίσης είναι πως το σύστημα έχει 
βελτιστοποιηθεί για ανίχνευση επιπέδων προσοχής παρά για ακριβή ανίχνευση συναι-
σθημάτων, χρησιμοποιώντας τα τέσσερα τεταρτημόρια του μοντέλου απεικονίζοντας: 

• στο πρώτο τεταρτημόριο (επάνω δεξιά) την κατάσταση ‘υψηλής προσήλωσης’, ό-
που εμφανίζεται θετική διάθεση και θετική διέγερση  

• στο δεύτερο τεταρτημόριο (κάτω δεξιά) την κατάσταση “ικανοποίησης” όπου εμ-
φανίζεται θετική διάθεση αλλά αρνητική διέγερση  

• στο τρίτο τεταρτημόριο (κάτω αριστερά) την κατάσταση “δυσκολίας” όπου εμφα-
νίζεται αρνητική διάθεση και αρνητική διέγερση  

• στο τέταρτο τεταρτημόριο (επάνω αριστερά) την κατάσταση “αδιαφορίας” όπου 
εμφανίζεται αρνητική διάθεση αλλά θετική διέγερση.  

Πειραματική διαδικασία 

Για τον σκοπό της μελέτης αυτής σε φυσικό χώρο όπως αυτόν της τάξης στον οποίο η 
χρήση ηλεκτροδίων και προσαρτήσεων είναι απαγορευτική, σχεδίασα ειδικά ένα ηλε-
κτρονικό κύκλωμα το οποίο μετρά τον καρδιακό παλμό με οπτικούς αισθητήρες (Near 
Infra Red Sensors) και την ειδική αγωγιμότητα του δέρματος με την τεχνική της βιοα-
ναδραστικής αγωγιμότητας (Trans-Conductance Biofeedback). Το σύστημα περιλαμ-
βάνει αισθητήρες οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν στο ποντίκι ενός Η/Υ ή σε 
οποιαδήποτε θήκη κινητής συσκευής με μόνη απαίτηση από την πλευρά του χρήστη να 
έχει συνεχή επαφή των δακτύλων του με τους δύο αισθητήρες. Λογισμικό το οποίο 
εκτελείται στον Η/Υ αναλαμβάνει την επεξεργασία των σημάτων, και εκτελεί έναν αλ-
γόριθμο απεικόνισης συναισθηματικών καταστάσεων με ανάλυση σε δύο διαβαθμισμέ-
νους άξονες, τον άξονα της διάθεσης (οριζόντια διαβάθμιση) και τον άξονα διέγερσης 
(κάθετη διαβάθμιση). Η ειδικά κατασκευασμένη συσκευή παρέχει διαπιστωμένες απο-
κρίσεις των φυσιολογικών ποσοτήτων που προαναφέρθηκαν, με μέγιστα πλεονεκτή-
ματα την ομοιομορφία και τον συγχρονισμό των στοιχείων.  

Το πλαίσιο στο οποίο είναι βασισμένο το πείραμα διακρίβωσης της αποτελεσματικό-
τητας του συστήματος περιλαμβάνει ομάδες εικόνων διαβαθμισμένης συναισθηματι-
κής διέγερσης με ποσοτικά χαρακτηριστικά διάθεσης και διέγερσης, όπως έχουν απο-
τυπωθεί από μετρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν σχεδόν όλες τις μετρήσιμες φυσιο-
λογικές ποσότητες του ανθρώπινου σώματος. Οι διαβαθμίσεις έχουν γίνει με μεθοδευ-
μένες εργαστηριακές μετρήσεις συμπεριλαμβανομένων functional Magnetic Reso-
nance Imaging (fMRI), Electro-Encefalo-Gram (EEG), Electro Myo Gram (EMG), SC 
(Skin Conductance), ακουστικές αποκρίσεις και μια πληθώρα ακόμη νευρο-φυσιολο-
γικών ποσοτήτων (Bradley & P.J. Lang, 2007). Τα αποτελέσματα διατίθενται για σκο-
πούς έρευνας  από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, σαν συλλογή  του International 
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Affective Picture System (IAPS). Η σειρά πειραμάτων συνοδευόταν από μετρήσεις 
κατά την διάρκεια βιντεοπροβολής μικρών ταινιών. Η βιντεοπροβολή  είχε σκοπό να 
προκαλέσει  έντονες συναισθηματικές καταστάσεις, αναδεικνύοντας τις διαφορές με-
ταξύ εκδήλωσης συναισθημάτων προκαλούμενες από στατικές παραστάσειςκαι συναι-
σθήματα προκαλούμενα από αλληλουχίες οπτικών ερεθισμάτων (Gross & Levenson 
1995). Ψυχομετρικές αναλύσεις ερωτηματολογίων συμπληρώθηκαν από τους συμμε-
τέχοντες πρίν από το πρακτικό μέρος των πειραμάτων. Παράλληλα δόθηκαν  ερωτη-
ματολόγια συναισθηματικής διαχείρισης (NEO-FFI emotion regulation), που περιε-
λάμβαναν μεθοδευμένες πρακτικές διάγνωσης συμπεριφοριστικών (personality), και 
γνωστικών (cognitive) προφίλ όπως επίσης  και τεστ ιδιοσυγκρασίας (trait anxiety). 

Η επιλογή των ομάδων των εικόνων έγινε με σκοπό να προκαλέσει ποσοτικά υψηλή 
διάθεση και διέγερση στον πίνακα αντιστοίχισης (IAPS), ώστε να αποφευχθούν πιθα-
νές αμφιβολίες στις τοποθετήσεις των ενδείξεων στην απεικόνιση του μοντέλου. Επί-
σης κριτήρια ενδιαφέροντος συμπεριελήφθηκαν στην επιλογή των εικόνων, ώστε να 
υπάρχει συνοχή συναισθημάτων σύμφωνα με την Ελληνική κουλτούρα, π.χ. μια εικόνα 
που παρουσιάζει ένα μπισκότο δεν προκαλεί χαρά σε κάποιον μαθητή Ελληνικής κα-
ταγωγής όσο θα προκαλούσε σε έναν Αμερικανικής καταγωγής. Το πρακτικό μέρος 
των πειραμάτων περιελάμβανε δύο μέρη.  

Στο πρώτο μέρος υπήρχε η παρουσίαση 64 εικόνων, διαφορετικά στοχευμένες για άν-
δρες και γυναίκες, προβαλλόμενες για χρονικό διάστημα 6 δευτερολέπτων, με ενδιά-
μεσες κενές εικόνες οι οποίες προβάλλονταν για 5 δευτερόλεπτα. Οι κενές ενδιάμεσες 
εικόνες προβάλλονταν, για να δημιουργήσουνεκκενωτικές εντυπώσεις, οι οποίες απε-
λευθέρωνουν τη μνήμη από την προηγούμενη εικόνα, διευκολύνοντας την πιο καθαρή 
αποτύπωση του τρέχοντος συναισθήματος από το επόμενο ερέθισμα. Οι εικόνες ήταν 
ταξινομημένες σε τετράδες οι οποίες είχαν επιλεγεί ώστε να προκαλούν συναισθημα-
τικές καταστάσεις οι οποίες ήταν ταξινομημένες στο ίδιο τεταρτημόριο του μοντέλου. 
Οι συνδιασμοί παρουσίασης των εικόνων ακολουθούσαν συγκεκριμένη σειρά δειγμά-
των απεικόνισης, εξαντλώντας όλους τους πιθανούς συνδιασμούς περιπλοκότητας, ενώ 
μεριμνήθηκε ώστε οι μισοί από τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν τους συν-
διασμούς με αντίστροφη σειρά. 

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβανόταν η προβολή βίντεο κατανεμημένων τμημάτων σε 
δίλεπτα. Η διαδικασία των πειραμάτων περιλάμβανε εγγραφή των προβολών στην ο-
θόνη με ζωντανή απεικόνιση του μοντέλου και των μετρήσεων, καθώς επίσης και κα-
ταγραφή των στοιχείων με χρονική επισήμανση σε αρχείο για κάθε συμμετέχοντα. 

Είκοσι επτά συμμετέχοντες πήραν μέρος στα πειράματα, (11 άνδρες και 16 γυναίκες) 
ηλικίας από 18 έως 50 ετών με μέσο όρο ηλικίας 28.5 και τυπική απόκλιση 9.47. Δεν 
απαιτήθηκε προπαρασκευαστική διαδικασία εφόσον το σύστημα δεν χρειάζεται αρχική 
βαθμονόμηση αλλά είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να δημιουργεί αυτόματα την βαθ-
μονόμηση που απαιτείται (auto-calibration), κυρίως στην μέτρηση της ειδικής αγωγι-
μότητας (Skin Trans-Conductance). Τα ποσοστά επιτυχών μετρήσεων όσον αφορά τις 
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τοποθετήσεις στον σωστό χώρο των συναισθηματικών καταστάσεων από το σύστημα 
στο μοντέλο του Russell, παρατίθενται στον Πίνακα 2 για το πρώτο μέρος του πειρά-
ματος, το οποίο περιλάμβανε τις εικόνες και αντίστοιχα για το δεύτερο μέρος, το οποίο 
περιλάμβανε τις προβολές των βίντεο. 

Πίνακας 2: Επιτυχείς αποκρίσεις στο μοντέλο απεικόνισης του Russell 

Φύλο Ηλι-
κία Ποσοστά επιτυχών απεικονίσεων  

  Εικόνες Βίντεο 
  Q1 (%) Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) Q1 (%) Q2 (%) Q3 (%) Q4 (%) 
 Άνδρας 18 90 46 44 29 80 36 68 28 
 Άνδρας 20 88 42 46 31 77 32 65 25 
 Άνδρας 21 83 38 52 17 68 23 35 33 
 Άνδρας 21 88 42 42 19 64 39 21 30 
 Γυναίκα 23 77 27 56 19 57 14 44 08 
 Γυναίκα 28 83 44 19 21 91 12 25 31 
 Γυναίκα 46 85 38 27 19 68 25 31 15 
 Γυναίκα 50 73 35 42 17 54 39 17 32 
 Γυναίκα 50 75 29 38 23 61 09 19 06 
 Άνδρας 39 77 25 63 21 53 24 44 23 
 Άνδρας 40 79 54 31 48 55 25 22 27 
 Άνδρας 47 71 33 46 27 51 21 28 25 
 Γυναίκα 23 73 33 48 21 66 28 00 04 
 Γυναίκα 23 48 15 33 06 97 09 06 00 
 Γυναίκα 21 58 71 54 38 78 22 14 03 
 Άνδρας 23 71 27 54 21 60 18 22 09 
 Γυναίκα 23 73 31 25 19 54 17 19 00 
 Γυναίκα 22 73 15 04 01 53 19 28 11 
 Άνδρας 37 67 35 42 19 40 25 22 13 
 Γυναίκα 29 85 35 29 15 70 06 22 16 
 Γυναίκα 24 65 77 58 31 62 14 42 03 
 Γυναίκα 21 88 38 29 06 82 17 14 05 
 Γυναίκα 21 63 29 46 19 77 28 17 06 
 Γυναίκα 21 63 38 31 23 78 19 36 10 
 Άνδρας 21 79 35 54 33 57 10 30 00 
 Γυναίκα 21 83 29 19 17 70 22 22 09 
 Άνδρας 24 79 44 42 17 80 28 17 07 

Μεση-
Τιμή 28.5 75 37 41 22 66 21.52 27.04 14.04 

Οι τιμές στους πίνακες κάτω από 10% συμπίπτουν με το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες 
είχαν παρακολουθήσει συμπτωματικά το συγκεκριμένο βίντεο στο παρελθόν. 

Αποτελέσματα πειραμάτων 

Εξετάζοντας τις συνολικές απεικονίσεις του συστήματος, εκτός από την περίπτωση της 

809

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



συνεδρίας των βίντεο και μόνο για το τρίτο τεταρτημόριο στο οποίο τα ποσοστά ακρί-
βειας ήταν πολύ πιο υψηλά για τους άνδρες από αυτά των γυναικών, (ανάλυση ανεξάρ-
τητων δειγμάτων t-test: t- -2.143, p=0.049), δεν βρέθηκαν διαφορές στην ακρίβεια μέ-
τρησης με στατιστική σημαντικότητα μεταξύ των δύο φύλων.  

Τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών στοιχείων μετά από την δέουσα επεξεργασία τέ-
θηκαν σε σύγκριση με αυτά του συστήματος. Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης σε 
σχέση με τους πέντε παράγοντες προσωπικότητας όπως ορίζονται από το NEO-FFI και 
η κατηγοριοποίηση αυτών των βαθμολογιών (“very low”, “average”, “high”, and “very 
high”) παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Σύγκριση ακρίβειας μετρήσεων μεταξύ φύλων 

 Άνδρες Γυναίκες 
Τεταρτη-
μόριο 

Μέση  

Τιμή 

Τυπική α-
πόκλιση 

Μέση  

τιμή 

Τυπική από-
κλιση 

Q1 38.18 4.285 34.81 4.956 
Q2 20.36 2.024 16.13 1.516 
Q3 22.09 4.969 18.06 5.836 
Q4 12.18 4.875 9.13 3.631 

Q1V 67.55 10.093 66.25 15.597 
Q2V 24.09 10.425 19.75 7.523 
Q3V 34.82 18.236 21.69 10.806 
Q4V 18.00 12.008 11.31 9.965 

Σε σχέση με τους παράγοντες προσωπικότητας σαν αριθμητικές τιμές, δεν βρέθηκαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ φύλων, αλλά βρέθηκαν σημαντικές συσχετί-
σεις μεταξύ παραγόντων προσωπικότητας και φύλου στις περιπτώσεις “Εξωστρέ-
φειας”  (Extraversion) και “Ευσυνειδησίας” ( Conscientiousness), (Fisher’s Exact Test, 
p=0.023 και p=0.047 αντίστοιχα) Πίνακας 4. 

Πίνακας 4: Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις παραγόντων προσωπικότητας μεταξύ 
φύλων 

Παράγο-
ντας προ-
σωπικό-

τητας 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 
Μέση  

τιμή 

Τυπική 
από-

κλιση 

Μέση  

Τιμή 

Τυπική 
από-

κλιση 

Μέση  

Τιμή 

Τυπική 
από-

κλιση 
N 20.00 8.44 25.06 8.23 23.00 8.54 
E 35.27 8.27 30.50 4.37 32.44 6.56 
O 27.73 7.24 32.13 6.73 30.33 7.15 
A 29.00 7.25 29.69 3.77 29.41 5.34 
C 31.55 10.55 33.63 4.90 32.78 7.59 
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Ν: Νευρωτισμός, Ε: Εξωστρέφεια, Ο: Δεκτικότητα στις Εμπειρίες Α: Συνεργατικό-
τητα C: Ευσυνειδησία 

Σχετικά με τα ψυχομετρικά δείγματα ιδιοσυγκρασίας (trait anxiety) οι γυναίκες (μέση 
τιμή = 44.19, τυπική απόκλιση = 10.73) βαθμολογήθηκαν ψηλότερα από τους άντρες 
(μέση τιμή = 35.18, τυπική απόκλιση = 9.622). Δοκιμή ανεξάρτητων δειγμάτων 
(independent t-test) έδειξε πως η διαφορά στην βαθμολογία του παράγοντα ιδιοσυγκρα-
σίας μεταξύ φύλων είναι στατιστικά σημαντική (t=2.277,p=0.032. Η μέση τιμή για όλα 
τα δείγματα βρέθηκε 40.52 και η τυπική απόκλιση βρέθηκε 11.061. Όπως αναμενόταν, 
υψηλές επιδόσεις  σε ιδιοσυγκρασία (trait anxiety) συσχετίζονται αρκετά υψηλά με αυ-
τές του Νευρωτισμού (Neuroticism) (r = 0.647, p = 0.001), ενώ δεν βρέθηκαν συσχετι-
σμοί μεταξύ ιδιοσυγκρασίας και των άλλων τεσσάρων παραγόντων προσωπικότητας. 

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έδειξε χαμηλούς έως μέσους συσχετι-
σμούς μεταξύ δύο παραγόντων προσωπικότητας, Νευρωτισμού και Δεκτικότητας στην 
Εμπειρία, (Neuroticism and Openness to Experience), καθώς επίσης και ακρίβειας στις 
αποκρίσεις συμμετασχόντων σε κάποια από τα βίντεο. Ειδικότερα: 

• Δεκτικότητα στην εμπειρία βρέθηκε να σχετίζεται με την απόκριση στο τεταρτη-
μόριο Q2v (r=0.384, p=0.048) και Q4v (r=0.493, p=0.009). 

• Νευρωτισμός,  συσχετίζεται με αποκρίσεις στο Q4v (r=0.426, p=0.027). 

Κάποιες υποκλίμακες βρέθηκαν να συσχετίζονται με την ακρίβεια των μετρήσεων των 
συμμετεχόντων όπως: 

− Τάση υποβιβασμού (Self-reproach), υποκλίμακα του Νευρωτισμού, σχετίζεται με 
τις μετρήσεις στο τεταρτημόριο εικόνων Q4(r=-0.383, p=0.024). 

− Αισθητικά ενδιαφέροντα (Aesthetic Interests), υποκλίμακα της δεκτικότητας στην 
εμπειρία, σχετίζεται με Q1 (r=-0.391, p=0.022) και Q4v (r=-0.47, p=0.006). 

− Διανοητικά Ενδιαφέροντα (Intellectual interests), υποκλίμακα της δεκτικότητας 
στην εμπειρία δείχνουν σημαντικότητα στα τεταρτημόρια Q1v(r=-0.44, p=0.011), 
Q2v (r=-0.338, p=0.043) και Q4v (r=-0.349, p=0.037). 

− Αξιοπιστία (Dependability), υποκλίμακα της ευσυνειδησίας (Conscientiousness) 
δείχνουν σημαντικότητα στο τεταρτημόριο Q2(r=-0.404, p=0.018). 

Όταν χρησιμοποιήθηκε δομή τριών επιπέδων παραγόντων προσωπικότητας (“κάτω του 
μέσου”, “μέσου” και “άνω του μέσου”), ο Νευρωτισμός βρέθηκε σαν παράγοντας ε-
πηρεασμού στο Q3:F(2.28) = 3.463, p = 0.048. Περαιτέρω επεξεργασία πολλαπλών 
συγκρίσεων (Tukey HSD) αποκαλύπτουν πως η διαφορά μεταξύ επιπέδων Νευρωτι-
σμού μέσου και κάτω του μέσου είναι σημαντική (p = 0.037). Επιπλέον, η Δεκτικότητα 
στην εμπειρία εμφανίστηκε να επηρεάζει αποκρίσεις στο τεταρτημόριο Q4V (Kruskal 
Wallis H(2) = 7.246, p = 0.022, 95% CI[0.019, 0.025]). Συγκρίσεις ανα ζεύγος δεν 
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ανέδειξαν σημαντικότητα, αλλά συμμετέχοντες με άνω του μέσου επιπέδου δεκτικό-
τητας στην εμπειρία είχαν χαμηλότερη ακρίβεια στο τεταρτημόριο Q4v  (MdBelow = 
0.24, MdAvg = 0.13, MdAbove = 0.06). 

Η βαθμολογία Ιδιοσυγκρασίας των συμμετεχόντων (Trait Anxiety), συσχετίζεται ση-
μαντικά μόνο με τις αποκρίσεις στο τεταρτημόριο Q4v (r=-0.460, p=0.016). 

Μόνο η ακρίβεια των αποκρίσεων για την τέταρτη ομάδα εικόνων συσχετίζεται σημα-
ντικά με τις αποκρίσεις στο τεταρτημόριο Q4V (r = −0.460, p = 0.016).  

Μόνο η ακρίβεια των αποκρίσεων για την τέταρτη ομάδα εικόνων συσχετίζεται σημα-
ντικά με την Διαχείριση Συναισθημάτων, (r = 0.396, p = 0.041) και δύο υποκλίμακες, 
Συναισθηματικές εμπειρίες (r = 0.428, p = 0.026) και Συναισθηματικές εμπειρίες μαζί 
με Συναισθηματικές Εκφράσεις (r = 0.44, p = 0.022). 

Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα 

Συμπίπτουσες εξάρσεις καρδιακών ρυθμών και επιπέδων ψυχολογικού στρες παρατη-
ρήθηκαν σε περιβάλλοντα συναισθηματικών διεγέρσεων και αξιολογήθηκαν ως εργα-
λεία που δίνουν την δυνατότητα κατηγοριοποίησης συναισθηματικής διέγερσης. Το 
σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τις πειραματικές διαδικασίες (Ref:[απόκρυψη]) εί-
ναι βελτιστοποιημένο και κατασκευασμένο ειδικά για τις μετρήσεις ανίχνευσης επικέ-
ντρωσης προσοχής βασισμένο σε μετρήσεις καθαρών φυσιολογικών μεγεθών. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι δεν έχουν υλοποιηθεί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης στολογισμικό, 
αλλά τα αποτελέσματα αποδίδονται σε καθαρές στιγμιαίες μετρήσεις με σκοπό να με-
λετηθούν καθαρά οι δυνατότητες του συστήματος. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το σύστημα αποδίδει με μεγαλύτερη ακρίβεια σωστές 
αποκρίσεις όσο διάστημα οι χρήστες βρίσκονται σε ψηλότερα επίπεδα διέγερσης, τα 
οποία προκαλούνται από μεγαλύτερη συγκέντρωση ή προσήλωση στο περιεχόμενο 
(Άνδρες:75%, Γυναίκες:66%). Η ακρίβεια των αποκρίσεων αποδεικνύεται μικρότερη 
σε καταστάσεις χαμηλότερης εμβάθυνσης (κάτω από 50%). Αυτό αποδίδεται  στο ότι 
οι συνδιασμοί και ο μεγαλύτερος αριθμός συναισθημάτων, τα οποία αναπτύσσονται, 
αποδίδουν συγκεχυμμένες και λιγότερο σταθερές αποκρίσεις, με αποτέλεσμα να δια-
μοιράζονται σε τεταρτημόρια χαμηλής διέγερσης.  

Η ακρίβεια του συστήματος στην ανίχνευση εμβάθυνσης ουσιαστικά βασίζεται σε μέ-
τρηση και άθροιση χαρακτηριστικών διάθεσης και διέγερσης στιγμιαίων συναισθημα-
τικών καταστάσεων. Εφόσον ενέχεται η περίπτωση διαφορετικά συναισθήματα να εκ-
φράζονται με παρόμοια χαρακτηριστικά, γίνεται εμφανής η ανάγκη χρησιμοποίησης 
αλγορίθμων. Οι αλγόριθμοι θα προβλέπουν μεταφορά από μια συναισθηματική κατά-
σταση στην επόμενη, ανάλογα με χρόνο και τρόπο έκφρασης από άποψη φυσιολογίας.   

Περιορισμοί και Επόμενα Βήματα 
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Ενας σημαντικός περιορισμός σε αυτή την μελέτη υπήρξε το θέμα επιλογής των βίντεο. 
Παρότι οι εικόνες είχαν βαθμονόμηση από διεθνή αποδεκτά πρότυπα, τα βίντεο έπρεπε 
να επιλεγούν με παρόμοια κριτήρια. Για παράδειγμα, ένα βίντεο το οποίο παρουσίαζε 
την απόγνωση που ένοιωθαν δύο πιγκουίνοι προσπαθώντας να επαναφέρουν στην ζωή 
το νεκρό τους νεογνό, δύσκολα θα μπορούσε να αμφισβητηθεί ότι προκαλεί συναισθή-
ματα λύπης αλλά δεν είναι διεθνώς αποδεκτά καταχωρημένο, ώστε να κατοχυρώσει 
την αξιοπιστία της επιλογής του. Οι συσχετισμοί μεταξύ εικόνων και βίντεο δεν έδειξαν 
την αναμενόμενη σημαντικότητα για τα αντίστοιχα τεταρτημόρια. Επιπρόσθετα, δείγ-
ματα ζευγών (paired samples t-tests) έδειξαν ότι οι διαφορές σε ακρίβεια αποκρίσεων 
για κάθε ζεύγος εικόνων-βίντεο ήταν σημαντικές: t1 = 2.623, p = 0.014; t2 = 5.400, p 
= 0.001; t3 = 4.422, p = 0.001; t4 = 3.029, p = 0.005. Αυτό δείχνει πως η επιλογή των 
βίντεο δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Σημαντικές βελτιώσεις μπορούν να επέλθουν σε σχέση με την ακρίβεια ανίχνευσης 
προσοχής με τια ακόλουθες τροποποιήσεις:  

• Αν η γραμμή αναφοράς η οποία χρησιμοποιοίται για την αρχική αυτορύθμιση του 
συστήματος είχε αφαιρεθεί από τις μετρήσιμες ποσότητες, αυτό θα δημιουργούσε 
ακριβέστερη αποικόνιση 

• Ο αλγόριθμος απεικόνισης δεν διαχειριζόταν τις τιμές οι οποίες ήταν ίδιες με την 
προηγούμενη μέτρηση. Βελτίωση μπορεί να επέλθει, αν λαμβάνονται υπόψη ακόμη 
πιο προηγούμενες τιμές. 

• Αν συμπεριβαλαμβάνονταν στον αλγόριθμο απεικόνισης παράμετροι επηρεασμού 
ανάλογα με το προφίλ του χρήστη, θα βελτιωνόταν η ακρίβεια του συστήματος. 

• Σύστημα ανίχνευσης μεταβολών της ίριδας της κόρης του ματιού θα μπορούσε να 
βελτιώσει επιβεβαιωτικά τις επιδόσεις του συστήματος.  

• Περαιτέρω έρευνα στον χώρο της φυσιολογίας με περισσότερες πληροφορίες σχε-
τικά με τον τρόπο και χρονική διάρκεια έκφρασης των συναισθημάτων, θα βοη-
θούσε σημαντικά την βελτίωση αξιοπιστίας και ακρίβειας του συστήματος. 
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Αξιοποίηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Εκπαίδευση: Ανάλυση της 
Βιβλιογραφίας 

Βαγγελάτος Αριστείδης  
Ερευνητής, Διδάκτωρ Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής 

vagelat@cti.gr 

Περίληψη 

Το κίνημα των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (ΑΕΠ) έχει τις ρίζες του σε δύο ακτιβι-
στικές δράσεις που προϋπήρξαν αυτού: στο κίνημα του ανοιχτού/ελεύθερου λογισμι-
κού που ξεκίνησε στη δεκαετία του 1980, και στο κίνημα της ανοικτής πρόσβασης που 
απέκτησε ώθηση στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Η ιδέα πίσω από τους ΑΕΠ είναι 
απλή αλλά ταυτόχρονα εμπεριέχει πολύ δυναμισμό: εκπαιδευτικό υλικό κάθε μορφής 
διαμοιράζεται ελεύθερα μέσω του διαδικτύου με τη δυνατότητα να επαναχρησιμοποι-
ηθεί, να αναθεωρηθεί, να συνδυαστεί με άλλο αντίστοιχο και να επαναδιαμοιραστεί. 
Υπό αυτή την έννοια, οι ΑΕΠ φαίνεται να υπόσχονται να δώσουν στους ανθρώπους 
ανά τον κόσμο ίση πρόσβαση στη γνώση, παρέχοντας ποιοτική εκπαίδευση σε πολύ 
περισσότερο πληθυσμό, με το να μετατρέπουν για παράδειγμα διαλέξεις εκπαιδευτι-
κών, βιβλία, προσομοιώσεις πειραμάτων και ότι άλλο φανταστεί κανείς, σε ευρέως δια-
θέσιμους πόρους στο διαδίκτυο - και όλα αυτά χωρίς κόστος. Στην παρούσα εργασία 
εξετάζουμε τη  σημερινή πραγματικότητα στην εκπαίδευση σε σχέση με τη υιοθέτηση 
των ΑΕΠ μέσα από μια βιβλιογραφική έρευνα, εστιάζοντας σε θέματα αξιοποίησης και 
αποτελεσματικότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι, Ανοιχτό περιεχόμενο, Ανοιχτή εκπαί-
δευση 

Εισαγωγή 

Οι όροι «ανοιχτό περιεχόμενο» (open content) και «ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι» 
(open educational resources), περιγράφουν κάθε υλικό που περιλαμβάνει πνευματικά 
δικαιώματα (παραδοσιακά εξαιρείται το λογισμικό το οποίο περιγράφεται από όρους 
όπως «ελεύθερο/ανοιχτό» λογισμικό) το οποίο αδειοδοτείται με τρόπο ώστε να δίνεται 
η ελευθερία στους χρήστες να υλοποιούν τις ακόλουθες ενέργειες (Βαγγελάτος, 2017): 

1. Επαναχρησιμοποίηση (Reuse) – το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο σε 
ένα μεγάλο εύρος χρήσεων (π.χ. στην τάξη, σε μια ιστοσελίδα, σε μια εξεταστική 
διαδικασία, κτλ). 

2. Προσαρμογή (Revise) – το δικαίωμα να αναθεωρήσουν, διαφοροποιήσουν ή εξε-
λίξουν το περιεχόμενο (π.χ., μετάφραση σε μια άλλη γλώσσα, κτλ). 

3. Συνδυασμός (Remix) – το δικαίωμα να συνδυάσουν (αναμείξουν) το αρχικό υλικό 
με άλλα ώστε να προκύψει κάτι νέο (π.χ., ενσωμάτωση του υλικού σε ένα ευρύτερο 
περιεχόμενο, κτλ). 

4. Αναδιανομή (Redistribute) – το δικαίωμα να επαναδιαμοιράζουν αντίγραφα του 
αρχικού περιεχομένου, του προσαρμοσμένου, η του συνδυασμού που έχει 
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προκύψει μετά από τις παρεμβάσεις τους (π.χ., διαμοιρασμός ενός πόρου που έχει 
προσαρμοστεί στις ανάγκες του μαθήματος, σε άλλους συναδέλφους, κτλ). 

Αρκετοί προσθέτουν μια ακόμα ενέργεια: 

5. Διατήρηση (Retain) – το δικαίωμα να κατέχουν και να διαχειρίζονται το περιεχό-
μενο αυτό (π.χ., λήψη, αποθήκευση, διαχείριση, δημιουργία αντιγράφων, κτλ). 

Η UNESCO, στην διακήρυξη του Παρισιού το 2012, ορίζει ότι οι Ανοιχτοί Εκπαιδευ-
τικοί Πόροι (ΑΕΠ) είναι «εκπαιδευτικό, μαθησιακό και ερευνητικό υλικό ... που βρίσκε-
ται δημοσιευμένο ελεύθερα (public domain) ή έχει  διατεθεί με μια ανοιχτή άδεια (open 
license) που επιτρέπει την χωρίς κόστος πρόσβαση, χρήση, προσαρμογή και αναδιανομή 
του από άλλους» (2012 Paris OER Declaration, 2012).  

Συνδέοντας την ανάπτυξη της δράσης των ΑΕΠ με τις λοιπές τεχνολογικές και κοινω-
νικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, οι ΑΕΠ δείχνουν να εξελίσσονται παράλληλα με 
αυτές, ως φυσική απόρροια αρκετών κοινωνικών τάσεων. Μια τέτοια τάση περιλαμβά-
νει διάφορες κινήσεις ανοιχτού περιεχομένου, δεδομένων και γενικότερα επιστημονι-
κών αποτελεσμάτων οι οποίες προσπαθούν να απελευθερώσουν την έρευνα, την τεχνο-
λογία, τα κυβερνητικά δεδομένα, και γενικότερα την επιστήμη από πρακτικές που πε-
ριορίζουν την πρόσβαση μέσω αδειών και απαίτησης για καταβολή αντιτίμου. Αυτοί 
οι περιορισμοί έχει αποδειχθεί ότι είναι επιζήμιοι για τους ερευνητές, τους ακαδημαϊ-
κούς και γενικότερα την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και τους επιστήμονες πληρο-
φορικής και δεδομένων, όπως και το ευρύ κοινό που χρηματοδοτεί μεγάλο μέρος της 
έρευνας που λαμβάνει χώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ερευνητικούς κυβερ-
νητικούς φορείς (UNESCO & Commonwealth of Learning, 2011).  

Τέλος, οι ΑΕΠ αποτελούν μέρος ενός οράματος που επιτρέπει σε όλους τους ανθρώ-
πους ανά τον κόσμο, την δωρεάν πρόσβαση στην εκπαίδευση μέσω του διαδικτύου, 
διευκολύνοντας τους μη προνομιούχους, καλύπτοντας την ανάγκη των αναπτυσσόμε-
νων χωρών για περισσότερες θέσεις στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
εν τέλει παρέχοντας σε κάθε ενδιαφερόμενο προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης (de 
Langen, 2013). 

Στην εργασία αυτή καταγράφουμε την σημερινή πραγματικότητα των ΑΕΠ στην εκ-
παίδευση μέσω βιβλιογραφικής έρευνας, εστιάζοντας σε αποτελέσματα που εξετάζουν 
την υιοθέτηση/ αξιοποίησή τους και την αποτελεσματικότητά τους στην μαθησιακή 
διαδικασία. H έρευνα αναζήτησε σχετική βιβλιογραφία στις βιβλιογραφικές βάσεις 
«ERIC» (https://eric.ed.gov/) και «μελετητής» της google (https://scholar.google.gr/) 
όπου εντοπίστηκαν αξιολογημένες (peer reviewed) εργασίες με λέξεις κλειδιά όπως: 
«ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι», «ανοιχτό περιεχόμενο», «ανοιχτή εκπαίδευση» και 
συνδυασμό τους. Στα αποτελέσματα έγινε ένα φιλτράρισμα τόσο όσον αφορά στη χρο-
νολογία δημοσίευσης (μετά το 2012, αλλά με κάποιες βασικές εξαιρέσεις όσον αφορά 
ορισμούς και βασικές αρχές) αλλά και στο περιεχόμενο («αξιοποίηση», «υιοθέτηση») 
και στις αναφορές που είχαν (σημαντικότητα). Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να 
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εστιάσουμε σε συγκεκριμένες πηγές, λόγω περιορισμένου χώρου, ενόσω το σύνολο 
των αναφορών περιλαμβάνεται και περιγράφεται στην διατριβή (Βαγγελάτος, 2017).  

Στα επόμενα, πρώτα συζητείται η αξιοποίηση των ΑΕΠ στην εκπαίδευση, στη συνέχεια 
γίνεται ανάλυση της βιβλιογραφίας σε σχέση με τα αποτελέσματα αξιοποίησης των 
ΑΕΠ και κλείνουμε με τα συμπεράσματα και τη βιβλιογραφία. 

Υιοθέτηση και αξιοποίηση των ΑΕΠ: μελέτες αποτελεσμάτων 

Πολλοί μελετητές αλλά και υπεύθυνοι εκπαίδευσης, ενδιαφέρονται να τεκμηριώσουν 
τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση των ΑΕΠ. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει υ-
πάρξει πρόσφατα μια αύξηση στη βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
χρήσης των ΑΕΠ, η οποία παρ’ όλα αυτά παραμένει ακόμα αρκετά μικρή ως σύνολο 
και ίσως περιορίζει την δυνατότητα άντλησης σαφών και ασφαλών συμπερασμάτων. 
Συνεπώς, η τρέχουσα βιβλιογραφία η οποία προέρχεται στο σύνολό της σχεδόν από τις 
ΗΠΑ και την Ευρώπη μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μικρή αλλά με αυξητικές τάσεις 
συλλογή περιπτωσιολογικών μελετών υιοθέτησης και αξιοποίησης των ΑΕΠ. Και προ-
φανώς, τυχόν συμπεράσματα είναι φυσικό ότι πρέπει να αξιολογηθούν μέσα στο εκ-
παιδευτικό πλαίσιο των συγκεκριμένων περιοχών και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά τους. 

Έτσι, αναζητώντας κανείς σχετική βιβλιογραφία στις διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις 
“ERIC” και “google scholar” ανακαλύπτει μικρό αριθμό σχετικών αναφορών: δέκα ε-
ρευνητικά άρθρα, μια έκθεση για ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό έργο και μια διατριβή, 
που αντιπροσωπεύουν σήμερα το μερίδιο του λέοντος της βιβλιογραφίας που σε κάποιο 
βαθμό, συζητά τις επιπτώσεις στους εκπαιδευόμενους από την υιοθέτηση ΑΕΠ.  

Υπάρχουν αρκετά σημαντικά χαρακτηριστικά να σχολιαστούν στις εργασίες αυτές 
(π.χ., το πεδίο εφαρμογής, το είδος του υλικού (ΑΕΠ) που υιοθετήθηκε, κ.α.) τα βασι-
κότερα των οποίων αναλύονται στη συνέχεια:   

Έξι έρευνες συζητούν την υιοθέτηση ανοιχτών συγγραμμάτων (βιβλίων μαθήματος) 
μεταξύ του 2008 και του 2012 (Petrides et al., 2011; Bliss, 2012; Robinson et al., 2014; 
Bliss, 2013; Robinson, 2015; Fischer, 2015). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
χρηματοδοτήθηκαν δύο μεγάλης κλίμακας έργα υιοθέτησης ανοιχτών συγγραμμάτων: 
το έργο “Community College Open Textbook Project” 
(http://www.collegeopentextbooks.org/) και το έργο «Καλειδοσκόπιο» 
(https://tinyurl.com/y8jrxzs3). Οι τρεις αναφορές (Bliss, 2012; Bliss, 2013; Robinson, 
2015) συζητούν συγκεκριμένα την υλοποίηση του προγράμματος «Καλειδοσκόπιο» 
που ξεκίνησε το 2012 (https://tinyurl.com/y8jrxzs3), με χρηματοδότηση από το ίδρυμα 
“Bill and Melinda Gates Foundation”, με στόχο να αναπτυχθούν ανοιχτά εγχειρίδια για 
μαθήματα γενικής παιδείας που χρησιμοποιήθηκαν σε οκτώ διαφορετικά κολλέγια των 
ΗΠΑ όπου φοιτούσαν κυρίως φοιτητές με μεγάλο κίνδυνο διακοπής των σπουδών τους 
(Lumen, 2014).  
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Τέσσερα άρθρα αναφέρονται σε πρωτοβουλίες ΑΕΠ που χρησιμοποιούν ανοιχτά εγ-
χειρίδια (μεταξύ των οποίων μία που βασίζεται σε πλατφόρμα wiki) σε συνδυασμό με 
συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό κατά τη διάρκεια των ετών 2010-2014 (Feldstein, 
2012; Hilton & Laman, 2012; Hilton et al., 2013; Allen et al., 2015).  

Δύο μελέτες αφορούν σε ΑΕΠ που αποτελούνταν από συλλογές από επιμελημένα α-
ντικείμενα μάθησης που υιοθετήθηκαν στην τάξη κατά τη διάρκεια της περιόδου 2011 
- 2014 (Pitt et al., 2013; Affordable Learning Georgia, 2015).  

Συνεπώς, όπως φαίνεται στα παραπάνω, η πλειοψηφία των βιβλιογραφικών αναφορών 
διερευνά και επικεντρώνεται συγκεκριμένα στην υιοθέτηση ανοιχτών συγγραμμάτων. 

Ποσοτικά αποτελέσματα 

Τα εννέα άρθρα που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα των ΑΕΠ χρησιμοποιούν ο-
μάδες ελέγχου (τμήματα φοιτητών που δεν χρησιμοποιούν ΑΕΠ) και ομάδες θεραπείας 
(τμήματα που χρησιμοποιούν ΑΕΠ), και μετρούν διάφορους δείκτες, όπως τελική βαθ-
μολογία σε εξετάσεις, ποσοστά επιτυχίας μαθημάτων, τελικές μέσες βαθμολογίες, πο-
σοστά αποτυχίας, πιθανότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης του μαθήματος, καθώς και τον 
αριθμό των πιστωτικών μονάδων (credits) που λαμβάνονται ανά εξάμηνο. Τα αποτε-
λέσματα των ερευνητών ποικίλουν. Ωστόσο, όλα τα συμπεράσματα συγκλίνουν στο 
γεγονός ότι οι επιδόσεις των μαθητών είναι τουλάχιστον ίδιες ή καλύτερες με τη χρήση 
ΑΕΠ και σε καμία περίπτωση δε υποβαθμίζεται η μάθηση. Η μελέτη του Fischer (2015) 
ανέφερε ότι οι φοιτητές στα μαθήματα με ΑΕΠ είχαν σημαντικά υψηλότερες πιστωτι-
κές μονάδες στο επόμενο εξάμηνό τους και συμπέρανε ότι αυτό μπορεί να οφείλεται 
στην εξοικονόμηση χρημάτων από την προηγούμενη περίοδο λόγω ΑΕΠ. Παρομοίως, 
στη μελέτη στους φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Καλειδοσκόπιο» διαπι-
στώθηκε ότι όσοι χρησιμοποιούσαν ανοιχτά εγχειρίδια κατά μέσο όρο συγκέντρωσαν 
περίπου ένα τέταρτο (25%) περισσότερες πιστωτικές μονάδες κατά τη διάρκεια του 
εξαμήνου που τα χρησιμοποίησαν, σε σύγκριση με τους φοιτητές που χρησιμοποιού-
σαν παραδοσιακά εγχειρίδια (Robinson, 2015). 

Οι εργασίες αυτές μπορούν να καταταγούν, σε έρευνα σχετικά με την αποτελεσματι-
κότητα των ΑΕΠ και έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις μεταξύ των διδασκόντων και 
των φοιτητών που τις υιοθέτησαν (βλ και Hilton, 2016). Εννέα μελέτες από αυτές χρη-
σιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Αυτό δεί-
χνει ότι η ποσοτική αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών είναι η πιο συχνή μέθοδος 
έρευνας που χρησιμοποιείται για τη μελέτη χρήσης των ΑΕΠ από τους εκπαιδευομέ-
νους. Πρόκειται για μια σημαντική επιλογή για τη μέτρηση, επειδή η εμπειρική έρευνα 
είναι περιορισμένη και γιατί η υιοθέτηση των ΑΕΠ είναι ακόμα στα πρώτα στάδια και 
απαιτεί την απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους για να εδραιωθεί σε στρατηγική 
απόφαση από εκπαιδευτικούς, οργανισμούς και κράτη. Σε μια έκθεση του 2013, το 
ίδρυμα Hewlett υπογράμμισε ακριβώς αυτήν την ανάγκη: «οι υπεύθυνοι χάραξης πο-
λιτικής, οι διαχειριστές, και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι πλήρως πεπεισμένοι ότι 
οι ΑΕΠ αξίζουν την ενσωμάτωσή τους σε καθημερινή χρήση» (William and Flora 
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Hewlett Foundation, 2013). Ως εκ τούτου, τα ποσοτικά πορίσματα αποτελεσματικότη-
τας είναι πιθανό να παραμείνουν η κυρίαρχη επιλογή της έρευνας στο εγγύς μέλλον. 

Στα συμπεράσματά του ο Hilton σε σχέση με τις μελέτες αποτελεσματικότητας, τόνισε 
τις προκλήσεις του σχεδιασμού της έρευνας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αναντί-
στοιχο μέγεθος του δείγματος για τις ομάδες ελέγχου και θεραπείας, καθώς και ανεξέ-
λεγκτη διαφοροποίηση στο σχεδιασμό των μαθημάτων με ΑΕΠ από τους εκπαιδευτι-
κούς, αλλά και στις τάσεις των εξαμηνιαίων εγγραφών (προτιμήσεων των φοιτητών). 
Ο Hilton επέκρινε επίσης μια σειρά μελετών και συνέστησε πιο αυστηρές τεχνικές ε-
λέγχου για πιθανούς παράγοντες σύγχυσης, χρησιμοποιώντας μέσα και τεχνικές όπως 
παρατήρηση των τάσεων των βαθμολογιών και τυχαιοποιημένες θεραπείες (Hilton, 
2016). Ίσως το πιο σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι με ποσοτικές με-
λέτες, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η αιτιότητα με τη μέτρηση συγκριτικών στοι-
χείων για εκπαίδευση με και χωρίς ΑΕΠ σε ενότητες μαθημάτων.  

Ποιοτικά αποτελέσματα 

Η άνοδος στην μαθητοκεντρική έρευνα τα τελευταία πέντε χρόνια μπορεί να σηματο-
δοτήσει μια τάση αλλαγής πορείας στην κάλυψη της βιβλιογραφίας. Κάποιες μελέτες 
που αξιολογούν την υιοθέτηση ΑΕΠ χρησιμοποιούν τόσο ποσοτικές μετρήσεις αποτε-
λεσματικότητας όσο και ποιοτικές μεθόδους για να εξάγουν τις αντιλήψεις των φοιτη-
τών αλλά και κάποιες φορές ολόκληρου του ιδρύματος, ενώ ακόμα λιγότερες μελέτες 
επικεντρώνονται αποκλειστικά στις αντιλήψεις των μαθητών και την εμπειρία με την 
υιοθέτηση ΑΕΠ (Cooney, 2016).  

Κατά την αναζήτηση στη βιβλιογραφία βρέθηκαν επτά δημοσιευμένες μελέτες που υ-
λοποιούν συγκεκριμένα έρευνα σε φοιτητές (Bliss, 2012; Feldstein, 2012; Hilton et al., 
2013; Affordable Learning Georgia, 2015; Bliss et al., 2013; Pitt, 2013; Petrides et al., 
2011). Οι περισσότερες εστιάζουν και εδώ αξιοποίηση ανοιχτών συγγραμμάτων.  

Κάποιες γενικές τάσεις στις απαντήσεις των ερευνών δείχνουν ότι οι χρήστες ΑΕΠ 
ήταν ικανοποιημένοι με την εξοικονόμηση του κόστους που είχαν με αυτούς (Petrides 
et al., 2011; Bliss et al., 2012; Hilton et al., 2013). Στις έρευνες που ζήτησαν από τους 
μαθητές να συγκρίνουν τους ΑΕΠ με ένα παραδοσιακό βιβλίο, η πλειοψηφία των φοι-
τητών προτίμησε τους ΑΕΠ (Petrides et al., 2011; Feldstein et al., 2012). Το πολιτειακό 
Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια υιοθέτησε ένα διαδικτυακό “Flat World Knowledge” βι-
βλίο και το 72% των μαθητών το προτίμησε λόγω της «φορητότητάς» του σε σχέση με 
τα κλασσικά βιβλία. Το 62% των φοιτητών συμφώνησαν ότι αυτού του είδους τα εγ-
χειρίδια τους βοήθησαν να εμπλακούν περισσότερο με τα μαθήματά τους από ότι θα 
έκανε ένα παραδοσιακό βιβλίο. Οι ερευνητές βέβαια αναγνώρισαν ότι οι μαθητές «μπο-
ρεί να είχαν μεροληπτική προτίμηση προς τους ΑΕΠ, δεδομένου ότι ήταν δωρεάν» 
(Feldstein et al., 2012). Φοιτητές στο Scottsdale Community College που χρησιμοποιεί 
ανοιχτά εγχειρίδια και συμπληρωματικό υλικό εργασιών ανταποκρίθηκαν θετικά στην 
ποιότητα των εκπαιδευτικών αυτών υλικών τους. Το 83% συμφώνησε ότι τα ανοιχτά 
βιβλία υποστηρίζουν επαρκώς τις εργασίες τους στο μάθημα και το 76% των μαθητών 
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δήλωσαν ότι θα συστήσει τους ΑΕΠ στους συμμαθητές τους (Hilton et al., 2013). Το 
85% των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με τη χρήση ΑΕΠ στη 
Georgia, είχε επίσης θετικές αξιολογήσεις (Affordable Learning Georgia, 2015). Με 
μια σταθερή πλειοψηφία, οι φοιτητές σε όλες τις μελέτες βρήκαν τους ΑΕΠ τόσο κα-
λούς όσο τουλάχιστον και τα κλασσικά βιβλία. 

Σε μια άλλη αντίστοιχη μελέτη σε φοιτητές, οι Petrides et al. μελέτησαν τις επιπτώσεις 
του “Community College Open Textbook Project” το 2008, ένα πρόγραμμα με τα κοι-
νοτικά κολέγια στις ΗΠΑ. Τα ευρήματά τους υποστηρίζουν ότι οι φοιτητές σημειώνουν 
πιο συχνά την εξοικονόμηση κόστους ως όφελος, καθώς και την ευκολότερη πρόσβαση 
στα υλικά. Το 30% των μαθητών ανέφεραν ότι η φορητότητα  - ευκολία στην πρό-
σβαση και τη χρήση, ήταν ένας αποφασιστικός παράγοντας για τη χρήση του ανοιχτού 
βιβλίο για την πορεία τους (2011).  

Οι μελέτες είχαν πολύ λίγες αρνητικές απαντήσεις από τους εκπαιδευόμενους. Ένας 
φοιτητής στο Scottsdale Community College πρότεινε ότι οι ΑΕΠ ήταν μια χαρά, αλλά 
«θα πρέπει να γίνουν ακόμα καλύτεροι» (Hilton et al., 2013). Από τις δύο απομονωμέ-
νες ομάδες που έλαβαν αρνητική ανάδραση στην προσπάθεια μετασχηματισμού του 
βιβλίου στη Georgia (Affordable Learning Georgia, 2015) και οι δύο εστίασαν σε προ-
βλήματα με τη χρηστικότητα, την οργάνωση, και το στυλ γραφής των πόρων που πε-
ριλαμβάνονται στους ΑΕΠ.  

Συμπεράσματα και μελλοντικές κατευθύνσεις 

Τα τελευταία χρόνια το κίνημα των ΑΕΠ έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική σε όλες 
τις βαθμίδες και τους τύπους εκπαίδευσης ανά τον κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο στο 
οποίο πολλοί επενδύουν στοχεύοντας στον λεγόμενο «εκδημοκρατισμό» της εκπαίδευ-
σης. Και φαίνεται ότι έχει αποκτήσει τόσο πιστούς οπαδούς όσο και χρηματοδότες (κυ-
βερνητικούς και μη φορείς). Ωστόσο, παρόλο που ο αριθμός των αποθετηρίων και πα-
ράλληλα και το σώμα των ΑΕΠ αυξάνεται εκθετικά με την πάροδο των ετών, προσφέ-
ροντας ποικιλία και ποιότητα σε διάφορους τομείς, η ευρύτερη υιοθέτηση των ΑΕΠ 
στη εκπαίδευση εξακολουθεί να παραμένει σε μάλλον χαμηλά επίπεδα, ιδίως σε υπό 
ανάπτυξη περιοχές, όπου η ανάγκη είναι πολύ υψηλότερη. 

Παράλληλα, πρέπει να επισημανθεί ότι μετά από άνω της δεκαετίας επενδύσεις στους 
ΑΕΠ, παραμένει ιδιαίτερα ισχνή η εμπειρική έρευνα σχετικά με τα αποτελέσματα της 
αξιοποίησης των ΑΕΠ: πολλές δημοσιευμένες μελέτες είναι απλά οι εκθέσεις ολοκλή-
ρωσης των έργων υλοποίησης. Επιπλέον φαίνεται ότι μέρος της βιβλιογραφίας περι-
λαμβάνει άπλα πεποιθήσεις ή/και υποστηρικτικά κείμενα για τους ΑΕΠ χωρίς επαρκή 
κατά περίπτωση τεκμηρίωση. Τον τελευταίο μόνο καιρό βλέπουμε μια αύξηση του εν-
διαφέροντος για αυστηρή εμπειρική έρευνα, ιδιαίτερα σε σχέση με τα ανοιχτή εγχειρί-
δια. Και φυσικά υπάρχει ιδιαίτερα οξυμένη ανάγκη για τέτοιου είδους έρευνα σήμερα 
ώστε να βοηθηθεί και να μπει η δράση  των ΑΕΠ στην επόμενη φάση της, δηλαδή την 
μεγάλης έκτασης αποδοχής τους. 
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Αξιοποιώντας τις ψηφιακές ιστορίες στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από 
παρεμβάσεις σε μαθητές της Α΄ τάξης του δημοτικού  

Άννα Δουδωνή, MEd         Εμμανουήλ Φωκίδης, PhD 
         Εκπαιδευτικός, ΠΕ70  Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

         premnt15010@aegean.gr   fokides@aegean.gr 

Περίληψη 

Η εργασία εξετάζει κατά πόσο οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών της Α΄ τάξης του δημοτικού. Για 
το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν ψηφιακές ιστορίες που αντιστοιχούσαν σε τρεις 
διδακτικές ενότητες εκμάθησης γραμμάτων. Το δείγμα αποτελούταν από 40 μαθητές, 
χωρισμένους σε δύο ομάδες, που καθεμιά διδάχθηκε με διαφορετικό τρόπο. Μία ομάδα 
διδάχθηκε αποκλειστικά μέσω των ψηφιακών ιστοριών και μία καθαρά συμβατικά. 
Δεδομένα συλλέχθηκαν με τη χρήση φύλλων αξιολόγησης και ενός ερωτηματολογίου. 
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι ψηφιακές ιστορίες δημιουργούν ένα ευχάριστο 
περιβάλλον και ότι οι γλωσσικές ικανότητες μπορούν να αναπτυχθούν τουλάχιστο στον 
ίδιο βαθμό με αυτόν των συμβατικών διδασκαλιών. Τα αποτελέσματα οδηγούν στην 
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: γλώσσα, ανάγνωση, γραφή, δημοτικό σχολείο, ψηφιακές ιστορίες 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών αποτελεί έναν από τους 
βασικούς στόχους των εκπαιδευτικών, κάτι που φαίνεται καθαρά στο ελληνικό 
πρόγραμμα σπουδών (Υπουργείο Παιδείας, 2011). Για να συμβεί αυτό είναι 
απαραίτητη η δημιουργία ισχυρών βάσεων, ήδη από την πρώτη τάξη (Snow, Burns, & 
Griffin, 1998).  

Η τεχνολογία, λόγω των διαρκών εξελίξεων, προσφέρει νέα εργαλεία και τεχνικές που 
θα μπορούσαν να υποβοηθήσουν τη διδασκαλία οδηγώντας σε καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια ευρεία διάδοση, και, συνακόλουθα, ευρύτατο 
ερευνητικό ενδιαφέρον, παρουσιάζουν οι ψηφιακές ιστορίες. Αυτές θεωρείται ότι 
εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ότι αποτελούν ένα 
ισχυρό εργαλείο τόσο για τη διδασκαλία όσο και για τη μάθηση (Robin, 2008). 
Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι οι ψηφιακές ιστορίες υποβοηθούν σημαντικά την 
ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων των μαθητών, όπως η γραφή και η ανάγνωση 
(Ohler, 2013). 

Εύλογα λοιπόν γεννήθηκε ο προβληματισμός για το εάν οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν 
να πετύχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα στη διδασκαλία βασικών στοιχείων 
της γλώσσας, όπως είναι η εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης των γραμμάτων της 
αλφάβητου, σε σχέση με άλλες, συμβατικές, μεθόδους διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό 
οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν μία σειρά από διδακτικές παρεμβάσεις, που είχαν ως 
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ομάδα-στόχο, μαθητές της Α΄ τάξης του δημοτικού. Ως διδακτικό αντικείμενο 
επιλέχθηκαν τρία γράμματα. Η μεθοδολογία οργάνωσης και τα αποτελέσματα των 
παρεμβάσεων παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν. 

Ψηφιακή αφήγηση 

Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να οριστούν με πολλούς τρόπους όμως, σε γενικές 
γραμμές, μπορούν να θεωρηθούν ως ο συνδυασμός παραδοσιακών/συμβατικών 
ιστοριών με στοιχεία πολυμέσων, όπως βίντεο, εικόνες, ήχος και animation (Lathem, 
2005). Οι ψηφιακές ιστορίες είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. 
Προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών κι έτσι αφομοιώνουν τις πληροφορίες πιο 
εύκολα (Coventry, 2008). Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη καλλιτεχνικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων, ενισχύουν την κριτική και αναλυτική σκέψη (Robin, McNeil, & Yuksel, 
2011). Οι μαθητές μαθαίνουν να ασκούν κριτική τόσο στην εργασία τους όσο και στο 
έργο των άλλων, αναπτύσσοντας έτσι κοινωνικές δεξιότητες (Robin 2008). 
Υποστηρίζεται επίσης η άποψη ότι η κατασκευή ψηφιακών ιστοριών από τους ίδιους 
τους μαθητές είναι μια μορφή αφηγηματικής θεραπείας κι ότι μπορεί να τους βοηθήσει 
να ανακαλύψουν πτυχές της προσωπικότητάς τους (Sawyer & Willis, 2011). 

Όσον αφορά τη γλωσσική ανάπτυξη, ο Albers (2007) υποστηρίζει ότι προκειμένου να 
αναπτυχθεί η αναγνωστική ικανότητα των μαθητών, είναι χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να 
περιλαμβάνουν τεχνολογικά μέσα. Σε κάτι τέτοιο συνηγορούν οι Chen, Ferdig και 
Wood (2003), οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιστορία, όταν προβάλλεται 
ψηφιακά, ενισχύει περισσότερο τις ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, ακοής, ομιλίας, 
παρακολούθησης και οπτικής αναπαράστασης. Επιπλέον, σε μελέτη του Coventry 
(2009) διαπιστώθηκε ότι η ψηφιακή αφήγηση προσφέρει ένα αυθεντικό πλαίσιο 
μάθησης, ενισχύει την ανάπτυξη του προσωπικού και αφηγηματικού λόγου και δίνει 
τη δυνατότητα απεικόνισης των γνώσεων με σκοπό την ανατροφοδότηση.  

Οι Kullo-Abbott και Polman (2008) διαπίστωσαν ότι οι ψηφιακές ιστορίες βοηθούν 
τους μαθητές στη παραγωγή λόγου, οργανώνοντας έτσι καλύτερα τις ιδέες τους, 
ενισχύοντας παράλληλα και τη δημιουργικότητά τους. Επιπλέον, η έρευνα του Soler-
Pardo (2014) έδειξε ότι τα γραμματικά λάθη ελαττώθηκαν και οι προφορικές 
αφηγήσεις ήταν κατανοητές.  

Σε μια ακόμα έρευνα (Torres, Ponce & Pastor, 2012) μελετήθηκε η ανάπτυξη 
γλωσσικών ικανοτήτων μέσω της διδασκαλίας με ψηφιακή αφήγηση. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι μέσω της ψηφιακής αφήγησης αναπτύσσονται οι γλωσσικές 
δεξιότητες, όπως αυτές της ανάγνωσης και της γραφής, καθώς και μειώνονται τα 
γραμματικά και ορθογραφικά λάθη. Στα ίδια συμπεράσματα σχετικά με την βελτίωση 
των γλωσσικών ικανοτήτων κατέληξαν και οι Verdugo και Belmonte (2007), 
προσθέτοντας πως με τη χρήση ψηφιακής αφήγησης οι μαθητές απέδωσαν καλύτερα 
και στα φύλλα αξιολόγησης. Αναλυτικότερα, όπως φάνηκε από την έρευνα, η ψηφιακή 
αφήγηση ενισχύει τις γλωσσικές ικανότητες που τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν τη 
σημασία των λέξεων που ακούν. 
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Μέθοδος 

Με βάση όσα παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, επιχειρήθηκε η χρήση 
ψηφιακών ιστοριών για τη διδασκαλία στοιχείων του μαθήματος της Γλώσσας σε 
μαθητές της Α΄ δημοτικού, έχοντας ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Έτσι, οι ερευνητικές υποθέσεις που προέκυψαν ήταν: 
(α) Υ1, υπάρχουν καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα με τη χρήση ψηφιακών 
ιστοριών, σε σύγκριση με τη συμβατική διδασκαλία, (β) Υ2, η διατηρησιμότητα των 
γνώσεων είναι επίσης καλύτερη και (γ) Υ3, οι μαθητές διαμορφώνουν θετική στάση 
απέναντι στη χρήση των ψηφιακών ιστοριών στη διδασκαλία. 

Ερευνητική μέθοδος, δείγμα και διάρκεια 

Η ερευνητική μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν της οιονεί πειραματικής μελέτης (quasi 
experimental study) με μία πειραματική και μία ομάδα ελέγχου. Η επιλογή αυτή έγινε 
επειδή δεδομένα επρόκειτο να συλλεχθούν από αυτούσιες τάξεις μαθητών. Πριν τη 
διεξαγωγή της μελέτης εντοπίστηκαν τμήματα της Α΄ τάξης σε δημοτικά σχολεία της 
πόλεως Ρόδου που πληρούσαν τις παρακάτω προδιαγραφές: (α) δεν είχαν διδαχθεί στο 
παρελθόν κάποιο διδακτικό αντικείμενο με τη χρήση ψηφιακών ιστοριών (β) σε 
επίπεδο σύνθεσης και κοινωνικοοικονομικής προέλευσης αντικατόπτριζαν μία 
τυπική/συνηθισμένη Α΄ τάξη ελληνικού δημόσιου δημοτικού σχολείου. Το αρχικό 
δείγμα αποτελούταν από δύο τμήματα, με συνολικά 45 μαθητές και σε κάθε τμήμα 
ανατέθηκε, με τυχαίο τρόπο, μία από τις διδακτικές μεθόδους που παρουσιάζονται σε 
επόμενη ενότητα. Η υλοποίηση της έρευνας διήρκησε από τις 28 Νοεμβρίου 2016 έως 
τις 13 Δεκεμβρίου 2016 και περιλάμβανε τρεις δίωρες διδακτικές παρεμβάσεις σε κάθε 
τμήμα. Πριν από την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων, ενημερώθηκαν οι γονείς των 
μαθητών οι οποίοι και παρείχαν την έγγραφη συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή των 
παιδιών τους.  

Υλικό 

Οι ενότητες που επιλέχθηκαν για τη μετατροπή τους σε ψηφιακές ιστορίες ήταν οι 3.4 
(γάτα και παπαγάλος, επεξεργασία του γ και Γ), 3.5 (ένα λεμόνι με φτερά, επεξεργασία 
του λ, και Λ) και 3.6 (χάσαμε τη γάτα, επεξεργασία του χ και Χ), του βιβλίου της 
γλώσσας. Για την κατασκευή των ιστοριών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό StoryMaker 
της εταιρείας SpaSoftware. Οι τρεις ψηφιακές ιστορίες που δημιουργήθηκαν 
ακολουθούσαν την ίδια δομή και παρόμοιο περιεχόμενο. Ακόμα, διακρίνονταν από 
διαδραστικότητα, καθώς απαιτούνταν η συμμετοχή των μαθητών για την εξέλιξη της 
ιστορίας. Σε όλες τις σκηνές/διαφάνειες υπήρχε καθοδήγηση για τις επιλογές του 
χρήστη (βέλη για την μετάβαση σε επόμενη σκηνή, ηχητικά μηνύματα). Ο χώρος που 
ελάμβαναν χώρα οι ιστορίες ήταν το σχολείο (χώρος οικείος για τους μαθητές) και 
κύριοι πρωταγωνιστές ήταν η δασκάλα και τα τρία γράμματα-ήρωες σε διάφορες 
περιπέτειες. Για παράδειγμα, το γράμμα "Λ" έκανε όλο σκανταλιές και η δασκάλα του 
άλλαζε θέση διαρκώς, βάζοντάς το παρέα με άλλα γράμματα. Έτσι, φτιάχνονταν 
συλλαβές και λέξεις, οι οποίες οπτικοποιούνταν, αλλά και εκφωνούνταν. Εκτός αυτού, 

825

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



εμφανίζονταν κι άλλες πληροφορίες, όπως ο τρόπος γραφής του κάθε γράμματος και 
τα κείμενα του βιβλίου, τα οποία ήταν, εν μέρη, οπτικοποιημένα με εικόνες και 
animation (Εικόνες 1-3). 

 Εικόνες 1-3. Στιγμιότυπα από τις ψηφιακές ιστορίες 

Παράλληλα με τις ψηφιακές ιστορίες, κατασκευάστηκε έντυπο υλικό, το οποίο 
αποτελούταν: (α) από την εκτύπωση των ιστοριών σε μορφή κόμικς και (β) φύλλα 
δραστηριοτήτων που περιείχαν ασκήσεις όπως: εξάσκηση γραφής γραμμάτων, 
δημιουργία συλλαβών και λέξεων, αναγνώριση γραμμάτων. 

Διαδικασία 

Για την υλοποίηση της έρευνας, κι όπως ήδη αναφέρθηκε, σχηματίστηκαν δύο ομάδες 
μαθητών. Η πειραματική ομάδα χρησιμοποίησε μόνο τις ψηφιακές ιστορίες και τα 
φύλλα δραστηριοτήτων, χωρίς την παρέμβαση του δασκάλου, εκτός των παρεμβάσεων 
για τον τρόπο εκκίνησης των ιστοριών και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των 
παιδιών, όταν ήταν απαραίτητο. Για αυτό, οι μαθητές εργάζονταν σε δυάδες σε έναν 
υπολογιστή στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Έτσι, ήταν ελεύθεροι να 
συζητούν, να αποφασίζουν τον χρόνο παραμονής σε κάθε διαφάνεια, έχοντας κατ' αυτό 
τον τρόπο τον απόλυτο έλεγχο της μαθησιακής τους πορείας. Τα τελευταία 
επιβεβαιώνονται και από τη βιβλιογραφία, καθώς όταν οι μαθητές έχουν αυξημένη 
αυτονομία, ενεργή συμμετοχή, συνεργασία, ευκαιρίες συνομιλίας και τον έλεγχο της 
πορείας της μάθησης, επιτυγχάνουν καλά μαθησιακά αποτελέσματα (Coventry, 2009; 
Jonassen, 1999; Yang & Wu, 2012). Τέλος, ολοκληρώνοντας την ψηφιακή ιστορία, 
συμπλήρωναν συνεργατικά και τα φύλλα εργασιών. 

Η ομάδα ελέγχου διδάχθηκε συμβατικά και μετωπικά. Για λόγους συμβατότητας με 
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την πειραματική ομάδα, δεν χρησιμοποιήθηκε το σχολικό εγχειρίδιο, αλλά οι 
εκτυπωμένες ψηφιακές ιστορίες (σε μορφή κόμικς). Ο δάσκαλος έκανε μία μικρή 
εισαγωγή για το κάθε γράμμα, οι μαθητές μελετούσαν το υλικό, απαντούσαν σε 
ερωτήσεις του δασκάλου και ακολουθούσε εξάσκηση με φύλλα εργασιών (όμοια με 
της πειραματικής ομάδας). Έτσι, οι δύο ομάδες διδάχθηκαν τα ίδια αντικείμενα, με την 
ίδια διάρκεια. Αυτό που διέφερε ήταν η διδακτική μέθοδος που ακολουθήθηκε.  

Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν φύλλα αξιολόγησης κι ένα 
ερωτηματολόγιο. Πριν από την έναρξη των διδακτικών παρεμβάσεων χορηγήθηκε (σε 
όλους τους μαθητές) ένα pre-test, ώστε να διαπιστωθεί η κοινή τους γνωστική 
αφετηρία. Με το τέλος της διδασκαλίας ενός γράμματος, χορηγούταν ένα φύλλο 
αξιολόγησης. Περίπου δεκαπέντε μέρες μετά τη λήξη όλων των διδακτικών 
παρεμβάσεων, χορηγήθηκε ένα delayed post-test με ερωτήσεις από όλες τις ενότητες, 
ώστε να ελεγχθεί η διατηρησιμότητα των γνώσεων. Τα pre-tests, delayed post-tests και 
τα φύλλα αξιολόγησης περιείχαν ερωτήσεις/ασκήσεις ίδιες, παρόμοιες ή εμπνευσμένες 
από τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου (δημιουργία συλλαβών, συμπλήρωση και 
μετατροπές πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων). Στην ομάδα που χρησιμοποίησε τις 
ψηφιακές ιστορίες, χορηγήθηκε ένα πολύ σύντομο ερωτηματολόγιο με 12 ερωτήσεις 
τύπου Likert σε πενταβάθμια κλίμακα (1 = καθόλου, 5 = πάρα πολύ). Σκοπός του 
ερωτηματολογίου ήταν η καταγραφή των απόψεων και των εντυπώσεων των μαθητών 
για τη διδασκαλία τους με τις ψηφιακές ιστορίες.  

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν όσοι μαθητές απουσίαζαν σε μία ή περισσότερες 
διδακτικές παρεμβάσεις. Έτσι, το τελικό δείγμα ήταν 40 μαθητές (18 αγόρια και 22 
κορίτσια) χωρισμένων σε δύο ομάδες (Ομάδα0 = συμβατική διδασκαλία και Ομάδα1 
= διδασκαλία με τις ψηφιακές ιστορίες). Τα φύλλα αξιολόγησης, το pre-test και το 
delayed post-test, βαθμολογήθηκαν με βάση τις σωστές απαντήσεις. Στοιχεία για τη 
μέση βαθμολογία και για την τυπική απόκλιση, ανά ομάδα συμμετεχόντων και ανά 
φύλλο αξιολόγησης, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.  

Ομάδα μαθητών  
Ομάδα 0 (Ν = 20) Ομάδα 1 (Ν = 20)  

M SD M SD 

Pre-test 14.25 2.751 13.85 3.233 
Φύλλο αξιολόγησης 1 20.75 3.582 21.10 1.944 
Φύλλο αξιολόγησης 2 21.30 2.755 21.90 1.774 
Φύλλο αξιολόγησης 3 20.45 2.781 23.05 1.504 

Delayed post-test 23.90 4.909 26.40 2.280 
Πίνακας 1. Αποτελέσματα φύλλων αξιολόγησης 

Αναλύσεις διασποράς μίας κατεύθυνσης (One-way ANOVA) επρόκειτο να διεξαχθούν 
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για να συγκριθούν οι βαθμολογίες των μαθητών στα φύλλα αξιολόγησης και με βάση 
τις δύο ομάδες που συμμετείχαν. Πριν γίνει αυτή η ανάλυση, ελέγχθηκε το κατά πόσο 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αυτού του είδους της ανάλυσης. 
Διαπιστώθηκε ότι: (α) όλες οι ομάδες σε όλες τις δραστηριότητες είχαν τον ίδιο αριθμό 
συμμετεχόντων (Ν = 20), (β) στη βαθμολογία όλων των φύλλων αξιολόγησης δεν 
υπήρχαν ακραίες τιμές (outliers), (γ) τα δεδομένα στα φύλλα αξιολόγησης είχαν 
κανονική κατανομή, όπως αυτό εκτιμήθηκε από Q-Q γραφήματα και το Shapiro-
Wilktest (p > 0,05) και (δ) η ομοιογένεια της διακύμανσης παραβιάστηκε σε κάποιες 
περιπτώσεις, όπως εκτιμήθηκε από το test Levene (p > .05). Όπου πληρούνταν όλες οι 
προϋποθέσεις, διεξήχθη το one-way ANOVA test. Όπου παραβιάστηκε η 
ομοσκεδαστικότητα, χρησιμοποιήθηκε το τεστ των Brown και Forsythe (1974), το 
οποίο είναι ανθεκτικό σε περιπτώσεις ετεροσκεδαστικότητας. Οι αναλύσεις είχαν τα 
εξής αποτελέσματα: 

 Στο Pre-test δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις βαθμολογίες των 2 
ομάδων [F(1, 38) = 2,764, p = .072].  

 Στο Φύλλο αξιολόγησης 1, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε δεν είχε 
στατιστικά σημαντική επίδραση στις βαθμολογίες [Brown-Forsythe F(1, 18,05) = 
0,115, p = 0,891].  

 Στο Φύλλο αξιολόγησης 2, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε δεν είχε 
στατιστικά σημαντική επίδραση στις βαθμολογίες [F(1, 38) = 0,528, p =0,592].  

 Στο Φύλλο αξιολόγησης 3, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε είχε 
στατιστικά σημαντική επίδραση στις βαθμολογίες [Brown-Forsythe F(1, 18.105) = 
6.454, p = .003] , με την Ομάδα1 (M = 23.05, SD = 1.504) να υπερτερεί της 
Ομάδας0 (M = 20.45, SD = 2.781).  

 Στο Delayed post-test, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε είχε 
στατιστικά σημαντική επίδραση στις βαθμολογίες [Brown-Forsythe F(1, 33,95) = 
3,952, p = 0,026], με την Ομάδα1 (M = 26.40, SD = 2.280) να υπερτερεί της 
Ομάδας0 (M = 23.90, SD = 4.909).  

Συνοψίζοντας, και οι δύο ομάδες είχαν το ίδιο αρχικό επίπεδο γνώσεων, εφόσον στο 
Pre-test δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Η Ομάδα1 ξεπέρασε 
την Ομάδα0 σε δύο περιπτώσεις (Φύλλο αξιολόγησης 3 και Delayed post-test), ενώ 
στις άλλες δύο περιπτώσεις, οι δύο ομάδες πέτυχαν ισοδύναμα αποτελέσματα. Έτσι, η 
Υ1 επαληθεύεται μερικώς, ενώ η Υ2 επαληθεύεται πλήρως.  

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο εντυπώσεων, οι περισσότεροι μαθητές εξέφρασαν 
ιδιαίτερα θετικές απόψεις, τονίζοντας ότι τους άρεσε που η εκπαιδευτική διαδικασία 
βασίστηκε σε ψηφιακές ιστορίες και ότι έμαθαν αρκετά μέσω αυτών. Επίσης, 
χαρακτήρισαν τις εφαρμογές εύχρηστες και ότι χάρη σε αυτές έμαθαν εύκολα. Τέλος, 
αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι μαθητές προτιμούν να αξιοποιήσουν την 
ψηφιακή αφήγηση και στα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Με βάση αυτές τις 
παρατηρήσεις, επαληθεύεται η Υ3. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
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Ερώτηση M SD 
Πόσο σου άρεσε ο ήχος; 4,75 0,716 
Πόσο σου άρεσαν οι εικόνες; 4,80 0,696 
Πόσο σου άρεσαν οι κινήσεις; 4,85 0,489 
Πόσο σου άρεσαν οι ιστορίες; 4,80 0,696 
Πόσο σου άρεσε που το μάθημα έγινε μέσα από ιστορία στον Η/Υ; 4,80 0,523 
Πόσα νομίζεις ότι έμαθες από την εφαρμογή; 4,80 0,616 
Η εφαρμογή σου φάνηκε εύκολη στη χρήση της; 4,40 1,046 
Η εφαρμογή σου φάνηκε εύκολη για να μάθεις; 4,65 0,587 
Θα ήθελες να κάνεις και άλλα μαθήματα με αυτή την εφαρμογή; 4,55 0,510 
Πόσο σου άρεσε η εφαρμογή γενικά; 4,90 0,308 
Πώς σου φάνηκε η συνεργασία σου με τον διπλανό σου; 4.70 0,785 
Θα πρότεινες σε άλλους φίλους σου να παίξουν και να μάθουν με 
αυτήν την εφαρμογή; 

4,75 0,444 

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ερωτηματολογίου εντυπώσεων 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Η έρευνα είχε σκοπό να εξετάσει αν η διδασκαλία με ψηφιακές ιστορίες αναπτύσσει 
καλύτερα τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών της Α΄ τάξης του δημοτικού σε σχέση 
με τη συμβατική διδασκαλία. Οι ψηφιακές ιστορίες επιλέχθηκαν καθώς τα τελευταία 
χρόνια έχουν αναδειχθεί σε ένα ισχυρό μέσο διδασκαλίας (Robin, 2008) προσφέροντας 
ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης (Μελιάδου, Νάκου, Γκούσκος & Μεϊμάρης, 
2016). Επιπλέον, και σε σχέση με τη διδασκαλία της γλώσσας, έρευνες έχουν τονίσει 
τα εκπαιδευτικά οφέλη τους στον τομέα της ανάγνωσης και γραφής (Kim, 2014; Torres 
et al., 2012; Verdugo & Belmonte, 2007). Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε 
ότι στις δύο πρώτες διδακτικές παρεμβάσεις τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια και για τις 
δύο ομάδες των μαθητών (συμβατική διδασκαλία και διδασκαλία με ψηφιακές 
ιστορίες). Διαφοροποίηση υπέρ της Ομάδας1 παρατηρήθηκε στην τρίτη διδακτική 
παρέμβαση καθώς επίσης και στο delayed post-test που εξέτασε τη διατηρησιμότητα 
των γνώσεων. Επίσης, προέκυψε ότι οι μαθητές σχημάτισαν ιδιαίτερα θετική στάση 
απέναντι στις ψηφιακές ιστορίες.  

Μία σειρά από παράγοντες μπορεί να έπαιξαν ρόλο στη διαμόρφωση των παραπάνω 
αποτελεσμάτων. Το πρώτο σημείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι δεν διαταράχθηκε 
το κλίμα της τάξης. Οι μαθητές, για πρώτη φορά, διδάχθηκαν Γλώσσα στο εργαστήριο 
Πληροφορικής και με διαφορετικό τρόπο απ' ότι συνήθως. Παρόλα αυτά, δεν 
παρατηρήθηκαν προβλήματα χρήσης, προβλήματα λειτουργίας της τάξης και δεν 
καταγράφηκαν αρνητικές απόψεις στο ερωτηματολόγιο. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
έμμεσες παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων (οι μαθητές χειρίζονταν 
από την αρχή τις ψηφιακές ιστορίες με ευκολία) και από το ότι οι ίδιοι χαρακτήρισαν 
την εφαρμογή ως εύκολη στη χρήση (στη σχετική ερώτηση στο ερωτηματολόγιο). 
Έτσι, το πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει είναι η συμβατότητα της χρήσης 
υπολογιστών για τη διδασκαλία γλωσσικών μαθημάτων, ακόμα και σε πολύ μικρής 
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ηλικίας μαθητές, όπως κι άλλοι ερευνητές επισημαίνουν (ενδεικτικά, Kim, 2014, 
Robin, 2008).  

Το δεύτερο στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η Ομάδα1 ξεπέρασε την 
Ομάδα0 στο delayed post-test. Μία ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος είναι ότι οι 
ψηφιακές ιστορίες ενισχύουν τις ικανότητες ανάγνωσης, γραφής, ακοής, ομιλίας, 
παρακολούθησης και οπτικής αναπαράστασης (Chen et al., 2003), αλλά, κυρίως, ότι 
επιτρέπουν τη γρηγορότερη εμπέδωση των πληροφοριών (Μελιάδου κ.ά., 2016). 

Όπως υπογραμμίζεται κι από τη βιβλιογραφία, ο συνδυασμός των εικόνων με το 
κείμενο ενισχύει την αντιληπτική ικανότητα των μαθητών και η ανάκληση 
πληροφοριών γίνεται ευκολότερα, όταν αυτές αποτελούν μέρος μιας ιστορίας που 
σχετίζεται με τις υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών (Burmark, 2004). 
Όντως, στην έρευνα, αξιοποιήθηκαν οι προσωπικές αφηγήσεις (personal narratives), 
σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Robin (2006). Η εν λόγω θεματική περιέχει 
ιστορίες εμπνευσμένες από την καθημερινότητα, με αποτέλεσμα τα προσωπικά αυτά 
ζητήματα να είναι ελκυστικά για τα παιδιά (Jonassen et al., 2008).  

Εκτός αυτού, και σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών, η χρήση των ψηφιακών 
ιστοριών φαίνεται ότι τους ενεργοποίησε και ενίσχυσε τα κίνητρα για μάθηση, όπως 
υποστηρίζουν κι άλλες έρευνες (Jonassen, 2000; Roblyer & Edwards, 2000), στοιχεία 
που αποτελούν βασικούς παράγοντες της επιτυχημένης μάθησης (Yang & Wu, 2012). 
Αυτό πιθανώς να συνέβη γιατί, όπως έχει αναφερθεί, οι ψηφιακές ιστορίες προσφέρουν 
ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης (Μελιάδου κ.ά., 2016).  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αντιστοιχούσε σε δύο 
μαθητές, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνεργασία στον έλεγχο της εξέλιξης της ιστορίας. 
Αυτό το στοιχείο, έδωσε την ευκαιρία σε κάθε μαθητή να συμμετέχει στη μάθησή του, 
ακολουθώντας τον προσωπικό του ρυθμό, λαμβάνοντας όμως υπόψη του και αυτόν του 
συμμαθητή του. Όπως αναφέρει ο Robin (2008), η ψηφιακή αφήγηση έχει αναδειχθεί 
σε ένα ισχυρό εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης, το οποίο εμπλέκει ενεργά όχι μόνο 
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους εκπαιδευόμενους. Η συνεργασία μεταξύ των 
μαθητών, που όπως φάνηκε από τις απαντήσεις τους, ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, 
φάνηκε να συνέβαλε στα θετικά μαθησιακά αποτελέσματα. 

Παρά τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα, υπάρχουν περιορισμοί στην έρευνα που πρέπει 
να επισημανθούν. Το δείγμα, αν και επαρκές για στατιστική ανάλυση, ήταν σχετικά 
μικρό και περιορισμένο σε δύο δημοτικά σχολεία της πόλεως της Ρόδου. Συνεπώς, η 
γενίκευση των αποτελεσμάτων είναι δυσχερής. Μικρή, επίσης, ήταν η διάρκεια των 
παρεμβάσεων, λόγω περιορισμών που επέβαλαν τα σχολεία. Τέλος, οι μαθητές, λόγω 
του νεαρού της ηλικίας τους, μπορεί να μην κατανόησαν πλήρως τις ερωτήσεις του 
ερωτηματολογίου ή να επηρεάστηκαν σημαντικά από τον ενθουσιασμό τους για αυτή 
τη μορφή διδασκαλίας. 

Έτσι, υπάρχει ένα ευρύτατο πεδίο για μελλοντικές έρευνες. Για παράδειγμα, θα 
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μπορούσε να διερευνηθεί η συμβολή των ψηφιακών ιστοριών στη διδασκαλία κι άλλων 
γνωστικών αντικειμένων σε μικρότερης ή/και μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές. 
Διδακτικές παρεμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας και με μεγαλύτερα δείγματα, θα 
επιτρέψουν την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. Επίσης, η χρήση ποιοτικών 
εργαλείων συλλογής δεδομένων (συνεντεύξεις, παρατήρηση, κτλ.) θα επιτρέψουν τη 
σε βάθος κατανόηση των γνωστικών διεργασιών, όταν μικροί μαθητές χρησιμοποιούν 
για διδακτικούς σκοπούς ψηφιακές ιστορίες. Τέλος, η χρήση κι άλλων ψηφιακών 
εργαλείων (για παράδειγμα, tablets) θα επέτρεπε τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, έτσι 
ώστε να διευκρινιστεί εάν αυτά οφείλονται στο μέσο ή σε άλλους παράγοντες. 

Όμως, παρά τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν, η παρούσα έρευνα δείχνει ότι οι 
ψηφιακές ιστορίες έχουν το δυναμικό να αποτελέσουν ένα εργαλείο που μπορεί να 
αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά και συγκεκριμένα στη διδασκαλία βασικών στοιχείων της 
γλώσσας σε πολύ μικρούς μαθητές. Το ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον που 
δημιουργούν και η θετική στάση των μαθητών απέναντί τους, αποτελούν τα πιο ισχυρά 
στοιχεία τους. Συνεπώς, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες που θα θεμελιώνουν πιο 
ισχυρά και πέρα από κάθε αμφισβήτηση αυτή τη θέση.  
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Δημιουργώντας ομαδοσυνεργατικά αφήγηση με θέμα το ένδυμα, χρησιμοποιώ-
ντας τις ΤΠΕ στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας 

Παπαναστασίου Ασπασία  
Δρ κλασικής Αρχαιολογίας 

aspa_papanastasiou@yahoo.com 

Περίληψη 

Η καινοτομία της ερευνητικής εργασίας / project  εισήχθη ως διδακτικό αντικείμενο 
στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) το 2011 και η εφαρμογή της, με την αρχική 
μορφή της, διήρκεσε μέχρι το 2016. Στο μάθημα αυτό οι μαθητές, ως μικροί ερευνητές, 
εξετάζουν τις πτυχές του θέματος ενδιαφέροντος τους, εργαζόμενοι κατά ομάδες, ομα-
δοσυνεργατικά. Στην παρούσα εισήγηση  παρουσιάζονται οι απόψεις  μαθητών γι’ αυ-
τήν τη μέθοδο  εργασίας, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα που προέκυψε από τη  συ-
νεργασία τους, στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας με θέμα την ενδυμασία, η οποία 
υλοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής κατά το σχ. έτος 2012-13. Το τελικό 
αυτό προϊόν έχει τη μορφή μίας μυθοπλαστικής αφήγησης που δημιουργήθηκε σε λο-
γισμικό παρουσιάσεων (Power Point) και αφορά την «αναβίωση της ελληνικής λαϊκής 
παράδοσης στη σύγχρονη μόδα».  

Λέξεις-Κλειδιά: ΕΠΑ.Λ., ερευνητική εργασία/project, ενδυμασία, ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος, αφήγηση. 

Εισαγωγή- Οι ερευνητικές  εργασίες / Project 

Τον Σεπτέμβριο του 2011 οι ερευνητικές εργασίες θεσμοθετήθηκαν  ως «διακριτή ενό-
τητα του Προγράμματος Σπουδών» της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. με υπουργική απόφαση    
(Υ.Α. 113182 /Γ2 /30-9-2011).  Το μάθημα αυτό μπορούσε να ανατεθεί, ως α’ ανάθεση, 
σε καθηγητή οποιασδήποτε ειδικότητας και  το θεματολόγιό του επιδιωκόταν να αντα-
ποκρίνεται  στα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να τους  εμπλέκει   σε   διαδικασίες 
διερεύνησης, οι οποίες ομαδοποιούνται σε α. φάσεις ερευνητικές και β. φάσεις οργά-
νωσης και διεξαγωγής κοινωνικών δράσεων για συγκεκριμένο έργο (Ματσαγγούρας, 
2011). Η χρονική διάρκεια του μαθήματος κυμαινόταν από τέσσερις μήνες έως και ένα 
διδακτικό έτος.  
 
Η ένταξη των projects στο ωρολόγιο πρόγραμμα βασίστηκε  στη φιλοσοφία του Nέου 
σχολείου, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές μπορούν να λειτουργήσουν ως μικροί 
«διανοούμενοι», επιστήμονες και ερευνητές. Οι ερευνητικές εργασίες έδιναν τη δυνα-
τότητα στους μαθητές να κινηθούν  έξω από το αναλυτικό πρόγραμμα, να  ακολουθή-
σουν  ερευνητικά βήματα σε θέματα της επιλογής τους, να  αποφασίσουν για το τελικό 
προϊόν της εργασίας τους και να ασκηθούν στη διεπιστημονική προσέγγιση των ζητη-
μάτων που τους απασχολούν (Καπανιάρης & Παπαδημητρίου,  2012˙  Ματσαγγούρας, 
2011˙  ΥΠΔΒΜΘ, 2011:10-11). 
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Ο ρόλος του διδάσκοντα στο μάθημα αυτό υπήρξε πολύπλευρος: χρειαζόταν να οργα-
νώνει διδακτικές δραστηριότητες, κατά τις οποίες ο μαθητής είχε τη δυνατότητα να 
εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του, προκειμένου 
να οικοδομήσει τη γνώση του. Ο καθηγητής, δηλαδή, λειτουργούσε ως εμψυχωτής και 
υποβοηθούσε τους μαθητές του  στο πλαίσιο της ζώνης της  επικείμενης ανάπτυξης 
(Vygotsky, 1978:86). 

Το «τέλος εποχής» για τη δυνατότητα ανάθεσης του  μαθήματος της ερευνητικής ερ-
γασίας σε όλους τους κλάδους των διδασκόντων στα ΕΠΑ.Λ. σήμανε με την  αντικα-
τάστασή του από την Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία (ΥΠΠΕΘ Φ3/159811/ Δ4. 
28-09-2016), κατά το σχ. έτος 2016-17. 

Ερευνητική εργασία «Το ένδυμα άλλοτε και τώρα»  

 στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής 

Κατά το σχ. έτος 2012-13 υλοποιήθηκε ερευνητική εργασία με θέμα: «Το ένδυμα άλ-
λοτε και τώρα» στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγ. Παρασκευής στην οποία συμμετείχαν δεκατέσσερις 
(14) μαθητές, έντεκα (11) αγόρια  και τρία (3) κορίτσια.  Κύριος σκοπός της εργασίας 
αυτής ήταν να διερευνηθεί η προσωπική σχέση των συνεργαζόμενων μαθητών με την 
ενδυμασία, με άξονες την αναγκαιότητα της ένδυσης, τις καταναλωτικές συνήθειες 
τους, τη γνώση τους για τα στάδια κατασκευής των ρούχων, τον ρόλο της διαφήμισης,  
τη νεανική / σχολική μόδα.   Επιπλέον η  μελέτη των γνωρισμάτων παραδοσιακών 
ενδυμασιών (Χατζημιχάλη, 1983) που προέρχονται από τους τόπους καταγωγής των 
εμπλεκομένων μαθητών  στόχευε  στη  σύνδεση του άλλοτε με το τώρα και στην  ώ-
θηση τους προς την βαθύτερη και πληρέστερη συνειδητοποίηση  της οικογενειακής 
ιστορίας τους. 

Η εργασία σχετίστηκε με την ενότητα «Θέματα σχετικά με την ενδυμασία και τη 
μόδα», στην  Έκθεση- Έκφραση Α’ Λυκείου, σ. 184-205, η οποία δίνει πολλές αφορμές 
για συζήτηση και μελέτη. Η επεξεργασία της έγινε διαθεματικά, καθώς συνδέθηκε με 
το πεδίο του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας στους τομείς της  καταναλωτικής συ-
μπεριφοράς, της   ρύπανσης, της χρήσης οικολογικών πρώτων υλών. Τέλος, με την   
χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή αποτυπώθηκαν  οι σκέψεις και τα επεξεργασμένα 
δεδομένα, ενώ τα Καλλιτεχνικά συνέβαλαν με την ελευθερία τους στην αισθητοποίηση 
και εικονοποίηση των απόψεων των μαθητών μας. 

Μεθοδολογικά ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική μάθηση (Ματσαγγούρας, 2000), 
καθώς οι μαθητές μας εργάστηκαν σε υποομάδες έρευνας διαδοχικά, σύμφωνα με το 
4ο σχήμα του καθηγητή Ματσαγγούρα (2011:8-9, 55-69), όπου  το θέμα προσεγγίζεται 
ως ένας κριτικά ερμηνευτικός κύκλος σε τέσσερις φάσεις, από τρεις ομάδες και την 
ολομέλεια  και στη συνέχεια ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην 
ολομέλεια του τμήματος. 

Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος   στα ΕΠΑ.Λ. 
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Και στην παλαιά μορφή των ερευνητικών εργασιών (2011-2016), αλλά και στη νέα, 
των Ερευνητικών Εργασιών στην Τεχνολογία (2016κ.ε.) η ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2000) παραμένει κοινή παιδαγωγική αρχή. Γίνεται ιδιαι-
τέρως λόγος γι΄ αυτήν, καθώς δεν πρόκειται για  κάτι εύκολο ή δεδομένο. Έχει αναμ-
φίβολα κάποιο διδακτικό «κόστος», αφού χρειάζεται να αποφασίσει ο διδάσκων 
(Cohen, 1994) , με τη συνδρομή των μαθητών του, για τον τρόπο σχηματισμού των 
ομάδων, επιδιώκοντας τη δημιουργία ανομοιογενών ομάδων με «καλούς», «μέτριους» 
και «αδύνατους» μαθητές, να παροτρύνει την αλληλεπίδρασή τους, να προσδιορίσει τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, και να μεριμνήσει για μια σειρά άλλων παραγόντων, ό-
πως είναι ο διδακτικός θόρυβος που τυχόν προκύπτει από τις συνεργασίες ή τη διαχεί-
ριση του χρόνου. 

Υποστηρίζεται πως η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας επιτρέπει τη δια-
φοροποιημένη προσέγγιση στη μάθηση,  και κυρίως αυξάνει τον χρόνο ενεργητικής 
συμμετοχής στο μάθημα, ειδικώς των «αδύνατων» μαθητών. Τα αποτελέσματα αυτά 
έχουν ειδική βαρύτητα στα σχολεία που ανταποκρίνονται  δύσκολα στις διδακτικές 
ανάγκες των μαθητών τους, οι οποίοι  προέρχονται από χαμηλά κοινωνικομορφωτικά 
στρώματα (Φραγγουδάκη, 1984· Χοντολίδου, 2004). 

Τα ΕΠΑ.Λ. μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ιδιαίτερα σχολεία για ιδιαίτερους μαθη-
τές». Και πράγματι, πρόκειται στην πλειονότητά τους για σχολεία όπου φοιτούν μαθη-
τές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις, αδιάφοροι προς τη μαθησιακή διαδικασία, με χα-
μηλή αυτοεκτίμηση και μειωμένες προσδοκίες, προερχόμενοι από χαμηλά εισοδημα-
τικά κοινωνικά στρώματα, με γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Αρκετοί είναι αλ-
λοδαποί, οι περισσότεροι με σημαντικά κενά στην ελληνική γλώσσα. Αρκετοί μαθητές 
έχουν διαγνωσθείσες ή μη δυσκολίες -μαθησιακές, ψυχοκοινωνικές (βιαιότητα, υπερ-
κινητικότητα, παρορμητικότητα, ανωριμότητα) και οικογενειακές. Συχνά κατά τη 
διάρκεια των μαθημάτων εκδηλώνουν παραβατικές συμπεριφορές οι οποίες επιφέρουν 
ποινές, ανάλογα με τα όρια ανοχής του διδάσκοντα (Χατζηαναστασίου, 2001˙ 2011).  

Απόψεις μαθητών  ΕΠΑ.Λ. για την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

Το πώς οι μαθητές στο ΕΠΑ.Λ. βιώνουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο φαίνεται στις 
απόψεις που διατύπωσαν γραπτώς, όταν αξιολόγησαν τις εμπειρίες τους για το project 
με θέμα «Η ενδυμασία άλλοτε και τώρα», στο τέλος του σχ. έτους 2012-13. 

Μια περιγραφή της μεθόδου πραγματοποιεί με σύνεση μαθητής που φοιτά μεν στην Α’ 
Λυκείου, είναι όμως 19 ετών:  «Η ομαδοσυνεργατική μάς εξυπηρετεί αρκετά, καθώς μια 
ομάδα είναι καλύτερη από ένα άτομο. Στην ομάδα οι δυνατοί μπορούν να καλύψουν τους 
αδύναμους και η ομαδική δουλειά υπερτερεί από την ατομική δουλειά. Μια καλά οργα-
νωμένη ομάδα που ξέρει να δουλεύει μπορεί να παράγει εξαιρετική δουλειά σε λιγότερο 
χρόνο.  Απ’ την άλλη, όμως, σε μια ομάδα υπάρχουν συχνά και δυσλειτουργίες, όπως 
είναι η άρνηση για ομαδική εργασία από κάποια άτομα που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει 
κάτι να κάνουν ή δεν θέλουν να κάνουν κάτι και συνυπάρχουν ως αρνητικοί παράγοντες. 
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Επιπλέον, συχνό φαινόμενο είναι να δουλεύει ένας σε μια ομάδα, υπερβολικό και υπερ-
κοπωτικό για το άτομο». 

Η πλειονότητα, μάλιστα, των μαθητών συμφώνησε πως «όταν υπάρχουν πολλά μυαλά 
που συνεργάζονται, υπάρχουν και πολλές ιδέες κι απόψεις διαφορετικές», πως «γίνεται 
καλύτερη έρευνα και γρηγορότερα» και πως «η εργασία γίνεται πιο ολοκληρωμένη». Ε-
πίσης, «με την ομαδική εργασία αναπτύσσεται ο χαρακτήρας μας, βελτιώνεται το εγώ 
μας», «τα παιδιά δένονται μεταξύ τους και υπάρχει επικοινωνία» και «βγαίνει καλύτερο 
και πιο ουσιώδες αποτέλεσμα». 

Οι πιο «αδύνατοι» μαθητές διευκρινίζουν πως «η ομάδα βοηθάει για να ξεκουράζονται 
κάποια στιγμή τα μέλη της» και πως «είναι ένας τρόπος μάθησης διαφορετικός απ’ ό,τι 
είχαμε συνηθίσει. Όταν προσαρμοζόμαστε, φαίνεται πως είναι καλό, γιατί ο ‘αδύνατος’ 
μαθητής έχει τη δυνατότητα να βοηθιέται από τον ‘υψηλότερο’». Οι προσωπικές σχέσεις 
των μαθητών, οι συμπάθειες και οι αντιπάθειες παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς 
«χρειάζεται να διαμορφώνονται οι ομάδες με βάση τις φιλίες και τον χαρακτήρα των 
παιδιών, για να μη δημιουργούνται διαφωνίες» κι άλλωστε «όταν δουλεύουμε με τους 
φίλους μας είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και δουλεύουμε καλύτερα». Όποιος είναι σε ο-
μάδα με φίλους «δε βαριέται. Μπορεί να πούμε δύο κουβέντες άσχετες και να περάσει η 
ώρα. Όμως, στους φίλους είναι πιο δύσκολο να πούμε κάτι, όταν δεν δουλεύουν, παρά 
μόνο εάν φτάσουμε στο αμήν για να μην μας περνάνε για χαζούς». 
 
Οι «δυνατοί», όμως, μαθητές συνήθως είναι αρνητικά διακείμενοι προς την ομαδοσυ-
νεργατική, επειδή «δεν μπορεί να γίνει συνεργασία με κάποια άτομα, είναι ζωηρά και 
δεν μας αφήνουν να συγκεντρωθούμε. Επίσης δημιουργούνται παρεξηγήσεις, γιατί κά-
ποιος δουλεύει και κάποιος δεν δουλεύει». Ή αμεσότερα «δυστυχώς, υπάρχουν μέλη της 
ομάδας που δεν κάνουν τίποτα. Θα ήθελα την ολοκληρωμένη συνεργασία από όλα τα 
μέλη» ή πιο κοφτά κι απόλυτα «κάποια άτομα που είναι τεμπέληδες δεν τα θέλω στην 
ομάδα μου».  
 
Οι μαθητές αυτοί δεν χαρίζονται ούτε στους συμμαθητές τους, ούτε στους καθηγητές 
τους και προτείνουν «να είναι ο καθηγητής πιο αυστηρός με ορισμένα παιδιά, έτσι ώστε 
να μάθουν να είναι πιο συνεπή στις εργασίες τους» ή «να δουλεύουμε ομαδικά, μόνο όταν 
τα αποτελέσματα είναι τα επιθυμητά, αλλιώς πρέπει ο καθένας να δουλεύει μόνος και να 
αναλαμβάνει τις ευθύνες του». Για κάποιους, μάλιστα «η ατομική δουλειά αποδίδει καρ-
πούς, ενώ στην ομαδική εργασία γίνονται πολλές αδικίες. Δεν είναι δυνατόν να μην δου-
λεύουν όλοι» ή στο τέλος – τέλος «είναι προτιμότερο να δουλεύεις μόνος, γιατί μπορεί 
να εργαστείς λίγο παραπάνω, αλλά θα ανταμειφθείς για τη δουλειά που έκανες». 

Η αφήγηση με τη χρήση των ΤΠΕ 

Το καινοτόμο διδακτικό αντικείμενο, η ερευνητική εργασία/ project εξυπηρετήθηκε 
πολλαπλώς από τη  χρήση του διαδικτύου καθώς και τα βασικά περιβάλλοντα των 
ΤΠΕ, όπως είναι ο επεξεργαστής κειμένου, τα λογιστικά φύλλα και το λογισμικό πα-
ρουσιάσεων (Παπαναστασίου, 2013). Οι μαθητές μας προσπάθησαν να συνεργαστούν 
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στις ανομοιογενείς ομάδες τους («δυνατοί» με πιο αδύνατους, Έλληνες με αλλοδαπούς) 
και παρά τις παροδικές προστριβές τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, σε γενικές 
γραμμές ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στους επιμέρους στόχους  του μαθήματος. Ιδιαί-
τερα, η αφήγηση που δημιουργήθηκε σε power point, σε τρεις δίωρες συναντήσεις δι-
καίωσε τις ομαδοσυνεργτικές προσπάθειες των μαθητών μας.  

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν,  τη διδασκαλία της ερευνητικής εργασίας, αποφασίστηκε 
ομόφωνα από τους μαθητές μας να παρουσιαστούν οι δράσεις και τα αποτελέσματα 
της όλης προσπάθειας με ένα  τελικό προϊόν που θα έφερε τη μορφή  μυθοπλαστικής 
αφήγησης με τη χρήση του προγράμματος power point. Το πρόγραμμα Power Point 
χρησιμοποιείται για σύντομες ηλεκτρονικές παρουσιάσεις κάνοντας χρήση ηλεκτρονι-
κών διαφανειών (slides) σε προκαθορισμένη σειρά, ενώ για την παρουσίαση είναι α-
ναγκαίος ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και προβολική συσκευή (video projector). Οι 
ηλεκτρονικές διαφάνειες επιτρέπουν πολλές δυνατότητες στους χρήστες, όπως η κί-
νηση, η εύκολη επικόλληση εικόνας, η συνοδεία ήχου κατά την προβολή και η εύκολη 
μεταφορά (Παπαβασιλείου, 2011: 179). 

Το πρώτο βήμα ήταν να βρεθεί η ιστορία, η αφήγηση, πάνω στην οποία θα εκτυλισσό-
ταν η πλοκή της ιστορίας. Μετά από πρόταση των μαθητών  επιλέχτηκε ως πυρήνας 
της μυθοπλαστικής αφήγησής μας η «αναβίωση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης στη 
σύγχρονη μόδα». Ξαναείδαν στην τηλεόραση την προβολή της ταινίας «Η Παριζιάνα» 
με την αξέχαστη Ρένα Βλαχοπούλου στον ρόλο της απολαυστικής Mme Pelagie ( 
https://www.youtube.com/watch?v=l2Y_p91xcqU)  και ανέλαβαν δράση.  

Θεωρητικά, η δομή κάθε  αφήγησης ακολουθεί συνήθως ένα συγκεκριμένο σχήμα, με 
άξονες : α. τον προσανατολισμό, β. την «περιπέτεια», γ. την αξιολόγηση, δ. τη λύση 
και ε. την κατάληξη (Labov & Waletzky, 1967).  Στον προσανατολισμό παρουσιάζο-
νται οι  «ήρωες» της ιστορίας μας:  είναι δύο από τις συμμετέχουσες μαθήτριες μας, η 
Mme Malène, υπεύθυνη οίκου μόδας υψηλής ραπτικής, μια σύγχρονη Κοκό Σανέλ και 
η βοηθός της Efi ˙ ο τόπος:  το ατελιέ της Mme Malène ˙ ο χρόνος: στις μέρες μας, και 
η αφετηρία της αφήγησης: η αναζήτηση της Mme Malène για το κεντρικό θέμα της 
νέας της κολεξιόν. Η «περιπέτεια» που κινεί τα νήματα της ιστορίας είναι η πυρετώδης 
αναζήτηση της Mme Malène για να  επιλέξει τις νέες  δημιουργίες της, με τη βοήθεια 
των εργαζομένων της – των υπόλοιπων, δηλαδή,  μαθητών που συμμετέχουν στην ε-
ρευνητική εργασία. 

Ακολουθεί η αξιολόγηση, η γνώμη, δηλαδή,  που εκφέρουμε, και έχει να κάνει με την 
απόφαση της ηρωίδας: μετά από πολλές αναζητήσεις, η έμπνευση έρχεται μέσα από 
στοιχεία της ελληνικής παραδοσιακής ενδυμασίας που αποφασίζει η Mme Malène να 
υιοθετήσει, ώστε να εμπλουτίσει μ’ αυτά τις δημιουργίες της (Τσιγκάκου, 2006˙  Χα-
τζημιχάλη, 1983).  H  λύση ταυτίζεται με  την κατάληξη της ιστορίας: η επίδειξη της 
νέας κολεξιόν κάνει πάταγο και ο οίκος μόδας της  Mme Malène θριαμβεύει! 
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Η αφήγηση με Power Point δημιουργήθηκε με έμπνευση σε τρεις δίωρες συναντήσεις  
των  μαθητών μας. Είχε, ήδη, αποφασιστεί ο καμβάς της ιστορίας, είχαν επιλεγεί οι 
φωτογραφίες από τις συναντήσεις μας που θα αξιοποιούνταν, καθώς και σκαναρισμέ-
νες εικόνες από ζωγραφιές των μαθητών και σελίδες περιοδικών μόδας. Οι ιδέες έπε-
φταν βροχή! Οι συνεργαζόμενοι μαθητές μας, ανταλλάσσοντας απόψεις και σχολιάζο-
ντας τα δεδομένα τους, καλλιέργησαν τις διαπροσωπικές σχέσεις τους και  εργάστηκαν 
ομαδοσυνεργατικά (Ματσαγγούρας, 2000˙ Ματσαγγούρας, 2011).  

Υπήρχε, όμως, τουλάχιστον ένας μαθητής στην καθεμιά ομάδα, που δεν επιθυμούσε ν’ 
αναλάβει ουδεμία δράση, αλλά προτιμούσε, φλυαρώντας ή σιωπώντας, να κοιτά τους 
συμμαθητές του, που ξεφύλλιζαν το υλικό, ζωγραφίζανε, γράφανε σύντομα κείμενα ή 
προετοιμάζονταν  για την παρουσίαση. Βλέποντας, πια, τα πράγματα από μία από-
σταση, οι εν λόγω μαθητές εντάχτηκαν ομαλά στη διδακτική πράξη κατά τα χρόνια που 
ακολούθησαν. 

Σε 46 διαφάνειες του power point, σε φόντο βαθύ κόκκινο που θύμιζε αυλαία θεάτρου, 
εκτυλίχθηκε  η ιστορία ενός λαμπρού οίκου μόδας, που άφησε μαγεμένους τους μαθη-
τές μας. Οι λεζάντες που συνόδευαν την εικονογραφημένη ιστορία γράφηκαν σε σελί-
δες επεξεργαστή κειμένου Word και αντιγράφηκαν στην κορυφή ή στο πλάι της κάθε 
διαφάνειας. Αφού ολοκληρώθηκε η συγγραφή της ιστορίας, το κείμενο «χτενίστηκε» 
γλωσσικά και υφολογικά για να είναι δεμένο και εύστοχο.  

Επιπλέον, η μουσική  αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των αφηγήσεων. Μετά από α-
κρόαση αρκετών μουσικών κομματιών από το You Tube  έγινε επιλογή και των ήχων 
που θα έντυναν την παρουσίαση μας. Όλα τα κομμάτια προήλθαν από τη μουσική της 
θρυλικής  Λιλιπούπολης, της ραδιοφωνικής εκπομπής   του Τρίτου  Προγράμματος 
(https://el.wikipedia.org/wiki/Εδώ_Λιλιπούπολη#cite_note-4), σε καλλιτεχνική διεύ-
θυνση του Μάνου Χατζηδάκι (1976-1980) και  σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή.  

Στην πρώτη διαφάνεια, που έφερε τον τίτλο, θα ακουγόταν η μουσική έναρξης του 
Νίκου Κυπουργού (https://www.youtube.com/watch?v=B9pNQAp4JDY). Στη συνέ-
χεια, σε μουσική Δημήτρη Μαραγκόπουλου,  επιλέχτηκαν δύο τραγούδια: α) το «Δώ-
δεκα μήνες αθλητές» με τις φωνές του Σπύρου Σακκά κα του Αντώνη Κοντογεωργίου 
(https://www.youtube.com/watch?v=nYs5s1guvdU), στη διαφάνεια όπου παρατίθε-
νται οι προτιμήσεις του κόσμου για το ντύσιμο, καθώς και β) «Το Πριγκηπικό Βαλς», 
με τις φωνές του Σπύρου Σακκά  και της Μαριέλλη Σφακιανάκη 
(https://www.youtube.com/watch?v=8mSdCKci0ZU) στη διαφάνεια των τίτλων τέ-
λους.  

Παρόλη την αμηχανία τους, τρεις μαθητές μας παρουσίασαν την αφήγηση στο Φεστι-
βάλ Μαθητικής Δημιουργίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής τον Μάιο του 2013 και 
κέρδισαν τις εντυπώσεις των παρισταμένων. 
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Συμπεράσματα 

 Οι διδάσκοντες στα ΕΠΑ.Λ. διαπιστώνουμε συχνά πως αυτά τα σχολεία είναι «δύ-
σκολα», γιατί χρειάζεται συνεχώς να πείθουμε τους μαθητές μας να είναι παρόντες και 
να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που προτείνονται. Ασφαλώς, οι επισημάνσεις και 
οι αντιδράσεις τους είναι σημαντικές για τους διδάσκοντες, καθώς έτσι  εντοπίζονται 
καλύτερα τα προβλήματα και αναζητώνται  τρόποι επίλυσής τους. Ο σεβασμός της 
προσωπικότητας των μαθητών είναι δεδομένος˙ χρειάζεται, όμως, διαρκής αναζήτηση 
ευρημάτων που θα τους κινητοποιούν ώστε να συνεισφέρουν, στο μέτρο των δυνατο-
τήτων τους, στην ομαδική εργασία.   

Πρόκληση, λοιπόν, για τον διδάσκοντα σε ΕΠΑ.Λ. είναι τα καινοτόμα γνωστικά αντι-
κείμενα, όπως η ερευνητική εργασία, η οποία αποτελεί μέσο για τη γνωριμία και εξοι-
κείωση με τους μαθητές του, την ανακάλυψη των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και 
των δεξιοτήτων τους, καθώς και την  αναγνώριση και αξιοποίησή τους. Φαίνεται, όμως, 
πως και η ωριμότητα των μαθητών στη συνεργασία μεταξύ τους, η οποία εξελίσσεται 
με τον χρόνο, θα συμβάλλει στην ομαλότερη διευθέτηση των προβλημάτων που ανα-
φύονται κάθε φορά και στην αρμονικότερη υλοποίηση των μαθησιακών και παιδαγω-
γικών στόχων.  

 Με τη δραστηριότητα δημιουργίας μυθοπλαστικής αφήγησης που θα παρουσιαζόταν 
σε κοινό, οι συμμετέχοντες μαθητές μας ανέπτυξαν κοινωνικές δεξιότητες, έγιναν δη-
μιουργικοί συνθέτοντας τις απόψεις τους και διασκέδασαν.  

Η παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος της ερευνητικής εργασίας, της αφήγησης 
μας στην συγκεκριμένη περίπτωση, στη σχολική και τοπική κοινωνία αποτελεί αναπό-
σπαστο στοιχείο του μαθήματος (Ματσαγγούρας, 2011). Αποτελεί πρωτίστως επικοι-
νωνία και μοίρασμα κι όχι επιφανειακή παράσταση. Έχει, οπωσδήποτε, ψυχαγωγικά 
χαρακτηριστικά, αλλά στοχεύει και στη μετάδοση της γνώσης και λειτουργεί ως κίνη-
τρο για περαιτέρω έρευνα και δράση (Παπαβασιλείου, 2011: 126). 

Η μυθοπλαστική αφήγηση, στην περίπτωσή μας,  λειτούργησε ως ευχάριστο  εργαλείο 
παρουσίασης, ενώ βρήκε σύμμαχό της και την τεχνολογία, κυρίως το λογισμικό power 
point που διαθέτει πολλές δυνατότητες εικαστικής έκφρασης και δημιουργίας. Η πα-
ρουσίαση της οδήγησε το μυαλό και την ψυχή όσων την παρακολούθησαν  σε αναστο-
χασμό και απόφαση για αυτοβελτίωση και τροποποίηση της συμπεριφοράς απέναντι 
στα ζητήματα που τους ενδιαφέρουν και τους απασχολούν. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία κατασκευής μιας πρωτότυπης παι-
χνιδομηχανής ανακύκλωσης βασισμένης στο αναπτυξιακό σύστημα Arduino. Η εκπαι-
δευτική κατασκευή εκτελεί παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί από τους μαθητές -ή 
παιχνίδια που προέρχονται από την κοινότητα- στο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμ-
ματισμού Scratch 2.0, προβάλλει διαθεματικά βίντεο των μαθητών και επιτρέπει τη 
συλλογή υλικών ανακύκλωσης όπως αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών, μπαταρίες κ.α. 
Παράλληλα δημιουργήθηκε μία online κοινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών που 
στόχο έχει να υποστηρίξει σε όλα τα στάδια τη διαδικασία κατασκευής με οδηγίες υ-
λοποίησης, την επικοινωνία και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιτρέπει την ανάρ-
τηση παιχνιδιών και την καταχώρηση και παρακολούθηση των ανακυκλώσιμων υλι-
κών που συλλέγονται. Μέσα από το συγκεκριμένο έργο οι μαθητές αποκτούν γνώσεις 
για το αναπτυξιακό σύστημα Arduino, μαθαίνουν για τη διαδικασία σχεδιασμού και 
υλοποίησης τυπωμένων κυκλωμάτων, αναπτύσσουν τις προγραμματιστικές τους δεξιό-
τητες ενώ παράλληλα ευαισθητοποιούνται σε θέματα ανακύκλωσης, αναγνωρίζουν την 
αξία επαναχρησιμοποίησης και μετασχηματισμού των «άχρηστων» υλικών, συμμετέ-
χουν σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και καλλιεργούν τη δημιουργική και καλλιτε-
χνική τους σκέψη. Ο ιστότοπος που δημιουργήθηκε για το συγκεκριμένο έργο παρέχει 
τη δυνατότητα στους μαθητές διαφορετικών βαθμίδων να συμμετέχουν, να συνεργά-
ζονται και να δημιουργούν χωρίς γεωγραφικούς και κοινωνικούς περιορισμούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικές Κατασκευές, Arduino, Ανακύκλωση, Scratch 
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Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια, οι υπολογιστές αποτελούν ένα βασικό εργαλείο για τους επιστή-
μονες και τους μηχανικούς οι οποίοι συχνά είναι απαραίτητο να γράψουν ή να κατανο-
ήσουν προγράμματα Η/Υ. Για το λόγο αυτό η διδασκαλία μαθημάτων προγραμματι-
σμού Η/Υ έχει εξαπλωθεί στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τα Μαθημα-
τικά (Rubio, 2013). Η προγραμματιστική σκέψη (computational thinking) χρησιμοποιεί 
έννοιες και μεθοδολογίες πληροφορικής για να απαντήσει ερωτήματα που αφορούν ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων, προσφέροντας  ένα σημαντικό σύνολο δεξιοτήτων στις σύγχρο-
νες επιστήμες. Η διδασκαλία του προγραμματισμού όμως, πολλές φορές αποτελεί ένα 
δύσκολο πρόβλημα για τους διδάσκοντες και οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται να δη-
μιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα όταν διδάσκονται για πρώτη φορά μια γλώσσα 
προγραμματισμού (Qin,2009). Πολλές προσεγγίσεις έχουν προταθεί με σκοπό να αντι-
μετωπιστούν τέτοιου είδους δυσκολίες. Αρκετές μελέτες προτείνουν τη χρήση του 
physical computing paradigm το οποίο χρησιμοποιεί υπολογιστικές έννοιες τις οποίες 
και μεταφέρει «από την οθόνη-υπολογιστή» στην πραγματική ζωή και επιτρέπει στον 
μαθητή να αλληλεπιδρά μ’ αυτές (Rubio, 2013). Η φυσική υπολογιστική πλατφόρμα 
(physical computing platform) του Arduino παρέχει στον εκπαιδευόμενο ένα περιβάλ-
λον μάθησης που επιτρέπει την επίτευξη της γνώσης βασικών αρχών του υλικού και 
του λογισμικού (Sohn, (2014). Με τη χρήση της open source πλατφόρμας λογισμικού 
του Arduino προσδοκάται οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες τόσο στην Επιστήμη 
των Υπολογιστών όσο και στις Φυσικές Επιστήμες. Επιπρόσθετα η χρήση του μικροε-
λεγκτή Arduino μπορεί να ενσωματωθεί σε κατάλληλα περιβάλλοντα μάθησης όπως 
π.χ. του καιρού και του κλίματος (Zieris, Gerstberger & Müller, 2015).  

Το Arduino (Banzi, 2009) αποτελεί μια open source πλατφόρμα η οποία παρέχει τη 
δυνατότητα εύκολης διαχείρισης του υλικού και του λογισμικού για τη δημιουργία α-
νεξάρτητων διαδραστικών εφαρμογών ενώ επιτρέπει και τη διασύνδεσή του με έναν 
υπολογιστή χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό. Αποτελείται από ένα φυσικό 
κύκλωμα που συχνά αναφέρεται ως μικροελεγκτής το οποίο δύναται να προγραμματι-
στεί. Το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE) του Arduino επιτρέπει τον προ-
γραμματισμό της φυσικής πλακέτας χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα προ-
γραμματισμού. Το Arduino μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό περι-
βάλλον (Sohn, 2014) το οποίο συνδέεται εύκολα με το προγραμματιστικό περιβάλλον 
του Scratch (Resnick, 2009). 

Το συγκεκριμένο έργο έχει στόχο τη δημιουργία μιας παιχνιδομηχανής ανακύκλωσης 
χρησιμοποιώντας το αναπτυξιακό σύστημα Arduino. Το έργο σχεδιάστηκε από καθη-
γητή Πληροφορικής της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υλοποιήθηκε πρώτη φορά 
το σχολικό έτος 2013-14 σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μετά την 
πρώτη υλοποίηση δημιουργήθηκε ο διαδικτυακός τόπος του έργου (http://edusite.gr/) 
που είχε ως στόχο αφενός να γνωστοποιήσει στην εκπαιδευτική κοινότητα την ιδέα και 
αφετέρου να παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής τε-
χνογνωσίας και απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που θα επέτρεπε 
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τη δημιουργία ενός online δικτύου εκπαιδευτικών που θα είχε ως στόχο την υποστήριξη 
και την διάδοση του έργου. Τα επόμενα σχολικά έτη η κατασκευή υλοποιήθηκε και σε 
άλλα σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως έργο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης. Με τη συνεργασία των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
των αντίστοιχων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων ε-
πιδιώκεται η διάδοση στη σχολική κοινότητα του συγκεκριμένου έργου το οποίο πα-
ρέχει στους μαθητές πολύτιμες γνώσεις Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Περιβαλλο-
ντικής εκπαίδευσης. Η διαδικασία της υλοποίησης, όπου αυτό ήταν απαραίτητο υπο-
στηρίχθηκε από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται συνοπτικά τα στάδια υλοποίησης 
του έργου των οποίων τα όρια δεν είναι διακριτά και πολλά από τα οποία υλοποιήθηκαν 
παράλληλα. 

Στάδια Κατασκευής 

Η διαδικασία κατασκευής αποτελείται από έξι στάδια: 

Σχεδιασμός και κατασκευή καμπίνας 

Μέσα από την online κοινότητα ο κάθε εμπλεκόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατό-
τητα να πάρει τα προτεινόμενα σχέδια της καμπίνας για την υλοποίηση της συγκεκρι-
μένης κατασκευής. Τα προτεινόμενα σχέδια βασίζονται σε ήδη υπάρχοντα σχέδια παι-
χνιδομηχανών και τροποποιήθηκαν ανάλογα με τις απαιτήσεις που υπήρχαν σε κάθε 
σχολείο. Συγκεκριμένα, στα περισσότερα σχολεία ο στόχος της κατασκευής ήταν η 
συλλογή μπαταριών, αλουμινένιων και πλαστικών συσκευασιών, ενώ σε άλλα η συλ-
λογή πλαστικών καπακιών. Με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί για κάθε σχολείο 
τροποποιήθηκαν κατάλληλα και τα σχέδια της καμπίνας. Κατά τη διαδικασία δημιουρ-
γίας της ξύλινης καμπίνας χρησιμοποιήθηκε το Εργαστήριο Τεχνολογίας του κάθε σχο-
λείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η συμβολή γονέων της σχολικής κοινότητας στη 
διαδικασία κατασκευής ήταν πολύ σημαντική, οι οποίοι σε κάποια σχολεία ανέλαβαν 
εξολοκλήρου τη δημιουργία της καμπίνας και τη δωρεά της στο σχολείο. 

Σχεδιασμός και έλεγχος κυκλωμάτων 

Για την κατασκευή επιλέχθηκε η χρήση του αναπτυξιακού συστήματος Arduino και 
συγκεκριμένα του Arduino micro. Η επιλογή του συγκεκριμένου συστήματος έγινε κυ-
ρίως για το ιδιαίτερο σετ εντολών που περιέχει το οποίο παρέχει τη δυνατότητα προ-
σομοίωσης ενός πληκτρολογίου ή ενός ποντικιού (mouse) ενώ παράλληλα προσφέρει 
τη δυνατότητα ελέγχου των υπολοίπων κυκλωμάτων με την χρήση των ψηφιακών και 
αναλογικών ακίδων του για την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω αισθη-
τήρων. Δεύτερο κριτήριο για την επιλογή του Arduino είναι το πολύ χαμηλό κόστος 
αγοράς σε σχέση με άλλα αναπτυξιακά συστήματα που παρέχουν αντίστοιχες δυνατό-
τητες. 

Το Arduino micro συνδέεται με τους αισθητήρες, με τα χειριστήρια, με τα αντίστοιχα 
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κυκλώματα ελέγχου που είναι αποτυπωμένα σε τυπωμένα κυκλώματα PCB (printing 
circuits boards) που έχουν σχεδιασθεί με αντίστοιχα εργαλεία ελεύθερου λογισμικού 
όπως το FRITZING με δυνατότητες βιβλιοθηκών σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αισθη-
τήρες και μικροελεγκτές. 

Η διαδικασία σχεδιασμού των PCB υλοποιείται από ομάδα μαθητών οι οποίοι παραδί-
δουν τα σχέδια του τυπωμένου κυκλώματος, και με τη συνεργασία εκπαιδευτικών δια-
φόρων ειδικοτήτων, όπως Χημικών στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, αποτυπώ-
νουν τις συνδέσεις των εξαρτημάτων στις πλακέτες (PCB).  

 

Εικόνα 1: Πλακέτα μετρητή 

Στο επόμενο στάδιο ομάδες μαθητών ελέγχουν τα τυπωμένα κυκλώματα για τη σωστή 
αποτύπωση των διαδρομών και στη συνέχεια προχωρούν στην τοποθέτηση των εξαρ-
τημάτων και στον τελικό έλεγχο για την ορθή λειτουργία των κυκλωμάτων και την 
επικοινωνία τους με το Arduino και τον υπολογιστή. 
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Εικόνα 2: Δημιουργία πλακέτας 

Στον δικτυακό τόπο του έργου έχουν αναρτηθεί τα σχέδια των τυπωμένων κυκλωμά-
των, τα προγράμματα από το περιβάλλον του Arduino ενώ παράλληλα παρέχεται η 
δυνατότητα online συζήτησης και παροχή βοήθειας για τυχόν προβλήματα που έχουν 
προκύψει κατά τη διαδικασία της κατασκευής. Η κοινότητα παρέχει και τη δυνατότητα 
παροχής βοήθειας δια ζώσης με ομάδες μαθητών που μπορούν να βοηθήσουν μαθητές 
μικρότερης ηλικίας για την υλοποίηση του έργου τους. 

Στο διάγραμμα αρχιτεκτονικής που ακολουθεί απεικονίζεται συνοπτικά ο τρόπος λει-
τουργίας της κατασκευής. 
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Εικόνα 3: Διάγγραμμα αρχιτεκτονικής της κατασκευής 

Τοποθέτηση χειριστηρίων 

Η τοποθέτηση των χειριστηρίων πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής 
από τον καθηγητή Πληροφορικής και τους μαθητές του κάθε σχολείου. Στο στάδιο 
αυτό υπήρξε σημαντική συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων σχολείων τόσο για την 
παροχή της απαραίτητης τεχνογνωσίας όσο και στην υλοποίησή του. Συγκεκριμένα, οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που ήδη είχαν υλοποιήσει το συγκεκριμένο στάδιο ανέ-
λαβαν να βοηθήσουν τα υπόλοιπα σχολεία και σε κάποιες περιπτώσεις (όπως τα σχο-
λεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) οι μαθητές ανέλαβαν να δημιουργήσουν την α-
παραίτητα για την κατασκευή πλακέτα αλλά και να τοποθετήσουν τα χειριστήρια. Τέ-
λος, ο έλεγχος της λειτουργίας των χειριστηρίων πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές 
στο μάθημα της Πληροφορικής. 

Διακόσμηση 

Η διακόσμηση της κατασκευής πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του κάθε σχο-
λείου. Σε αρκετές περιπτώσεις η συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων 
π.χ. με εικαστικό ήταν πολύτιμη για την υλοποίηση του συγκεκριμένου βήματος. Οι 
μαθητές είχαν τη δυνατότητα μέσα από το συγκεκριμένο έργο να εκφραστούν καλλι-
τεχνικά, να προτείνουν και να δημιουργήσουν τις δικές τους ιδέες μέσα από ένα χα-
ρούμενο και ομαδοσυνεργατικό κλίμα.  

Σχεδιασμός λογισμικού 

Η σημασία της διδασκαλίας του προγραμματισμού από επιστήμονες της Πληροφορι-
κής έχει διεθνώς αναγνωριστεί και επιβεβαιωθεί από μελέτες που αφορούν μαθητές 
που ανήκουν σε πολύ μικρές ηλικιακές ομάδες. Για το λόγο αυτό σε πολλά εκπαιδευ-
τικά συστήματα διαφόρων χωρών εισάγεται το μάθημα του προγραμματισμού από τα 
πρώτα κιόλας χρόνια της σχολικής ζωής ενός μαθητή. Μέσα από το συγκεκριμένο 
έργο, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του οι μαθητές διδάχθηκαν τις βασικές προ-
γραμματιστικές δομές, την έννοια του αντικειμένου και των γεγονότων καθώς και τη 
διαδικασία αλληλεπίδρασης των αντικειμένων και δημιούργησαν διαδραστικές εφαρ-
μογές μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής. Το περιβάλλον προγραμματισμού που 
χρησιμοποιήθηκε ήταν το Scratch 2.0. Οι μαθητές γνώρισαν τι είναι προγραμματισμός, 
την έννοια του αλγορίθμου και μέσα από το μάθημα της Πληροφορικής γνώρισαν τον 
τρόπο με τον οποίο μπορούν χρησιμοποιώντας δομημένα προγραμματιστικά σενάρια 
και βασικές λογικές δομές να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα. Έτσι από 
απλοί χρήστες εφαρμογών υπολογιστών μετατράπηκαν σε δημιουργούς-προγραμματι-
στές ενώ ταυτόχρονα διέκριναν τη σημαντική διαφορά που υπάρχει μεταξύ της απλής 
χρήσης H/Y και του προγραμματισμού. Μέσα από το στάδιο αυτό οι μαθητές είχαν τη 
δυνατότητα να εκφράσουν τη δημιουργική και κριτική τους ικανότητα και από απλοί 
χρήστες παιχνιδιών να εξελιχθούν σε δημιουργούς χρήσιμων και πρωτότυπων εφαρμο-
γών. Παράλληλα εξοικειώθηκαν με τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, μια 
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δεξιότητα πολύ σημαντική όχι μόνο για το μάθημα της Πληροφορικής και για το σχο-
λείο αλλά για τη ζωή τους. Οι περισσότερες εφαρμογές-παιχνίδια που δημιουργήθηκαν 
από τους μαθητές ανέβηκαν στον διαδικτυακό τόπο του έργου με σκοπό να υπάρχει 
ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των σχολείων και ανταλλαγή χρήσιμων και δια-
σκεδαστικών εφαρμογών. Το συγκεκριμένο βήμα αποτελεί ένα στάδιο το οποίο μπορεί 
να συνεχιστεί και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής δίνοντας τη δυνατότητα στους 
μαθητές καθώς εμβαθύνουν στον δημιουργικό κόσμο του προγραμματισμού, να δη-
μιουργούν όλο και πιο λειτουργικές και πλήρεις εφαρμογές-παιχνίδια με την προσθήκη 
νέων δυνατοτήτων. 

Η παρούσα κατάσταση 

Μέχρι σήμερα το έργο έχει υλοποιηθεί σε επτά (7) σχολεία ενώ έχουν εκφράσει την 
επιθυμία να δημιουργήσουν την κατασκευή μέσα στο σχολικό έτος 2017-18 και άλλα 
σχολεία. Χρησιμοποιώντας την online κοινότητα μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τη 
δυνατότητα να δουν και να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές που δημιούργησε το κάθε 
σχολείο και μέσα από ένα πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού να επιδιώξουν να κερδίσουν 
το «βραβείο» του σχολείου που κατάφερε να ανακυκλώσει τις περισσότερες συσκευές. 
Παράλληλα, μέσα από ένα δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων και μάθησης, 
και μέσα από τη συνεργασία οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί της εκπαιδευτικής κοινό-
τητας βελτιώνουν διαρκώς τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η σημαντική σημασία 
της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας η οποία μέσα από το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα επεκτείνεται εκτός της σχολικής μονάδας αποτέλεσε το βασικότερο θεμέλιο 
στη διαδικασία υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. 

Συμπεράσματα και μελλοντικές υλοποιήσεις 

Το έργο έχει σχεδιαστεί με τρόπο που παρέχει ευελιξία κατά τη διαδικασία της υλοποί-
ησης. Συγκεκριμένα το κάθε σχολείο μπορεί να δημιουργήσει παραλλαγή της προτει-
νόμενης κατασκευής που αφορά τόσο στο σχεδιασμό της καμπίνας, όσο και στη λει-
τουργικότητά της. Ανάλογα με τους στόχους του κάθε σχολείου η κατασκευή μπορεί 
να συμπεριλάβει ή όχι τις κατάλληλες πλακέτες που θα επιτρέπουν τη μέτρηση των 
υλικών που συλλέγονται. 

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές αποκομίζουν πολλαπλά οφέλη κα-
θώς αποκτούν σημαντικές γνώσεις Πληροφορικής και Τεχνολογίας, βελτιώνουν τις 
προγραμματιστικές τους δεξιότητες, κατανοούν την διαδικασία επίλυσης προβλημά-
των χρησιμοποιώντας την κριτική τους ικανότητα, ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν 
τη δημιουργική τους σκέψη και την ανάληψη πρωτοβουλίας, δουλεύουν ομαδοσυνερ-
γατικά και κατανοούν τη σημασία της ομαδικής εργασίας και της ανταλλαγής ιδεών η 
οποία επεκτείνεται εκτός των ορίων του κάθε σχολείου. Οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί 
αντίστοιχα μέσα από το κλίμα συνεργασίας που έχει καλλιεργηθεί δουλεύουν συνερ-
γατικά και ανταλλάζουν τεχνογνωσία με σκοπό την υλοποίηση αλλά και τη βελτίωση 
του συγκεκριμένου έργου. Παράλληλα, η σχολική μονάδα αποκτά μια χαμηλού κό-
στους κατασκευή που αποτελεί ένα ελκυστικό για τους μαθητές «εργαλείο» το οποίο 
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χρησιμοποιεί για να προωθήσει στη σχολική κοινότητα τις έννοιες της ανακύκλωσης 
και της επαναχρησιμοποίησης των «άχρηστων» υλικών. Τέλος η συμβολή των υπευ-
θύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της εκάστοτε διεύθυνσης αποτελεί ένα σημαντικό 
παράγοντα που θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ανακυκλώσι-
μων υλικών που συλλέγονται από το κάθε σχολείο.  
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Η Επαυξημένη και η Εικονική Πραγματικότητα ως οι Νέες Διαστάσεις στην Εκ-
παίδευση 

Σωτηρόπουλος I. Δημήτριος, Πίκουλα Ι. Φλωρεντία 
dsotiropoulos@uth.gr; f.pikoula@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρατίθεται μια καινοτόμος πρόταση αξιοποίησης εφαρμο-
γών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας στα πλαίσια διαθεματικής-διεπιστη-
μονικής διδασκαλίας που αφορά στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας της Τέχνης και 
της Φυσικής. Οι συνδιδάσκοντες με την πρόταση αυτή θέτουν ως στόχο να αναδείξουν 
αφενός την εν γένει παιδαγωγική αξία που προκύπτει από τη χρήση αυτών των τεχνο-
λογιών και αφετέρου να προσφέρουν ένα παράδειγμα καλής πρακτικής ένταξης τέτοιου 
είδους εφαρμογών στη σχολική ζωή. Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό περίγραμμα 
της πρότασης, καθώς και οι συνθήκες που οδήγησαν στον σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης στην τάξη. Στη συνέχεια, αναφέρονται τα διδα-
κτικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία και οι διδακτικοί 
στόχοι της εν λόγω διδασκαλίας. Ακολούθως, σε ανάπτυξη δίνεται η διδακτική προ-
σέγγιση που υιοθετήθηκε και τέλος μέσα από τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα 
της όλης εκπαιδευτικής παρέμβασης παρουσιάζεται η αξιολόγησή της. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαθεματική Διδασκαλία, Ιστορία της Τέχνης, Φυσική, Επαυξημένη 
Πραγματικότητα (AR), Εικονική Πραγματικότητα (VR) 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Γενικά, οι ψηφιακές εκπαιδευτικές τεχνολογίες είναι πια δομικό κομμάτι της σύγχρο-
νης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, με τις έρευνες να έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 
2013 και έπειτα και με προσφιλές πλέον αντικείμενο τη διδασκαλία της επιστήμης 
(Chen et al., 2017). Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες επικεντρώνονται στην εκπαιδευτική 
χρήση της επαυξημένης και της εικονικής πραγματικότητας διαμορφώνοντας ένα πλαί-
σιο εφαρμογών και υλοποιήσεων που κινούνται στον συνδυασμό αυτών των δύο τε-
χνολογιών. Όπως αναφέρουν και οι Cabero, & Barroso (2016), η επαυξημένη πραγμα-
τικότητα (AR) μπορεί να περιγραφεί ως «ο συνδυασμός ψηφιακών και φυσικών πλη-
ροφοριών σε πραγματικό χρόνο μέσω διαφόρων τεχνολογικών συσκευών». Αυτή ακρι-
βώς η πολλαπλή αναπαράσταση μέσω της ενίσχυσης σε πληροφορία του φυσικού κό-
σμου είναι σημαντική για την εκπαίδευση. Επιπλέον έρευνες (Sommerauer & Müller, 
2014, Zhang, et al., 2014) έχουν δείξει ότι η επαυξημένη πραγματικότητα δημιουργεί 
εμπειρίες που παραμένουν περισσότερο στη μνήμη από άλλα «παραδοσιακά» μέσα 
(βίντεο, παρουσιάσεις κλπ.). Στα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα η επαυξημένη πραγ-
ματικότητα έχει ελάχιστα αξιοποιηθεί, όπως αναφέρεται στην έρευνα των Γιασιράνη, 
& Σοφού (2016) και υπάρχει γι’ αυτόν τον λόγο ανάγκη και περιθώριο χρήσης τέτοιων 
εφαρμογών και υλοποιήσεων στο σχολικό περιβάλλον.  
  

851

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Εναύσματα για τη δημιουργία της διαθεματικής-διεπιστημονικής εκπαιδευτικής πα-
ρέμβασης στάθηκαν δύο στοιχεία: το βιβλίο του Arthur Miller, Αϊνστάιν, Πικάσο: Ο 
χώρος, ο χρόνος και η ομορφιά, και η διαδραστική έκθεση της Στέγης Γραμμάτων και 
Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση με τίτλο “Digital Revolution”, που έλαβε χώρα από τις 
20 Οκτωβρίου 2015 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2016 στην Αθήνα. Το συγκεκριμένο βι-
βλίο με γλαφυρό τρόπο περιγράφει τη ζωή των συγκεκριμένων και κορυφαίων προσω-
πικοτήτων και παράλληλα κάνει σημαντικές αναφορές στα ρεύματα της τέχνης και της 
επιστήμης που επικρατούσαν στην εποχή τους, προσπαθώντας να αναδείξει τους τρό-
πους σύνδεσης αυτών των δύο.  

Στη σύνδεση τέχνης και φυσικής σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, εκτός από το βιβλίο, συνέ-
βαλε και η επίσκεψη στην έκθεση Digital Revolution. Εκεί, ανάμεσα στα άλλα εκθέ-
ματα, υπήρχε έκθεμα επαυξημένης πραγματικότητας (AR) των καλλιτεχνών Gibson 
και Martelli που βοήθησε στην περαιτέρω διερεύνηση των σχετικών εφαρμογών (των 
ίδιων καλλιτεχνών), στις οποίες η τρισδιάστατη απεικόνιση συμπλέει με την εμβύθιση 
στην εικονική πραγματικότητα.  

Η συνδιδασκαλία αφορούσε σε μαθητές της Α´ Γυμνασίου και πραγματοποιήθηκε σε 
πέντε (5) τμήματα της τάξης αυτής, κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Βασικός στόχος 
της παρέμβασης ήταν να συνδυαστούν ποικίλα στοιχεία από τα δύο προαναφερθέντα 
μαθήματα, προκειμένου οι μαθητές να εξετάσουν τις διαστάσεις του πλάτους, του ύ-
ψους, του βάθους και του χρόνου, όπως αυτές παρουσιάστηκαν και διδάχτηκαν στο 
μάθημα της Φυσικής, από μία διαφορετική οπτική, αυτήν της Τέχνης. Εξετάσθηκε δη-
λαδή το πώς οι διαστάσεις της Φυσικής αποδόθηκαν ανά τους αιώνες, και ακόμη απο-
δίδονται, μέσα από την τέχνη της ζωγραφικής και τα ποικίλα καλλιτεχνικά ρεύματα. 
Κατά τον σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ως 
διδακτική προσέγγιση αυτή που εφαρμόζεται στα Φυσικά της πέμπτης και έκτης τάξης 
του Δημοτικού σχολείου αλλά και στο μάθημα της πρώτης Γυμνασίου, η «Φυσική με 
Πειράματα», και η οποία είναι ήδη γνωστή στους μαθητές της πρώτης τάξης Γυμνα-
σίου. Πρόκειται για το «Εκπαιδευτικό Πρότυπο» (ή «την Εκπαιδευτική/Επιστημονική 
Μεθοδολογία με Διερεύνηση») και αποτελεί μια παιδαγωγική προσέγγιση της ιστορικά 
καταξιωμένης επιστημονικής ερευνητικής μεθόδου (Καλκάνης κ.α., 2013), που για ευ-
κολία θα ονομάζουμε στη συνέχεια διερευνητική. 

Ισχυρό στοιχείο εμπλουτισμού της διαθεματικής προσέγγισης των δύο μαθημάτων α-
ποτελεί η χρήση δύο από τις πιο καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες: της επαυξημένης 
και της εικονικής πραγματικότητας. Στο σχολικό δε περιβάλλον, η τεχνολογία δύναται, 
εφόσον αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, να παράσχει πολλές επιλογές στον εκπαιδευτικό, 
προκειμένου εκείνος αφενός να εμπλουτίσει τη διδασκαλία του και αφετέρου να κε-
ντρίσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών. Όπως αναφέρουν, άλλωστε, 
οι Yuen & Johnson (2011), ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι έτοιμος να εξετάζει το 
τι υπάρχει στη διάθεσή του και να το χρησιμοποιεί δημιουργικά, ώστε συνεχώς να εξε-
λίσσεται εκπαιδευτικά. 
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Διδακτικοί Στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι (οι οποίοι είναι σύμφωνοι με την αναθεωρημένη ταξινομία του 
Bloom) της διδακτικής παρέμβασης που τέθηκαν ήταν οι εξής:  

1. Να ανακαλέσουν οι μαθητές τις διαστάσεις, τις οποίες είχαν μελετήσει στο μάθημα 
της Φυσικής.  

2. Να παρατηρήσουν τη σταδιακή κατά το πέρας των αιώνων, και ανάλογα με τα εκά-
στοτε καλλιτεχνικά ρεύματα, εφαρμογή και απόδοση των τεσσάρων διαστάσεων (πλά-
τος, ύψος, βάθος, χρόνος) στην τέχνη της ζωγραφικής.  

3. Να αντιληφθούν τις διαστάσεις που αποδίδονται στο εκάστοτε ζωγραφικό έργο τέ-
χνης.  

4. Να πειραματιστούν και να αξιοποιήσουν στα πλαίσια του μαθήματος τις εφαρμογές 
AR και VR, επεκτείνοντας τις εμπειρίες τους στις διαστάσεις του χώρου και του χρόνου 

Διδακτικό Υλικό και Ψηφιακά Μέσα 

Το διδακτικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, και το οποίo αξιοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της συνδιδασκαλίας, ήταν οι διαφάνειες, τα έντυπα Φύλλα Εργασίας και η 
Κάρτα Εξόδου (exit ticket), τα οποία είναι πρωτότυπα και σχεδιάστηκαν από τους συν-
διδάσκοντες. Ας σημειωθεί ότι τόσο τα έντυπα όσο και οι διαφάνειες της παρουσίασης 
του μαθήματος, εμπλουτίστηκαν με εποπτικό υλικό που αφορούσε σε προσχέδια ζω-
γράφων και πίνακες ζωγραφικής και το οποίο αντλήθηκε από καταλόγους εκθέσεων 
μουσείων ανά τον κόσμο (Smith, 1997, Laclotte & Cuzin, 2002) και μονογραφίες 
(Néret, 2004, Lucie-Smith, 1996, Panofsky, 1955, Lucie-Smith, 1996). 

Ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το διαδίκτυο, το οποίο και αξιοποιήθηκε 
για την προβολή των βίντεο, ο διαδραστικός πίνακας, καθώς επίσης φορητές συσκευές 
iPad και κινητά τηλέφωνα. Στις φορητές συσκευές ήταν εγκατεστημένες οι εφαρμογές 
επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας ΜΑΝ Α των καλλιτεχνών Gibson και 
Martelli, οι οποίες εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος, μιας και σχετίζονται με 
τις έννοιες χώρος, χρόνος και τέχνη. Με τη χρήση της εφαρμογής επαυξημένης πραγ-
ματικότητας ΜΑΝ AR ενισχύεται η πραγματικότητα με προσθήκη δεδομένων (από την 
τέχνη) στον χώρο και με τη χρήση της εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας ΜΑΝ 
VR γίνεται δυνατή η «εμβύθιση» σε μια άλλη πραγματικότητα χώρου με στοιχεία από 
την μοντέρνα τέχνη.  

Διδακτική Προσέγγιση και Εφαρμογή 

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται αναλυτική παρουσίαση της πορείας της εκπαιδευτικής 
παρέμβασης στηριγμένη στο πρότυπο σχεδίου μαθήματος που παρουσιάζεται στο βι-
βλίο του Μαυρόπουλου (2013). Η παρέμβαση ακολουθεί τη διερευνητική προσέγγιση, 
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όπως έχει ήδη αναφερθεί. 

 
Διδακτική Προ-

σέγγιση 
Διδακτικές Ενέργειες Διδασκόντων Μαθησιακές Ενέργειες  

Μαθητών 

Χρό-
νος 

(min) 

Έναυσμα Έναρξη βίντεο 

Παρακολουθούν το βίντεο - Αναρωτιού-
νται 

https://youtu.be/pigFSxi25qc 
3 

Υποθέσεις 
Ερωτήσεις και Παρακίνηση Μαθη-
τών να σκεφτούν για τις διαστάσεις 

στη Φυσική 

Συζητούν- Υποθέτουν 

Ανακαλούν πρότερες γνώσεις 

Απαντούν και διατυπώνουν υποθέσεις 

 

3 

Δραστηριότητα 1.  

Καθοδηγούμενη 
Διερεύνηση Εργα-

σία ανά ζεύγη 

Εφαρμογή των τεσσάρων διαστά-
σεων στην Τέχνη 

 Προβολή διδακτικού υλικού σε 
μορφή παρουσίασης  

(χρήση Power Point) 

Εξοικειώνονται σταδιακά με τις διαστά-
σεις στην Τέχνη συμπληρώνοντας ανά 

θρανίο το Φύλλο Εργασίας Ι 

 

8 

Δραστηριότητα 2. 
Εργασία ανά ζεύγη 

Προβολή Δραστηριότητας στον δια-
δραστικό πίνακα 

Βλέπουν στον πίνακα τα προβαλλόμενα. 
Συνεργάζονται - Βρίσκουν τις απαντήσεις 

στα ζητούμενα 

Επιλέγουν τις σωστές απαντήσεις στον 
διαδραστικό πίνακα 

 

5 

Δραστηριότητα 3. 
Φύλλα Εργασίας 

σε ομάδες 

Παρακίνηση και επίλυση τυχόν απο-
ριών 

Αξιοποιούν τις γνώσεις τους 

συμπληρώνοντας σε ομάδες των δυο μα-
θητών το Φύλλο Εργασίας ΙI 

5 

Δραστηριότητα 4. 
Ελεύθερη Διερεύ-

νηση 

 

Χρήση των εφαρμογών ΜΑΝ Α 

VR και AR 

Χρήση της εφαρμογής AR (σε κινητά) και 
VR (iPad) 

Συζήτηση για τις διαστάσεις με βάση αυ-
τών που βιώνουν 

12 

Συμπεράσματα Σύνοψη όσων συζητήθηκαν Παγιώνουν τις νέες γνώσεις 5 

Γενίκευση Ανάγνωση κειμένου Περαιτέρω Σκέψη 1 

Αξιολόγηση  Έλεγχος εμπέδωσης γνώσεων με 
χρήση της κάρτας εξόδου 

Συμπληρώνουν ατομικά την κάρτα εξό-
δου 

(Exit ticket) 

3 

Πίνακας 1. Σχέδιο Μαθήματος 

Αναλυτικότερα, κατά την έναρξη της διδακτικής ώρας ως αφόρμηση, οι μαθητές πα-
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ρακολούθησαν ένα βίντεο από το διαδίκτυο (https://youtu.be/pigFSxi25qc), προκειμέ-
νου να αρχίσουν να σχηματίζουν τις πρώτες σκέψεις τους πάνω στο θέμα της ύπαρξης 
των διαστάσεων στη ζωγραφική. Σε συνδυασμό με τις ερωτήσεις που έκαναν οι διδά-
σκοντες, οι μαθητές ανακάλεσαν τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις τους για τις διαστάσεις 
από το μάθημα της Φυσικής και διαπίστωσαν ότι οι διαστάσεις της Φυσικής (χώρος 
και χρόνος) είναι έννοιες με συνεχή και έντονη παρουσία στα έργα των ζωγράφων. Στη 
συνέχεια, ακολούθησαν οι δραστηριότητες των μαθητών· προβολή διαφανειών, με πα-
ράλληλη από εκείνους συμπλήρωση του ατομικού φύλλου εργασίας, προκειμένου 
μέσω της καθοδηγούμενης διερεύνησης να εξοικειωθούν σταδιακά με την εφαρμογή 
των τεσσάρων διαστάσεων της Φυσικής στη ζωγραφική, με αφετηρία τον κόσμο της 
αρχαιότητας και στη συνέχεια αυτόν την Αναγέννησης, του μπαρόκ, και ακολούθως τα 
ρεύματα του ιμπρεσιονισμού, του ρεαλισμού και του υπερρεαλισμού. 

Στο επόμενο στάδιο, οι μαθητές σε ομάδες των δυο (ανά θρανίο) και συνεργαζόμενοι, 
με παράλληλη καθοδήγηση και στήριξη από τους διδάσκοντες, συμπλήρωσαν δεύτερο 
φύλλο εργασίας, βάσει προβαλλομένων στον διαδραστικό πίνακα διαφανειών, προκει-
μένου να παγιωθεί η νέα γνώση τους και ακολούθως συζήτησαν με τους διδάσκοντες, 
ώστε να επιλυθούν τυχόν προβλήματα παρανόησης και να διασαφηνιστούν έννοιες που 
ενδεχομένως δεν είχαν καταστεί απόλυτα σαφείς στους μαθητές. Έπειτα από τη συζή-
τηση αξιοποιήθηκαν με μια ελεύθερου τύπου διερεύνηση από τους μαθητές, οι εφαρ-
μογές MAN A. AR και ΜΑΝ Α VR. 

 

Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από την εφαρμογή VR που εμφανίζεται στην οθόνη (G/M®) 

 

Εικόνα 2 Τα trigger objects της εφαρμογής εκτυπωμένα και προς χρήση (G/M®) 

 Η εφαρμογή της επαυξημένης πραγματικότητας ήταν εγκατεστημένη στις κινητές συ-
σκευές (iPads και στα «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα) και έδωσε, με χρήση των trigger 
objects (Εικόνα 2), τη δυνατότητα της επέκτασης των τριών διαστάσεων με τις νέες 
πληροφορίες που προσθέτει η εφαρμογή στην οθόνη των συσκευών που είναι εγκατε-
στημένη. Οι μαθητές, έτσι, επέκτειναν την άποψή τους και τις εμπειρίες τους για τις 
διαστάσεις με μια «ενδιάμεση» διάσταση μεταξύ πραγματικότητας και εικονικής, πά-
ντα με θέμα και αντικείμενο την τέχνη και τις δημιουργίες των καλλιτεχνών. Τα κινητά 
τηλέφωνα τοποθετήθηκαν σε γυαλιά εικονικής πραγματικότητας (VR), κάποια από τα 
οποία είχαν κατασκευάσει συμμαθητές των παιδιών στον όμιλο STEaM του σχολείου 
μας. Η εφαρμογή «βυθίζει» τους μαθητές σε έναν νέο χώρο, όπου κυρίαρχες είναι οι 
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κινούμενες μορφές των καλλιτεχνών Gibson και Martelli (εικόνα 1) και ο μαθητής το-
ποθετείται με αυτόν τον τρόπο στο κέντρο του χώρου των τριών διαστάσεων και από 
απλός θεατής έργων τέχνης (στις πρώτες δραστηριότητες του μαθήματος) καθίσταται 
ενεργός συμμετέχων στο νέο περιβάλλον, αλληλεπιδρώντας με τον χώρο και τα εικο-
νικά κινούμενα έργα.  

Στη σελίδα 235 του βιβλίου Αϊνστάιν-Πικάσο (Miller, 2002) παρατίθεται μια φράση 
του Πικάσο: «το ατελιέ του ζωγράφου πρέπει να είναι επιστημονικό εργαστήριο. Εκεί 
δεν κάνει κανείς τέχνη σαν να είναι μαϊμού αλλά εφευρίσκει. Η ζωγραφική είναι παι-
χνίδι του νου». Το συγκεκριμένο απόσπασμα αναγνώσθηκε στο τέλος της παρέμβασης 
για να ενισχυθεί περαιτέρω η σύνδεση τέχνης και επιστήμης, να γίνει σαφής η ύπαρξη 
ενός κοινού «παιχνιδιού» για την αναπαράσταση της πραγματικότητας που χαρακτη-
ρίζει καλλιτέχνες και επιστήμονες αλλά και για να δώσει τροφή για σκέψη στους μα-
θητές ώστε να ασχοληθούν και μετά την διδακτική παρέμβαση με την ειδική αυτή 
σχέση.  

Στο τέλος της διδακτικής ώρας πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση από τους μαθητές 
της κάρτας εξόδου (Παράρτημα Ι), προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία αξιολό-
γησης για τη διδασκαλία αλλά και για τον βαθμό κατανόησης των μαθητών, στοιχεία 
που δείχνουν την επιτυχημένη διδακτική αποτελεσματικότητα της παρέμβασης. 

Αποτελέσματα 

Από την μελέτη των δύο φύλλων εργασίας (ατομικό και κατά ζεύγη) αλλά και από τη 
συμπλήρωση της ατομικής κάρτας εξόδου (exit ticket), επιβεβαιώθηκε από τις απαντή-
σεις σε αυτά (γεγονός που αποτελεί αντικείμενο μιας άλλης εργασίας) ότι οι μαθητές 
είχαν αφομοιώσει επιτυχώς τη νέα γνώση.  

Επιπρόσθετα, ως προς την εν γένει διαδικασία οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά καθ’ 
όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης και γνώριζαν τις επόμενες φάσεις της διε-
ρευνητικής διαδικασίας μιας και τους είναι γνωστή ως διδακτική προσέγγιση και από 
το μάθημα της Φυσικής στην πρώτη Γυμνασίου και από τα Φυσικά του Δημοτικού.  

Αναφορικά με τη χρήση των διαφόρων εποπτικών μέσων, που έχουν ήδη αναφερθεί, 
αυτή πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Ήσσονος σημασίας 
μόνον δυσκολία παρουσιάστηκε σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη χρήση των κινητών 
συσκευών, καθώς δυστυχώς δεν επαρκούσαν σε αριθμό για τάξεις με 25-28 μαθητές. 
Η διάθεση, όμως, των μαθητών ήταν τέτοια που πολύ γρήγορα οι συσκευές άλλαζαν 
χέρια και μάτια, ώστε να μπορέσουν όλοι να δουν και να βιώσουν την εμπειρία.  

Εξαιρετικής αξίας στοιχείο από την όλη παρέμβαση ήταν σίγουρα η ενθουσιώδης και 
καθολική συμμετοχή των μαθητών, η οποία, μάλιστα, κατέληξε και σε χειροκροτήματα 
τις περισσότερες φορές. Αναφέρεται ενδεικτικά το συγκεκριμένο γεγονός, γιατί ο εν-
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θουσιασμός αυτός συνοδευόταν από χαμόγελα και ζωηρή διαλογική συζήτηση στο τέ-
λος της ώρας από τους μαθητές, οι οποίοι επιπλέον ζητούσαν έντονα να επαναληφθεί 
η διαδικασία.  

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές ευχαριστήθηκαν, απέκτησαν νέες γνώσεις και ήλθαν σε επαφή με άγνωστες 
έως τότε σε εκείνους έννοιες, όπως τα καλλιτεχνικά ρεύματα του ιμπρεσιονισμού και 
του υπερρεαλισμού. Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν ατομικά και σε ομάδες με τις δρα-
στηριότητες. Η αιτία δεν ήταν μόνο το ισορροπημένο μείγμα χρήσης των καινοτόμων 
τεχνολογιών επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, που προδήλως ενίσχυσε το 
κίνητρό τους για συμμετοχή, αλλά και η πρωτότυπη ιδέα της συσχέτισης επιστήμης και 
τέχνης που τους κέντρισε το ενδιαφέρον να ασχοληθούν ατομικά και ομαδικά.  

Στην παρέμβαση διαπιστώθηκε κάτι που περιγράφεται και στην έρευνα των Dunleavy 
et al. (2009), ότι δηλαδή η επαυξημένη πραγματικότητα έχει τη μοναδική ικανότητα να 
δημιουργεί καθηλωτικά υβριδικά μαθησιακά περιβάλλοντα βοηθώντας τους μαθητές 
να καλλιεργούν δεξιότητες που σχετίζονται με την κριτική σκέψη και την επικοινωνία 
με τους συμμαθητές τους.  

Το σημαντικότερο συμπέρασμα, που προκύπτει από αυτήν αλλά και άλλες αντίστοιχες 
διδασκαλίες με χρήση των συγκεκριμένων τεχνολογιών, είναι ότι όσο περισσότερο α-
ξιοποιείται η εν λόγω τεχνολογία κατά τη διδακτική προσέγγιση, με όποιες μορφές και 
αν υλοποιείται αυτό, τόσο πιο ζωηρό εμφανίζεται το ενδιαφέρον συμμετοχής εκ μέρους 
των μαθητών. Έτσι, οι καινοτόμες αυτές τεχνολογίες φαίνεται να προσφέρουν ένα από 
τα σημαντικότερα ίσως στοιχεία για μάθηση: το κίνητρο. Επιπλέον, οι μαθητές αξιο-
ποιώντας οικεία σε αυτούς τεχνολογικά μέσα, μπορούν να προσεγγίσουν έννοιες αφη-
ρημένες, όπως η απόδοση του χωροχρόνου στην τέχνη και να διερευνήσουν περαιτέρω 
με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τη νέα γνώση.  

Σαφώς η εν λόγω διδακτική διαδικασία μπορεί να δεχτεί βελτιώσεις και εμπλουτισμό 
στο μέλλον, καθώς παράλληλα με τις τεχνολογικές καινοτομίες που εξελίσσονται, αυ-
ξάνονται ή και διαφοροποιούνται οι ανάγκες των μαθητών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
στον επόμενο κύκλο των διδακτικών παρεμβάσεων (συνδιδασκαλιών) θα προστεθεί 
μια εφαρμογή iPad, με αντικείμενο την «Έναστρη Νύχτα» του Van Gogh (Stary Night), 
κατά την οποία μετά την «εμβύθιση» στις διαστάσεις (στην τέταρτη δραστηριότητα), 
ο χρήστης δύναται να «ελέγχει», τον χώρο και τον χρόνο μέσα από τις αλλαγές που 
πραγματοποιεί μέσω της εφαρμογής, στον (εικονικό) πίνακα του ζωγράφου. Τέλος, ση-
μειώνεται ότι στις φετινές συνδιδασκαλίες θα προστεθούν ερωτηματολόγια για να με-
λετηθούν κάποιες παράμετροι σχετίζονται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας διδα-
σκαλίας, όπως η τόνωση της διάθεσης των μαθητών να ασχοληθούν με την τέχνη, την 
επιστήμη, την πληροφορική και την τεχνολογία. 

Εν κατακλείδι, γίνεται κατανοητό ότι οι καινοτόμες τεχνολογίες της εικονικής και της 
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επαυξημένης πραγματικότητας, με τον έντονα εμπειρικό χαρακτήρα τους και τις ποι-
κίλες δυνατότητες που αυτές παρέχουν, μπορούν να προσφέρουν νέες διαστάσεις ε-
φαρμογής στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω φυσικά της διερευνητικής εκπαιδευτι-
κής προσέγγισης και των κατάλληλων δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται με 
τη σταδιακή και ομαλή εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών με αυτές. 

Παράρτημα Ι. Κάρτα Εξόδου 

 Να χαρακτηρίσετε ως Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) τις ακόλουθες προτάσεις: 

α. Η διάσταση που αποδόθηκε πρώτη στη ζωγραφική ήταν εκείνη του βάθους. ___ 

β. Το βάθος στην Τέχνη ονομάζεται και προοπτική. ___ 

γ. Στη ζωγραφική των αρχαίων χρόνων οι αγγειογράφοι απέδωσαν αρχικά τις διαστά-
σεις του πλάτους και του ύψους. ___ 

δ. Με το ρεύμα του Ιμπρεσιονισμού έγιναν οι πρώτες απόπειρες να αποδοθεί ο χρόνος 
ως διάσταση. ___ 
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Η επιχειρηματικότητα στο σχολείο: Σύγχρονη αναγκαιότητα ή υπονόμευση της 
παιδείας; 

Ντάικος Νικόλαος  
Msc, Υποψήφιος Διδάκτορας 

nickdaik@yahoo.gr 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, γίνονται συζητήσεις και διεξάγονται πιλοτικές έρευνες σχετικά 
με την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση. Πολλοί είναι οι λόγοι που 
οδηγούν προς αυτή την προσπάθεια, και σημαντικότερος όλων η ραγδαία ανάπτυξη 
προηγμένων μορφών τεχνολογίας, με τη συνακόλουθη αύξηση της γνώσης. Τα ερωτή-
ματα που ανακύπτουν σχετίζονται με τον τρόπο εισαγωγής αυτού του νέου πεδίου στην 
εκπαίδευση, τη σκοπιμότητά του ή μη, τον τρόπο διδασκαλίας του και τα πιθανά μα-
θησιακά αποτελέσματά του. Ωστόσο, στη χώρα μας λίγες ουσιαστικές αλλαγές και με-
ταρρυθμίσεις έχουν γίνει στο σχολικό πρόγραμμα προς την υλοποίηση ενός τέτοιου 
ολοκληρωμένου σχεδίου. Η παρούσα εργασία στοχεύει να καταδείξει (μέσω βιβλιο-
γραφικής ανασκόπησης) ότι η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση 
είναι μια αναγκαιότητα της εποχής μας, να ανιχνεύσει τους παράγοντες που δρουν α-
νασταλτικά, και να εξηγήσει γιατί πρέπει να ενθαρρυνθεί η πραγματική αλλαγή νοο-
τροπίας υπέρ της επιχειρηματικότητας, αλλαγή η οποία θα πρέπει να ξεκινά με δράσεις 
προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος από τις πρώτες κιόλας βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: καινοτομία, επιχειρηματικότητα, διεπιστημονικότητα, τεχνολογία. 

Εισαγωγή 

Στις μεταβιομηχανικές (post-industrial) κοινωνίες του 21ου αιώνα όπως τις περιέγραψε 
ο Bell (1974), οι ραγδαίες μεταβολές στους τομείς της τεχνολογίας και της επιστήμης 
επηρεάζουν δραστικά όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και, αναπόφευκτα, την εκ-
παίδευση. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η γνώση αναδεικνύεται ως η νέα 
δύναμη που κινεί τα νήματα της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η εκπαί-
δευση, η διά βίου μάθηση και η προσαρμοστικότητα στις ολοένα μεταβαλλόμενες συν-
θήκες της αγοράς εργασίας διαδραματίζουν σήμερα ρόλο πολύ πιο σημαντικό απ’ ό,τι 
στο παρελθόν. Έτσι, τα άτομα μέσα στις κοινωνίες αυτές επιδιώκουν να αποκτήσουν 
ανεπτυγμένες ικανότητες και να αναπτύξουν με κάθε τρόπο την εφευρετικότητά τους, 
είτε σε δημιουργικές είτε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.  

Η παραγωγή και η διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας αποτελεί το βασικό και 
κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνίας της γνώσης, γεγονός που την ανάγει σε ιδιαίτερο 
και αυτοτελή κοινωνιακό τύπο, εντελώς διαφορετικό από την απλή βιομηχανική και/ή 
εμπορική κοινωνία (Τσαούσης, 2009). Αυτή η νέα κοινωνική και οικονομική πραγμα-
τικότητα καταδεικνύει και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό: τον πρωτεύοντα ρόλο της 
γνώσης ως βασικού συστατικού στοιχείου της προσωπικής εξέλιξης και κοινωνικής 
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ανάπτυξης του ατόμου. Μέσα σε μια κοινωνία της γνώσης, απαιτείται πλέον η ανά-
πτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων όπως: συνεργασίας, επικοινωνίας, προσαρμοστικότητας, 
ανεκτικότητας (υπό την έννοια της ευρύτητας πνεύματος και αποδοχής του διαφορετι-
κού), ταχείας αντίδρασης σε προκλήσεις, ευρηματικότητας και καινοτομίας, ανάληψης 
πρωτοβουλιών, λήψης αποφάσεων και διαχείρισης επιλογών.  

Στο πλαίσιο αυτό, ένας βασικός παράγοντας που θα πρέπει να καλλιεργηθεί και να 
αναπτυχθεί και στο χώρο της εκπαίδευσης είναι εκείνος της επιχειρηματικότητας. Θα 
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εξαρχής ότι η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση δεν συν-
δέεται αποκλειστικά και μόνο με την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Όπως θα 
δειχθεί στη συνέχεια, το επιχειρηματικό πνεύμα δεν είναι απαραίτητο μόνο στους ενή-
λικες επιχειρηματίες για το στήσιμο μιας επιχείρησης. Το διακύβευμα δηλαδή για το 
σημερινό σχολείο, το οποίο είναι ήδη ενταγμένο στο περιβάλλον των τεχνολογιών πλη-
ροφόρησης και στην κοινωνία της γνώσης, δεν είναι τόσο να μάθει ο μαθητής πώς να 
γίνει καλός διαχειριστής αυτής της γνώσης και αυτών των νέων τεχνολογιών, αλλά πώς 
θα αποκτήσει την ικανότητα να αξιοποιεί τη γνώση κριτικά, αναλυτικά και συνθετικά, 
ώστε να παράγει καινούργιες ιδέες και να συμβάλλει στην ανανέωση και την εξέλιξη 
της υπάρχουσας γνώσης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που υπεισέρχεται η έννοια 
της επιχειρηματικότητας ως μορφωτικού αγαθού. Θα πρέπει όμως να διασαφηνίσουμε 
τον όρο «επιχειρηματικότητα», προκειμένου να κατανοήσουμε τι αξιακό και παιδαγω-
γικό φορτίο έχει.  

Ορισμός και εννοιολογικές προεκτάσεις 

Ένας περιεκτικός ορισμός ο οποίος, σε συμφωνία με τα παραπάνω, δίνει το περιεχό-
μενο της επιχειρηματικότητας είναι ο ακόλουθος: Η «επιχειρηματικότητα» προέρχεται 
από το ρήμα επιχειρώ που σημαίνει ενεργώ με συγκεκριμένο στόχο. Στόχος είναι η 
δημιουργία και διάθεση μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να υπάρχει βε-
βαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας και αυτό επιτυγχάνεται με την 
κινητοποίηση όλων των απαραίτητων διαθέσιμων πόρων. Επιχειρηματικότητα επίσης 
είναι η προσεκτική ανάλυση (με ποιον τρόπο, από ποιον και με τι επιπτώσεις) της δια-
δικασίας ανακάλυψης ευκαιριών, της αξιολόγησης και αξιοποίησής τους (Μπουρλετί-
δης κ.ά., 2012). Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει ότι η επιχειρηματικότητα ουσια-
στικά σχετίζεται με κάποιες θεμελιώδεις μαθησιακές διαδικασίες όπως είναι η ανά-
πτυξη της αυτογνωσίας, της κριτικής σκέψης, των δυνατοτήτων επιλογής, της ανάλη-
ψης πρωτοβουλιών και της λήψης αποφάσεων, της διαχείρισης χρόνου κ.λπ. Με την 
επιχειρηματικότητα ο άνθρωπος «επιχειρεί»: δηλαδή προσπαθεί να κάνει κάτι καινούρ-
γιο, κάτι δημιουργικό.  

Με άλλα λόγια, επιχειρηματικότητα είναι κυρίως η ανίχνευση και η κινητοποίηση των 
ταλέντων και των δυνατοτήτων για έκφραση και δημιουργία. Είναι οι επιστημονικές 
γνώσεις και οι έξυπνες ιδέες μεταμορφωμένες σε καινοτόμες εφαρμογές. Είναι η υπέρ-
βαση των αναστολών μπροστά στο ενδεχόμενο της αποτυχίας. Είναι, ευρύτερα, η 
τόλμη για συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι. Η συμμετοχή 
αυτή, πρόταγμα κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, προϋποθέτει την ουσιαστική 
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κατανόηση του τι συμβαίνει και γιατί, και μάλιστα ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Η δε 
διαμόρφωση άποψης για το τι διαδραματίζεται διεθνώς συναρτάται άμεσα με μια ευ-
ρύτερη παιδεία, η οποία επιτρέπει την κατανόηση της οικονομικής συνιστώσας στα 
πολιτικά δρώμενα (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). 

Ανασταλτικοί παράγοντες 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τους παράγοντες οι οποίοι δρουν ανασταλ-
τικά μέχρι τώρα στην προσπάθεια εισαγωγής της επιχειρηματικής λογικής στην εκπαί-
δευση. Ίσως ο κυριότερος είναι η αρνητική αντίληψης της κοινωνίας για το επιχειρείν 
(κυρίως της ελληνικής). Στην Ελλάδα των τελευταίων δεκαετιών, οι γονείς παρότρυναν 
τα παιδιά τους να γίνουν υπάλληλοι και κυρίως στο δημόσιο τομέα, όπου θα απολάμ-
βαναν τη μονιμότητα. Ελάχιστοι τα παρότρυναν να γίνουν δημιουργικά άτομα για την 
κοινωνία. Επρόκειτο για μια σαθρή λογική που σχεδόν εκμηδένιζε τη δημιουργικότητα 
των νέων. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν μάθαμε να κάνουμε όνειρα προς την επιτυχία, 
αλλά κυρίως μάθαμε πώς να «βολευόμαστε». Αυτή η νοοτροπία καταδίκασε σε λή-
θαργο το επιχειρηματικό μυαλό του Έλληνα (Παπαναστασόπουλος, 2005). Δεν θα ή-
ταν όμως υπερβολή να πούμε ότι οι Έλληνες φημίζονταν για το επιχειρείν (κυρίως το 
εμπορικό) από την αρχαιότητα (Μιχιώτης και Οικονόμου, 2006). 

Η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση έλαβε αρνητικό πρόσημο λόγω και του ιδεο-
λογικού περιεχομένου που της προσδόθηκε: σχεδόν ταυτίστηκε με τον καπιταλισμό, 
αν και όχι με τις πιο επιθετικές εκφράσεις του, με τη μεγιστοποίηση του κέρδους και 
τον ανταγωνισμό (Νούτσος, χ.η.). Επίσης, θεωρήθηκε επικίνδυνη διότι συνδέθηκε με 
την ιδιωτικοποίηση και την κακώς εννοούμενη παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, σήμερα πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά η επιχειρηματικότητα αποτελεί διέξοδο για τους νέους 
ανθρώπους, οι οποίοι επιζητούν απεγνωσμένα την οικονομική τους ανεξαρτησία και 
τον απεγκλωβισμό τους από την ανέχεια στην οποία βρίσκονται λόγω της οικονομικής 
κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Μέσα λοιπόν από την εξοικείωση με τον επιχειρη-
ματικό στίβο, η νέα γενιά θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει και να προωθήσει τις 
καινοτόμες ιδέες της, μεταβαίνοντας από το στάδιο της αρχικής σύλληψης της ιδέας, 
στην υλοποίησή της. Η παρούσα οικονομική και κοινωνική κρίση όχι μόνο δεν πρέπει 
να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαί-
δευση, αλλά αντίθετα θα πρέπει να δώσει ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση. 

Επίσης, πολλοί θεωρούν ότι η εισαγωγή της έννοιας της επιχειρηματικότητας στο σχο-
λείο θα αποτελέσει υποβάθμιση της παιδείας, υπό την έννοια ότι θα απομακρύνει από 
τις θεμελιώδεις ανθρωπιστικές αρχές της και θα εισάγει τον κίνδυνο της εμπορευματο-
ποίησής της. Μπορούμε απλώς να αντιτάξουμε ότι η από δεκαετίες παραγωγή πτυχιού-
χων ανέργων εικονογραφεί την ανεπάρκεια του υπάρχοντος εκπαιδευτικού μας συστή-
ματος: Η μετατροπή του πτυχίου σε εισιτήριο για μία θέση στο Δημόσιο σηματοδοτεί 
την υποβάθμιση της ελληνικής παιδείας. Το ίδιο κάνει και ο επαγγελματικός ρατσισμός 
που καλλιεργείται χρόνια τώρα: ο υδραυλικός, ο ηλεκτρολόγος, ο μαραγκός, και τόσα 
άλλα επαγγέλματα, στα χρόνια της ελληνικής ευδαιμονίας υπέπεσαν στο περιθώριο της 
κοινωνικής αναγνώρισης ως αναπόφευκτες επαγγελματικές επιλογές για τα παιδιά που 
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«δεν έπαιρναν τα γράμματα», ενώ σε άλλες κοινωνίες, και ειδικότερα στη γερμανική, 
έχουν τη δική τους κοινωνική και οικονομική βαρύτητα και καταξίωση (Κοψίνη, 
2013). 

Η ελληνική παιδεία πρέπει να συνδεθεί με την κοινωνία της γνώσης και την αγορά 
εργασίας, παρέχοντας στους μαθητές τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις δημιουργι-
κές απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Η σύνδεση αυτή δεν υποκαθιστά τις ακαδημα-
ϊκές γνώσεις και ικανότητες, αλλά αναδεικνύει ως εξίσου σημαντικό το επιχειρηματικό 
πνεύμα και δεξιότητες. Και αυτός ακριβώς ο αναβαθμισμένος ρόλος του σχολείου είναι 
που θα κάνει τη διαφορά και στο αξιακό σύστημα της κοινωνίας. 

Επιχειρηματικότητα και παιδαγωγική επιστήμη 

Στόχος της εκπαίδευσης σήμερα δεν θα έπρεπε να είναι πώς να καταστήσει κάθε παιδί 
«έτοιμο για το πανεπιστήμιο», αλλά «έτοιμο για καινοτομία»: έτοιμο να προσθέσει α-
ξία σε οτιδήποτε κάνει. Καθώς σήμερα η γνώση είναι διαθέσιμη σε κάθε συσκευή συν-
δεδεμένη με το Διαδίκτυο, αυτά που γνωρίζουμε μετρούν λιγότερο σε σχέση με αυτά 
που μπορούμε να κάνουμε με όσα γνωρίζουμε. Η ικανότητα για καινοτομία –η ικανό-
τητα να λύνουμε δημιουργικά τα προβλήματα ή να φέρνουμε στο φως νέες δυνατότη-
τες– και οι δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η συνεργασία είναι 
πολύ πιο σημαντικές από την ακαδημαϊκή γνώση. Για τις προηγούμενες γενιές, η κα-
τάσταση ήταν απλή: Έπρεπε απλώς να «βρούμε» μια δουλειά. Τα σημερινά παιδιά, 
όμως, θα πρέπει να «εφεύρουν» μια δουλειά. Σίγουρα, τα πιο τυχερά θα βρουν κάποια 
δουλειά, αλλά ακόμη και αυτά θα πρέπει να επανεφευρίσκουν και να αναδιοργανώνουν 
συνεχώς αυτήν τη δουλειά πολύ πιο συχνά από τους γονείς τους, αν θέλουν να προο-
δεύσουν στο πεδίο που επέλεξαν. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ετήσια Έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη για το έτος 2012 
(EACEA/Eurydice, 2012α), αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική σπουδαιότητα της επι-
χειρηματικότητας, την περιέλαβε στις εγκάρσιες δεξιότητες οι οποίες πρέπει άμεσα να 
ενισχυθούν σε σχέση με τις παραδοσιακές ικανότητες που βασίζονται στον γνωστικό 
κλάδο. Τη συσχέτισε μάλιστα πολύ εύστοχα με δύο άλλες εγκάρσιες δεξιότητες (τις 
ψηφιακές και τις σχετιζόμενες με την ιδιότητα του πολίτη), οι οποίες θεωρούνται απα-
ραίτητες για την ατομική ολοκλήρωση και εξέλιξη, την ενεργοποίηση του πολίτη, την 
κοινωνική ένταξη και την απασχόληση, στοιχεία απαραίτητα σε μια διεθνώς ανταγω-
νιστική και γνωσιοκεντρική κοινωνία. 

Διδάσκοντας την επιχειρηματικότητα 

Πού πρέπει λοιπόν να εστιάσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σήμερα ώστε να εισαχθεί 
αποτελεσματικά η έννοια της επιχειρηματικότητας; Είναι αυτή καθ’ εαυτήν η επιχει-
ρηματικότητα διδακτή και, αν ναι, πώς; Σήμερα διδάσκουμε και εξετάζουμε πράγματα 
για τα οποία οι περισσότεροι μαθητές δεν ενδιαφέρονται και πληροφορίες που μπορούν 
να τις βρουν εύκολα στο Google και θα τις ξεχάσουν μόλις τελειώσουν οι εξετάσεις, 
υποστηρίζει ο Wagner (2012). Mία από τις κυριότερες προτεραιότητές μας είναι να 
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φανταστούμε εκ νέου τα σχολεία του 21ου αιώνα: Πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο 
στο να διδάξουμε την ικανότητα και τη θέληση για μάθηση, αλλά και να φέρουμε μέσα 
στη σχολική τάξη τα τρία πιο ισχυρά συστατικά της εσωτερικής κινητοποίησης: παι-
χνίδι, πάθος, στόχευση. Η ίδια η επιχειρηματικότητα δεν είναι δυνατόν να διδαχθεί στο 
σχολείο. Το ζητούμενο όμως είναι να διδαχθούν οι έννοιες και οι αρχές στις οποίες 
στηρίζεται: η καινοτομία, η συνεργασία, η ανακάλυψη, η ανάληψη πρωτοβουλιών και 
ρίσκου, η μετατροπή οποιωνδήποτε διαθέσιμων πόρων σε πρακτικές εφαρμογές, η σω-
στή κατανομή του χρόνου, η αποδοχή της αποτυχίας, ο επαναπροσδιορισμός της πο-
ρείας, η οικοδόμηση ικανοτήτων διαπραγμάτευσης. Όλα αυτά βεβαίως απαιτούν κα-
ταρχάς νέες παιδαγωγικές μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία 
της επιχειρηματικότητας και, δεύτερον, τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλέγματος 
δράσεων, τμήμα μόνο των οποίων αποτελεί η διδασκαλία συμβατικού τύπου (Τζερεμές 
και Σκάγιαννης, 2009). Ως κοινωνία οφείλουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες σε κάθε 
παιδί να δημιουργεί από το τίποτα: Να βλέπει ευκαιρίες εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν το 
ακατόρθωτο και το χάος. Να κοινωνικοποιείται ικανοποιώντας τις ικανότητές του. Να 
εξοικονομά τα χρήματά του. Να εργάζεται έξυπνα. Η καλλιέργεια του επιχειρηματικού 
πνεύματος οδηγεί το μαθητή να ξεπεράσει τα στερεότυπά του και να κατανοήσει τον 
τρόπο σκέψης και λειτουργίας ενός επιχειρηματία και τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εκπαίδευση για την επιχειρηματι-
κότητα έχει αναγνωριστεί ρητά στα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης πολλών ευρωπαϊκών χωρών εδώ και αρκετά χρόνια (EACEA/Eurydice, 2012β). 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας, οι μισές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη 
δρομολογήσει εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εκ-
παίδευσης για την επιχειρηματικότητα. Μολονότι η επιχειρηματικότητα δεν διδάσκε-
ται ως χωριστό μάθημα στα σχολεία, πολλές χώρες έχουν καθορίσει συγκεκριμένα μα-
θησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότη-
τες, όπως είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, η τολμηρή στάση και η δημιουργικότητα. 

Λόγω της σημασίας της επιχειρηματικότητας, αλλά και των στρεβλώσεών της, κρίνεται 
ιδιαίτερα επιτακτική η προσεκτική προσέγγιση του θέματος. Η γαλούχηση του επιχει-
ρηματικού πνεύματος είναι καλό να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της μάθησης και να 
συνεχίζεται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η εκπαίδευση αυτή διευκολύνει αφε-
νός τους μελλοντικούς επιχειρηματίες να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση και τις απα-
ραίτητες δεξιότητές τους και αφετέρου τους μελλοντικούς εργαζομένους να γνωρίσουν 
τις λειτουργίες μιας μικρής επιχείρησης αλλά και να κατανοήσουν τα προβλήματα του 
μελλοντικού εργοδότη τους. 

Ο/η επιχειρηματίας δεν επιδιώκει την τελειότητα αλλά την επιτυχία, δεν φοβάται το 
λάθος αλλά διδάσκεται απ’ αυτό, δεν επιδιώκει να διατηρεί τον έλεγχο, αλλά προσπα-
θεί να αντιλαμβάνεται την κίνηση και την αλλαγή που συμβαίνει γύρω του. Δηλαδή, η 
επιχειρηματικότητα είναι μια εξωστρεφής διαδικασία. Ως απαραίτητες προϋποθέσεις 
για μια αποτελεσματική εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα πρέπει να αναφερθούν 
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η ύπαρξη ολοκληρωμένων μοντέλων αξιοποίησης της συλλογικής ευφυΐας και εμπει-
ρίας, η χρήση σεναρίων και βιωματικών τεχνικών και η ύπαρξη standards για το περιε-
χόμενο της εκπαίδευσης. 

Καθώς μάλιστα η επιχειρηματικότητα μάλλον ασκείται παρά διδάσκεται, η εκπαίδευση 
σ’ αυτήν δεν γίνεται μέσω εγχειριδίων, ούτε αξιολογείται ή πιστοποιείται μέσω τεστ. 
Μια καλή πρακτική για την κατανόησή της είναι και η γνωριμία των μαθητών με ιστο-
ρίες επιτυχίας και (πιο χρήσιμο) αποτυχίας από ήδη ενεργούς επιχειρηματίες και επαγ-
γελματίες διαφόρων κλάδων. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να ενταχθεί σε ευρύτερες 
εκπαιδευτικές/οικονομικές στρατηγικών, όπως διά βίου μάθηση, ανάπτυξη, απασχό-
ληση (Παπαγιάννης, 2014). 

Στα αναμενόμενα οφέλη μιας τέτοιας εκπαίδευσης συνυπολογίζονται τα εξής: (α) Ικα-
νότητα για μετάφραση προβλημάτων σε ευκαιρίες και υπέρβαση δυσκολιών (β) Γνώση 
μέσα από λάθη, αποτυχίες και διαχείριση ρίσκου (γ) Ανάπτυξη κουλτούρας εργασίας 
(επιχειρηματικής - επαγγελματικής) και καταναλωτικής συνείδησης (δ) Διερεύνηση 
ζητημάτων ηθικής και συσχέτισή τους στην καθημερινή πρακτική της εργασίας (ε) Αλ-
λαγή της προσωπικής και επαγγελματικής νοοτροπίας, αναφορικά με την αυτογνωσία 
και την αυτοεκτίμηση, την υπευθυνότητα, την κινητοποίηση, την ομαδικότητα, την ε-
πίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα (στ) Αναγνώριση της επιχειρηματικότη-
τας ως τρόπου ζωής, στα πλαίσια του σεβασμού και της προστασίας του φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Παραδείγματα καλών πρακτικών και προοπτικές 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι επιχειρηματικές δεξιότητες έχουν αποτελούν ήδη 
στόχο Προγραμμάτων που έχουν ενσωματωθεί σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές στρα-
τηγικές. Σύμφωνα με μια έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη (EACEA/Eurydice, 2012β), 
που αποτυπώνει τα αποτελέσματα έρευνας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης σε τριάντα μία χώρες, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες και μεταρρυθμί-
σεις στην εκπαίδευση έχουν αναδείξει τις ακόλουθες καλές πρακτικές: 

• Η στενή συνεργασία του χώρου της εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό κόσμο 
και γενικότερα με όλους τους συμμετέχοντες (stakeholders) γύρω από συγκε-
κριμένα θέματα και ευκαιρίες, ενισχύουν τη βαθύτερη κατανόηση του επιχει-
ρηματικού κόσμου και του κοινωνικού πλαισίου. 

• Η χρηματοδότηση διάφορων πιλοτικών δράσεων και πρωτοβουλιών βοηθά 
στην ολοκληρωμένη και βιωματική μάθηση ιδιοτήτων, γνώσεων και δεξιοτή-
των της επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας στην ικανοποίηση πραγματικών 
κοινωνικών αναγκών. 

• Οι διαγωνισμοί και τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας βοηθούν τους μα-
θητές να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες και να καλλιεργή-
σουν τις απαραίτητες ιδιότητες και δεξιότητες, μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλ-
λον υγιούς συναγωνισμού. 

865

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



• Η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση στην 
εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας, συνδυάζοντας τη χρήση νέων τεχνολο-
γιών με βιωματικές μεθόδους μάθησης.  

Επίσης, στις δοκιμασμένες πρακτικές που μπορούν να αποτελέσουν εστίες ανάπτυξης 
του επιχειρηματικού πνεύματος στην εκπαίδευση συγκαταλέγονται: οι σχολικοί συνε-
ταιρισμοί, το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, το European School Radio, το Α-
ειφόρο Σχολείο, το Διεθνές Πρόγραμμα ενίσχυσης νεανικής επιχειρηματικότητας YES 
Alliance, τα start-ups μαθητών, η πλατφόρμα επιχειρηματικότητας Kid Startupper κ.ά. 
Ενθαρρυντικό είναι ότι το γεγονός ότι η ενίσχυση της καινοτομίας συμπεριλαμβανο-
μένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτι-
σης, αποτελεί επίσης μακροπρόθεσμο στόχο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρω-
παϊκή συνεργασία «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΚ 2020). 

Για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της εκπαίδευσης, απαιτείται μια ολο-
κληρωμένη προσέγγιση, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει ευρύτερες αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις στον τρόπο διδασκαλίας και στις σχέσεις και τους ρόλους που ανα-
πτύσσονται ανάμεσα στους επιμέρους συμμετέχοντες. Οι Brown και Moffett (1999) 
επισημαίνουν ότι σήμερα τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν τις «ηρωικές τους ιδιότη-
τες»: τόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της παιδείας, όχι μόνο στην ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας αλλά στη μεταρρύθμιση της κοινωνίας γενικότερα. 

Συμπεράσματα 

Η σημερινή εκπαίδευση καλείται να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες 
εκμετάλλευσης, αξιοποίησης και μετουσίωσης της γνώσης. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό 
σύστημα, βασικό δομικό στοιχείο διαμόρφωσης του μελλοντικού ανθρώπινου δυναμι-
κού, θα πρέπει να είναι ικανό: (α) να μορφώνει υπεύθυνους, δημοκρατικούς και σκε-
πτόμενους πολίτες (β) να συλλαμβάνει τη δυναμική της καινοτομίας και της οικονομίας 
της γνώσης (γ) να ανταποκρίνεται στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και να τις 
χρησιμοποιεί έγκαιρα, ώστε να διασφαλίζει το μέλλον της νέας γενιάς. Η συσσώρευση 
γνώσεων δεν επαρκεί στις μέρες μας για την αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων προκλή-
σεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ανασυ-
ντάσσονται προωθώντας όλο και περισσότερο την εκπαίδευση που καλλιεργεί την επι-
χειρηματικότητα. Ανάλογα σχέδια δράσης πρέπει να ληφθούν και στη χώρα μας, με 
μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τα προγράμματα σπουδών στη διαδικασία και τον 
τρόπο διδασκαλίας και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτού-
ρας. 
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 
εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών στα πλαίσια μιας συνεργατικής καινοτομίας ανάμεσα σε 
ένα Δημοτικό και σε ένα Ειδικό Σχολείο. Στο θεωρητικό μέρος αναπτύσσονται εν 
συντομία έννοιες σχετικές με την εργασία, ενώ στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζονται 
τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας που διεξήχθη, με ερευνητικό δείγμα τους 
διευθυντές και τους εμπλεκόμενους στη δράση εκπαιδευτικούς των δύο σχολείων. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η καινοτομία κρίθηκε ως επιτυχημένη λόγω 
του πολύ καλού κλίματος συνεργασίας που επέδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, είχε 
πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και για τους 
λόγους αυτούς συνεχίζεται σε συστηματική πια βάση. Τέλος, η βιβλιογραφική απουσία 
δια ζώσης συνεργατικών καινοτομιών Ειδικών και Τυπικών Σχολείων καθιστά την 
παρούσα εργασία πρωτότυπη και πρωτοπόρα.  

Λέξεις-Κλειδιά: καινοτομία, συνεργασία, σχολείο, ειδική αγωγή, άτομα με αναπηρία  

Εισαγωγή 

«Πέτρα που κυλά δε χορταριάζει» - Λαϊκή παροιμία  

Είναι γεγονός ότι η προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα αποτελεί μια αναγκαιότητα 
για όλους τους τομείς της κοινωνίας και επομένως και για το σχολείο και τα 
εκπαιδευτικά συστήματα που το προσδιορίζουν. Βέβαια, το σχολείο δεν οφείλει απλώς 
να εισάγει αλλαγές, για να ανταποκρίνεται στις αλλαγές της κοινωνίας, αλλά «πρέπει 
να συμβάλλει ενεργά στην αποδοχή και την υποδοχή κάθε αλλαγής μέσα από νέες δομές, 
νέα προγράμματα και νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, ώστε στο προσεχές μέλλον να 
βελτιώσει το ίδιο τη θέση του» (Δαράκη, 2014, σ. 12).  

Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρει η Γιαννακάκη (2000), ένα ζήτημα που απασχολεί 
σοβαρά τους θεωρητικούς της εκπαίδευσης, τους ερευνητές, τους πολιτικούς αλλά και 
τους μάχιμους εκπαιδευτικούς είναι η ανάγκη σύλληψης και εφαρμογής καινοτομιών στο 
σύγχρονο σχολείο. Η καινοτομία έχει ως βάση της τη σύνδεση του κόσμου της 
εκπαίδευσης με την ευρύτερη κοινωνία. Αποτελεί μια μορφή μη τυπικής εκπαίδευσης 
καθώς το σχολείο ανοίγεται σε πρωτοβουλίες και ανάγκες που δημιουργούνται στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα προωθείται η συσχέτιση των σχολικών 
γνώσεων με τις πραγματικές συνθήκες και διαδικασίες της καθημερινής ζωής. Είναι 
σαφές δε πως η προσπάθεια αυτή είναι αποτελεσματικότερη όταν επιχειρηθεί στο 
επίπεδο της συνεργασίας σχολείων. 
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Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ψυχικές κυρίως ανάγκες των 
μαθητών τους, ένα Δημοτικό και ένα Ειδικό Σχολείο εισήγαγαν στο πρόγραμμά τους 
ως καινοτομία μια σειρά από συνεργατικές δράσεις, με αθλητικό κυρίως υπόβαθρο. Η 
παρούσα εργασία έχει ως στόχο να διερευνηθούν οι απόψεις των εμπλεκόμενων 
εκπαιδευτικών σχετικά με την εν λόγω καινοτομία. Το γεγονός πως δεν αναφέρεται 
στη βιβλιογραφία πρότερη δια ζώσης συνεργασία ενός Γενικού και ενός Ειδικού 
Σχολείου καθιστά το παρόν πόνημα πρωτότυπο, καθώς αναδεικνύει μια νέα πτυχή της 
διασχολικής συνεργασίας. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ως εκπαιδευτική καινοτομία μπορούμε να ονομάσουμε «κάθε νέα ιδέα, φιλοσοφία ή 
μέθοδο που δοκιμάζεται για πρώτη φορά σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο» 
(Δακοπούλου, 2008, σ. 172) και η οποία «εισηγείται την αλλαγή σε στάσεις και 
πρακτικές στην εφαρμογή του επίσημου και του κρυφού αναλυτικού προγράμματος» 
(Κουλουμπαρίτση, 2006, σ. 67). Σκοπός των καινοτομιών είναι «να βοηθήσουν το 
σχολείο να πετύχει τους στόχους του και να αντικαταστήσει τα παρωχημένα προγράμματα 
με νέα πιο αποτελεσματικά, αλλάζοντας τις μεθόδους και τις αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών» (Leach, 1994, σ. 135). Επίσης, αναφέρεται ως συνεργασία «το να 
εργάζεται κανείς από κοινού µε άλλους ανθρώπους ή άλλες ομάδες για την επίτευξη 
κοινών στόχων αναπτύσσοντας σχέσεις αλληλοβοήθειας» (Σεμερτζάκη, 2008, σ. 1). 
Άρα, μια συνεργατική καινοτομία φανερώνει μια υγιή αλληλεξάρτηση που προάγει το 
αγαθό της εκπαίδευσης. 

Ακόμη, τα άτομα με αναπηρία και ειδικά τα παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη να 
κοινωνικοποιηθούν και να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. Έχουν ίσα 
δικαιώματα για εκπαίδευση με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους και μάλιστα, όπως 
αναφέρει ο Σούλης (2013), σε ένα όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, έτσι 
ώστε να μπορούν, το καθένα ανάλογα με τις ατομικές του δυνατότητες, να λαμβάνουν τα 
μέγιστα εκπαιδευτικά ερεθίσματα, να προσφέρουν στην κοινωνία αλλά και να 
απολαμβάνουν τα αγαθά της ισότιμα με τα άλλα μέλη. Ο αθλητισμός και κυρίως οι κοινές 
αθλητικές δράσεις με τυπικά παιδιά είναι δρόμοι που μπορούν να συμβάλλουν προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

Δράση 

Ένα Ειδικό και ένα Τυπικό Δημοτικό Σχολείο αποφάσισαν από κοινού να 
συνεργαστούν για να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό με θέμα τα Ολυμπιακά και 
Παραολυμπιακά Ιδεώδη που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. Ως ο καταλληλότερος τρόπος συμμετοχής θεωρήθηκε η δημιουργία 
ενός video σχετικού με το θέμα του διαγωνισμού. Αρχικά προετοιμάστηκαν οι μαθητές 
με συζητήσεις, προβολή videos Παραολυμπιακών Αγώνων και Αγώνων Special 
Olympics και αναπτύχθηκε πολυποίκιλα το θέμα του διαγωνισμού: επισημάνθηκε 
στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου το έργο που προσφέρουν τα Ειδικά Σχολεία 
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και έγινε προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι ο καθένας μας μπορεί να 
βρεθεί στη θέση των ανθρώπων με αναπηρία. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής 
προσπάθησαν να μπουν για λίγο στη θέση των παιδιών με κινητικές αναπηρίες, 
παίζοντας μπάσκετ με ένα χέρι και βόλεϊ καθιστών. Αντίστοιχες συζητήσεις πριν και 
μετά τη δράση έγιναν και με τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου. 

Αφού ολοκληρώθηκε η δράση, ζητήθηκε από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 
να αποτυπώσουν στο μάθημα της έκθεσης, το πώς βίωσαν τη συμμετοχή τους στη 
συνεργατική αυτή καινοτομία. Επιλέχθηκαν στη συνέχεια ορισμένες από αυτές τις 
φράσεις, οι οποίες ηχογραφήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά και συνόδευσαν ηχητικά το 
video. Στο σημείο αυτό της εργασίας περιγράφεται η συνέχιση της πορείας της δράσης 
χρησιμοποιώντας τα αποσπάσματα αυτά από τις εκθέσεις των μαθητών.  

«Και έφθασε η μέρα της επίσκεψης. Τα παιδιά απ’ το Ειδικό Σχολείο μας υποδέχτηκαν 
όλο χαμόγελα και χαρά! Μας έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο ευγενικά και ανοιχτά ήταν 
και μας συστήνονταν σαν να ήμασταν αδέρφια τους!....Δε σας κρύβουμε πως στην αρχή 
υπήρχε μια μικρή αμηχανία γιατί δεν ξέραμε πως έπρεπε να συμπεριφερθούμε. Όμως το 
παιχνίδι έδωσε τη λύση!...Παίζαμε σε μεικτές ομάδες όλα τα παιδιά μαζί. 
Συνειδητοποίησα ότι αυτά τα παιδιά έχουν κάποιες φορές περισσότερη χαρά από εμάς. 
Πανηγύριζαν, χειροκροτούσαν, αλλά κι εμείς δεν πηγαίναμε πίσω. Πολλοί μάλιστα 
πιάσαμε και ιδιαίτερες φιλίες με κάποια παιδιά που ήταν συμπαίκτες 
μας!...Παρατηρήσαμε ακόμα πως σήμερα δεν υπήρχε καθόλου ανταγωνισμός μεταξύ 
μας! Ήμασταν όλοι χαρούμενοι… απλά παίζοντας όλοι μαζί!» 

«Στο τέλος, όταν χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς έγινε πραγματικό πανηγύρι! Η χαρά 
είχε κυριεύσει την ψυχή μας, ενώ τεράστια χαμόγελα φώτιζαν όλη την αίθουσα….Όταν 
έφθασε η ώρα να φύγουμε, βγάλαμε όλοι μαζί αναμνηστικές φωτογραφίες, μας κέρασαν 
γλυκά και μας έδωσαν δώρα - κατασκευές που είχαν φτιάξει. Τώρα πια δεν υπήρχε 
αμηχανία… Ζεστασιά και συγκίνηση νιώθαμε στις καρδιές μας, παρά το κρύο που είχε 
έξω…Ήμασταν χαρούμενοι γιατί οι δάσκαλοι μας υποσχέθηκαν πως θα υπάρξουν κι 
άλλες συναντήσεις για μια καλύτερη γνωριμία και φυσικά για περισσότερο παιχνίδι! Την 
επομένη φορά τα περιμένουμε να τα καλοδεχτούμε στο δικό μας σχολείο…Σήμερα 
ζήσαμε μια διαφορετική αλλά υπέροχη εμπειρία με ξεχωριστά παιδιά! Μπορεί ο τρόπος 
που συμπεριφέρονται να είναι διαφορετικός, αλλά είναι παιδιά σαν κι εμάς. Νιώθουμε 
πως είναι πραγματικά αγγελούδια και αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που τα 
γνωρίσαμε….Τελικά πήραμε πολύ περισσότερα απ’ ότι τους προσφέραμε! Καλοί μας 
φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ!» 

Το video που δημιουργήθηκε στάλθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, ώστε οι δυο 
εκπαιδευτικές μονάδες να συμμετάσχουν από κοινού στο διαγωνισμό, όπου εν τέλει 
διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρχε 
συνέχεια της διάδρασης των δύο αυτών εκπαιδευτικών μονάδων με αμοιβαίες 
επισκέψεις, λόγω του πολύ καλού κλίματος που αναπτύχτηκε στην πρώτη συνεργασία, 
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αλλά λόγω της κουλτούρας που έχουν και τα δυο σχολεία για μια συστηματική και 
επαναλαμβανόμενη εφαρμογή καλών πρακτικών.  

Ερευνητικό μέρος 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των 
εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών στα πλαίσια μιας συνεργατικής καινοτομίας ανάμεσα σε 
ένα Δημοτικό και σε ένα Ειδικό Σχολείο. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας 
απασχολήσουν σχετίζονται με την επιτυχία της δράσης, με τους τρόπους που θα 
μπορούσε να γίνει πιο αποτελεσματική και να αξιοποιηθεί στο μέλλον, με το πώς 
συνέβαλε στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών για το θέμα της αναπηρίας και πώς 
τελικά βοήθησε στον εμπλουτισμό των εμπλεκόμενων σχολικών μονάδων. 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι οι ατομικές, ημιδομημένες 
συνεντεύξεις, που θεωρούνται και οι πιο κατάλληλες για τη συλλογή δεδομένων στη 
μελέτη περίπτωσης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής 
έρευνας που διεξήχθη, με ερευνητικό δείγμα τους δύο διευθυντές και τους επτά 
εμπλεκόμενους στη δράση εκπαιδευτικούς και των δύο σχολείων. 

Α. Διερεύνηση λόγων επιτυχίας ή μη της συνεργασίας των δύο εκπαιδευτικών μονάδων 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα προκύπτει η επιτυχία της 
συνεργασίας των δύο σχολικών μονάδων, αφού υπήρξε επίτευξη σε μεγάλο βαθμό των 
αρχικών στόχων της δράσης, που ήταν η κοινωνικοποίηση και η ψυχαγωγία για τους 
μαθητές του Ειδικού Σχολείου και η ευαισθητοποίηση και η συνεργασία με μη τυπικά 
παιδιά για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Στην επιτυχία της δράσης αυτής 
συνέβαλε η πολύ καλή προετοιμασία των μαθητών και στα δύο σχολεία, και η 
υποστήριξή της (υλικά, χρονικά, διάθεση μέσων, προσωπική ενασχόληση) από τους 
διευθυντές, το σύλλογο διδασκόντων και τους γονείς. Τα όποια εμπόδια και δυσκολίες 
που παρουσιάστηκαν ήταν μικρής σημασίας και γρήγορα ξεπεράστηκαν με την καλή 
διάθεση που έδειξαν όλοι οι εμπλεκόμενοι καθώς και με την προσωπική επαφή, το 
βλέμμα, το άγγιγμα του άλλου παιδιού, το κοινό παιχνίδι. 

Καταδεικνύεται στη συνέχεια με σαφήνεια ότι οι μαθητές και των δύο σχολείων ήταν 
αυτοί που πρώτιστα ωφελήθηκαν κοινωνικά, ψυχικά και γνωστικά. «Το 
αντιλαμβάνονται κάποια παιδιά ότι έχουν καθυστέρηση, και το ότι μπορούν να γίνονται 
αποδεκτά και ότι δεν είναι συνέχεια με παιδιά που έχουν αναπηρία, αυτό τους έδωσε 
μεγάλη χαρά και το μετέφεραν και στο σπίτι τους» αναφέρει η Εκπαιδευτικός 7 (Ε7). 
Αναμενόμενο ήταν επίσης να ωφεληθούν και οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, που 
αποκόμισαν νέες γνώσεις, εμπλούτισαν την διδακτική τους πείρα και ανανεώθηκαν 
βγαίνοντας για λίγο από την καθημερινή διδακτική τους ρουτίνα: «Όταν είσαι συνέχεια 
με την καθυστέρηση, είναι σημαντικό το να αλλάζεις παραστάσεις... δεν μπορείς να 
φανταστείς...είναι σα να είσαι κλεισμένος κάπου και ξαφνικά να πας μια βόλτα στην 
εξοχή. Όλες αυτές οι δράσεις σε βοηθούν να ξεπεράσεις το Burn Out. (Σύνδρομο 
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Επαγγελματικής Εξουθένωσης-το οποίο εμφανίστηκε αρχικά στους χώρους της Ειδικής 
Αγωγής). Αισθάνομαι πάρα πολύ ανανεωμένη, ανέπνευσα επιτέλους», επισημαίνει η Ε8.  

Εντύπωση επίσης προκάλεσε μια άγνωστη σε πολλούς παράμετρος, ότι οι γονείς των 
ειδικών παιδιών χάρηκαν που τα παιδιά τους γίνονται αποδεκτά σε νέους χώρους. Αυτό 
τους ξεμπλόκαρε, τους έδωσε μια ανάσα στο να αρχίσουν να μη ντρέπονται για τα 
παιδιά τους, να τα βγάζουν εκτός σπιτιού, σε δημόσιους χώρους και να επιδιώκουν 
κοινωνικές συναναστροφές. «Εσείς μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, χάρηκαν όμως που 
τα παιδιά τους μπορούν να ενταχτούν και να μπουν σε πλαίσια, που είναι 
απαγορευμένα…ότι τους δέχονται, περνάνε μαζί κάποιες ώρες, τους κερνάνε, 
χορεύουν...Ξεμπλοκάρει τους γονείς να μην ντρέπονται», αναφέρει η Ε7. Επίσης, 
φωτίστηκε και μια άλλη πτυχή της δράσης που αφορούσε στο πώς ξεπεράστηκαν 
προσωπικές δυσκολίες των εκπαιδευτικών γύρω από το θέμα της αναπηρίας. «Εγώ 
ήμουν η πιο φοβισμένη απ’ όλους και θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κέρδος το είχα εγώ», 
αποκάλυψε η Ε3.  

Β. Τρόποι με τους οποίους η συγκεκριμένη προσπάθεια θα μπορούσε να γίνει πιο 
αποτελεσματική και να αξιοποιηθεί ώστε να αποτελέσει το εφαλτήριο για 

μελλοντικές επιτυχημένες καινοτόμες δραστηριότητες 

Από τα συλλεχθέντα δεδομένα αναδεικνύεται η διάθεση των εκπαιδευτικών για 
ενδελεχή προσωπική τους προετοιμασία κάθε φορά που θα εκπονήσουν ένα καινούριο 
πρόγραμμα, αλλά και η ανάγκη που έχουν για σχετική επιμόρφωση. Ακόμη, 
καταδεικνύεται η επάρκεια των μέσων και του χρόνου που διατέθηκαν για τη δράση 
καθώς και η καταλληλόλητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, με ελάχιστες 
εξαιρέσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάγκη του χρόνου παίρνει άλλη διάσταση στο 
κάθε σχολείο. Δηλαδή, ενώ στο Δημοτικό Σχολείο πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι μια 
μεγαλύτερη άνεση χρόνου θα πρόσθετε περισσότερα θετικά στοιχεία στη δράση, οι 
εκπαιδευτικοί του Ειδικού Σχολείου, γνωρίζοντας καλά τις αντοχές και τις δυνατότητες 
των μαθητών τους, θεωρούν ότι η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια θα τους κούραζε, θα 
τους αποσυντόνιζε και τελικά θα ανέστελλε την επιτυχημένη έκβαση της δράσης. Ο 
παράγοντας αυτός αποτελεί ένα πολύ βοηθητικό στοιχείο στην ενδεχόμενη οργάνωση 
μιας μελλοντικής συνεργατικής καινοτομίας ανάμεσα σε ένα Τυπικό και σε ένα Ειδικό 
Σχολείο, που αν δεν ληφθεί υπ’ όψιν μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία.  

Η εμπειρία από αυτή τη δράση αξιοποιείται στην καθημερινότητα των δύο σχολείων 
ως θετικό σημείο αναφοράς και αποτελεί για όλους τους εκπαιδευτικούς κίνητρο για 
μελλοντική τους εμπλοκή σε καινοτόμες συνεργατικές δράσεις. Ακόμη επιτεύχθηκε η 
τήρηση αρκετών προϋποθέσεων που κάνουν αποτελεσματική μια συνεργατική 
καινοτομία, οι οποίες είναι η διάθεση χρόνου, η διάθεση για προσωπική εργασία, τα 
κατάλληλα μέσα, η σωστή προετοιμασία, ο σεβασμός στον συνάδελφο, με κορωνίδα 
όμως τη διάθεση για συνεργασία από όλους τους εμπλεκόμενους. Τέλος, κρίθηκε 
απαραίτητη η επαρκής προβολή της δράσης στη σχολική κοινότητα, στους γονείς και 
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στο διαδίκτυο, καθώς ωφελούνται όσοι δεν γνωρίζουν σχετικά, ενθαρρύνονται να 
συνεχίσουν όσοι είναι ήδη καινοτόμοι, ενώ παρακινούνται και άλλοι εκπαιδευτικοί. 

Γ. Πώς η συνεργασία των δύο σχολείων συνέβαλε στην αλλαγή στάσεων και 
συμπεριφορών των μαθητών σχετικά με τα άτομα με αναπηρία / ή αντίστοιχα των 

μαθητών με αναπηρία απέναντι σε τυπικά παιδιά; 

Είναι σαφές πως τέτοιου είδους προσπάθειες χρειάζονται γερές βάσεις πάνω στις 
οποίες θα στηριχθούν για να προκόψουν. Στην προκειμένη περίπτωση, κυριάρχησε ο 
σεβασμός στη διαφορετικότητα, η αγάπη, η ευγένεια, η αναγνώριση της αξίας του κάθε 
ανθρώπου. «Αυτές τις αξίες θέλουμε να περνάμε στα παιδιά, του αυτοσεβασμού και του 
ετεροσεβασμού, και γενικότερα την αξία που έχει κάθε άνθρωπος. Θέλαμε να 
αντιληφθούν τα παιδιά, ότι κάθε άνθρωπος όσο ξεχωριστός, διαφορετικός, μειονεκτικός, 
δηλαδή αδύναμος ή δυνατός μπορεί να είναι, έχει τη δική του αξία», αναφέρει η Ε3. 
Βέβαια δε στάθηκαν οι εκπαιδευτικοί μόνο σ’ αυτά τα σημεία. Μετά την ολοκλήρωση 
του βιωματικού μέρους της δράσης, έγινε προσπάθεια και από τα δύο σχολεία οι αξίες 
να τονιστούν ακόμα περισσότερο με επιπλέον συζητήσεις και γραπτά κείμενα που 
αφορούσαν στην εμπειρία των παιδιών.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν 
διαφοροποιήσεις στις στάσεις των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της δράσης προς μια 
θετική κατεύθυνση. Πριν τη δράση οι μαθητές και των δύο σχολείων ήταν πιο 
κλεισμένοι, πιο ανασφαλείς, υπήρχε μια σχετική αμηχανία. Η άμεση επαφή, το παιχνίδι 
και τα κοινά αθλήματα, έλυσαν γρήγορα τις όποιες αγκυλώσεις και οι μαθητές 
λειτούργησαν πιο αυθόρμητα. Πραγματική αποκάλυψη ήταν ο πλούτος των 
συναισθημάτων που βίωσαν τα παιδιά: χαρά, ενθουσιασμός, ικανοποίηση, περηφάνεια, 
συγκίνηση, ικανοποίηση, ελπίδα, αισιοδοξία. Τα παιδιά του Ειδικού Σχολείου 
ζητούσαν επίμονα από τους εκπαιδευτικούς τους να επαναληφθεί η δράση, το οποίο 
και έγινε άμεσα. Συγκινητικό αλλά και απόδειξη της επιτυχίας της δράσης είναι το 
γεγονός ότι «μία μαθήτριά μας έχει αδελφάκι με ειδικό πρόβλημα και μέχρι τότε δεν είχε 
μιλήσει ποτέ γι’ αυτό. Όταν είδε ότι το σχολείο έφερε μέσα στο χώρο του παιδιά με ειδικές 
ανάγκες, ήταν εκείνη την ημέρα που ανακοίνωσε στις φίλες της ότι έχω κι εγώ ένα 
αδερφάκι σαν κι αυτά (μας το μετέφεραν οι γονείς της). Δηλαδή το παιδί αμέσως λύθηκε 
και το σφίξιμο που είχε, το άφησε στο σχολείο» ανέφερε η Ε1. 

Δ. Τρόποι με τους οποίους η συνεργατική αυτή καινοτομία βοήθησε στη γενικότερη 
ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών μονάδων 

Εκτός όμως από την ποικιλία συναισθημάτων, προκύπτει για τους μαθητές απόκτηση 
ποικίλων κοινωνικών και γνωστικών εμπειριών. Αυτό αναδεικνύει τον πολυσχιδή ρόλο 
που καλείται να παίξει το σχολείο, ώστε να προσφέρει στην κοινωνία μαθητές κατά το 
δυνατόν πολύπλευρα αναπτυγμένους και ισορροπημένους. Αναφέρει η Ε7: «Κάποια 
παιδιά αντιλήφθηκαν ότι για να έχεις συμμετοχή σε δράσεις που σου αρέσουν πρέπει να 
υπακούς σε κανόνες και να μην παραφέρεσαι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις κάπου και να 
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σπας, να βρίζεις, να κάθεσαι άσχημα, να μην είσαι καθαρός. Αυτό λειτούργησε σαν 
κίνητρο. Δεν είναι τα παιδιά μας πάντα όπως τα είδες (γέλια)...παρόλη την καθυστέρηση 
ξέρουν και καμουφλάρονται εκείνη την ώρα και βγάζουν τον καλό τους εαυτό». Ακόμη, 
«οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου αποτύπωσαν στις εκθέσεις τους πολύ συγκινητικές 
σκέψεις για την επαφή τους με τα παιδιά απ’ το Ειδικό Σχολείο και παρατηρήθηκε ένα 
μαλάκωμα στις σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών για αρκετό καιρό. Σε μια τάξη όταν στο 
μάθημα τους μίλησαν για τον εθελοντισμό οι περισσότεροι μαθητές επέλεξαν, όχι τυχαία, 
να βοηθήσουν εθελοντικά τέτοια παιδιά. Που σημαίνει ότι είχαμε θετικότατα 
αποτελέσματα» επισημαίνει η Ε3.  

Ακόμη αναδεικνύεται και η παράμετρος της αναγκαιότητας τέτοιων δράσεων για τους 
εκπαιδευτικούς, καθώς έτσι αισθάνονται δημιουργικοί, παραγωγικοί και ωφέλιμοι στο 
κοινωνικό σύνολο, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην προώθηση καλών πρακτικών στα 
σχολεία. Λόγω αυτού του πολύ καλού κλίματος αναμενόμενο ήταν η επικοινωνία των 
δύο σχολείων να συνεχιστεί με αμοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων και τηλεφωνική 
επικοινωνία των εκπαιδευτικών σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό ενισχύει τη διαπίστωση 
των συμμετεχόντων ότι τέτοιες δράσεις θεωρούνται επιτυχημένες μόνο εφόσον έχουν 
συνέχεια και γίνονται σε συστηματική βάση. Σε αντίθετη περίπτωση τα παιδιά ενός 
Ειδικού Σχολείου απογοητεύονται, ενώ τα τυπικά παιδιά παίρνουν το μήνυμα ότι 
μπορούν να αρκούνται σε ευκαιριακές «καλές πράξεις», που θα τους κάνουν να 
αισθάνονται ψυχολογικά ότι είναι καλοί άνθρωποι. Είναι όμως γνωστό ότι ο 
αναγκεμένος άνθρωπος δεν έχει ανάγκη μόνο «Χριστούγεννα και Πάσχα», αλλά 
επιζητά τη συστηματική προσωπική σχέση. 

Επιπλέον, αυτή η προσπάθεια αποτελεί παρακινητικό παράγοντα όχι μόνο για τους 
εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους μαθητές, ώστε να συνεργάζονται μεταξύ τους και 
να επιθυμούν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Είναι όμως σαφές πως η αλλαγή 
στάσεων και συμπεριφορών γίνεται σε βάθος χρόνου, λειτουργεί μέσα από αθροιστικές 
εμπειρίες και τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Τέλος, υπάρχει η διαπίστωση 
για ένα θετικό αντίκτυπο της δράσης στην ευρύτερη σχολική κοινότητα (γονείς, άλλα 
σχολεία, τοπική κοινωνία). Αυτό εκφράστηκε από αρκετούς ανθρώπους και φορείς, οι 
οποίοι δήλωσαν ότι στο μέλλον θα ήθελαν είναι και οι ίδιοι κομμάτι μιας παρόμοιας 
προσπάθειας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ε2: «Η προσπάθειά μας είναι σαν τη 
φλογίτσα, που ανάβει το φως.Το κάθε παιδί μετέφερε την εμπειρία του στο περιβάλλον 
του. Ο κάθε άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενος προβληματίζεται από μια τέτοια ευκαιρία». 

Επίλογος 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικούς τα δύο σχολεία 
επηρεάστηκαν θετικά από τις δράσεις και ανταποκρίθηκαν στις εσωτερικές ανάγκες 
των μαθητών τους τόσο για κοινωνικοποίηση των μη τυπικών μαθητών, όσο και για 
ευαισθητοποίηση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου για τα άτομα με αναπηρία. 
Λόγω αυτής της δράσης αναπτύχθηκαν στενές σχέσεις αληθινού ενδιαφέροντος και 
σεβασμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. Με αυτή τη δράση τα δύο σχολεία 
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ανοίχθηκαν στην κοινωνία, αφουγκράστηκαν θέματα και προβλήματα της καθημερινής 
ζωής, απέκτησαν ένα πιο ανθρώπινο, ελπιδοφόρο για το μέλλον πρόσωπο και ξέφυγαν 
από τα στενά όρια της στείρας παροχής σχολικών γνώσεων. Η πρωτότυπη συνεργασία 
συνέβαλε στην ανάπτυξη τόσο των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, όσο και της 
συναισθηματικής τους νοημοσύνης, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά για την υγιή 
ανάπτυξη της προσωπικότητας οποιουδήποτε ανθρώπου. Εν γένει η συνεργασία των 
δυο αυτών σχολείων αποτιμήθηκε ως επιτυχημένη για τους εμπλεκόμενους μαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν μπορεί να γίνει λόγος 
για γενίκευση των αποτελεσμάτων, εφόσον τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν 
αφορούν τη συγκεκριμένη δράση δύο συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως η επικοινωνία και οι κοινές 
δράσεις των δύο σχολείων συνεχίζονται σε συστηματικό πια επίπεδο, γεγονός που 
αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως τα σχολεία είναι ζωντανοί οργανισμοί που 
καθημερινά διαμορφώνουν τα ίδια τη δυναμική τους και εξακολουθούν, παρόλες τις 
πρωτοφανέρωτες για τη σημερινή εποχή συνθήκες και δυσκολίες, να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση του ήθους των παιδιών, τα οποία όπως είναι από όλους παραδεκτό, είναι 
το ελπιδοφόρο μέλλον του τόπου μας. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται μια διδακτική προσέγγιση που υλοποιήθηκε σε 
ένα τμήμα νηπιαγωγείου αστικής περιοχής, κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Στο πλαί-
σιο της προσέγγισης, ψηφιοποιήθηκε και παρουσιάστηκε ένα παραμύθι με αριθμούς 
και μελετήθηκε από τα νήπια η έννοια της άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων. Στο τέλος 
ζητήθηκε από δυο ομάδες νηπίων να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές αφηγή-
σεις δίνοντας διαφορετικό τέλος στην αρχική ιστορία. Στην εισήγηση παρουσιάζεται 
το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας καθώς και τα αποτελέσματα από τη διερεύνηση των 
ερευνητικών ερωτημάτων.  

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, Egan, photo story3 μαθηματικά, νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Η αφήγηση, στη σύγχρονη εποχή της τεχνολογίας, της εικόνας, των ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών, για κάποιους μπορεί να φαντάζει ως ένα ρομαντικό κομμάτι μιας εποχής 
χαμένης αθωότητας. Η δυναμική όμως που διαθέτει και η γοητεία που ασκεί συνέβαλ-
λαν στη διατήρηση, διάδοση και προσαρμογή της στις νέες συνθήκες. Η αφήγηση α-
ναγνωρίστηκε ως σημαντικός παράγοντας για την εξέλιξη του ατόμου από σημαντι-
κούς εκπροσώπους των επιστημών της αγωγής, της ψυχολογίας, της λαογραφίας, της 
λογοτεχνίας (Τσιλιμένη, 2011).  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η αξιοποίηση της αφήγησης στο γνωστικό αντικείμενο των μαθηματικών μπορεί να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών του ατόμου μέσω της εμπλοκής 
των συναισθημάτων. Ο Bruner (1997) θεωρεί ότι ο άνθρωπος θυμάται πιο εύκολα πλη-
ροφορίες οι οποίες έχουν ενσωματωθεί σε μια ιστορία. Η αφήγηση, λοιπόν, μπορεί να 
αποτελέσει μέσο για την καλλιέργειας μιας διαφορετικής οπτικής των μαθηματικών ως 
επιστημονική πρακτική και ως σχολική γνώση. Η ψηφιακή αφήγηση έχει κερδίσει το 
ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας και γίνονται σημαντικά βήματα προς την 
κατεύθυνση αξιοποίησής της στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δυναμική της εστιάζε-
ται στη δυνατότητα που προσφέρει στο άτομο να δημιουργήσει ένα έργο το οποίο έχει 
σημασία για το ίδιο, να μοιραστεί με άλλους τη δική του προσωπική ιστορία, να απο-
κτήσει φωνή, να στοχαστεί και να εκπαιδεύσει (Ξέστερνου, 2013). 

Τα παιδιά μέσω της ιστορίας έρχονται σε επαφή με αφηρημένες έννοιες και ιδέες, τις 
οποίες δύσκολα μπορούν να αντιληφθούν. Ο Egan στη θεωρία Ανακεφαλαίωσης απο-
δίδει μεγάλη αξία στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και τις νοητικές ικανότητες τις 
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οποίες μπορεί να αναπτύξουν τα παιδιά μέσα σε αυτό. Αντιμετωπίζει την εκπαιδευτική 
διαδικασία ως διαδικασία ανακεφαλαίωσης της πολιτισμικής ιστορίας. Οι νοητικές ι-
κανότητες, που αναπτύσσουν τα παιδιά, είναι τρόποι σκέψης οι οποίοι θα οδηγήσουν 
σε διαφορετικά είδη κατανόησης. Τα είδη της κατανόησης σωματικό, μυθικό, ρομα-
ντικό, φιλοσοφικό, ειρωνικό είναι «πολιτισμικά εργαλεία» και νοητικά, καθώς μέσα 
από αυτά τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο. Η μετάβαση από το ένα είδος στο άλλο 
γίνεται με την ενσωμάτωση του προηγούμενου στο επόμενο (Egan, 2011). Ο Egan θε-
ωρεί ότι η αφήγηση της ιστορίας μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να νοηματοδοτήσουν 
τον κόσμο τους όταν αυτή η αφήγηση γίνεται με τον προφορικό λόγο και η ιστορία έχει 
στοιχεία μεταφοράς και ζεύγη αντίθετων εννοιών (καλό-κακό, μεγάλο-μικρό). Επίσης, 
υποστηρίζει ότι η ανακεφαλαίωση της σκέψης των παιδιών στη μυθική κατανόηση εί-
ναι συνέπεια ιστορική και ατομική της εκμάθησης της γλώσσας, καθώς η γλώσσα μπο-
ρεί να διαμορφώσει τη σκέψη με συγκεκριμένους τρόπους (Egan,1993b). 

Τα νοητικά εργαλεία, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των ειδών κατανό-
ησης, διαφέρουν ανάλογα με το είδος το σημαντικότερο όμως είναι η γλώσσα. Η στό-
χευση, από την πλευρά της εκπαίδευσης, είναι να βοηθήσει τα παιδιά να εμπλουτίσουν 
τη νοητική τους «εργαλειοθήκη» με εκείνα τα νοητικά εργαλεία τα οποία είναι απαραί-
τητα για την κατανόηση του κόσμου. Καθοριστικό στοιχείο στη θεωρία του είναι η 
δυνατότητα η οποία δίνεται στα παιδιά να αναπτύξουν ένα είδος κατανόησης και στην 
περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες να αναπτύξουν ένα επόμενο (Κοντάκος & Χατζη-
γεωργίου, 2011). 

Η ερευνητική δραστηριότητα για την ένταξη της αφήγησης και της ψηφιακής αφήγη-
σης στην εκπαιδευτική διαδικασία και ειδικότερα στο γνωστικό αντικείμενο των μα-
θηματικών έχει καταγράψει ένα σημαντικό αριθμό θεωρητικών και εμπειρικών ερευ-
νών που καλύπτουν σχεδόν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η χρήση ιστοριών με 
μαθηματικά προβλήματα, από τους εκπαιδευτικούς, μπορεί να συμβάλλει στην αφο-
μοίωση και την εστίαση, από την πλευρά των μαθητών, στους δεσμούς τους οποίους 
μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στις λέξεις και τις μαθηματικές ιδέες (Reed, 1994, οπ. 
αναφ στο Capraro & Capraro, 2006). Ωστόσο η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογρα-
φίας που σχετίζεται με την ψηφιακή αφήγηση και τα μαθηματικά στο νηπιαγωγείο α-
ποδεικνύεται πολύ περιορισμένη (Inan, 2015; Kildan & Incikabi, 2015; Sancar-
Tokmak & Incikabi, 2013). 

Έτσι προέκυψε το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ενός παρα-
μυθιού με αριθμούς ως έναυσμα για τη μελέτη της έννοιας της άμεσης εκτίμησης πο-
σοτήτων. Ο όρος άμεση εκτίμηση ποσότητας (subitizing) αναφέρθηκε από τους Kauf-
man, Lord, Reese & Volkman (1949) για να χαρακτηρίσουν τη δεξιότητα που επιτρέπει 
στα παιδιά να αναγνωρίζουν οπτικά και άμεσα το πλήθος μικρών συλλογών αντικειμέ-
νων χωρίς αρίθμηση (Kaufman, Lord, Reese & Volkman, 1949, όπ. αναφ. στο Κα-
φούση & Σκουμπουρδή, 2013).  

Σκοπός-Δείγμα 
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Ο σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ενός 
μαθηματικού παραμυθιού για την προσέγγιση της έννοιας της άμεσης εκτίμησης πο-
σοτήτων με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων από τα νήπια. Στην έρευνα 
έλαβαν μέρος 13 μαθητές, εκ των οποίων 8 νήπια (4 αγόρια και 4 κορίτσια) και 5 προ-
νήπια (3 αγόρια και 2 κορίτσια) ηλικίας μεταξύ 5,9 και 4,9 ετών. Από τους μαθητές 
αυτούς τα 4 νήπια συμμετείχαν και στο κομμάτι της παραγωγής των ψηφιακών αφη-
γήσεων. 

Η καινοτομία της εργασίας σχετίζεται με τη διδακτική πράξη ως προς το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή στη διδασκαλία. Η εφαρμογή και ο σχεδιασμός της διδακτικής προ-
σέγγισης ο οποίος προτείνεται δομείται σε τρεις άξονες: α) της μάθησης η οποία βασί-
ζεται στη θεωρία Ανακεφαλαίωσης (Imaginative Education) του Egan, β) των Μαθη-
ματικών στην Προσχολική Εκπαίδευση και γ) της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των 
ΤΠΕ μέσω της Ψηφιακής Αφήγησης. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Προκειμένου η ερευνήτρια να υπηρετήσει τους στόχους της έρευνας, υιοθέτησε ένα 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο και τις νοητικές ικανότητες που μπορεί να αναπτύξουν 
τα παιδιά μέσα σε αυτό (Egan 1993a; 1995; 2005). Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της 
αξιοποίησης της αφήγησης ιστοριών καθώς οι ιστορίες έχουν τη δυνατότητα να εμπλέ-
ξουν συναισθηματικά το μαθητή με τη γνώση (Egan 2008, όπ. αναφ. στο Zazkis & 
Liljedahl, 2009). Στην προσπάθεια αυτή αξιοποίησε τα γνωστικά εργαλεία της μυθικής 
κατανόησης του Egan (Egan, 1989a; 1989b; 2005, Πρεβεζάνου & Χατζηγεωργίου, 
2012, Judson & Egan, 2015, “What is Imaginative Education,” 2015). 

Η έρευνα υλοποιήθηκε σε ένα αστικό νηπιαγωγείο και έλαβαν μέρος 13 νήπια κατά το 
χρονικό διάστημα Μάιος-Ιούνιος 2015-2016. Στη διδακτική προσέγγιση, που σχεδιά-
στηκε, οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν το Ms Photo Story για να δη-
μιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές ιστορίες. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε ήταν 
ποιοτική και η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε με βιντεοσκόπηση, με συμ-
μετοχική παρατήρηση από την ερευνήτρια-εκπαιδευτικό, με χρήση Pre-test και Post-
test για τα 13 νήπια και με την αξιολόγηση μέσω ρουμπρίκας των ψηφιακών αφηγή-
σεων τις οποίες δημιούργησαν οι δυο ομάδες. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που απασχόλησαν την έρευνα ήταν: 

1. Το λογισμικό ψηφιακής αφήγησης που επιλέχθηκε διαθέτει εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας;  

2. Πως η ψηφιακή αφήγηση προτρέπει τους μαθητές να ασχοληθούν και να δημιουρ-
γήσουν ψηφιακές αφηγήσεις;  

3. Πως επιδρά η ψηφιακή αφήγηση στην προσέγγιση της έννοιας της άμεσης εκτίμησης 
ποσοτήτων; 
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Βήματα διδακτικής προσέγγισης 

Βήμα 1 Διαγνωστικό τεστ εκτίμησης των προϋπαρχουσών γνώσεων των νηπίων για 
την έννοια της άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων. 

Βήμα 2 Ψηφιακή αφήγηση παραμυθιού. 

Βήμα 3 Ανάλυση του παραμυθιού με βάση τη θεωρία «Ανακεφαλαίωσης» του Egan. 

Βήμα 4 Επεξεργασία της έννοιας «Άμεση Εκτίμηση ποσοτήτων». Η εκπαιδευτικός πα-
ρουσιάζει στα νήπια τέσσερα μαθηματικά παιχνίδια για τη μελέτη της έννοιας της ά-
μεσης εκτίμησης ποσοτήτων.  

Βήμα 5 Διαγνωστικό τεστ εκτίμησης των γνώσεων των νηπίων για την έννοια της άμε-
σης εκτίμησης ποσοτήτων μετά τις δραστηριότητες του 4ου βήματος. 

Βήμα 6 Επίδειξη φωτογράφισης εικόνων και του λογισμικού Ms Photo Story 3 για τη 
δημιουργία ψηφιακής ιστορίας από εκπαιδευτικό και παράλληλη πρακτική από τα νή-
πια. 

Βήμα 7 Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας από τα νήπια. Οι δύο ομάδες των νηπίων δίνουν 
διαφορετικό τέλος στην ψηφιακή ιστορία που παρακολούθησαν. 

Αποτελέσματα 

Το πρώτο ερώτημα που απασχόλησε την έρευνα σχετίζεται με το αν το λογισμικό ψη-
φιακής αφήγησης που επιλέχθηκε διαθέτει εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να 
βοηθήσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το στοιχείο το οποίο βοήθησε τα νήπια 
είναι η οργάνωση της διεπιφάνειας χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού κατά την 
οποία τα νήπια έρχονταν σταδιακά σε επαφή με διαδοχικές και θεματικά οργανωμένες 
οθόνες. Έτσι γνώριζαν ότι πρώτα θα εισάγουν τις εικόνες και έπειτα θα ηχογραφήσουν 
σε κάθε μια από αυτές χωριστά, ειδικότερα η μετακίνηση από τη μια οθόνη στην άλλη 
ήταν εύκολη καθώς το κουμπί για την επόμενη οθόνη βρισκόταν σε όλες τις οθόνες 
στο ίδιο σημείο και τα κουμπιά του μενού της κάθε οθόνης δεξιά από το σημείο εμφά-
νισης των εικόνων. Τα θετικά αυτά στοιχεία του προγράμματος έχουν επισημανθεί και 
από τον Sadik (2008). Τα νήπια αντιμετώπισαν δυσκολίες που σχετίζονται με τη διεπι-
φάνεια χρήσης, τον εντοπισμό των εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας και τον εντο-
πισμό των κουμπιών στο λογισμικό. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται κυρίως στην απει-
ρία των νηπίων και ειδικότερα του ενός κοριτσιού και στο σύντομο χρονικό διάστημα 
που μεσολάβησε μεταξύ της επίδειξης όλης της διαδικασίας, φωτογράφησης-λογισμι-
κού Photo story3, και της δημιουργίας της ψηφιακής αφήγησης από τα νήπια. 
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Εικόνα 1 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νήπια κατά τη διαδικασία παραγωγής 

ψηφιακών ιστοριών 

Από τη συσχέτιση όλων των παραπάνω προκύπτει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό έχει 
ένα περιβάλλον διεπαφής το οποίο διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα μπο-
ρούσαν να το κρίνουν κατάλληλο για παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Το δεύτερο ερώτημα αναφέρεται στο πως η ψηφιακή αφήγηση προτρέπει τους μαθητές 
να ασχοληθούν και να δημιουργήσουν ψηφιακές αφηγήσεις. Το ερώτημα αυτό εξετά-
ζεται στην παρούσα έρευνα ως προς το πόσο ελκυστική ήταν για τα παιδιά η ψηφιακή 
αφήγηση την οποία δημιούργησαν στα διάφορα στάδια.  

 
Εικόνα 2 Ο χρόνος που χρειάστηκε κάθε ομάδα για να ολοκληρώσει κάθε στάδιο της 

δραστηριότητας 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι τα παιδιά διασκέδασαν την όλη διαδι-
κασία και συμμετείχαν σε αυτή με προθυμία. Ωστόσο υπήρχαν κάποιες στιγμές που τα 
νήπια λόγω κούρασης ή της φασαρίας που επικρατούσε, λόγω συνθηκών, δεν ήταν 
τόσο συγκεντρωμένα.  
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Τέλος, από τη μελέτη του τρίτου ερωτήματος πως επιδρά η ψηφιακή αφήγηση στην 
προσέγγιση της έννοιας της άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων πρόεκυψε ότι η επίδραση 
ήταν θετική.  

 
Εικόνα 3 Συγκριτικό γράφημα των απαντήσεων των νηπίων στο Pre-test και στο Post-

test 

Έτσι διαπιστώθηκε ότι υπήρξε βελτίωση τόσο ως προς την απαρίθμηση για πάνω από 
4 αντικείμενα από 13 νήπια στο Pre-test σε 5 νήπια στο Post-test. Αντίστοιχα υπήρξε 
βελτίωση για την άμεση εκτίμηση για πάνω από 4 αντικείμενα από 0 νήπια στο Pre-
test σε 8 νήπια στο Post-test, για την άμεση εκτίμηση ποσότητας σε σχηματισμό ζαριού 
από 2 σε 6 νήπια και για την άμεση εκτίμηση ποσότητας σε γραμμική διάταξη από 7 
σε 4. Η βελτίωση αυτή σαφώς ενισχύθηκε από τους στόχους που τέθηκαν αναφορικά 
με την ικανότητα της άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων και οι οποίοι επετεύχθηκαν μέσω 
των παιχνιδιών. 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το σενάριο της διδακτικής προσέγ-
γισης συνέβαλλε πολύ θετικά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των νη-
πίων. Ο παιγνιώδης τρόπος προσέγγισης και χαρακτήρας των δραστηριοτήτων βοή-
θησε και διευκόλυνε τη διεξαγωγή της διδακτικής παρέμβασης. Τα νήπια ήταν συνερ-
γάσιμα και έδειξαν περιέργεια, ενδιαφέρον και ανυπομονησία κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής προσέγγισης. 

Συγκρίνοντας τα παραπάνω με όσα παρατίθενται στη βιβλιογραφική επισκόπηση, προ-
κύπτει ότι, η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον εκπαιδευ-
τικό όταν θέλει να εισάγει ένα θέμα καθώς ενισχύει τη συγκέντρωση και το ενδιαφέρον 
των μαθητών και προτρέπει τους μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές 
αφηγήσεις. Η δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών από τις δυο ομάδες βοήθησε στη 
συνεργασία μεταξύ των νηπίων, στην έκφραση και στη βελτίωση των ψηφιακών δε-
ξιοτήτων των μαθητών όπως υποστηρίζουν και οι Hull & Katz (2006) Yuksel, Robin, 
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& McNeil (2011) Yang & Wu (2012) Ohler (2013) και Ξέστερνου (2013). 

Επίσης, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα των 
ερευνών του Baroody (2004) και των Svenson & SjöBerg (1978) αναφορικά με την 
ικανότητα της άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων των νηπίων. 

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να συμβάλλουν θετικά ως προς την κατεύθυνση ει-
σαγωγής της ψηφιακής αφήγησης στην Προσχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στη 
διδασκαλία των μαθηματικών. Η διδακτική προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει μια πρό-
ταση προς κάθε νηπιαγωγό, που μπορεί να εμπλουτίσει και με άλλα μεθοδολογικά μέσα 
και χειραπτικό υλικό, σύμφωνα και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, προκειμένου να δια-
χειριστεί την έννοια της άμεσης εκτίμησης ποσοτήτων.  

Η συγκεκριμένη έρευνα συνιστάται να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο δείγμα νηπίων προ-
κειμένου να υπάρξει καλύτερη διερεύνηση των αποτελεσμάτων. Επίσης προτείνεται να 
μελετηθεί σε βάθος χρόνου αν τα νήπια μετά το τέλος της διδακτικής παρέμβασης θα 
παρακινούνταν να δημιουργήσουν από μόνα τους ψηφιακές αφηγήσεις χωρίς την πα-
ρότρυνση της εκπαιδευτικού.  
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Μαθαίνω προπαίδειες στην Α΄ Δημοτικού, βιώνοντας επιτυχία  

Μπαγιόκας Γρηγόρης 
Διδάκτορας 

bayiokas@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα πειραματική εργασία υλοποιήθηκε με είκοσι μαθητές της Α΄ Δημοτικού, 
κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2016 – Απρίλιος 2017. Με βάση τις θέσεις σημαντικών 
ερευνητών κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, το ποσοστό του γενικού μαθητικού 
πληθυσμού το οποίο εμφανίζει δυσκολίες στον πολλαπλασιασμό είναι κάτι λιγότερο 
από 50%, ενώ στα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά, το ποσοστό 
ανέρχεται στο 90%. Η εργασία αξιοποιεί τη θεωρία του Bruner για την αναπαράσταση 
της πραγματικότητας σε πραξιακό, εικονιστικό και συμβολικό επίπεδο, και επιχειρεί 
την επέκτασή της υπό μία κοινωνιοψυχολογική οπτική, με βίωση της επιτυχίας και τη 
διασύνδεσή της με την κοινωνική αναπαράσταση των μαθηματικών. Οι βασικότερες 
μεθοδολογικές καινοτομίες της εργασίας είναι η χρήση των δακτύλων με απαρέγκλιτα 
προκαθορισμένο τρόπο, καθώς και η ρύθμιση της αναπνοής. Τα αποτελέσματα της ερ-
γασίας, αποτυπώνονται στις χρονομετρήσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν συστηματικά και 
προσφέρονται για στατιστική ανάλυση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πολλαπλασιασμός, μεθοδολογικές καινοτομίες, βίωση επιτυχίας, 
χρονομετρήσεις. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς και σε οποιονδήποτε 
θελήσει να ασχοληθεί με τη δυνατότητα να βιώσουν οι μαθητές μεγαλύτερη αίσθηση 
επιτυχίας, κατά τη διαδικασία εκμάθησης του πολλαπλασιασμού, της θεσιακής αξίας 
του ψηφίου, αλλά και στην κατάκτηση της συνέχειας (ακολουθίας) των αριθμών 0-20 
και 20-0. Όλα τα παραπάνω, έχουν ως τελικό στόχο την αυτοματοποίηση των Βασικών 
Αριθμητικών Δεδομένων, δηλαδή, όλες οι δυνατές, προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλα-
πλασιασμοί και διαιρέσεις μεταξύ δύο μονοψήφιων αριθμών, να αυτοματοποιηθούν 
από τον μαθητή, έτσι ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η επίδοση των μαθητών στα Μα-
θηματικά, σε όλη τη φοίτησή τους στο Δημοτικό. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι υλοποιήθηκαν τρεις διαδοχικοί και διαφοροποιημένοι κύκλοι εκμάθησης των προ-
παιδειών (ή πινάκων πολλαπλασιασμού). 

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία για την κατάκτηση και τη διαρκώς ταχύτερη ανά-
κληση της συνέχειας (ακολουθίας) των αριθμών 0-20 και 20-0 υλοποιήθηκε συγχρόνως 
με την εξέλιξη του Α΄ κύκλου αλλά και του Β΄ επαναληπτικού κύκλου γραφής των 
προπαιδειών. Ενώ, η θεσιακή αξία του ψηφίου (place value of the digit) αποτέλεσε 
βασική προτεραιότητα από την αρχή μέχρι και το τέλος του εν λόγω πειραματικού προ-
γράμματος.  
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Αναλυτικότερα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι: ο Α΄ κύκλος του προγράμματος αφορά: 
α) τη γραφή των αριθμών 0-9, 10-90, 100-900 και 1000 και β) τη γραφή των πινάκων 
πολλαπλασιασμού (προπαιδειών) μέχρι το 100, με ταυτόχρονη εφαρμογή συγκεκριμέ-
νης μεθοδολογικής καινοτομίας στη μέθοδο ανάγνωσης και μάθησης. Παράλληλα, 
πραγματοποιήθηκε μουσική και χορωδιακή εκτέλεση των προπαιδειών, με επιβραβεύ-
σεις των προσπαθειών των μαθητών.  

Ο Β΄ κύκλος αφορά την επανάληψη των παραπάνω προπαιδειών σε μια προσπάθεια 
σύνδεσής τους με συνθήκες της πραγματικής ζωής, δηλαδή με αγορές από το σούπερ 
μάρκετ της τάξης (εφοδιασμένο με άδειες συσκευασίες τροφίμων και οικιακών αγα-
θών). Η μουσική υποστήριξη των προπαιδειών συνεχίζεται και εδώ, ενώ η επιβράβευση 
ενισχύεται και με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. 

Ο Γ΄ κύκλος αφορά τον υπολογισμό 50 περιπτώσεων από διάφορες προπαίδειες, σε 
επίπεδο πενταμελούς ομάδας, όπου ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει την ευθύνη μέσα σε 
δύο λεπτά να υπολογίσει 10 από τις 50 περιπτώσεις. Σε περίπτωση εμφάνισης δυσκο-
λιών του μαθητή εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος, δίνεται η δυνατότητα να 
λάβει τη βοήθεια των μελών της ομάδας του για άλλο ένα λεπτό, με σκοπό, το να μην 
βιώσει αρνητικά συναισθήματα. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του τεστ είναι: 3Χ5 
= 15΄. Ακολουθεί κι εδώ αντίστοιχη επιβράβευση, όπως και στον Β΄ κύκλο.  

1. Γενική θεώρηση 

Η ανταπόκριση των μαθητών στους διδακτικούς στόχους του προγράμματος κατά τη 
διάρκεια του Α΄ κύκλου (που αφορά, εν συντομία, τη γραφή αριθμών, προπαιδειών, 
την ακολουθία των αριθμών 0-20 και 20-0, καθώς και την κατάκτηση της θεσιακής 
αξίας του ψηφίου), γέννησε την προσδοκία για τη συνέχισή του με τον Β΄ κύκλο (επα-
νάληψη των προπαιδειών σε συνδυασμό με αγορές από το σούπερ μάρκετ της τάξης) 
και εν συνεχεία για την ολοκλήρωσή του με τον Γ΄ κύκλο (δυνατότητα ανάπτυξης ενδο-
ομαδικής συμπεριφοράς και συνεργασίας, σε πραγματικό αλλά και ιδεολογικό επίπεδο, 
από τη στιγμή που η ομάδα αναλαμβάνει δράση και υποστηρίζει όποιον μαθητή το έχει 
ανάγκη). Στην κοινωνιοψυχολογική οπτική της παρούσας εργασίας συνέβαλαν οι θέ-
σεις του Doise (2005), για την απόπειρα ανάλυσης-εξήγησης της ανθρώπινης συμπερι-
φοράς σε τέσσερα επίπεδα: ενδο-ατομικό, διατομικό, διομαδικό-κοινωνικό και ιδεολο-
γικό. Σύμφωνα με τον Doise, οι ενδοατομικές διεργασίες αφορούν τον τρόπο με τον 
οποίο το άτομο (σ.σ. εδώ μαθητής) οργανώνει την εμπειρία του από το κοινωνικό πε-
ριβάλλον. Οι διατομικές αναπτύσσονται ανάμεσα σε άτομα που θεωρούνται επικοινω-
νιακώς ανταλλάξιμα, δηλαδή με την λειτουργία αμφίδρομης σχέσης πομπού-δέκτη, ό-
που διακυβεύεται το εκάστοτε μήνυμα επιρροής. Οι κοινωνικές-διομαδικές αναδεικνύ-
ουν τις διαφορές μεταξύ ομάδων (σ.σ. διαθέτοντας βέβαια το άτομο την πραγματικό-
τητα της ένταξής του σε πολλαπλές ομάδες υπαγωγής). Τέλος, οι ιδεολογικές διεργα-
σίες αφορούν σε κάθε κοινωνική ομάδα την ανάπτυξη ιδεολογιών, τα συστήματα δο-
ξασιών και αναπαραστάσεων, εκτιμήσεων και κανόνων.  
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Συνεχίζοντας, και σύμφωνα με τους Kamii & De Clark (2005), «Οι αλλαγές του ανα-
λυτικού προγράμματος επιβάλλονται άνωθεν και οι δάσκαλοι μέσα σε μια νύχτα ανα-
κυκλώνονται, έτσι ώστε να γίνουν οι κύριοι εκτελεστές (αν όχι δήμιοι) των αποφάσεων 
κάποιων άλλων. Νομίζω ότι οι δάσκαλοι πρέπει να πιστεύουν σε αυτό που κάνουν και, 
όπως επέμεινα και άλλοτε (Kamii, 1981a), να έχουν την απαραίτητη επιστημονική κα-
τάρτιση ώστε να μπορούν να πειραματιστούν, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και 
να πάρουν αποφάσεις για το αναλυτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν». Ακόμη, 
σημειώνει ότι: η εκπαίδευση πρέπει να πάψει να υπαγορεύεται από την κίνηση του 
εκκρεμούς και να επανέρχεται σε ό,τι δε δούλεψε παλαιότερα. Αντί να επιστρέφουμε 
στη “σιγουριά των παλιών προγραμμάτων”, πρέπει να κινηθούμε μπροστά αξιοποιώ-
ντας όσα ξέρουμε για το πώς οι άνθρωποι αποκτούν γνώση και ηθικές αξίες. (Kamii & 
De Clark, 2005).  

Πέραν των παραπάνω, και με βάσεις τις θέσεις του Καραντζή (2004), ο οποίος συνυ-
πολογίζει τα αποτελέσματα αρκετών εργασιών (Geary, D., 1990∙ Geary, D., Brown, S. 
& Samaranayake, V., 1991∙ Logie, R., Gilhooly, K. & Wynn, V., 1994∙ Hitch, G., 1978∙ 
Wolters, G., Beishuizen, M., Broers, G. & Knoppert, W., 1990∙ κ.ά.), διαφαίνεται ο 
σπουδαιότατος ρόλος της μνήμης στη διεκπεραίωση των αριθμητικών διαδικασιών. Ε-
πισημαίνεται δηλαδή μια αιτιώδης σχέση μεταξύ μνήμης και αριθμητικής, η οποία πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η αριθμητική εμπλέκεται στην όλη εκπαιδευ-
τική-διδακτική πραγματικότητα (Καραντζής, Ι., 2004).  

Το ζητούμενο, λοιπόν, το οποίο ανακύπτει με βάση τα παραπάνω, είναι το εάν είμαστε 
σε θέση μέσα από πειραματικές διαδικασίες, και εισάγοντας ενδεχομένως μεθοδολογι-
κές καινοτομίες στην υπάρχουσα μαθησιακή διαδικασία και μαθηματική πραγματικό-
τητα, να συμβάλλουμε στην καλύτερη πρόσληψη της πληροφορίας, για κάθε στόχο τον 
οποίο θέτουμε στο πεδίο των μαθηματικών. 

 

2. Η θεωρία του Bruner και μια επιχειρούμενη επέκτασή της υπό μια κοινωνιο-
ψυχολογική οπτική 

Συνυπολογίζοντας τις θέσεις του Αγαλιώτη (2000), θα επιχειρήσουμε να προσεγγί-
σουμε την αναπαράσταση της μαθηματικής γνώσης και ως μία κοινωνική αναπαρά-
σταση η οποία είναι σε θέση να προκαλέσει το πραγματικό και φαντασιακό ενδιαφέρον 
των μαθητών.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της Γνωστικής Ψυχολογίας, (βλ. Αγαλιώτης, 2000), 
το άτομο το οποίο μαθαίνει δεν παίρνει τη γνώση έτοιμη από κάποιον που ήδη την 
κατέχει, αλλά την κατασκευάζει μόνο του, με βάση τις εμπειρίες που προκύπτουν από 
την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον (Noddings, N., 1990). Κατά τη διάρκεια αυ-
τής της διαδικασίας ενεργητικής κατασκευής της γνώσης, το άτομο χρησιμοποιεί δια-
φορετικούς τρόπους και μέσα αναπαράστασης της πραγματικότητας. Σύμφωνα με τον 
J. Bruner (1966), υπάρχουν τρεις τρόποι αναπαράστασης: (1) ο πραξιακός, (2) ο εικο-
νιστικός και (3) ο συμβολικός. Στο σημείο αυτό, θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε 
έναν ακόμη τρόπο δόμησης της αναπαράστασης της πραγματικότητας, (4) τον 
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κοινωνιοψυχολογικό, από τη στιγμή που μεθοδολογικά και επικοινωνιακά στοχοθετεί-
ται και επιτυγχάνεται, ως κεντρικό στοιχείο της κοινωνικής αναπαράστασης του εκά-
στοτε διδακτικού αντικειμένου (εδώ των προπαιδειών και των μαθηματικών), η βίωση 
της επιτυχίας, η οποία διαφαίνεται ότι ασκεί επιρροή και στα τέσσερα επίπεδα ανάλυ-
σης της ανθρώπινης συμπεριφοράς (βλ.  παραπάνω, Doise, 2005). Με άλλα λόγια, η 
βίωση της επιτυχίας ανατροφοδοτεί και ενισχύει τη βούληση για μάθηση τόσο σε πραγ-
ματικό όσο και σε φαντασιακό επίπεδο. 

Ο Moscovici ([1961]/1999) στο έργο του «Η Ψυχανάλυση, η εικόνα της και το κοινό 
της» σημειώνει χαρακτηριστικά ότι: μια αναπαράσταση δεν δείχνει μόνο αλλά και μι-
λάει, δεν εκφράζει μόνο αλλά και επικοινωνεί. Σε ατομικό (ψυχολογικό) επίπεδο: «[…] 
οι κοινωνικές αναπαραστάσεις συνιστούν μια ψυχολογική οργάνωση, μια μορφή γνώ-
σης που ανήκει ειδικά στην κοινωνία μας και που δεν μπορεί να αναχθεί σε καμιά 
άλλη» (Moscovici, 1999). Με λίγα λόγια, η κοινωνική αναπαράσταση είναι ένας ιδιαί-
τερος τρόπος γνώσης που έχει σαν λειτουργία τη διαμόρφωση συμπεριφορών και την 
επικοινωνία μεταξύ των ατόμων (ό.π., σ. 28). Επίσης, ο ίδιος συγγραφέας, κάνοντας 
λόγο για τη συνύπαρξη πραγματικού και φαντασιακού, επισημαίνει ότι: η κοινωνική 
αναπαράσταση είναι ένα οργανωμένο corpus γνώσεων και μια από τις ψυχικές δραστη-
ριότητες χάρη στις οποίες οι άνθρωποι καθιστούν τη φυσική και κοινωνική πραγματι-
κότητα κατανοήσιμη, μπαίνουν σε μια ομάδα ή σε μια καθημερινή σχέση συναλλαγών, 
απελευθερώνουν τις δυνάμεις της φαντασίας τους. 

3. Η σημαντικότητα της θεσιακής αξίας του ψηφίου 

Για τη σημαντικότητα της θεσιακής αξίας θα αναφερθούμε στις θέσεις του Αγαλιώτη 
(2000), ο οποίος συνυπολογίζει τις θέσεις των A. Orton (1992) & W. Cockroft (1982). 
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η έννοια της θεσιακής αξίας του ψηφίου αποτελεί ένα από 
τα θεμέλια κάθε εργασίας με αριθμούς. Σύμφωνα, επίσης, με τον A. Orton (1992), οι 
δυσκολίες που σχετίζονται με την κατάκτηση αυτής της έννοιας συνδέονται συχνά:  

α) Με τη δυσκολία του παιδιού να διακρίνει τον μεγαλύτερο/μικρότερο μεταξύ δύο 
αριθμών οι οποίοι αποτελούνται από τα ίδια ψηφία (π.χ. 53-35). β) Με την αδυναμία 
διάκρισης της αξίας ενός και του αυτού ψηφίου, ανάλογα με το εάν βρίσκεται στο ψη-
φίο των μονάδων, δεκάδων ή εκατοντάδων (για παράδειγμα: στους αριθμούς 35, 532, 
56 με τι ισούται το 5;). γ) Με το να αποδίδονται αριθμοί όπως ο 12 με τη μορφή 102 ή 
120. δ) Με την αδυναμία σχηματισμού του μικρότερου ή μεγαλύτερου αριθμού ο ο-
ποίος μπορεί να προκύψει από δύο ή περισσότερα δοθέντα ψηφία (για παράδειγμα: 
ποιος είναι ο μικρότερος και ποιος ο μεγαλύτερος αριθμός που σχηματίζεται με τα ψη-
φία 2 και 8. 

4. Η σημαντικότερη μεθοδολογική επιλογή – καινοτομία του παρόντος πειραμα-
τικού προγράμματος 

Σε μία προσπάθεια να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τις περιπτώσεις όπου 
ο μαθητής απαγγέλει έναν πίνακα πολλαπλασιασμού (προπαίδεια), αλλά απασχολεί υ-
περβολικά τη βραχύχρονη μνήμη του, επειδή δεν είναι σίγουρος πόσες φορές έχει 
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προχωρήσει π.χ. στην προπαίδεια του 3, καταλήξαμε μετά από αρκετούς πειραματι-
σμούς κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια στην παρακάτω επιλογή:  

Ο μαθητής αρχικά σχηματίζει ορθή γωνία με κάθε ένα του χέρι, στην ουσία σχηματί-
ζοντας ένα ανάποδο γάμα, με τις γροθιές του να κοιτούν προς το ταβάνι. Με άλλα λό-
για, ο μαθητής σχηματίζει με τα δύο χέρια του ένα περίπου ανάποδο πι, όπου πριν αρ-
χίσει τη μέτρηση τα χέρια του σχηματίζουν γροθιές στο ύψος των αυτιών του. Στη 
συνέχεια, ξεκινά να απαγγέλει την πρώτη φορά της προπαίδειας ανοίγοντας το μικρό 
δάχτυλο. Αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, επειδή με αυτό τον τρόπο, ο αντίχειρας 
έχει τη δυνατότητα να σκεπάσει ή «να καπακώσει» και τον δείκτη και τον παράμεσο 
και τον μέσο δάκτυλο, έχοντας έτσι ο μαθητής τον πλήρη έλεγχο για το πόσα δάκτυλα 
επιθυμεί να έχει ανοικτά κάθε φορά. Και από τη στιγμή που θα ανοίξει όλα τα δάκτυλα 
του ενός χεριού, συνεχίζει ανοίγοντας για την έκτη φορά, και πάλι με το μικρό δάχτυλο 
του άλλου χεριού, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.  

4.1. Ρύθμιση της αναπνοής κατά την απαγγελία των προπαιδειών 

Αρχικά, θα αναφέρουμε ότι, τόσο κατά τη διάρκεια του Α΄ κύκλου όσο και κατά τη 
διάρκεια του Β΄ κύκλου του προγράμματος, είτε οι μαθητές διάβαζαν από τον πίνακα 
τις προπαίδειες είτε στη συνέχεια τις απήγγελλαν, στεκόντουσαν σε όρθια θέση (βλ. 
εικόνες 1-10). Κι αυτό επειδή, στη συγκεκριμένη σωματική στάση, διευκολύνεται η 
ροή του αέρα στην αναπνευστική διαδρομή, η οποία επηρεάζει την ταχύτητα ανάγνω-
σης και απαγγελίας. Μάλιστα, με τη βοήθεια ενός μουσικού οργάνου, έχουμε τη δυνα-
τότητα να εκτελούμε συγκεκριμένες ασκήσεις ορθοφωνίας (Τις εν λόγω ασκήσεις ορ-
θοφωνίας διδαχθήκαμε από τη λογοπαθολόγο Δρ. Μαρίνα Παπαγγέλου η οποία έχει 
εξειδικευθεί σε ζητήματα τα οποία αφορούν τη φωνή και την παθολογία της, και η 
οποία συνεχίζει να εργάζεται μέχρι και σήμερα στις Η.Π.Α.), οι οποίες επιτυγχάνουν 
ως αποτέλεσμα την αλλαγή του σχήματος της σταφυλής, μεγαλώνοντας τη χωρητικό-
τητα του «ηχείου» του στόματος, ξεκουράζοντας με αυτόν τον τρόπο εντελώς τις φω-
νητικές χορδές, είτε στο τραγούδι είτε στην ομιλία.  
 
Στη συνέχεια, και πριν από την έναρξη του Β΄ κύκλου, οι μαθητές ασκήθηκαν στο να 
απαγγέλλουν τις φορές της εκάστοτε προπαίδειας (προσωρινά), χωρίς το ίσον και το 
αποτέλεσμα. Δηλαδή: μία φορά το τρία, δύο φορές το τρία, τρεις φορές το τρία, τέσσε-
ρις φορές το τρία, κ.λπ., σχεδόν με μία αναπνοή, σε χρόνο (8-11΄΄). Ενώ, κατά τη διάρ-
κεια του Β΄ κύκλου, επανέλαβαν την επιλογή που ακολουθήθηκε κατά τον Α΄ κύκλο, 
με τη διαφορά ότι συμφωνήθηκε να παραλείπεται οριστικά το ίσον, δηλαδή: μία φορά 
το τρία, τρία. Δύο φορές το τρία, έξι, κ.λπ. 

5. Συμπεράσματα 

Α) Εστιάζοντας την προσοχή μας στην παρακάτω εικόνα 1, η οποία αφορά: τη χρονο-
μέτρηση της απαρίθμησης των αριθμών 20-0, παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο 
εξελίχθηκε η κατάκτηση της ακολουθίας των αριθμών στην πρώτη εικοσάδα. Πιο συ-
γκεκριμένα, κατά την πρώτη προσπάθεια (πρώτη στήλη) καταγράφεται ένα ποσοστό 
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25% των μαθητών της τάξης, οι οποίοι εμφανίζουν αδυναμία απέναντι στην εν λόγω 
δραστηριότητα. Περίπου ένα μήνα αργότερα, κατά τη διάρκεια εξέλιξης του παρόντος 
προγράμματος οι μαθητές έχουν κατακτήσει την ακολουθία των αριθμών 20-0, σε πο-
σοστό 100% και στους επόμενους πέντε μήνες παρατηρείται συνεχής βελτίωση καθώς 
καταγράφεται αξιοσημείωτη μείωση του χρόνου απαρίθμησης τους. 

 

Εικόνα 1. Η προοδευτική κατάκτηση της ακολουθίας των αριθμών 20-0. 

Β) Παρατηρώντας την εικόνα 2, η οποία αφορά τον μέσο όρο του χρόνου απαγγελίας 
των προπαιδειών κατά τη διάρκεια του Α΄ & Β΄ κύκλου, διαπιστώνουμε ότι αρχικά, 
όλοι οι μαθητές μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου (λήξη Α΄ κύκλου) είχαν καταφέρει να 
απαγγέλουν το σύνολο των πινάκων του πολλαπλασιασμού με επιτυχία, και στη συνέ-
χεια μέχρι τις αρχές Απριλίου (Β΄ κύκλος) εμφάνισαν εντυπωσιακή χρονική βελτίωση 
κατά την απαγγελία τους. 
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Εικόνα 2. Ο μέσος όρος απαγγελίας των προπαιδειών κατά τον Α΄ & Β΄ κύκλο. 

 

Γ) Κατά τον Γ΄ κύκλο και την υλοποίηση της 3ης γραφής του τεστ (βλ. παρακάτω εικόνα 
3), η στήριξη της ομάδας ήταν παρούσα για όποιον μαθητή τη χρειάστηκε, και επιπλέον 
αξίζει να σημειωθεί ότι 6 από τους 20 μαθητές ολοκλήρωσαν την εν λόγω δοκιμασία 
σε λιγότερο από ένα λεπτό.  

 

Εικόνα 3.  
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Συνοψίζοντας, α) η κατάκτηση της ακολουθίας των αριθμών 20-0, β) η αναπαράσταση 
της θεσιακής αξίας του ψηφίου, γ) η σύνδεση της γνώσης με συνθήκες της πραγματικής 
ζωής (με αγορές από το σούπερ μάρκετ της τάξης), δ) η εκμάθηση των πινάκων πολ-
λαπλασιασμού με την κατάλληλη μεθοδολογική καινοτομία, με τη ρύθμιση της ανα-
πνοής αλλά και τη μουσική, ε) η δυνατότητα συνεργασίας σε ομαδικό επίπεδο κατά τη 
διάρκεια του τεστ καθώς και ζ) οι επιβραβεύσεις σε πρωτογενές και δευτερογενές επί-
πεδο, είχαν  ως αποτέλεσμα τη διασύνδεση θετικών συναισθημάτων τόσο με την κοι-
νωνική αναπαράσταση της ομάδας όσο και με αυτή των μαθηματικών και μετέτρεψαν 
τη μαθησιακή διαδικασία σε μία διαρκή επιθυμία για πρόσληψη νέας γνώσης. 

Βιβλιογραφία 

Αγαλιώτης, Ι. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά. Αιτιολογία, Αξιολόγηση, 
Αντιμετώπιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Bruner, J. S. (1966). Toward a Theory of Instruction. Cambridge, Mass: Harvard Uni-
versity Press.  

Cockcroft, W.H. (Ch.) (1982). Mathematics counts. Report of the Committee of Inquiry 
into the teaching of mathematics in schools. London: HMSO. 
Doise, W. (2005). Η εξήγηση στην κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
Geary, D.C. (1990). A componential analysis of an early learning deficit in mathemat-
ics. Journal of Experimental Child Psychology, 49, 363-383. 

Geary, D., Brown, S. & Samaranayake, V. (1991). Cognitive addition: A short longitu-
dinal study of strategy choice and speed-of-processing differences in normal and math-
ematically disabled children, Developmental    Psychology, 27, 5, 787-797. 

Hitch, G. (1978). The role of short-term working memory in mental    arithmetic. Cog-
nitive Psychology, 10, 302-323. 

Hughes, M. (2000). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Δυσκολίες στην εκμάθηση 
των μαθηματικών. Μετάφραση: Σταφυλίδου Ματούλα, Επιμέλεια: Βοσνιάδου Στέλλα. 
Σειρά: Ψυχολογία ΙΙ, Αθήνα: Gutenberg.  

Kamii, C. (1981a). Teachers' autonomy and scientific training. Young Children, 36, 5-
14. 

Kamii, C. & De Clark, G. (2005/1985). Τα παιδιά ξαναεφευρίσκουν την αριθμητική, 
Προεκτάσεις και εφαρμογές της θεωρίας του Piaget. Επιστημονική επιμέλεια: Καλα-
βάσης, Φ. Αθήνα: Πατάκης.  

Καραντζής, Ι. (2004). Τα προβλήματα της μνήμης των παιδιών με μαθησιακές δυσκο-
λίες στην αριθμητική και την ανάγνωση. Γνωστική θεώρηση, Εκπαιδευτικές προεκτά-
σεις. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδάνος.  

893

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Logie, R., Gilhooly, K. & Wynn, V. (1994). Counting on working memory in arithmetic 
problem solving. Memory and Cognition, 22, 4, 395-410. 

Moscovici, S., (1999/1961). Η ψυχανάλυση, η εικόνα της και το κοινό της, [Α. Μαντό-

γλου (Επιμ.)], (Τίτλος Πρωτότυπου: La Psychanalyse, son image et son pyblic). Αθήνα: 

Οδυσσέας. 

Moscovici, S. (2000a). The Phenomenon of Social Represantations. In Gerard Duveen 
(Ed.) Social Representations: Explorations in Social Psychology. Oxford: Polity Press, 
18-77. 
 
Μπαγιόκας, Γ. (2013). Ημερήσια σχέδια διδασκαλίας για τη γλώσσα της Α΄ Δημοτικού. 
Κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση. Πειραιάς: Παιδοψυχιατρικό Θεραπευτικό Κέντρο Πει-
ραιά.  

Noddings, N. (1990). Constructivism in mathematics education. In Davis, R., Maher, 
C., & Noddings, N. (Eds). Constructivist views on the teaching and learning of mathe-
matics. Reaston, VA: National Council of Teachers of Mathmatics (pp. 7-18). 

Orton, A. (1992). Learning Mathematics (2nd Ed). London: Cassell.  

Wolters, G., Beishuizen, M., Broers, G. & Knoppert, W. (1990). Mental arithmetic: 
Effects of calculation procedure and problem difficulty on        solution latency. Journal 
of Experimental Child Psychology, 49, 20-30.   

894

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Ο αυτοσχεδιασμός στην εκπαιδευτική πράξη 

Αναγνώστου Ειρήνη 
Π.Ε.05, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Φ.Π.Ψ. 

ireneanagnostou@windowslive.com 

Παπάζογλου Θεοδώρα 
Π.Ε.71, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Φ.Π.Ψ. 

dorapap0@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Το θέατρο είχε πάντα μια έντονη παρουσία στην εκπαίδευση, καθώς γεννήθηκε για να 
διαμορφώνει πολιτική συνείδηση, να διαπαιδαγωγεί. Πολλές μορφές του αξιοποιήθη-
καν στο σχολικό περιβάλλον, όπως το θέατρο στην εκπαίδευση ή το δημιουργικό 
δράμα. Ο αυτοσχεδιασμός, ως στρατηγική διδασκαλίας, ωφελεί την εκπαιδευτική δια-
δικασία καθώς απαιτεί αισθήσεις και σώμα σε εγρήγορση, ετοιμότητα για δράση, κρι-
τική σκέψη, υπέρβαση εμποδίων, διάθεση για εξερεύνηση και παιχνίδι. Η παρατήρηση, 
η αυτοσυγκέντρωση, ο αυθορμητισμός και η διευρυμένη φαντασία αποτελούν δομικά 
στοιχεία του αυτοσχεδιασμού και προάγουν ευθαρσώς και κατ' ανάγκην την δημιουρ-
γική σκέψη, την αυτοπεποίθηση, την ενεργό συμμετοχή, και απαιτούν την δημιουργία 
ενός νέου- κοινού κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας, ενισχύοντας 
τελικά την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Η παρούσα εργασία υπογραμμίζει τα 
πολλαπλά οφέλη της χρήσης του αυτοσχεδιασμού ως στρατηγική διδασκαλίας στην 
τάξη σύμφωνα με τις έρευνες της τελευταίας δεκαετίας και τη διεθνή βιβλιογραφία και 
ανάγει τον αυτοσχεδιασμό ως ρεαλιστικό τρόπο αντιμετώπισης των διδακτικών προ-
κλήσεων στη σύγχρονη τάξη. 
 
Λέξεις-Kλειδιά: αυτοσχεδιασμός, στρατηγική διδασκαλίας 
 

Εισαγωγή 

Ο αυτοσχεδιασμός περιγράφεται ως «μια πράξη εκ του προχείρου, ως μια εκτέλεση ή 
έκφραση χωρίς προετοιμασία» (Φυτράκης, 1993), ή ως «πρόχειρη ενέργεια» (Ράπτης, 
1993)· είναι ο χειρισμός του απρόβλεπτου, χωρίς πρότερο σχεδιασμό, και ο οποίος ε-
πιλύει το εκάστοτε πρόβλημα, υπό τον όρο της επιτακτικότητας της στιγμής, ενώ εφαρ-
μόζεται σε πολλές γνωστικές περιοχές. 

Υποδηλώνονται μέσα από την σημασία της λέξης δυο ερμηνείες: μία με θετική χροιά 
και μια με αρνητική. Προχειρότητα και επιπολαιότητα ή δημιουργικότητα και επινό-
ηση; Ο αυτοσχεδιασμός δεν είναι απλώς ένα «σκαρίφημα». Η βασική διαφορά ανά-
μεσα στα δύο είναι η συνείδηση. Ένας καλός αυτοσχεδιασμός δεν είναι εύκολο πράγμα. 
Απαιτεί δεξιοτεχνία και πνευματική ηρεμία. Οι Vera και Crossan (2004) αναφέρουν 
ότι αυτοσχεδιασμός δεν σημαίνει έλλειψη οργάνωσης· αντίθετα, προκύπτει πάντοτε 
μέσα σε ένα οργανωμένο πλαίσιο, ενώ οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν συχνά 
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δοκιμασμένες συνταγές, μοτίβα ή κλισέ, κατά τη διάρκεια της παράστασης. Οι κανόνες 
λειτουργούν ως πλαίσιο το οποίο διευκολύνει τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικό-
τητα (Kobayashi, 2014). Ο αυτοσχεδιασμός πόρρω απέχει από το να κάνει απλά ο κα-
θένας ό,τι θέλει (Γκόβας, 2002).  

Σύμφωνα με τους Frost και Yarrow (2015), αυτοσχεδιασμός δεν αποτελεί απλώς μια 
τεχνική αλλά μια θεμελιώδη αρχή, η οποία λειτουργεί σε πολλές διαφορετικές σφαίρες, 
ως ανεξάρτητος και μεταμορφωτικός τρόπος ύπαρξης, γνώσης και δράσης.  

Όλοι έχουμε αυτοσχεδιάσει σε δεδομένη στιγμή στη ζωή μας: όταν ο υπολογιστής κόλ-
λησε πριν την επαγγελματική παρουσίαση, όταν μας καθυστέρησε η κίνηση στους δρό-
μους, όταν ξεχάσαμε το βιβλίο στο σπίτι. Η μάθηση μέσω του αυτοσχεδιασμού πραγ-
ματοποιείται με συνεχή και κυκλικό τρόπο, υπό την έννοια ότι ο αυτοσχεδιασμός χρη-
σιμοποιείται ως μέρος της διαδικασίας της μάθησης αμέσως μόλις προκύψει (Chelariu, 
Johnston και Young, 2002). O αυτοσχεδιασμός προκύπτει όταν η προβλεπόμενη διαδι-
κασία δεν λειτουργεί, ή ως εναλλακτικό σύστημα στο οποίο μπορεί να στραφεί κανείς 
σε περιπτώσεις που η παραδοσιακή οδός δεν φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
 

Δράμα στην εκπαίδευση/ τεχνικές θεάτρου 
 

H εκπαίδευση μαθητών σε διάφορες τεχνικές θεατρικής ερμηνείας μπορεί να στοχεύει 
στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κοινωνικής επικοινωνίας, στην ευέλικτη και φαντασιακή 
σκέψη και τη Θεωρία του Νου. Η εξάσκηση σε τεχνικές όπως το παιχνίδι ρόλων, ο 
αυτοσχεδιασμός και η θεατρική ερμηνεία μπορεί να οδηγήσουν σε βελτιωμένη κοινω-
νική ευχέρεια των μαθητών μέσω της βελτιωμένης αντίληψης για τον εαυτό και τους 
άλλους· μπορεί να βελτιώσουν την αμοιβαία απόκριση και να οδηγήσουν σε πιθανές 
αλλαγές στους νευρολογικούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν την κοινωνική λειτουρ-
γικότητα των μαθητών (Corbett et al, 2016). Εξαιτίας αυτών των ιδιοτήτων της θεατρι-
κής ερμηνείας, τεχνικές θεάτρου έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της κοινω-
νικής λειτουργικότητας σε παιδιά με Διάγνωση Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) (Lerner, 
Mikami & Levine, 2011).  Φαίνεται ότι τέτοιες παρεμβάσεις ενέχουν σημαντικά στοι-
χεία για την κοινωνική εκπαίδευση ατόμων με ΔΑΦ, όπως είναι η μεσολάβηση των 
συνομηλίκων, η ενεργή πρακτική εξάσκηση της κοινωνικής λειτουργικότητας και η 
δυνατότητα εξέλιξης, διατήρησης και γενίκευσης της κοινωνικής επάρκειας (Corbett 
et al, 2016).  

Μία άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται τόσο στην συνηθισμένη τάξη, όσο και στο 
τμήμα ένταξης και την ειδική τάξη, ως εργαλείο ενίσχυσης της κοινωνικοποίησης των 
μαθητών, είναι το δημιουργικό δράμα (Dogru, 2015). Το δράμα στηρίζεται στην ομα-
δική εμπειρία, καθώς περιλαμβάνει την από κοινού ανακάλυψη νοημάτων. Η γοητεία 
που ασκεί στα παιδιά σχετίζεται με τον διασκεδαστικό και ανακαλυπτικό χαρακτήρα 
του δράματος (Adıgüzel & Timuçin, 2010), καθώς και με την δημιουργία ενός ενεργού, 
δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά αποκτούν τη δυ-
νατότητα να εξερευνήσουν, να επανεξετάσουν και να αναλογιστούν για τις συνέπειες 
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των πράξεών τους και να δημιουργήσουν συνδέσεις με τον πραγματικό κόσμο (Peter, 
2003). 

Επιπλέον, φαίνεται πως η ερμηνεία ενός ρόλου μπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία 
αναγνώρισης συναισθημάτων, στην έκφραση συναισθημάτων, στη μη λεκτική επικοι-
νωνία και τις χειρονομίες, στις ακουστικές δεξιότητες και τη βλεμματική επαφή, καθώς 
και στις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών (Reading et al, 2015· Peter, 2003). Η 
Peter (2003) αναφέρει επίσης ότι το δημιουργικό δράμα αποτελεί μια εξαιρετική ευ-
καιρία για κοινωνική αλληλεπίδραση· προσφέρει λόγο για επικοινωνία σε μια ποικιλία 
από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, ενώ ταυτόχρονα, αναπτύσσει τη συναισθη-
ματική νοημοσύνη των παιδιών. Το δράμα στην εκπαίδευση εστιάζει στους μαθητές, 
προσανατολίζεται στην διαδικασία,  κι όχι στο προϊόν της, ο κύριος σκοπός του είναι 
η ολιστική και πολύ-αισθητηριακή εκμάθηση της γλώσσας και η διαδικασία του περι-
λαμβάνει παιχνίδια ρόλων, αυτοσχεδιασμούς, ανατροφοδότηση και αναστοχασμό. Α-
ναπτύσσει όλες τις δεξιότητες, αλλάζει την οπτική των μαθητών, ενθαρρύνει την συ-
νεργασία και την διάδραση, προσανατολίζεται στις δραστηριότητες, την σωματική κί-
νηση, προάγει την αισθητική και μέσω της εμπειρίας που αποκτούν οι μαθητές, εκφρά-
ζονται συναισθηματικά. 

Τα οφέλη του αυτοσχεδιασμού στην εκπαίδευση 

Τα παιχνίδια αυτοσχεδιασμού στοχεύουν στην παροχή ευκαιριών στα παιδιά να ανα-
καλύψουν ποικίλες εμπειρίες. Έτσι, αυτοσχεδιάζοντας, ασκείται η φαντασία τους, ενώ 
ταυτόχρονα διαμορφώνεται ένας καινούργιος κώδικας συμπεριφοράς και επικοινω-
νίας. Τα παιχνίδια αυτοσχεδιασμού ευνοούν τη δημιουργικότητα και την καλλιερ-
γούν με ιδανικό τρόπο μέσα από  την ανάπτυξη της φαντασίας, πλουτίζοντας συγχρό-
νως την σχέση του ατόμου με το σώμα και τις πέντε αισθήσεις του. Επίσης, συντείνουν 
τα μέγιστα στην ποικιλότροπη ενδυνάμωση της σχεσιοδυναμικής της ομάδας. Οι ικα-
νότητες παρατήρησης και αυτοσυγκέντρωσης παίζουν ρόλο κλειδί στην διαδικασία και 
βελτιώνονται εξαιρετικά από αυτή. (Κουρεντζής, 1991). Ο αυτοσχεδιασμός δημιουρ-
γεί, ενδιαφέρεται τόσο για τη διαδικασία όσο και για το αποτέλεσμα, ενισχύει τον αυ-
θορμητισμό και παράγει νέες ιδέες.  

Το παραδοσιακό θέατρο χρησιμοποιεί το σενάριο για να κατευθύνει τα πάντα, από τα 
σκηνικά, τα αντικείμενα και τα κοστούμια, μέχρι την επιλογή των ηθοποιών για τους 
διάφορους ρόλους. Ο σκηνοθέτης ελέγχει την παραγωγή και το κοινό δεν έχει λόγο στη 
ροή του έργου. Η ομοιότητα με το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μάθημα είναι εντυ-
πωσιακή. Αντίθετα, ο αυτοσχεδιασμός, ως θεατρικό είδος, δεν έχει σενάριο, σκηνικά ή 
κοστούμια, ενώ πιθανόν να χρησιμοποιεί λίγα ή καθόλου αντικείμενα. Οι ηθοποιοί 
μπορεί να παίζουν διαφορετικούς ρόλους και το κοινό να συμμετέχει στις βασικές α-
ποφάσεις της πλοκής. Όταν ο αυτοσχεδιασμός χρησιμοποιηθεί σε ένα μαθητοκεντρικό 
περιβάλλον για την διδασκαλία συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων, μπορεί 
να αποδειχθεί πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού (Berk, 2008). Ο Saw-
yer (2011) προτείνει τη θεώρηση της διδασκαλίας ως δραστηριότητα αυτοσχεδιασμού. 
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Με αυτόν τον τρόπο, υπογραμμίζεται η συνεργατική φύση της αποτελεσματικής διδα-
κτικής πρακτικής και τονίζεται η δημιουργική της φύση.  

Ο Berk (2008) υποστηρίζει πως, ενώ ο αυτοσχεδιασμός θεωρείται κατά κύριο λόγο  
επικουρική στρατηγική διδασκαλίας και εναλλακτική πρόταση, η χρήση του αποτελεί 
κλειδί κατά τη διδασκαλία της σύγχρονης γενιάς μαθητών, των αποκαλούμενων και 
Net Generation (Prensky, 2001). Τα χαρακτηριστικά των Net Geners, όπως τους απο-
καλεί ο Berk, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στους διδάσκοντες για να διευκολύνεται η 
διδασκαλία και να αντανακλώνται στα αναλυτικά προγράμματα. Οι μαθητές αυτοί, α-
ποτελούν τους φυσικούς ομιλητές της γλώσσας της τεχνολογίας, των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και του διαδικτύου, και, σε αντίθεση με τους διδάσκοντες, οι οποίοι βρί-
σκονται με το ένα πόδι στο παρελθόν, απολαμβάνουν τα οφέλη της χρήσης της τεχνο-
λογίας. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών είναι τα εξής: 

• Μαθαίνουν μέσω της ανακάλυψης και του πειραματισμού με τη βοήθεια προ-
σομοιώσεων, παιχνιδιών και ρόλων. 

• Συμπεριφέρονται με άνεση σε διδακτικά περιβάλλοντα που είναι πλούσια σε 
εικόνες, κείμενα, ήχους και μεταπηδούν εύκολα από το εικονικό στο πραγμα-
τικό. 

• Επιζητούν την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη συζήτηση και τη συνεργασία σε 
ομάδες. 

• Είναι συναισθηματικά ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες, γνωριμίες και πολιτισμούς. 
• Απαντούν γρήγορα, μετακινούνται από τη μια δραστηριότητα στην άλλη και 

εναλλάσσουν την προσοχή τους εύκολα από δραστηριότητα σε δραστηριότητα.  

Μαθητές με αυτά τα χαρακτηριστικά, συνεχίζει ο Berk (2008), χάνουν εύκολα το εν-
διαφέρον τους μέσα στην τάξη. Ο αυτοσχεδιασμός φαίνεται να είναι το ιδανικό εργα-
λείο που καλύπτει την επιθυμία για αλληλεπίδραση, την ενεργό συμμετοχή, την ομα-
δική εργασία και την αυθόρμητη και δημιουργική σκέψη που χρειάζονται (Berk, 2008). 
Εξάλλου, η αποτελεσματική διδασκαλία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά 
όλων των μαθητών ώστε να δημιουργήσει καινοτόμες δραστηριότητες μέσα στην τάξη, 
να ξεπεράσει τα στενά όρια του βιβλίου και της διάλεξης, και να εκμεταλλευτεί τον 
ψηφιακό κόσμο, τα πολλαπλά μαθησιακά στυλ και τα διαφορετικά είδη νοημοσύνης 
των μαθητών. Ο Jenkins (2006) αποκαλεί τους Net Geners συμμετέχοντες, όχι θεατές. 
Επιπλέον, αναφέρει πως τα χαρακτηριστικά των μαθητών θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και να εντάσσονται στη διδακτική διαδικασία ως τρόπος ενίσχυσης της αποτε-
λεσματικότητας της διδασκαλίας. 

Η βιβλιογραφία που σχετίζει τη διδασκαλία με τον αυτοσχεδιασμό είναι πλούσια (βλ. 
πίνακα 1)· τα πορίσματα της έρευνας ενισχύουν την άποψη υπέρ της χρησιμοποίησης 
του αυτοσχεδιασμού στην τάξη. Τα οφέλη που καταγράφονται ερευνητικά από τη 
χρήση του αυτοσχεδιασμού στην τάξη είναι ποικίλα: βελτίωση της συμμετοχής σε προ-
φορικές δραστηριότητες (Wahyuni, 2013· Hadeli & Eviani, 2017), βελτίωση της ευχέ-
ρειας (Pishkar & Ketabi, 2013), μείωση του άγχους κατά την προφορική χρήση της 
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ξένης γλώσσας (Atas, 2015), βελτίωση των προφορικών και ακουστικών δεξιοτήτων 
των μαθητών (Florea, 2011, May), βελτίωση της γενικής επίδοσης (Adebiyi & Ade-
labu, 2013), αυξημένη εμπλοκή των μαθητών με διαφορετικά μαθησιακά στυλ (Bulut, 
2011), ενίσχυση της δημιουργικότητας (Nurhayati, 2016) συνεργασία και αλληλεπί-
δραση (Even, 2011· Matthias, 2007).  

 
Ερευνητές Χώρα Δείγμα Παρέμβαση Αποτελέσματα 
Neal, B. R. 
(2012) 

Ισλανδία 2 τάξεις με μα-
θητές μεικτών ι-
κανοτήτων (14-
16 ετών) 

Χρήση τεχνικών 
δράματος 

Αύξηση της κι-
νητοποίησης· 
αύξηση της αυ-
τοπεποίθησης 
των μαθητών. 

Hadeli, H., & 
Eviani, E. 
(2017) 

Ινδονη-
σία 

159 μαθητές 
11ης τάξης 

Χρήση τεχνικών 
αυτοσχεδιασμού 

Αυξημένη από-
δοση στην προ-
φορική χρήση 
της αγγλικής 
γλώσσας (προ-
φορά, λεξιλόγιο, 
κατανόηση, 
γραμματική). 

Watson, K. 
(2011) 

ΗΠΑ 91 φοιτητές Ια-
τρικής 

Τεχνικές αυτο-
σχεδιαστικού θε-
άτρου 

Βελτίωση επι-
κοινωνιακών δε-
ξιοτήτων, βελτί-
ωση επαγγελμα-
τικών δεξιοτή-
των. 

Μαλλιαρού, 
Β. (2013) 

Ελλάδα 6 μαθητές δη-
μοτικού σχο-
λείου με μαθη-
σιακές δυσκο-
λίες 

Χρήση θεατρι-
κού παιχνιδιού 

Ανάπτυξη δια-
προσωπικών 
σχέσεων· βελτί-
ωση προσαρμο-
στικής συμπερι-
φοράς, ομαδικό-
τητας· αυξημένη 
αυτοεκτίμηση· 
βελτίωση επι-
κοινωνιακών δε-
ξιοτήτων. 

Hoffman, A., 
Utley, B. & 
Ciccarone, D. 
(2008) 

ΗΠΑ 
 
 

Πρωτοετείς 
φοιτητές ιατρι-
κής 

Χρήση αυτοσχε-
διαστικού θεά-
τρου 

Βελτίωση επικοι-
νωνιακών δεξιο-
τήτων· αυξημένη 
αυτοεκτίμηση. 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα ερευνών 
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Συμπεράσματα 
 

Συμπερασματικά, μπορεί να διατυπωθεί με βεβαιότητα, μέσω των ερευνών που προα-
ναφέρθηκαν, ότι ο αυτοσχεδιασμός, ως στρατηγική διδασκαλίας αποτελεί ένα ιδανικό 
εργαλείο στα χέρια του νέου παιδαγωγού, για την ανάδειξη της προσωπικής του παι-
δαγωγικής και της επαγγελματικής του ανάπτυξης ως αναστοχαζόμενου δρώντα και 
αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω μέσα στην σχολική τάξη αλλά και σε διαφορετικά 
γνωστικά αντικείμενα. Απαιτεί ωστόσο εκπαίδευση όσον αφορά στην χρήση του, όπως 
επίσης προετοιμασία και αυτογνωσία από μέρους των παιδαγωγών, ώστε να είναι λει-
τουργικός και αποδοτικός, καθώς ο αυτοσχεδιασμός απέχει πολύ από την άνευ όρων 
και ορίων δράση. Με τη χρήση του αυτοσχεδιασμού ως στρατηγική διδασκαλίας στην 
τάξη, οι μαθητές γίνονται συμμετέχοντες της διαδικασίας κι όχι απλοί παρατηρητές. 
Οξύνουν νου και αισθήσεις με έναν φυσικό τρόπο. Φαίνεται πως στην περίπτωση του 
αυτοσχεδιασμού έχουμε να κάνουμε με ένα «σοβαρό» παιχνίδι. Και ένα παιχνίδι που 
αφορά ουσιαστικά ένα παιδί είναι πάντα σοβαρό. 
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Περίληψη 

Η μουσική δημιουργικότητα αφορά τόσο σε μία ικανότητα όσο και στη σκόπιμη 
ενεργητική διαδικασία η οποία έχει ως αποτέλεσμα ένα νέο παράγωγο, τουλάχιστον 
αναφορικά με το άτομο που το παράγει. Έχει διαπιστωθεί ερευνητικά ότι η μουσική 
δημιουργικότητα μπορεί να διδαχθεί και, ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτική η 
ανάγκη ενσωμάτωσης σε παιδαγωγικές δράσεις. Ωστόσο, το κοινωνικό-εκπαιδευτικό 
συμφραζόμενο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
δημιουργικών μουσικών δράσεων στη σχολική τάξη. Στη σύγχρονη ανάλυση, έχει 
καταδειχθεί ότι τα ψηφιακά μέσα και η μουσική τεχνολογία μπορούν να συνεισφέρουν 
στο ζητούμενο της ανάπτυξης δεξιοτήτων δημιουργίας από τους μαθητές, 
μετασχηματίζοντας, παράλληλα, τους τρόπους της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης. Η 
παρούσα μελέτη εστιάζει στην ανάπτυξη της μουσικής δημιουργικότητας μέσω του 
Δημιουργικού Προγραμματισμού, ενός είδους προγραμματισμού υπολογιστών 
προσανατολισμένο στην παραγωγή εκφραστικού αποτελέσματος, σε αντίθεση με τον 
συμβατικό ο οποίος έχει λειτουργικό σκοπό.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μουσική Δημιουργικότητα, Νέες Τεχνολογίες, Δημιουργικός 
Προγραμματισμός, Μουσική Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Στις δεξιότητες του 21ου αιώνα ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας και της δημιουργικής-κριτικής επίλυσης προβλημάτων (Creese et 
al., 2016). H δημιουργικότητα αποτελεί μία έννοια στενά συνδεδεμένη με την 
φαντασία, την ελεύθερη έκφραση και τη γέννηση νέων ιδεών (Κουτσουπίδου, 2009). 
Αναμφίβολα είναι μία καθημερινή δραστηριότητα και όπου υπάρχει ζωή υπάρχει και 
δημιουργικότητα (Kaufman & Beghetto, 2013). Στην εκπαίδευση, τις τελευταίες 
δεκαετίες έχει υπογραμμιστεί η αξία της για την ακαδημαϊκή πρόοδο αλλά και την 
ευζωία των μαθητών (Διονυσίου, 2009). Η σύγχρονη έρευνα για τη δημιουργικότητα 
έχει προχωρήσει από το τρίπτυχο άτομο-διαδικασία-αποτέλεσμα (τα ποιος, πώς και τι 
της δημιουργικότητας) και εστιάζει στον ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος 
(Montuori, 2011). 

Στο πεδίο της μουσικής παιδαγωγικής, υπάρχει γενική συναίνεση ότι πρέπει να 
αναζητηθούν νέοι τρόποι ώστε να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της μουσικής 
δημιουργικότητας, σε συνδυασμό με την οριοθέτηση κατάλληλων προϋποθέσεων για 
την ανάπτυξή της. Ένα αξίωμα είναι ότι κάθε δημιουργική δραστηριότητα στηρίζεται 
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σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες, και αποτελεί μία ατομική έκφραση και ένα 
αποτύπωμα του εαυτού μας (Κοκκίδου, 2005). Με τα σημερινά δεδομένα, τα ψηφιακά 
μέσα και ο σχεδιασμός μουσικοπαιδαγωγικών δράσεων με τη χρήση της μουσικής 
τεχνολογίας μπορούν να διευρύνουν τις πρακτικές της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης  
με στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας (Webster, 2012).  Το παρόν άρθρο 
εστιάζει στις προϋποθέσεις χρήσης του Δημιουργικού Προγραμματισμού (Creative 
Coding), δηλαδή στη χρήση προγραμματισμού υπολογιστών προσανατολισμένη στο 
εκφραστικό αποτέλεσμα, ως μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας.  

Δημιουργικότητα στη Μουσική Εκπαίδευση 

Η ιδέα της δημιουργικότητας διαπερνά όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, 
διαφέροντας ωστόσο σε κάθε περίοδο στον τρόπο προσέγγισης και αντίληψης 
(Κοκκίδου, 2005). Από τα αρχαία χρόνια έως και τα μέσα του 20ου αιώνα υπήρχε 
έντονη η άποψη ότι η δημιουργικότητα ήταν προνόμιο των λίγων (Κουτσουπίδου, 
2009· Barrett, 2012). Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες κατέδειξαν ότι η δημιουργία 
μουσικής αποτελεί μία δραστηριότητα όπου κάθε παιδί μπορεί να λάβει μέρος και ότι 
όλα τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν ένα δημιουργικό δυναμικό μέσα σε ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον (Barrett, 2012· Veloso & Carvalho, 2012). 

Στο γνωστικό αντικείμενο της μουσικής, η δημιουργικότητα αναπτύσσεται κυρίως 
μέσω των διαδικασιών της σύνθεσης και του αυτοσχεδιασμού (Veloso & Carvalho, 
2012· Barnes, 2001). Εν τούτοις, η σαφής διάκριση των παραπάνω πρακτικών έχει 
απασχολήσει την ερευνητική κοινότητα. Ο Sloboda (1985) υποστηρίζει ότι ο συνθέτης 
απορρίπτει πιθανές λύσεις μέχρι να εντοπίσει αυτή που θεωρεί βέλτιστη για το δικό του 
σκοπό, σε αντίθεση με τον αυτοσχεδιαστή ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιήσει την 
πρώτη ιδέα που σκέφτηκε. Στον ίδιο πνεύμα, ο Hargreaves (1999) αναφέρει ότι ο 
αυτοσχεδιασμός αποτελεί την αυθόρμητη παραγωγή μουσικών ιδεών χωρίς 
περιορισμούς ή διορθώσεις, σε αντίθεση με τη σύνθεση που ενδέχεται να περιλαμβάνει 
μουσική καταγραφή ή/και απομαγνητοφώνηση. Οι Swanwick και Tillman (1986)  
υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός των εννοιών και ότι η σύνθεση αποτελεί 
μία μορφή αυτοσχεδιασμού καταγεγραμμένη σε μουσική σημειογραφία, ενώ ο Kratus 
(1991) εντοπίζει τη διαφορά αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης στη χρονική διάκριση 
μεταξύ εκτέλεσης και καταγραφής. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα είναι αποδεκτό ότι 
όλες οι μουσικές δράσεις (π.χ., ακρόαση, εκτέλεση, μουσική γραφή, κατασκευές 
οργάνων) μπορεί να είναι δημιουργικές όταν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δίνουν 
αξία στις πρωτότυπες μουσικές ιδέες και λύσεις αυτών (Κοκκίδου, 2005). 

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι δημιουργικές μουσικές δράσεις, και ιδιαίτερα ο 
αυτοσχεδιασμός, βελτιώνουν τη δημιουργική σκέψη (Kanellopoulos, 1999), 
επηρεάζουν θετικά την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού (Franklin et al., 2008· Veloso & 
Carvalho, 2012), προάγουν και απελευθερώνουν τη φαντασία (βλ. Κοκκίδου, 2015) με 
αποτέλεσμα το βέλτιστον της κατανόησης, την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και 
την αμεσότητα των αντιδράσεων απέναντι σε ένα πρόβλημα (Webster, 1990· Barnes, 
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2001). Η Jorgensen (2008) τονίζει ότι λόγω της φύσης της η διαδικασία της 
δημιουργικότητας ενδέχεται να είναι αβέβαιη ως προς την έκβασή της, ωστόσο είναι 
πάντα εποικοδομητική όσον αφορά την απόκτηση μουσικών εμπειριών.  

Σε αυτό το σημείο δημιουργείται το ερώτημα αν μπορεί να διδαχθεί η μουσική 
δημιουργικότητα. Είναι ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι όλα τα παιδιά γεννιούνται 
δημιουργικά αλλά φαίνεται ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα αναστέλλουν την ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας (Burnard, 2012· Hollander, 2002) –ή την «σκοτώνουν», με τα 
λόγια του Robinson στο Ted-Talk “Do Schools Kill Creativity”. Οι σύγχρονες τάσεις 
υποστηρίζουν ότι η δημιουργική σκέψη έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να 
εξελιχθεί μέσω κατάλληλων διαδικασιών μουσικής διδασκαλίας-μάθησης (Barrett, 
2012). Επομένως, είναι επιβεβλημένο οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές 
μέσα από παιδαγωγικές δράσεις ώστε να αντιληφθούν τη σημασία της 
δημιουργικότητας για τη μελλοντική τους εξέλιξη (Κοκκίδου, 2005· Veloso & 
Carvalho, 2012). Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η δημιουργικότητα αποτέλεσε βασικό 
πυλώνα των σημαντικότερων μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων του 20ου αιώνα 
(Κουτσουπίδου, 2009).  

Η παρουσία των ψηφιακών μέσων στην καθημερινή ζωή έχει αναμορφώσει τις 
αντιλήψεις περί δημιουργικότητας. Η δημιουργικότητα δεν αναφέρεται μόνο ως μία 
διαδικασία που οδηγεί σε πρωτότυπα έργα αλλά και ως μία που πλαισιώνει και 
ερμηνεύει εκ νέου προϋπάρχοντα έργα, με τρόπους που έχουν προσωπικό νόημα σε 
διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Αυτές οι προσεγγίσεις γεφυρώνουν 
την απόσταση μεταξύ των άτυπων πρακτικών αναψυχής και μάθησης εκτός σχολείου 
και των τυπικών πρακτικών που γίνονται σε θεσμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
(Lange & Ito, 2010:249· Burnard, 2012). Στη σύγχρονη βιβλιογραφία της μουσικής 
παιδαγωγικής συναντώνται οι όροι «ατομική δημιουργικότητα», «συλλογική 
δημιουργικότητα», «διαπολιτισμική δημιουργικότητα» και «υπολογιστική 
δημιουργικότητα». Η τελευταία αφορά σε μουσικές εφαρμογές και συνδέεται με τη 
«συλλογική δημιουργικότητα» καθώς αφορά και σε διαδικτυακές κοινότητες και σε μία 
διεπιστημονική προοπτική (βλ. Burnard, 2012: 15-16).  

Δημιουργικός Προγραμματισμός 

Ο προγραμματισμός των υπολογιστών αποτελεί μια διαδικασία οριοθέτησης και 
οργάνωσης μιας σειράς διακριτών διαδικασιών με στόχο τη διεξαγωγή του 
υπολογισμού (Hartree, 1949). Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται με την ανάπτυξη 
αλγορίθμων και αποτυπώνονται σε μία γλώσσα προγραμματισμού. Η τελευταία 
αποτελεί μία αυστηρά δομημένη γλώσσα με δικό της συντακτικό και δομή, με στόχο 
την επικοινωνία ανθρώπου και υπολογιστή (Blackwell & Collins, 2005). O 
Δημιουργικός Προγραμματισμός (ΔΠ) αποτελεί ένα είδος συγγραφής κώδικα 
προσανατολισμένο στην παραγωγή εκφραστικού αποτελέσματος, σε αντίθεση με τον 
συμβατικό που έχει λειτουργικό σκοπό. Με αυτό τον τρόπο, ο υπολογιστής 
μετατρέπεται από ένα εργαλείο υπολογιστικό σε ένα μέσο έκφρασης (Maeda, 2004) 
εστιάζοντας στα ψηφιακά μέσα και όχι στο χειρισμό αριθμητικών συμβόλων και 
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εντολών (Maloney et al., 2004). Ο ΔΠ έχει χρησιμοποιηθεί ως μέσο παραγωγής 
ηχητικού-μουσικού αποτελέσματος μέσα σε μία ορχήστρα που απαρτίζεται μόνο από  
laptops ή και σε συνδυασμό με φυσικά όργανα (Ogborn, 2014).  

Από την ανάπτυξη των πρώτων γλωσσών ΔΠ βασικός στόχος ήταν η δυνατότητα 
χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών επί σκηνής (Collins et al., 2003). Η διαδικασία 
αυτή αποτελεί μία πρακτική που εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, κυρίως 
στην Ιαπωνία (Loubet, 2000). Η μουσική με φορητούς υπολογιστές (laptop music) δεν 
αποτελεί διακριτό μουσικό είδος αλλά ένα χαρακτηριστικό της σύγχρονης μουσικής 
εκτελεστικής διαδικασίας στην ηλεκτρονική μουσική, η οποία γεννήθηκε εξαιτίας της 
εύκολης μεταφοράς υπολογιστών ικανών να εκτελούν σε πραγματικό χρόνο το ηχητικό 
σήμα (Blackwell & Collins, 2005). Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ο όρος live 
coding ο οποίος αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο (Blackwell et al., 2014). 
Λόγω της ποικιλομορφίας και των πολύπλοκων χαρακτηριστικών του είναι δύσκολη η 
αποσαφήνιση του όρου (Mangusson, 2014), ωστόσο χρησιμοποιείται για πρακτικές 
που δίνουν έμφαση στον αυτοσχεδιασμό σε πραγματικό χρόνο πάνω στη σκηνή 
(Brown, 2007). Το live coding μπορεί να περιλαμβάνει μία ποικιλία δράσεων σε 
διαφορετικά μουσικά και χωρικά πεδία, από ένα μουσικό χορευτικό κομμάτι σε ένα 
νυχτερινό club έως μία συναυλία jazz με ένα συγκρότημα που χρησιμοποιεί φορητό 
υπολογιστή (Aaron et al., 2016). 

Σύμφωνα με τους Blackwell και Collins (2005), οι γλώσσες ΔΠ προσφέρουν πλήθος 
δυνατοτήτων, σε αντίθεση με τα ακουστικά όργανα ή ακόμα με τα ψηφιακά μουσικά 
όργανα. Θεωρητικά, οποιοσδήποτε ήχος μπορεί να παραχθεί με διαφορετικές τεχνικές 
σύνθεσης ήχου (sound synthesis) ή ηχητικά εφέ και το μουσικό-ηχητικό αποτέλεσμα 
καθορίζεται αποκλειστικά από τις δυνατότητες και την δημιουργικότητα του 
προγραμματιστή-δημιουργού (Blackwell & Aaron, 2015). Έχουν αναπτυχθεί πολλές 
γλώσσες ΔΠ, με ποικίλες διαφορές στις δυνατότητες. Ορισμένες από αυτές, όπως είναι 
η Sonic Pi και η EarSketch, αποτελούν εισαγωγικού επιπέδου γλώσσες, προσιτές για 
κάθε άτομο με ελάχιστο γνωστικό υπόβαθρο στην πληροφορική και τη μουσική. 
Αντίθετα, γλώσσες όπως είναι η  Supercollider, Csound και ChucΚ απαιτούν πολύ 
ευρύτερο γνωστικό υπόβαθρο και για το λόγο αυτό δεν κρίνονται κατάλληλες για το 
αρχικό στάδιο χρήσης (Hoffman et al., 2016).  Διαφορές επίσης εντοπίζονται στη 
φιλοσοφική προσέγγιση της κάθε γλώσσας ΔΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η Supercollider που δίνει έμφαση στην αλγοριθμική σύνθεση σε πραγματικό χρόνο 
(McCartney, 1996), σε αντίθεση με την Sonic Pi η οποία αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο 
Πληροφορικής του University of Cambridge με βασικό προσανατολισμό τη μουσική 
εκπαίδευση (Aaron et al., 2016). 

 

Δημιουργικός Προγραμματισμός και Μουσική Δημιουργικότητα 

Όπως προαναφέρθηκε, η σύνθεση και ο αυτοσχεδιασμός αποτελούν τις δύο εκφάνσεις 
της μουσικής δημιουργικότητας. Από τις πρώτες γλώσσες ΔΠ στο επίκεντρο βρέθηκε 
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ο αυτοσχεδιασμός σε πραγματικό χρόνο επί σκηνής (Collins et al., 2003). 
Αναπόσπαστο κομμάτι της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί ο πειραματισμός που 
πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια του ηχητικού προγραμματισμού: μάθηση, σύνθεση, 
εκτέλεση, αναζήτηση (Blackwell et al., 2014). 

Ωστόσο, η διάκριση μεταξύ σύνθεσης και εκτέλεσης, όπως και μεταξύ καταγραφής και 
σημειογραφίας, γίνεται ολοένα και πιο δυσδιάκριτη στις σύγχρονες μουσικές 
τεχνολογίες (Blackwell & Collins, 2005). Ειδικά οι «ζωντανοί αυτοσχεδιαστές» 
καλούνται κάτω από την πίεση του χρόνου, με την σκέπη της αοριστίας και του 
οργανογράμματος να παράγουν ένα ηχητικό αποτέλεσμα, σε μια διαδικασία που 
διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τον παραδοσιακό τρόπο αυτοσχεδιασμού σε φυσικά 
όργανα (Stowell & McLean, 2013). Οι πρακτικές του live coding βασίζονται στη χρήση 
γλωσσών προγραμματισμού σε πραγματικό χρόνο (Freeman & Van Troyer, 2011), σε 
μία διαδικασία που οριοθετείται ως αυτοσχεδιαστική, ωστόσο στερείται της ευελιξίας 
του παραδοσιακού αυτοσχεδιασμού (Wilson et al., 2014). Η Xambó και οι συνεργάτες 
της (2016) οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η εκτέλεση και η σύνθεση 
πραγματοποιούνται ταυτόχρονα, εφόσον η παραγωγή και η εκτέλεση κώδικα γίνεται 
σε πραγματικό χρόνο. Το γεγονός αυτό μπορεί να ονομαστεί και εκτέλεση 
αυτοσχεδιαστικής δημιουργικής σύνθεσης (Blackwell et al., 2014).  

Εν κατακλείδι, παρά τη δυσκολία διάκρισης των όρων στο πλαίσιο των νέων 
τεχνολογιών, είναι βέβαιο ότι ο ΔΠ όχι μόνο θέτει νέες προκλήσεις στο πεδίο της 
μουσικής εκπαίδευσης αναφορικά με τις πρακτικές σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού 
αλλά προσδιορίζει και ένα πλαίσιο αμφισβήτησης σχετικά με την σπουδαιότητα της 
μουσικής σημειογραφίας και το διαχωρισμό μεταξύ θεωρητικών και πρακτικών 
μαθημάτων (Aaron et al., 2016). Μέσα από πρακτικές όπως το live-coding προκύπτουν 
ξεχωριστές μορφές μουσικής δημιουργικότητας οι οποίες διαφέρουν ποιοτικά από τις 
παραδοσιακές έννοιες του «μουσικού έργου» και την ατομική και ρομαντική αντίληψη 
του «Σπουδαίου Συνθέτη» (Burnard, 2012:7). 

Δημιουργικός Προγραμματισμός στο Μάθημα της Μουσικής 

Σε μια κοινωνία που η επικοινωνία είναι σε μεγάλο βαθμό ψηφιακή, οι εκπαιδευτικοί 
μουσικής θα πρέπει να συνυπολογίζουν την επιθυμία των μαθητών για τεχνολογικές-
μουσικές δράσεις  (Tobias,  2015:115) και να ανανεώσουν ανάλογα τις παιδαγωγικές 
τους πρακτικές. Καθώς οι μουσικοί χρησιμοποιούν νέα μέσα για την εκτέλεση και τη 
δημιουργία μουσικής, οι εκπαιδευτικοί μουσικής είναι καλό να δίνουν την ευκαιρία 
στους μαθητές να διερευνήσουν τις δημιουργικές δυνατότητες των νέων τεχνολογιών: 
να πειραματίζονται ώστε να αναπτύξουν τη μουσική τους σκέψη και τη μουσικότητά 
τους (Tobias, 2016:128· Burnard, 2012).  

Τα ψηφιακά μέσα και η ανάπτυξη παιδαγωγικών δράσεων με τη χρήση της μουσικής 
τεχνολογίας μπορούν να διευρύνουν τον ορίζοντα της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης 
(Tobias, 2015· Webster, 2012). Η ενσωμάτωση του ΔΠ στο μάθημα της μουσικής 
μπορεί να μετασχηματίσει και να εμπλουτίσει τους παραδοσιακούς τρόπους για την 
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ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Η χρήση προγραμματιστικών εντολών παραγωγής 
τυχαίων φθόγγων ή τυχαίων χρονικών αξιών, και η ενσωμάτωση στοιχείων που 
εντοπίζονται στη σύγχρονη λόγια και δημοφιλή μουσική ανοίγει νέους ορίζοντες για 
πειραματισμό (Aaron et al., 2016).  Πρόσφατες έρευνες έχουν καταδείξει τον θετικό 
αντίκτυπο σε μουσικό και τεχνολογικό επίπεδο που έχει η εφαρμογή του ως 
μεθοδολογικό εργαλείο στη διδασκαλία-μάθηση (Freeman & Magerko, 2016·  Aaron 
et al., 2016). 

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του ΔΠ είναι ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις έχει ελεύθερη πρόσβαση και για την εφαρμογή του αρκεί η χρήση ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Άλλο ένα θετικό στοιχείο είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά με τη χρήση μουσικών οργάνων στην τάξη και έτσι να απομειώσει 
τις οικονομικές δαπάνες για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό στο μάθημα της μουσικής. 
Επίσης, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τις 
ηλικίες των μαθητών και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία ακόμα και σε μαθητές της πρώτης 
σχολικής ηλικίας (Aaron et al., 2016). Επιπλέον, η χρήση του δεν περιορίζεται σε 
κάποιο συγκεκριμένο μουσικό είδος και μπορεί να ενταχθεί σε μουσικές 
δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα που εκτείνεται από τη Δυτική 
λόγια έως την παραδοσιακή και τη δημοφιλή μουσική (Burnard, 2012). Τέλος, αξίζει 
να σημειωθεί ότι δεν απαιτεί κάποια τεχνική επάρκεια σε μουσικό όργανο από τους 
μαθητές κάτι που διευκολύνει τη δημιουργική διαπραγμάτευση του ηχητικού-μουσικού 
αποτελέσματος (Aaron et al., 2016). 

Η διδασκαλία-μάθηση της μουσικής με τεχνολογικά μέσα στα νέα ψηφιακά 
περιβάλλοντα προσδιορίζεται ως υβριδική. Η υβριδική προσέγγιση συνάδει με τους 
ποικίλους, πολύπλευρους, αλληλένδετους και δυναμικούς τρόπους με τους οποίους οι 
άνθρωποι ασχολούνται με τη μουσική (κατανόηση και εκμάθηση). Οι τάξεις που 
βασίζονται στην υβριδική προσέγγιση υιοθετούν συνεργατικές πρακτικές που 
ενθαρρύνουν την ενεργητική μάθηση, την έρευνα και ανακάλυψη, μέσα από 
διαφορετικά μονοπάτια (Tobias, 2016, σ.116).  Η χρήση του ΔΠ, ανάλογα, προσφέρει 
δυνατότητες ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας-μάθησης, παρόλο που ο σχεδιασμός 
εμβαθύνει στην ατομική χρήση (Xambó et al., 2016). Ο Barbosa (2003) κατηγοριοποιεί 
τον τρόπο συνεργασίας με βάση την οριοθέτηση της περιοχής του χρήστη (μαζί με 
άλλους ή ατομικά) σε συνάρτηση με τον χρόνο (σύγχρονη ή ασύγχρονη). Σε αυτή τη 
βάση, ο McLean (2015) περιγράφει τη παραπάνω διαδικασία ως μία συνεργασία 
ατόμων που διαχειρίζονται διαφορετικές οθόνες, συγχρονισμένες ωστόσο με ένα κοινό 
ρολόι.  

Επιπλέον, η χρήση ΔΠ όπως και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση προκρίνει το 
κονστρουκτιβιστικό μοντέλο μάθησης με την παροχή ευκαιριών σε όλους τους 
μαθητές, ακόμα και σε εκείνους που δεν έχουν μουσικό υπόβαθρο. Με αυτό τον τρόπο, 
μαθητές που δεν έχουν προηγούμενες γνώσεις μουσικής σημειογραφίας ή δεξιότητες 
εκτέλεσης είναι σε θέση να προχωρήσουν με το δικό τους ρυθμό στη δημιουργία και 
παραγωγή μουσικής (Κοκκίδου, 2015). 
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Επίλογος 

Ο ΔΠ αποτελεί μία νέα και καινοτόμο πρακτική η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάπτυξη της μουσικής δημιουργικότητας. Υπόσχεται 
νέες δυνατότητες πειραματισμού, ατομικής και ομαδικής έκφρασης, καθώς και νέες 
πρακτικές μουσικής διδασκαλίας-μάθησης (Aaron et al., 2016). Ωστόσο, η ανάπτυξη 
κριτηρίων χρήσης ΔΠ αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για τη μουσική εκπαίδευση 
(Finney & Burnard, 2009). Με αυτό τον τρόπο, παρά τις φιλόδοξες προοπτικές της 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πρέπει να αναπτυχθεί ένας προβληματισμός 
αναφορικά με τη δημοκρατικότητα στην πρόσβαση στην τεχνολογία και στις 
απαιτούμενες υποδομές. Σε αυτή τη βάση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να σκέφτονται 
κριτικά για τη χρήση της τεχνολογίας ιδιαίτερα όταν η τελευταία αγνοεί ζητήματα 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Προβληματισμοί τέλος πρέπει να αναπτυχθούν σχετικά με 
την κατάλληλη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς η χρήση του ΔΠ δεν θα πρέπει να 
λειτουργήσει εις βάρος της εκμάθησης των μουσικών οργάνων αλλά συμπληρωματικά 
και συνδυαστικά με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας.  
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Οι γονείς κρίνουν την προσφορά του νηπιαγωγείου στα παιδιά τους 

Βασίλειος Δ. Οικονομίδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής  

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Email: vasoikon@yahoo.com  

Περίληψη 

Το νηπιαγωγείο αποτελεί την πρώτη βαθμίδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και 
η φοίτηση σε αυτό είναι υποχρεωτική τουλάχιστον για παιδιά ηλικίας άνω των 5 ετών. 
Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να συντελεί στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας μέσα από κατάλληλα μεθοδευμένες διδακτικές ενέργειες και την 
πραγμάτευση θεμάτων που ενδιαφέρουν τους μικρούς μαθητές. Με την εργασία αυτή 
επιχειρούμε μία πρώτη διερεύνηση των απόψεων γονέων παιδιών που φοίτησαν σε δη-
μόσια νηπιαγωγεία των Νομών Αρκαδίας και Χανίων σχετικά με τις ωφέλειες που εί-
χαν τα παιδιά τους από τη φοίτησή τους αυτή. Η έρευνα χρησιμοποίησε το μεθοδολο-
γικό εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης. Βασικό αποτέλεσμα είναι το εύρημα ότι, 
σύμφωνα με τους γονείς, τα παιδιά βοηθούνται από τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο 
όσον αφορά την κοινωνική, τη μαθησιακή και την προσωπική τους ανάπτυξη.  

Λέξεις-Kλειδιά: νηπιαγωγείο, ωφέλειες φοίτησης, γονείς 

Εισαγωγή 

Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο θεωρείται πολύ σημαντική για την περαιτέρω πορεία του 
παιδιού, καθώς προσφέρει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για τη νοητική, κοινω-
νική και συναισθηματική ανάπτυξή του, θέτοντας ισχυρά θεμέλια στην ηλικία έως τα 
6 έτη, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη και σημαντική για την ολόπλευρη ανάπτυξη 
του ανθρώπου (Leseman, 2009˙ Αλευριάδου κ.ά., 2008˙ Θεοφιλίδης, 2010˙ Κυπριανός, 
2007). Αποτελέσματα αρκετών ερευνών έδειξαν ότι παιδιά που παρακολουθούσαν 
ποιοτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης βοηθήθηκαν κατά πολύ στη νοητική 
και κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη και ωριμότητα (Ντολιοπούλου, 2008˙ 
Leseman, 2009˙ Weikart, 2000˙ Eurydice 2009a, 2009b). Σχετικές έρευνες έχουν δείξει 
ότι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε διευρυμένο χρονικό πλαίσιο (ολοήμερο νηπια-
γωγείο) κατά την προσχολική ηλικία: α) ενισχύει τις γνωστικές ικανότητες των παι-
διών, έτσι ώστε να είναι περισσότερο έτοιμα για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους ως 
μαθητών του δημοτικού σχολείου, β) αυξάνει τις πιθανότητες των παιδιών για ικανο-
ποιητική σχολική πορεία, γ) παρέχει περισσότερα κίνητρα για μάθηση, και δ) συντελεί 
στη διαμόρφωση θετικής στάσης έναντι του σχολείου (Ντολιοπούλου, 2003˙ Κουτσου-
βάνου & Χρυσαφίδης, 2000˙ McClelland, Acock & Morrison, 2006˙ Gorey, 2001˙ Blok 
et al., 2005). Η αντισταθμιστική λειτουργία του νηπιαγωγείου θεωρείται πολύ σημα-
ντική προσφορά προς τα παιδιά που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώ-
ματα και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (π.χ. παιδιά μεταναστών) (Magnuson & Wald-
fogel, 2005), καθώς αποτελεί μηχανισμό ανάσχεσης των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, 
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οι οποίες επηρεάζουν όλη τη σχολική και επαγγελματική πορεία του ατόμου. Επομέ-
νως, η υποχρεωτική φοίτηση διασφαλίζει τα θετικά αυτά αποτελέσματα (Κιτσαράς, 
2001˙ Κυρίδης, 1996˙ Love et al. 2005˙ Gilliam & Zigler, 2000). Παιδιά που φοιτούν 
στο νηπιαγωγείο αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα κατά τη μετάβαση και προσαρ-
μογή τους στο δημοτικό σχολείο, ιδιαίτερα όταν κατά τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο 
αναπτύσσονται σχετικά προγράμματα (Αλευριάδου κ.ά., 2008˙ Πανταζής, 2005˙ Κι-
τσαράς, 2001).   Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο επιτρέπει τον εντοπισμό μαθησιακών δυ-
σκολιών και δίνει την ευκαιρία για πρώιμη παρέμβαση διευκολύνοντας έτσι την απο-
τελεσματικότερη αντιμετώπισή τους (Κιτσαράς, 2001). 

Οι παραπάνω λόγοι έχουν οδηγήσει, σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον πλαίσιο, την προσχο-
λική εκπαίδευση (που κυρίως αφορά την παιδαγωγική διαδικασία στο νηπιαγωγείο 
κατά την ηλικία των 4-6 ετών) να αποκτά μεγαλύτερη σημασία από παλαιότερα και να 
επιχειρείται η αναβάθμισή της μέσω καλύτερων σπουδών του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού της, αλλαγής και βελτίωσης των προγραμμάτων σπουδών, έμφασης στην εκπαι-
δευτική διαδικασία και οργανικότερης ένταξής της στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
(Eurydice, 2009b˙ Ζαμπέτα, 2004˙ Τάφα, 2011).  

Θεωρούμε ότι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να ελέγχονται τα αποτελέ-
σματα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, να αξιολογούνται και να διατυπώνονται προτά-
σεις για τη βελτίωσή της από διάφορους φορείς. Οι γονείς ως έμμεσοι (μέσω των παι-
διών τους) αποδέκτες της προσχολικής εκπαίδευσης μπορούν να αποτελέσουν έναν φο-
ρέα αξιολόγησης και διατύπωσης βελτιωτικών προτάσεων.   

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας  

Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ερευνητικού σχεδιασμού σχετικού με 
τις κρίσεις γονέων για την προσχολική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, ερευνούμε τις 
θέσεις, απόψεις, κρίσεις και προτάσεις γονέων των οποίων τα παιδιά είτε φοιτούν στο 
νηπιαγωγείο κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας είτε έχουν φοιτήσει σε 
αυτό κατά την τελευταία εξαετία και τώρα συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο δημοτικό 
σχολείο. Σκοπός του ερευνητικού σχεδιασμού μας είναι να  αναδείξουμε τις απόψεις 
των γονέων για ένα ευρύ σύνολο θεμάτων σχετικών με την προσφορά του νηπιαγω-
γείου και την αναγνώρισή της, αλλά και με τις απαιτήσεις των γονέων από αυτό. Πρό-
κειται για ζήτημα που δεν έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές έως σήμερα στην Ελ-
λάδα. Οι έρευνες που έχουν γίνει πάνω στο θέμα αυτό είναι ελάχιστες και όσες έχουν 
γίνει  αναφέρονται σε γονείς παιδιών μεγαλύτερων ηλικιών, δίνοντας έμφαση στην α-
καδημαϊκή προσφορά του σχολείου. Το γεγονός ότι το νηπιαγωγείο αποτελεί το πρώτο 
σχολείο των παιδιών και η σχέση που δημιουργούν οι γονείς μαζί του παίζει πολύ ση-
μαντικό και καίριο ρόλο για την μετέπειτα σχολική πορεία των παιδιών κάνει το θέμα 
τη έρευνάς μας ακόμα πιο ελκυστικό.  

914

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσουμε μία αρχική ανάλυση συνε-
ντεύξεων με γονείς σχετικά με τις ωφέλειες που είχαν τα παιδιά τους από τη φοίτησή 
τους στο νηπιαγωγείο.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέξαμε ως ερευνητικό εργαλείο την ημιδομημένη συ-
νέντευξη. Ο ερευνητής πήρε συνεντεύξεις από 38 γονείς (μητέρες και πατέρες διαφο-
ρετικών εκπαιδευτικών και κοινωνικοοικονομικών επιπέδων) των οποίων τα παιδιά 
είτε φοιτούσαν κατά την εποχή διεξαγωγής των συνεντεύξεων είτε είχαν φοιτήσει σε 
νηπιαγωγείο κατά την προηγούμενη εξαετία. Για να υπάρχει μία μεγαλύτερη εφαρμογή 
των ευρημάτων της έρευνας, οι γονείς προέρχονταν από τους Νομούς Αρκαδίας και 
Χανίων (περιοχές που εξυπηρετούσαν τον ερευνητή) και η επιλογή των συμμετεχόντων 
έγινε με τρόπο συμπτωματικό.   

Ο μέσος όρος χρονικής διάρκειας των συνεντεύξεων ήταν περίπου 95΄πρώτα λεπτά της 
ώρας. Οι συνεντεύξεις λαμβάνονταν εκτός σχολείων, σε χαλαρή ατμόσφαιρα είτε στην 
οικία των συνεντευξιαζομένων είτε σε κάποιον κοινόχρηστο χώρο. 

Τα βήματα που ακολουθήσαμε για την κατασκευή της ημιδομημένης συνέντευξης ήταν 
τα εξής: Αρχικά, συντάξαμε κάποιες ερωτήσεις έτσι ώστε να είναι σαφείς, κατανοητές 
από τους γονείς και ελκυστικές ώστε να δίνουν ελεύθερα απαντήσεις. Κατόπιν, προ-
χωρήσαμε σε πιλοτική εφαρμογή των ημιδομημένων συνεντεύξεων με 8 γονείς για να 
ελέγξουμε πως λειτουργεί το εργαλείο που κατασκευάσαμε, αν οι γονείς αντιμετωπί-
ζουν δυσκολία στην κατανόηση των ερωτήσεων και αν οι ερωτήσεις είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένες. Με βάση την πιλοτική εφαρμογή προχωρήσαμε σε διορθώσεις, όπου 
χρειαζόταν, και το εργαλείο έλαβε την τελική του μορφή. Ακολούθησε η απομαγνητο-
φώνηση των 38 συνεντεύξεων και η διαδικασία ανάλυσής τους με τη μέθοδο της μελέ-
της περιεχομένου (content analysis). Για την επεξεργασία των απαντήσεών τους δια-
μορφώσαμε θεματικές κατηγορίες, στις οποίες εντάσσονται οι σχετικές απαντήσεις των 
γονέων με μονάδα ανάλυσης το θέμα  (Neuendorf, 2002).  

Αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αποτελέσματα εστιάζουν στις απόψεις των γονέων σχετικά με τις ωφέλειες που εί-
χαν τα παιδιά τους από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο, τόσο με αναφορά των σχετικών 
κατηγοριών όσο και με παρουσίαση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων από τις συνε-
ντεύξεις των γονέων. Οι αναφορές είναι περισσότερες από τον αριθμό των συμμετεχό-
ντων γονέων διότι όλοι οι γονείς ανέφεραν περισσότερες από μία άποψη (π.χ. ωφέλειες 
στην κοινωνικοποίηση αλλά και στη μάθηση), οι οποίες εντάσσονται σε διαφορετικές 
κατηγορίες. 
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Πίνακας 1.  Απόλυτες και σχετικές συχνότητες των αναφορών που αφορούν τις ωφέ-
λειες των παιδιών από τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο. 

Ωφέλειες από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο Σύνολο αναφο-
ρών κατά κα-
τηγορία 

Αναλογία % 
στο γενικό σύ-
νολο αναφο-
ρών 

Κατηγορίες και υπο-
κατηγορίες 

Αριθμός αναφορών 
κατά υποκατηγορία 

 

  

Προσωπική ανάπτυξη 

40 26,9% 
Αυτοεξυπηρέτηση 11 
Υπευθυνότητα 12 
Δημιουργικότητα 17 
Μαθησιακή ανάπτυξη 

 

51 34,2% 
Εμπλουτισμός γνώ-
σεων 23 

Γραφή, ανάγνωση, 
γράμματα  16 

Μαθηματικά, αριθμοί 12 
Κοινωνική  ανάπτυξη 

 
58 

 38,9% 

 Επαφή με συμμαθητές 

 
37 

Επαφή με εκπαιδευτι-
κούς/ενηλίκους 21   

Γενικό σύνολο αναφορών 149 100% 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 1, όλοι οι γονείς του δείγματος έδωσαν πολλές θετικές 
απαντήσεις στην ερώτηση «ωφελήθηκε σε κάτι το παιδί σου από τη φοίτησή του στο 
νηπιαγωγείο;». Από τις αναφορές που είχαμε, προέκυψαν τρεις βασικές κατηγορίες, 
αντιπροσωπευτικές των απαντήσεων που δόθηκαν: κοινωνική  ανάπτυξη, μαθησιακή 
ανάπτυξη και προσωπική ανάπτυξη. Οι ωφέλειες των  νηπίων σχετίζονται περισσότερο 
με την κοινωνική τους ανάπτυξη είτε αυτή αφορά την επικοινωνία τους με συνομηλί-
κους «παίζει πολύ καλύτερα με άλλα παιδιά» (Σ. 21), «απέκτησε φίλους της ηλικίας του» 
(Σ. 6), «έμαθε να μοιράζεται πράγματα, παιχνίδια με άλλους» (Σ. 13)  είτε αφορά την 
επικοινωνία τους με τους ενηλίκους «μιλάει στους άλλους ανθρώπους» (Σ. 9), «η επαφή 
με τη νηπιαγωγό του τον βοήθησε να ξεκολλήσει από πάνω μου» (Σ. 23).  

916

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Λίγο μικρότερος είναι ο αριθμός των αναφορών που αφορά τη μαθησιακή ανάπτυξη 
των παιδιών και συγκεκριμένα: α)  την κατάκτηση γνώσεων από διάφορα πεδία  «έμαθε 
πάρα πολλά πράγματα για ένα σωρό μαθήματα που συζητούσαν στο σχολείο: τι για ιστο-
ρία, τι για τη φύση, τι για τις γιορτές.., πάρα πολλά πράγματα» (Σ. 4), «η νηπιαγωγός τους 
τούς έδωσε πολλές γνώσεις» (Σ. 22), «χαιρόμουν που από τη στιγμή που τον έπαιρνα από 
το σχολείο έλεγε όσα καινούργια είχε μάθει» (Σ. 31), β) την κατάκτηση γλωσσικών δε-
ξιοτήτων «έμαθε να γράφει και να διαβάζει το όνομά του και τα ονόματα των περισσό-
τερων παιδιών» (Σ. 18), «γνωρίζει τα περισσότερα γράμματα· πώς φωνάζουν, όχι τα 
ονόματά τους» (Σ. 5),  «διαβάζει τίτλους παραμυθιών και με ρωτάει τι γράφουν ταμπέλες 
στον δρόμο» (Σ. 10), και γ) τη μαθηματική ανάπτυξη «γνωρίζει καλά να μετράει μέχρι 
το 15, όχι σαν ποίημα» (Σ. 2), «μπορεί να κάνει αφαιρέσεις και προσθέσεις με μικρούς 
αριθμούς, αλλά πάντα με αντικείμενα» (Σ. 24), «γνωρίζει τα βασικά γεωμετρικά σχήματα 
και προσπαθεί να δει τι μοιάζει με αυτά» (Σ. 18).  

Τέλος, καταγράφονται αναφορές και για την προσωπική ανάπτυξη των παιδιών στα 
θέματα: α) της αυτοεξυπηρέτησης «τώρα θέλει να ντύνεται μόνος του και να τρώει μό-
νος του» (Σ. 35), β) της υπευθυνότητας «μαζεύει πλέον τα παιχνίδια του» (Σ. 29), και 
της δημιουργικότητας «είχε πολλές ιδέες για ζωγραφιές και κατασκευές, από όσα έκαναν 
στο νηπιαγωγείο» (Σ. 18).  

Συζήτηση 

Μελετώντας τις απαντήσεις των γονέων όσον αφορά τις ωφέλειες των παιδιών τους 
από τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο, αξίζει καταρχήν να σημειωθεί ότι όλες οι απαντήσεις 
ήταν θετικές, δηλαδή όλοι οι γονείς αναγνώρισαν ότι τα παιδιά τους δέχθηκαν πολλές 
και ποικίλες θετικές επιδράσεις από τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο και ωφελήθηκαν 
από αυτήν. Δεν είχαμε, δηλαδή, αρνητικές κρίσεις για την επίδραση της φοίτησης στα 
παιδιά.  Διαφορές ωστόσο παρατηρούνται στις ωφέλειες των παιδιών. Σύμφωνα με τις 
αναφορές, προέκυψαν τρεις κατηγορίες ωφελειών: κοινωνική  ανάπτυξη, μαθησιακή 
ανάπτυξη και προσωπική ανάπτυξη. 

 Α) Κοινωνική ανάπτυξη: Οι απαντήσεις των γονέων έδειξαν ότι αυτή την πτυχή της 
ανάπτυξης του παιδιού τους θεωρούν την περισσότερο σημαντική από τη φοίτηση στο 
νηπιαγωγείο. Η σχετική βιβλιογραφία ισχυροποιεί την άποψη αυτή. Το παιδί όταν έρ-
χεται για πρώτη φορά στο χώρο του σχολείου βρίσκεται στη διαδικασία της κοινωνι-
κοποίησης. Σταδιακά μαθαίνει να ορίζει τις δικές του ανάγκες με αυτές των άλλων. Ο 
Shirrmacher (1998), τονίζει ότι οι εκπαιδευτικοί και το άμεσο οικογενειακό περιβάλ-
λον κάθε παιδιού πρέπει να φροντίσει γι΄ αυτό. Οι σχέσεις που  αναπτύσσονται στον 
χώρο του σχολείου τόσο με τους συμμαθητές όσο και με τη νηπιαγωγό είναι σημαντι-
κές για τη θετική κοινωνικοποίηση των παιδιών (Sliglbauer et al., 2013). Ο ρόλος της 
νηπιαγωγού (Εξάρχου, 2004) είναι πολύ σημαντικός, γιατί η στάση και η συμπεριφορά 
της επηρεάζουν άμεσα τα νήπια σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι αυτό συμβαίνει 
σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Για τον λόγο αυτό η συμπεριφορά της είναι σημαντι-
κότατη για την μετέπειτα πορεία των παιδιών, ειδικότερα για την κοινωνικοποίησή 
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τους. Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας βρίσκονται σε μια ηλικία που έχουν πολύ 
μεγαλύτερη την ανάγκη της στήριξης από την νηπιαγωγό τους (Natvig et al., 2003) και 
έτσι βρίσκουν πιο εύκολα το θάρρος που χρειάζονται για να αναπτύξουν σχέσεις και 
φιλίες. (Quinn & Duckworth, 2015.). 

  Β) Μαθησιακή ανάπτυξη: η μαθησιακή ανάπτυξη φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα εμφα-
νής στους γονείς και δείχνει σε μεγάλο βαθμό και τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό 
του νηπιαγωγείου. Είναι προφανές, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, ότι παιδιά 
και γονείς χαίρονται αυτή την κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα παιδιά του νη-
πιαγωγείου φαίνονται να  βρίσκουν ενδιαφέρον στην νέα γνώση που παίρνουν. Ελκύ-
ονται από τις νέες εμπειρίες και δραστηριότητες. Είναι φανερή η ανάγκη των παιδιών 
για μάθηση καθώς επίσης και ο τρόπος προσέγγισης της γνώσης, ο οποίος μάλλον α-
ποτελεί και εδώ την κινητήρια δύναμη των παιδιών. Η παιγνιώδης προσέγγιση της γνώ-
σης, ο παιδοκεντρικός τρόπος διδασκαλίας, η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών, δί-
νουν σε αυτά την χαρά που αναζητούν και την όρεξη για να μάθουν. Οι δασκαλοκε-
ντρικές μέθοδοι διδασκαλίας απωθούν και κουράζουν τους μαθητές, ενώ οι συνεργα-
τικές, οι παιδοκεντρικές και οι μεικτές μέθοδοι, η παιγνιώδης προσέγγιση της γνώσης, 
δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά για συνεργασία, ενεργό συμμετοχή, ανάπτυξη των κοι-
νωνικών τους σχέσεων και διασκέδαση. Από άλλη έρευνα έχει φανεί ότι τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας (Gouna-Georga, Mamma & Oikonomidis, 2016) έχουν ανάγκη για 
μάθηση και εξερεύνηση, και πρέπει να τους παρέχονται κατάλληλα ερεθίσματα με παι-
δοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, ώστε τα παιδιά να αποκτούν θετικές μαθησιακές 
εμπειρίες, οι οποίες οδηγούν σε  ανοδική πορεία θετικών σχολικών εμπειριών και ευ-
τυχίας στην πάροδο του χρόνου (Sliglbauer, Gnambs & Gamsjager, 2013). Η χαρά της 
μάθησης είναι μια κατάσταση που προκύπτει από την προσπάθεια του κάθε μαθητή και 
η διάρκειά της μπορεί να είναι μικρή ή μεγάλη.  (Rantala & Maatta, 2012).  

Γ) Προσωπική ανάπτυξη: Η προσωπική ανάπτυξη των παιδιών προφανώς είναι αντι-
ληπτή στους γονείς από τις ικανότητες που αυτά αναπτύσσουν και στο οικογενειακό 
τους πλαίσιο, πολλές από αυτές (π.χ. ικανότητες αυτοεξυπηρέτησης) διαμορφώνονται 
και «απαιτούνται» από κάθε παιδί στον χώρο του νηπιαγωγείου. Μέσα από τη συμμε-
τοχή στην ομάδα, την κοινωνικοποίηση, την ένταξη στο πλαίσιο κανόνων του νηπια-
γωγείου που αποφασίζονται και εφαρμόζονται από τη σχολική τάξη (Οικονομίδης 
2009), αλλά και με τη βοήθεια της συντελούμενης γνωστικής ανάπτυξης τα παιδιά μα-
θαίνουν μέσα στο νηπιαγωγείο σε έναν τρόπο ζωής που προωθεί την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους και ιδιαίτερα την ανάπτυξη της αυτονομίας, της υπευθυνότητας 
και της δημιουργικότητάς τους. 

Συμπεράσματα – Περιορισμοί – Προτάσεις της έρευνας 

Η έρευνά μας σχετικά με τις κρίσεις των γονέων για τις ωφέλειες που τα παιδιά τους 
έχουν από τη φοίτησή τους στο νηπιαγωγείο δείχνει ότι οι γονείς αναγνωρίζουν την 
ποικίλη και εκτεταμένη ωφέλεια που ασκεί το νηπιαγωγείο στη συνολική προσωπικό-
τητα των παιδιών, στοιχείο που οδηγεί στο βασικό συμπέρασμα ότι το ελληνικό 
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νηπιαγωγείο ανταποκρίνεται στον βασικό του σκοπό του (Αλευριάδου κ.ά. 2008˙ Δα-
φέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006˙ ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2003)  

Η έρευνά μας, όμως, υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς που επηρεάζουν τη γενί-
κευση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων της. Αρχικά, ο αριθμός των συμμετε-
χόντων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος και να προέρχεται από περισσότερες γεω-
γραφικές περιοχές. Επίσης, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ήταν μόνο 
η ημιδομημένη συνέντευξη, καθώς άλλα εργαλεία και ένας διαφορετικός ερευνητικός 
σχεδιασμός θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τα αποτελέσματα. 

Ωστόσο, από την έρευνα αυτή προκύπτουν ορισμένες προτάσεις για την μεγαλύτερη 
διερεύνηση του θέματος και τις παιδαγωγικές εφαρμογές του. Η μελλοντική έρευνα θα 
μπορούσε: 

 α) να διεξαχθεί με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων γονέων από περισσότερα νη-
πιαγωγεία και από περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, ώστε τα αποτελέσματά της 
να είναι πιο γενικεύσιμα, 

 β)  να ελέγξει διαφορές σχετικές με την ηλικία, το φύλο, την κοινωνικοπολιτισμική 
καταγωγή των γονέων, τον τύπο σχολείου (κλασικό ή ολοήμερο), το φύλο του παιδιού, 

γ)  να συγκρίνει απόψεις γονέων των οποίων τα παιδιά φοίτησαν σε δημόσια και ιδιω-
τικά νηπιαγωγεία, ώστε να ερευνηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις από τις ωφέλειες των 
δύο αυτών συστημάτων προσχολικής εκπαίδευσης, 

 δ) να χρησιμοποιήσει και άλλα ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγιο), ή και άλ-
λες ομάδες πληθυσμού (συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς, παιδιά), 

ε) να διερευνήσει αν οι γονείς συνδέουν τη φοίτηση του παιδιού τους στο νηπιαγωγείο 
με την πορεία του στο δημοτικό σχολείο. 

Οι παιδαγωγικές προτάσεις, που  προκύπτουν με βάση τα ευρήματα αυτής της έρευνας 
είναι οι εξής:  

α) Το νηπιαγωγείο πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις ανάγκες του παιδιού (ψυχαγωγι-
κές, κοινωνικές, μαθησιακές). Η παιγνιώδης διάσταση όλων των δραστηριοτήτων (ορ-
γανωμένων και ελεύθερων) φαίνεται να είναι αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση της 
ευχάριστης εκπαίδευσης των παιδιών στο νηπιαγωγείο (Mayesky, 2009).  

β) Χρειάζεται εκπαιδευτικοί και γονείς να βοηθούν τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν. 
Έμφαση πρέπει να δίνεται στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με προτεινόμενες ή 
και αναδυόμενες ομαδικές δραστηριότητες. 

γ) Η θετική ανταπόκριση των παιδιών στην προσέγγιση νέων γνώσεων, αλλά και στην 
επανάληψη καθιερωμένων ενεργειών και επεξεργασμένων γνώσεων δεν πρέπει να 
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εμποδίζεται από αμεθόδευτες, μονότονες, μη ανανεούμενες πρακτικές των νηπιαγωγών 
και από υπερβολικές  σε χρονική διάρκεια καθιστικές δραστηριότητες. Το ενδιαφέρον 
και η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να α-
πολαμβάνουν τη μάθηση (Capple & Bredekamp, 2011).  

Το νηπιαγωγείο σύμφωνα με την άποψη των γονέων, όπως φάνηκε από την έρευνά 
μας, ωφελεί τα παιδιά με τρόπο και σε βαθμό αναγνωρίσιμο από τους γονείς τους. Α-
ξίζει να σημειωθεί, ότι για να παραμείνει το νηπιαγωγείο ένας χώρος προσφοράς για 
τα παιδιά,  χρειάζεται η προσπάθεια όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας (νηπιαγωγών, Υπουργείου Παιδείας, γονέων, κοινωνι-
κών και κοινοτικών δομών), προκειμένου να διαμορφώνεται ένας εκπαιδευτικός χώρος 
υψηλών προδιαγραφών, κατάλληλων μεθοδολογικών ενεργειών, επιστημονικά υπο-
στηριζόμενων εκπαιδευτικών που θα ανταποκρίνεται στον σκοπό της λειτουργίας του 
και θα προσφέρει τα μέγιστα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.  

Βιβλιογραφία 

Αλευριάδου, Α., Βρυνιώτη, Κ., Κυρίδης, Α., Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδοτ, Ε. & Χρυσα-
φίδης, Κ. (2008). Οδηγός Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ελ. (2006). Οδηγός νηπιαγωγού. Εκ-
παιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Π.Ι. 

Εξάρχου, Ν. (2004). Βιωματική μάθηση στην προσχολική ηλικία. Μεθοδολογική προ-
σέγγιση δραστηριοτήτων. Αθήνα: Ατραπός. 

Ζαμπέτα, E. (1998). Αγωγή και εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας στην Ευρώπη. 
Αθήνα: Θεμέλιο. 

Θεοφιλίδης, Χ. (2010). Η Προσχολική Αγωγή στην Κύπρο. Από τη Φιλανθρωπική Προ-
σφορά στη Νομοθετημένη Προσχολική Εκπαίδευση. Λευκωσία: Εκδ. του συγγ. 

Κιτσαράς, Γ. (2001). Προσχολική Παιδαγωγική. Αθήνα: Εκδ. του συγγ., Β’ εκδ. Αυξη-
μένη και Βελτιωμένη. 

Κουλαϊδής, Β. (Επιμ.) (2006). Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε Επίπεδο 
Σχολικών Μονάδων. Αθήνα: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας. 

Κουτσουβάνου, Ε. & Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Εισαγωγή στην Ελληνική Έκδοση. Στο 
Fromberg, D. (2000). Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο. Σχεδιασμοί και πρακτικές ενός Διεπι-
στημονικού – Διαθεματικού Προγράμματος. (Εισ.- Επιμ.: Ε. Κουτσουβάνου, Κ. Χρυσα-
φίδης, Μτφρ.¨Α. Βεργιοπούλου). Αθήνα: Οδυσσέας. 

Κυπριανός, Π. (2007). Παιδί, οικογένεια, κοινωνία. Ιστορία της προσχολικής αγωγής 
από τις απαρχές έως τις μέρες μας. Αθήνα: Gutenberg. 

920

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Κυρίδης, Αρ. (1996). Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της Προσχολικής Εκπαίδευσης. 
Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Ντολιοπούλου, Έ. (2003). Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και σε 12 Άλλες Χώ-
ρες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Ντολιοπούλου, Έ. (2008). Η υποχρεωτική φοίτηση στο ελληνικό νηπιαγωγείο. Στο Δ. 
Κακανά & Γ. Σιμούλη, (Επιμ.) (2008). Η Προσχολική Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα. Θε-
ωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές (60-70). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Οικονομίδης, Β. (2009). Το Νηπιαγωγείο ως χώρος διαμόρφωσης του δημοκρατικού 
πολίτη και εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Β. Οικονομίδης & Θ. Ελευ-
θεράκης (Επιμ.). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, (204-246). Α-
θήνα: Ατραπός. 

Πανταζής, Σπ. (2005). Προβλήματα στη μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο 
στο σχολείο. Στο Πανταζής, Σπ. & Σακελλαρίου, Μ., Προσχολική Παιδαγωγική. Προ-
βληματισμοί – Προτάσεις (165-193). Αθήνα: Ατραπός. 

Τάφα, Ε. (2005). Ανάγνωση και Γραφή στα Προγράμματα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Τάφα, Ε. (2011). Η εκπαίδευση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και ο ρόλος των 
παιδαγωγών. Στο Κ. Χρυσαφίδης & Ρ. Σιβροπούλου (Επιμ.). Αρχές και προοπτικές της 
προσχολικής εκπαίδευσης (205-232). Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη: Gutenberg.  

ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι. (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 
Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Π.Ι. 

Blok, H., Fukkink, R.G., Gebhardt, E.C., & Leseman, P.P.M. (2005). The relevance of 
delivery mode and other program characteristics for the effectiveness of early childhood 
intervention with disadvantaged children. International Journal of Behavioral Devel-
opment, 29, 35-47. 

Capple, C., & Bredekamp, S. (2011). Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές για παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. (Μετφρ.: Μ. Μαλαθράκη). Αθήνα: Πεδίο. 

Eurydice (2009a)  Key Data on Education in Europe. Brussels.  

Eurydice (2009b). Early Childhood Education and Care in Europe: Tackling Social 
and Cultural Inequalities. Brussels. 

Gilliam, W.S., & Zigler, E.F. (2000). A critical meta-analysis of all evaluations of state-
funded preschool from 1977 to 1998: Implications for policy, service delivery, and pro-
gram evaluation. Early Childhood Research Quarterly, 15(4), 441-473. 

921

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Gorey, K.M. (2001). Early childhood education: A meta-analytic affirmation of the 
short- and long-term benefits of educational opportunity. School Psychology Quarterly, 
16, 9-30. 

Gouna-Georga, M., Mama, P. & Oikonomidis, V. (2016). Kindergarten as a joyful place 
for children. In. K. Karras, M. Sakellariou, A. Pediaditis & M. Drakakis (Eds.), Peda-
gogy of Happiness. Towards an unconventional school (233-248). Rethymno: Univer-
sity of Crete. Pedagogical Department. C.R.S.H.E.T.P. 

Heckman, J.J. (2006). Skill formation and the economics of investing in disadvantaged 
children. Science, 5728, 1901-1902. 

Leseman, P. (2009). The impact of High Quality Education and Care on the develop-
ment of young children: Review of the literature. In Eurydice (2009b). Early Childhood 
Education and Care in Europe: Tackling Social and Cultural Inequalities (17-49). 
Brussels. 

Love, J.M., Kisker, E.E., Ross, C., Raikes, H., Constantine, J., Boller, K., et al. (2005). 
The effectiveness of early head start for 3-year-old children and their parents: Lessons 
for policy and programs. Developmental Psychology, 41(6), 885-901. 

Magnuson, K.A., & Waldfogel, J. (2005). Early childhood care and education: Effects 
on ethnic and racial gaps in school readiness. The Future of Children, 15(1), 169-196. 

McClelland, M.M., Acock, A.C., & Morrison, F.J. (2006). The impact of kindergarten 
learning-related skills on academic trajectories at the end of elementary school. Early 
Childhood Research Quarterly, 21, 471-490. 

Mayesky, M. (2009). Creative activities for young children. New York: Delmar, 9th ed. 

Natvig, K. G., Albrektsen, G., & Qvarnstrom, U. (2003). Associations between psycho-
social factors and happiness among school adolescents. International Journal of Nurs-
ing Practice, 9, 166-175. 

Neuendorf, K. (2002). The content analysis guidebook. London: Sage. 

Quinn, D. P., & Duckworth, L. A. Happiness and Academic Achievement: Evidence 
for reciprocal causality. (n.d). Retrieved, May 30, 2015, from 

           http://www.sas.upenn.edu/~duckwort/images/Microsoft%20Word%20-
%20Poster%20Text.060807.pdf 

Rantala, T., & Maatta, K. (2012). Ten theses of joy of learning at primary schools. Early 
child development and care, 182 (1), 87-105. 

922

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://www.sas.upenn.edu/%7Educkwort/images/Microsoft%20Word%20-%20Poster%20Text.060807.pdf
http://www.sas.upenn.edu/%7Educkwort/images/Microsoft%20Word%20-%20Poster%20Text.060807.pdf


Schirrmacher, R. (1998). Tέχνη και δημιουργική ανάπτυξη των παιδιών. (Μετφρ.: Τ. 
Γαζεριάν). Αθήνα: Έλλην. 

Stiglbauer, B., Gnambs, T., & Gamsjager, M., Batinic, B. (2013). The upward spiral of 
adolescents positive school experiences and happiness: Investigating  reciprocal effects 
over time. Journal of school psychology, 51, 231-242. 

Weikart, D. (2000). Early Childhood Education: Need and Opportunity. Paris: 
UNESCO. 

 

923

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Παιδική πολιτειότητα, εκπαιδευτικές δράσεις και νέα ψηφιακά μέσα: 
Αναπτύσσοντας την έννοια του ενεργού πολίτη και της συμμετοχικής 

επικοινωνίας σε μαθητές προσχολικής ηλικίας 

Νάκου Αλεξάνδρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Διδακτορική φοιτήτρια Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών 
 anakou@media.uoa.gr   

Δρ. Γκούσκος Δημήτρης 
Επίκουρος Καθηγητής  Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών 
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Περίληψη 

Βασικό ζητούμενο της εποχής μας είναι η δημιουργία ενός ανοικτού στην κοινωνία 
σχολείου, το οποίο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά με αυτή μέσα από 
μία συμμετοχική και διαλλακτική σχέση. Πρόκειται για μια σχετικά νέα αντίληψη όσον 
αφορά στο ρόλο της σχολικής μονάδας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα η διαδικασία της 
μάθησης να διαπερνά το φυσικό της χώρο και να διαχέεται στη ζωή της γειτονιάς, της 
περιοχής, της πόλης. Στην παρούσα εισήγηση γίνεται αναφορά στον τρόπο εξοικείωσης 
παιδιών προσχολικής εκπαίδευσης με την έννοια της πολιτειότητας μέσα από δραστη-
ριότητες ενίσχυσης της συμμετοχικότητας τους στο ευρύτερο τοπικό και κοινωνικό πε-
ριβάλλον. Δραστηριότητες που προάγουν μία δημοκρατική παιδεία μέσα στην τάξη και 
επέκταση με εφαρμογή αυτών στην καθημερινότητα.  

Λέξεις-Κλειδιά: παιδική πολιτειότητα, ενεργός πολίτης, συμμετοχική δημοκρατία, 
προσχολική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο μέχρι το δημοτικό, ως μέρος του εκ-
παιδευτικού συστήματος, ακολουθεί τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης και των ανα-
λυτικών προγραμμάτων, μία από τις οποίες είναι η διαμόρφωση δημοκρατικών και υ-
πεύθυνων πολιτών μέσα από ρεαλιστικές συνθήκες μάθησης και βίωσης. 

Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι κύριος στόχος της εκπαίδευσης σήμερα είναι να εφο-
διάσει τα παιδιά με γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που χρειάζονται για να λειτουργή-
σουν αποτελεσματικά ως πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία (Batho, 1990). Άλλω-
στε όπως έχει πει και ο Γκίντενς (2009) η δημοκρατία είναι ίσως η πιο δυναμική ιδέα 
του 20ού αιώνα.  Το παιδί είναι μέλος μιας οικογένειας, μιας συνοικίας, ενός χωριού ή 
μιας πόλης και βιώνει μέσα στο μικρόκοσμό του τις απαιτήσεις, τους συμβιβασμούς 
και τις συγκρούσεις,  που συνεπάγεται η οργανωμένη κοινωνικά ζωή.  
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Στο πλαίσιο αυτό τα αναλυτικά προγράμματα εκτός από ακαδημαϊκές γνώσεις προσπα-
θούν να καλλιεργήσουν στάσεις και δεξιότητες, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία δη-
μοκρατικών, ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.  

Πολιτειότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου 

Μελετώντας τη σχετική βιβλιογραφία γίνεται κατανοητό πως το θέμα της παιδικής πο-
λιτειότητας και η προβληματική γα την εκπαίδευση μαθητών σε σχετικά θέματα απα-
σχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα.  Όπως έχει αναφέρει η Gutmann (1999), ο 
καλύτερος τρόπος για να προετοιμάσει ένα κράτος τους πολίτες του για την έννοια της 
δημοκρατίας και της συμμετοχής είναι να το επιδιώκει με περισσότερη εκπαίδευση. 
Από αυτό γίνεται κατανοητό πως δεν αναφέρεται στην απλή μελέτη της συνταγματικής 
δημοκρατίας αλλά σε μία γενικότερη θεώρηση καλλιέργειας συμμετοχικών και επικοι-
νωνιακών δεξιοτήτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ιδιότητα του πολίτη παύει να περιορί-
ζεται στην πράξη του εκλέγειν, αλλά περιλαμβάνει ένα φάσμα ενεργειών που ασκού-
νται από ένα άτομο και έχουν αντίκτυπο στη ζωή της κοινότητας. Ο τόπος άσκησης 
της ιδιότητας του πολίτη είναι ο όρος που αφορά μια νέα ή καινοτόμο μορφή δημοκρα-
τικής ζωής (O’Shea, 2003).  

Το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου προσφέρει ευκαιρίες μάθησης σε ζητή-
ματα ανθρωπισμού, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης και δίκαιου αγώνα, ενώ αναπτύσσει το 
ενδιαφέρον για το κοινό καλό, ώστε τα παιδιά να προετοιμάζονται για έναν ενεργητικό 
ρόλο (Γκλιάου & Γουργιώτου, 2006). Άλλωστε οι αρχές της δημοκρατίας εμπεδώνο-
νται και μπορούν να αξιοποιηθούν (Berman, 1990,˙ Mullins, 1990) μόνο μέσα από την 
πρακτική εφαρμογή τους στην καθημερινότητα.  

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε πως η  έννοια της δημοκρατίας στο νηπιαγω-
γείο στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) (2001) 
προσεγγίζεται από τις δύο βασικότερες μορφές της, αφενός τη συνταγματική μέσα από 
σχέδια εργασίας που σχετίζονται με τις εκλογές, το πολίτευμα, τους νόμους και κανό-
νες, αφετέρου τη συμμετοχική που αναφέρεται κυρίως σε ενίσχυση της δημοκρατικής 
συνείδησης. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Lerner (2014) αναφέρει μία σειρά «δημοκρατικών συμμετοχικών  
εργαστηρίων που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αργεντινή, αλλά και στο Τορόντο του 
Καναδά με τον τίτλο «Η Πόλη των παιδιών» (The City Of Children). Η εισαγωγή τους 
στην έννοια του πολίτη γίνεται μέσα από παιχνίδια είτε ρόλων, είτε επιτραπέζια ώστε 
πρώτα να λάβουν τις απαραίτητες γνώσεις για να κατανοήσουν βιωματικά της σπου-
δαιότητα αυτού του δικαιώματος. Οι παιγνιώδεις αυτές δράσεις θα καλλιεργήσουν 
στους μαθητές αυτό που ορίζεται ως «ουσιώδης» συμμετοχή των πολιτών σύμφωνα με 
τον Bobbio (1995).    

Παράλληλα, η Collins (2008) προτείνει τη δημιουργία για κάθε παιδί ενός portfolio 
παγκόσμιου πολίτη, ενώ θέτει και το βασικό συστατικό της συμμετοχής των γονέων με 
κοινές δραστηριότητες και συζητήσεις στο σπίτι. Με ανάλογη προσέγγιση στο βιβλίο 
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της η Papacharissi (2015) και λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη πραγματικότητα, ανα-
φέρει πως τα νέα ψηφιακά μέσα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σύνδεση με με-
γαλύτερης εμβέλειας κοινό που δημιουργεί ισχυρή επιρροή στην οικοδόμηση πεποιθή-
σεων και αντιλήψεων γύρω από τη συμμετοχή αλλά και τον τρόπο που αυτή ασκείται 
επηρεάζοντας κυρίως τα άτομα νεαρής ηλικίας. 

Το μεγαλύτερο, ωστόσο, πρόβλημα τόσο στην προσχολική εκπαίδευση όσο και σε άλ-
λες βαθμίδες  σε σχέση με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες όπως 
αναφέρει Turnšek (2009) εντοπίζεται στο γεγονός πως η συμμετοχή περιορίζεται σε 
απλές δραστηριότητες λήψης αποφάσεων και όχι σε μία ουσιώδη διαδικασία συμμετο-
χής, εμπλοκής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτής. 

Εκπαιδευτικές δράσεις για την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας 

Η ιδιότητα του πολίτη (citizenship) είναι μια έννοια δύσκολη να οριστεί, δεδομένου 
του διευρυμένου εμπλουτισμού του περιεχομένου της που έχει λάβει τα τελευταία χρό-
νια με άλλες έννοιες πολιτικής και κοινωνικής διάστασης. Αρκετοί μελετητές όπως ο 
Matthews (2010), διατυπώνουν το ερώτημα αν παιδιά και νέοι δύνανται ουσιαστικά να 
διατηρούν ενεργά την έννοια του πολίτη και αν τελικά η έννοια της πολιτειότητας είναι 
«συμβατή» με την παιδική ηλικία. Αποτελεί επομένως στις μέρες μας η συζήτηση για 
παιδική πολιτειότητα σύμφωνα με τον Milne (2013) μία πραγματικότητα ή μία ιδεατή 
και ρομαντική θεώρηση των πραγμάτων και των καταστάσεων; 

Το γεγονός πως πρέπει να αποσαφηνιστεί σε μαθητές ιδιαίτερα μικρής ηλικίας το κα-
θιστά ακόμα πιο δύσκολο, αφού η συνήθης πρακτική μέχρι και σήμερα ήταν να αντι-
μετωπίζεται αποσπασματικά ως μεμονωμένα σχέδια εργασίας για συγκεκριμένες θε-
ματικές ενότητες όπως οι εκλογές, τα περιβαλλοντικά θέματα και οι εθνικές γιορτές. 
Οι βιωματικές δράσεις και  τα «δημοκρατικά συμμετοχικά εργαστήρια»,  όπως τα ονο-
μάζει ο Lerner (2014) και αναφέρθηκαν παραπάνω, αφορούν κυρίως   παιδιά μεγαλύ-
τερης ηλικίας από 9 ετών και πάνω. Με βάση αυτή την παρατήρηση οι δράσεις που θα 
ακολουθήσουν αφορούν σε μαθητές και μαθήτριες προσχολικής ηλικίας που αποτε-
λούν την αρχή της επίσημης εκπαίδευσης. Με τον όρο, λοιπόν, «βιωματικά εργαστήρια 
δημοκρατίας» αναφερόμαστε στην από κοινού ανάπτυξη, σχεδίαση και εκτέλεση δρα-
στηριοτήτων με τους μαθητές του νηπιαγωγείου με στόχο οι παιγνιώδεις αυτές δράσεις 
να αποτελέσουν τα βιωματικά εργαστήρια απόκτησης νέων συμμετοχικών πεποιθή-
σεων. 

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικών δράσεων 

Από παιδαγωγική άποψη, για τις ανάγκες της παρούσας εισήγησης υιοθετήθηκαν οι 
αρχές της συνεργατικής μάθησης και του επικοδομητισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
έγινε προσπάθεια μέσω του παιχνιδιού αλλά και της προσομοίωσης ρεαλιστικών συν-
θηκών να συζευχθεί το περιβάλλον του νηπιαγωγείου  με τον πραγματικό κόσμο (δη-
μοτικό σχολείο, οικογένεια, διαδικτυακοί συμμαθητές), ώστε οι μαθητές, χωρίς να 
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χρειάζεται να εγκαταλείψουν το πλαίσιο του φυσικού τους κόσμου, δηλαδή τη σχολική 
αίθουσα, να αξιοποιήσουν μαθησιακά τις επιπλέον δυνατότητες του ψηφιακού κόσμου. 

 Είναι σημαντικό όμως να αναφερθεί αυτό που τονίζει ο Matthews (2010) σύμφωνα με 
τον οποίο οφείλουμε να εμπλέκουμε τα παιδιά σε γνήσιες δραστηριότητες όπου τα παι-
διά ως πολίτες θα απευθύνονται στο αντίστοιχο κοινό για να προβάλλουν αλλά και να 
συζητήσουν θέματα της κοινής ζωής που τους αφορούν.   

 Αυτή η εμπειρική διαδικασία μάθησης προσεγγίστηκε από τεχνικές όπως επίλυση προ-
βλημάτων σε μικροεπίπεδο, καταιγισμός ιδεών, παιγνίδι ρόλων, διάλογος και συζή-
τηση, καθώς και με τη δυνατότητα συνεργασίας και δημοκρατικής συμμετοχής με τη 
χρήση τεχνολογίας (Νικολάου, 2006). 

Στόχοι-επιδιώξεις 

Στόχος των συγκεκριμένων δράσεων που θα περιγραφθούν αναλυτικά παρακάτω είναι 
να καλλιεργήσει τις δεξιότητες αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς έτσι 
ώστε να ενισχύσει την έννοια της συμμετοχικής δημοκρατίας με βιωματικό τρόπο εν-
θαρρύνοντας τα παιδιά να την υιοθετήσουν ως τρόπο ζωής. 

Πιο συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι με βάση το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-
γραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) είναι: 

• Να μυηθούν στις έννοιες ευθύνη και υπευθυνότητα. 

• Να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο με νέες λέξεις (δημοκρατία, υπο-
χρέωση, δικαίωμα, ομάδα, κοινότητα, μέλη, σύνταγμα, πολίτης).  

• Να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να επιχειρηματολογούν υποστηρίζοντας τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των απόψεων που ακούγονται.  

• Να προσεγγίσουν έννοιες όπως η επίλυση των συγκρούσεων σε πνεύμα ισοτι-
μίας, σεβασμού και συνύπαρξης στην κοινότητα. 

• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα ενεργητικής α-
κρόασης. 

• Να χρησιμοποιήσουν και να αντιληφθούν την τεχνολογία (skype) ως ένα μέσο 
επικοινωνίας, συλλογής πληροφοριών και καταγραφής των απόψεων και των 
δράσεων τους.  

Δημοκρατικές δράσεις στο Νηπιαγωγείο Ροδόπολης 

Το 2/θ Νηπιαγωγείο Ροδόπολης βρίσκεται σε μία ημι-αστική περιοχή του δήμου Διο-
νύσου και αποτελείται από δύο πρωινά υποχρεωτικά τμήματα και ένα προαιρετικό ο-
λοήμερο τμήμα. Το σχολικό έτος 2016-2017, που ήταν και το έτος εφαρμογής των 
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δράσεων αυτών,  απαριθμούσε 39 μαθητές στο σύνολό του. Στο συγκεκριμένο τμήμα 
εφαρμογής των δράσεων οι μαθητές ήταν 19. Ειδικότερα, 8 νήπια και 11 προνήπια. Τα 
αγόρια νήπια και προνήπια ήταν 9 και τα κορίτσια νήπια- προνήπια 10. Στο τμήμα 
φοιτούσε μαθήτρια με διαγνωσμένη αναπτυξιακή διαταραχή και απουσία προφορικού 
λόγου που τη συνόδευε ιδιωτική συνοδός και ένας αλλοδαπός μαθητής με δυσκολίες 
στην κατανόηση προφορικού λόγου. Ειδικότερα στο συγκεκριμένο σχολικό έτος εφαρ-
μόστηκαν και υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

Το συμβούλιο των παιδιών: Το μαθητικό συμβούλιο είναι μία δραστηριότητα που 
ευνοεί τη δημιουργία κατάλληλου κλίματος στην τάξη. Δεδομένου ότι κάθε εμπειρία 
για να μπορέσει να γίνει βίωμα των παιδιών πρέπει να επαναλαμβάνεται και να ενθαρ-
ρύνεται σε κάθε ευκαιρία, το συμβούλιο αποφασίστηκε να πραγματοποιείται συγκε-
κριμένη μέρα της εβδομάδας, με ορισμένους ρόλους όπως πρόεδρος, γραμματέας, υ-
πεύθυνος λόγου. Το ρόλο του γραμματέα ανέλαβε η νηπιαγωγός για την τήρηση των 
πρακτικών. Το συμβούλιο οργανώθηκε στο τρίπτυχο: Πρόβλημα-Πρόταση-Επιβρά-
βευση, οι μαθητές δηλαδή θα αναγνώριζαν ένα πρόβλημα, θα πρότειναν μία ή περισ-
σότερες λύσεις και θα έδιναν επιβράβευση σε έναν συμμαθητή τους, σύμφωνα με την 
τεχνική του Freinet όπως αυτή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης του  Πιλο-
τικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Παιδαγωγικής Freinet στη δημόσια εκπαί-
δευση. Ως χρονόμετρο για την καταμέτρηση του χρόνου χρησιμοποιήθηκε το κινητό 
τηλέφωνο και ως μικρόφωνο ένα παιχνίδι – αντικείμενο που έμοιαζε με μικρόφωνο. Η 
παρατήρηση της διαδικασίας από τη νηπιαγωγό γινόταν με τη μορφή ημερολογίου μετά 
το τέλος κάθε συμβουλίου.  

Διαδικτυακός συμπολίτης: Σε αυτή τη δράση ζητούμενο αποτελεί η κατανόηση της 
τεχνολογίας ως ένα βοηθητικό μέσο για επικοινωνία και ενημέρωση. Ουσιαστικά χρη-
σιμοποιείται προσθετικά ως μία ανοικτή πλατφόρμα επικοινωνίας με σχολεία της Ατ-
τικής. Ειδικότερα, τα παιδιά μέσω της πλατφόρμας skype συνομίλησαν με τους μαθη-
τές του τμήματος της κα. Ελένης Μελιάδου από το 6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά, προκει-
μένου να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς για το πώς κάνουν το συμβούλιο 
στη δική τους τάξη. Οι δύο τάξεις μέσω skype συζήτησαν τον τρόπο διεξαγωγής του 
συμβουλίου σε κάθε τάξη, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και ποια λύση δόθηκε. 
Τα παιδιά μπόρεσαν να εξηγήσουν διεξοδικά τη διαδικασία αλλά και τα προβλήματα 
που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει κάθε συμβούλιο.  

Πολίτης Νηπιαγωγείου: Μέσα από τα σχέδια εργασίας και μελέτες περίπτωσης των 
εθνικών γιορτών τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την ανάγκη θέσπισης κανόνων και 
την ιστορική θεώρηση της δημιουργίας του συντάγματος από απλούς πολίτες σε διά-
φορες χρονικές στιγμές.  
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Εικόνα 1: Άρθρο από το Σύνταγμα των παιδιών για δημοσίευση στο ΦΕΚ του 
νηπιαγωγείου 

Έχοντας πρόσφατα αναδιαμορφώσει μαζί με τους γονείς τη σχολική αυλή και την σχο-
λική αίθουσα με νέα βιβλία και εξοπλισμό κάτι που δημιούργησε αυξημένες υποχρεώ-
σεις  μέσα και έξω από την τάξη, διαμορφώθηκε η ιδέα της γραφής του δικού μας τρό-
που λειτουργίας. Μία πρώιμη μορφή συντάγματος, όπου μέσα από το εβδομαδιαίο συμ-
βούλιο θα αποφάσιζαν ποιες ιδέες-άρθρα θα συμπεριλάβουν. Τα άρθρα θα κατηγοριο-
ποιηθούν, θα ενωθούν και θα δημοσιευθούν στο ΦΕΚ της τάξης μας.  

Υπουργικό συμβούλιο της τάξης: Με τη συνέχιση της ενασχόλησή μας με τη συγκε-
κριμένη θεματική του Συντάγματος και της Βουλής προέκυψε ένα γνήσιο ενδιαφέρον 
των παιδιών να μάθουν για τον Πρωθυπουργό, αφού τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν 
το όνομά του και τον αναφέρουν συχνά μιμούμενοι τους γονείς τους. Αφού συγκεντρώ-
σαμε πληροφορίες για τη Βουλή, αρχιτεκτονική, εσωτερικό, σχήμα, τα παιδιά σε ένα 
παιχνίδι ρόλων έγιναν υπουργοί αναλαμβάνοντας ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Ει-
δικότερα, οι υπουργοί ανέλαβαν το χαρτοφυλάκιο προβαίνοντας σε μία βασική προ-
γραμματική δήλωση, προκειμένου να τους ψηφίσουν οι συμμαθητές τους. Οι δηλώσεις 
τους αναρτήθηκαν στον πίνακα του σχολείου.  

 

Εικόνα 2: Η Υπουργός Παιδείας με την πολιτική της δέσμευση 

Αποτελέσματα 
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Η παρούσα εκπαιδευτική δράση εστιάζει σκόπιμα το ενδιαφέρον της στην προσχολική 
βαθμίδα, κυρίως λόγω της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης βαθμίδας στην κοινωνική 
και μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών. Η προσχολική βαθμίδα της εκπαίδευσης αποτε-
λεί την απαρχή της ακαδημαϊκής πορείας του μαθητή, με αποτέλεσμα να θεωρείται 
ορόσημο για τη μόρφωση και την καλλιέργεια του.  

Γνωστικά θα μπορούσαμε να πούμε πως σε επίπεδο προφορικού αλλά και γραπτού 
λόγου μέσα από τις τακτικές συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορούμε να παρατηρή-
σουμε ότι υπήρχε αυξητική χρήση της ορολογίας των λέξεων του συμβουλίου. Χρησι-
μοποιούσαν συχνότερα και σε άλλες περιπτώσεις ελεύθερων ενασχολήσεων ή και α-
ντιπαραθέσεων φράσεις όπως «δεν είναι δημοκρατικό αυτό», «θα το βάλω στο συμ-
βούλιο να βρούμε λύση». Παράλληλα, όταν αναφέρονταν σε μία προσωπική διένεξη 
με τον καιρό επικεντρώθηκαν περισσότερο σε αυτό που τους ενόχλησε δηλαδή στη 
συμπεριφορά παρά στο πρόσωπο που την εκδήλωσε. Σημειώνεται πως αρχικά, η δρα-
στηριότητα χρειάστηκε εμψύχωση από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να γίνει κατα-
νοητή από τους μαθητές και να μη λειτουργεί ως ένα συμβούλιου με μοναδικό θέμα τα 
προσωπικά παράπονα των μαθητών με τους φίλους τους. Σταδιακά οι μαθητές απόκτη-
σαν αυτονομία αλλά και αυτενέργεια θέτοντας θεματικές όπως να έχουν δύο μέρες ε-
λεύθερης επιλογής παιχνιδιών και παιδαγωγικών κέντρων με αντίστοιχη επιχειρηματο-
λογία από τους ίδιους.  

Το χτίσιμο θετικών σχέσεων με τους συνομήλικους βοήθησε στην εκπλήρωση των υ-
ποχρεώσεών τους και στη διαμόρφωση της ταυτότητας του μέλους μιας ομάδας.  

Αυτό που φάνηκε από αυτές τις πρωταρχικές δράσεις είναι πως τα παιδιά της προσχο-
λικής ηλικίας μπορούν να προσεγγίσουν έννοιες όπως το σύνταγμα, δικαίωμα και υπο-
χρέωση και μέσα σε ένα δεδομένο πλαίσιο δράσης,  με επίκεντρο το παιχνίδι, λειτουρ-
γούν  ως μελλοντικοί πολίτες. Άλλωστε εύλογα ο Lerner (2014) αναφέρει πως  ο ευκο-
λότερος τρόπος να αλλάξεις τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου είναι η διασκέδαση που 
προέρχεται από το παιχνίδι.  
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Συγκρίνοντας το παιχνίδι απόδρασης με την ταινία Slowmation ως ομαδικές 
δραστηριότητες στην τάξη 

Αλεξίου Ελένη 
Med, εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

eleni.alex@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην εν λόγω εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης, που διεξήχθη σε 28 μα-
θητές, Ε΄ τάξης ιδιωτικού δημοτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης. Σκοπός της έρευνας 
ήταν να συγκρίνει την ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα δημιουργίας ταινίας Slow-
mation με την ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα ενός εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Από-
δρασης, ως προς την ποιότητα των διαλόγων που ανέπτυξαν οι μαθητές και ως προς 
τους παράγοντες που επηρέασαν θετικά τη συνεργασία των ομάδων. Για τους στόχους 
της έρευνας οι δύο δραστηριότητες εφαρμόστηκαν διαδοχικά, με πρώτη την ταινία 
Slowmation. Μέσα συλλογής δεδομένων ήταν η παρατήρηση και η συνέντευξη. Για 
την τριγωνοποίηση των δεδομένων βιντεοσκοπήθηκε όλη η ερευνητική διαδικασία. 
Από την ανάλυση φάνηκε ότι το εκπαιδευτικό Παιχνίδι Απόδρασης προσφέρει γονιμό-
τερο έδαφος για την ανάπτυξη διερευνητικού διαλόγου και παρατηρήθηκε, πως στο 
Παιχνίδι Απόδρασης εντοπίζεται μεγαλύτερη ποικιλία παραγόντων, που επιδρούν θε-
τικά στη συνεργασία των ομάδων. Τα συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευτούν, κα-
θώς πρόκειται για ποιοτική έρευνα μικρής κλίμακας. Η σχετική βιβλιογραφία είναι αρ-
κετά περιορισμένη και χρήζει περεταίρω διερεύνηση η επίδραση των δύο ομαδοσυνερ-
γατικών δραστηριοτήτων στην επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Παιχνίδι Απόδρασης, ταινία Slowmation, ομαδική δραστηριότητα 

Εισαγωγή 

Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός και η επικρατούσα κουλτούρα επηρεάζει 
κυρίαρχα την επικοινωνία, μεταξύ όλων των παραγόντων - προσώπων. Η επικοινωνία 
δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένη από το συγκείμενο, αλλά όπως επισημαίνει και ο 
Hoy (1990), είναι προϊόν της κουλτούρας και του κλίματος ενός σχολείου (Safran, 
1991).  

Ο διάλογος, ως μέσο επικοινωνίας και βασικό συστατικό μιας δημοκρατικής κοινω-
νίας, έχει από καιρό υιοθετηθεί από εκπαιδευτικούς, ως εργαλείο ενδυνάμωσης της 
σκέψης των μαθητών, για να καταστούν ενεργοί πολίτες (Dewey, 1966).  

Στην παρούσα εργασία, ο διάλογος κατέχει πρωτεύοντα ρόλο, καθότι εκτιμάται, ότι 
εμψυχώνει το πνεύμα της ισότητας, της αμοιβαιότητας και της συνεργασίας (Burbules, 
1993). 

Σε μία εποχή που η καινοτομία στη διδακτική διαδικασία καθίσταται αναγκαία για την 
προσέλκυση των μαθητών, (Scholtz, 2006) είναι υψίστης σημασίας η σύγκριση μεταξύ 
απαιτητικών και πολλά υποσχόμενων δραστηριοτήτων, όπως είναι η ταινία 
Slowmation και το Παιχνίδι Απόδρασης. Με αυτόν τον τρόπο δύνανται να 
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διαγνωσθούν οι δυνατότητες που παρέχονται από την εφαρμογή μιας νέας ομαδοσυ-
νεργατικής δραστηριότητας, όπως το Παιχνίδι Απόδρασης, βάσει των αποδεδειγμένων 
παιδαγωγικών πλεονεκτημάτων που παρέχει η ταινία Slowmation. 

 Ερευνητικά η σύγκριση των δύο δραστηριοτήτων δικαιολογείται, γιατί τα ερευνητικά 
ερωτήματα περιλαμβάνουν αιτιώδεις ερωτήσεις «Πώς και Γιατί»,  γιατί ήταν σημα-
ντική η κατανόηση του πλαισίου για την επιτυχία ή αποτυχία της παρέμβασης και γιατί 
ήταν αδύνατη η εφαρμογή ενός πειραματικού σχεδιασμού (Goodrick, 2014). Ακόμη, 
είναι ερευνητικά ενδιαφέρουσα καθώς δεν έχει επαναληφθεί παρόμοια έρευνα στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Συνεπώς, δύναται να συμβάλλει στο οικοδόμημα της νέας γνώ-
σης ή και να αποτελέσει αφορμή για νέες συγκριτικές έρευνες.  

Σκοπός Έρευνας 

Η έρευνα, επιδιώκει την κατανόηση και ερμηνεία της φύσης των παραγωγικών αλλη-
λεπιδράσεων επικοινωνίας, μεταξύ μαθητών, σε συνεργατικές δραστηριότητες, όπως 
δημιουργία ταινίας Slowmation και εκπαιδευτικό Παιχνίδι Απόδρασης. Συνδυάζοντας 
το θεωρητικό πλαίσιο τριών ειδών ομιλίας του Mercer (1996), με την κατηγοριοποίηση 
της προφορικής αλληλεπίδρασης, σε «κοινωνικούς τρόπους σκέψης», του Πανσεληνά 
(2000), δημιουργήθηκε ένα σύστημα κρίσης του μαθητικού λόγου.  

Σημαντικότητα της Έρευνας  

Καθώς οι σημερινοί εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση νέων, καινοτό-
μων, ψυχαγωγικών προσεγγίσεων της γνώσης (Prensky, 2007), καθίσταται αναγκαία η 
ενίσχυση της ένταξης του παιχνιδιού στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε 
το μάθημα να γίνει ελκυστικότερο στους μαθητές, εφόσον το παιχνίδι αποτελεί αναπό-
σπαστο κομμάτι της καθημερινότητας (Scholtz, 2006).  

Περιγραφή Παιχνιδιού Απόδρασης 

Το Παιχνίδι Απόδρασης (escape game), αποτελεί ένα νέο είδος ψυχαγωγίας παγκο-
σμίως, και την τελευταία διετία ήρθε στην Ελλάδα. Είναι διαδραστικό παιχνίδι, παίζε-
ται σε οργανωμένο κλειστό χώρο, διαρρυθμισμένο ανάλογα με το θέμα- μυστήριο που 
πραγματεύεται. Οι παίκτες «κλειδωμένοι» σε ένα δωμάτιο, προσπαθούν, συνεργατικά, 
λύνοντας γρίφους να αποδράσουν σε συγκεκριμένο χρόνο. Εκπαιδευτικά, ένα Παιχνίδι 
Απόδρασης δύναται να διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να καταστεί πομπός ποικίλων 
μηνυμάτων, με κυρίαρχο την άριστη συνεργασία των παικτών. 

Περιγραφή Ταινίας Slowmation 

Στην, από το 2005, διδακτική μέθοδο κατασκευής ταινίας Slowmation οι μαθητές δη-
μιουργούν δικά τους κινούμενα σχέδια για την κατανόηση των εννοιών των φυσικών 
επιστημών (Hoban, 2007). Είναι ένας απλουστευμένος τρόπος δημιουργίας μίας αφη-
γηματικής ιστορίας κινούμενων σχεδίων, που προβάλλεται αργά, σε 2 καρέ/ δευτερό-
λεπτο. Αποτελεί ελκυστικό τρόπο μάθησης, διότι οι μαθητές οικοδομούν την ταινία, 
προβαίνοντας σε σειρά δημιουργικών ενεργειών. Διεξάγουν έρευνα, κατασκευάζουν, 
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χρησιμοποιούν τη δική τους τεχνολογία, για να σχεδιάσουν μια σειρά από παραστά-
σεις, με αποκορύφωμα την ταινία Slowmation, η οποία είναι μια πολυτροπική ψηφιακή 
αναπαράσταση (Wollongong, χ.η.). 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

1. Ποια η ποιότητα της επικοινωνίας που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών, κατά τη 
διάρκεια ενός ομαδικού Παιχνιδιού Απόδρασης, σε σύγκριση με την ποιότητα της 
επικοινωνίας που αναπτύσσεται στην ομαδική δραστηριότητα δημιουργίας ταινίας 
Slowmation; 

2. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά τη συνεργασία των μαθητών, κατά τη διάρκεια 
ενός ομαδικού Παιχνιδιού Απόδρασης, σε σύγκριση με την ομαδική δραστηριότητα 
δημιουργίας ταινίας Slowmation; 

Η Ποιότητα των Εκπαιδευτικών Διαλόγων 

Η φύση του αναπτυσσόμενου διαλόγου εντός τάξης, διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες - 
επίπεδα ανάλυσης (γλωσσικό, ψυχολογικό, πολιτισμικό), στα οποία εντάσσονται οι κα-
τηγορίες ομιλίας, κάθε συνεργατικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον Mercer (2000).  

Πίνακας 1. Κατηγορίες διαλόγου 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αντιλέγων λόγος 
(Disputational talk) 

Ένα μέλος της ομάδας αμφισβητεί τα λεγόμενα άλλου, 
χωρίς επιχειρήματα. Το πλαίσιο είναι μάλλον ανταγω-
νιστικό. Η γνώση μάλλον δεν διαμοιράζεται μεταξύ 
των μαθητών. Υπερίσχυση ατομικής ταυτότητας.  

Συσσωρευτικός λόγος 
(Cumulative talk) 

Κάθε μέλος οικοδομεί στην ιδέα του άλλου. Επαναλαμ-
βάνει ή αναπτύσσει την ιδέα του άλλου, άκριτα. Υπερι-
σχύει η ομαδική ταυτότητα. Η κοινή γνώση εποικοδο-
μείται, χωρίς λογική ή κριτική σκέψη στο διάλογο. 

Διερευνητικός λόγος 
(Exploratory talk) 

Υποθέσεις, προτάσεις ή εντολές τίθενται υπό λογική ε-
ξέταση. Καθένας μπορεί να αμφισβητήσει τα λεγόμενα 
του άλλου, πάντα επιχειρηματολογώντας, θέτοντας κά-
ποια καινούργια υπόθεση, τεκμηριώνοντάς την. Αναι-
ρούνται ατομικές και ομαδικές ταυτότητες, χάριν της 
λογικής. Η κοινή μαθητική γνώση εποικοδομείται κρι-
τικά. Η λογική σκέψη (reasoning) είναι περισσότερο 
εμφανής 

Οι διαφορετικές εκφράσεις της διαλογικής σκέψης, όπως περιγράφτηκαν, οικοδομούν 
αντιστοίχως διαφορετικά είδη ταυτότητας. Στον αντιλέγων διάλογο ενισχύεται η ατο-
μική ταυτότητα, στον συσσωρευτικό διάλογο αυτή ταυτίζεται με την ομάδα, χωρίς κρι-
τική σκέψη, ενώ στον διερευνητικό διάλογο η ατομική ταυτότητα είναι ελεύθερη και 
κοινωνική (Πανσεληνάς, 2000). 
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Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Συνεργασία της Ομάδας 

Στη βιβλιογραφική λίστα των Borden & Perkins (1999), επισημαίνονται δώδεκα 
παράγοντες επηρροής της συνεργασίας. Αυτοί αποτέλεσαν και τους πυλώνες ανάλυσης 
των δεδομένων της εν λόγω έρευνας. Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται η συνοπτική 
ανάλυση κάθε παράγοντα θετικής επιρροής της συνεργασίας. 

Πίνακας 2.  Παράγοντες Συνεργασίας 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Επικοινωνία Ύπαρξη συνεχούς αλληλο/δρασης κατά τη συνεργατική 
διαδικασία. 

Βιωσιμότητα Μελλοντική διατήρηση της σύστασης μελών της ομάδας. 
Αναζήτηση και 
Αξιολόγηση 

Συνεχής αξιολόγηση, διερεύνηση και συλλογή πληροφο-
ριών προς επίτευξη των στόχων. 

Κλίμα Πολιτικής Θετικό περιβάλλον κατοχής εξουσίας και ομαδικής λήψης 
αποφάσεων. 

Πηγές Πληροφοριών Η προσβασιμότητα της ομάδας σε αναγκαίους πόρους. 
Πρόβλημα- Αφορμή Συνεργασίας ολοκληρωμένης προσέγγισης προς επίλυση 

υπάρχοντος προβλήματος. 
Κανόνες Καθορισμός κανόνων που διευκολύνουν την αποτελεσμα-

τική λειτουργία της ομάδας.  
Ιστορικό της ομάδας Η εμπειρία των μελών σε συνεργατικές τεχνικές επίλυσης  

προβλημάτων. 
Σχέσεις μεταξύ 
μελών 

Δημιουργία επίσημων και ανεπίσημων δικτύων επικοινω-
νίας. 

Κατοχή Αρχηγίας Η  κατοχή της αρχηγίας κάποιου μέλους, διευκολύνοντας 
και υποστηρίζοντας τη συνεργασία της ομάδας. 

Ανάπτυξη 
Κοινότητας 
Συνεργασίας 

Ανάπτυξη κοινότητας συνεργασίας προς αντιμετώπιση 
σημαντικών ζητημάτων. Δημιουργία συστήματος επικοι-
νωνίας προς εξερεύνηση θεμάτων και στόχων. 

Αμοιβαία 
Κατανόηση 

Συνεργασία με αμοιβαίο σεβασμό ανθρώπων, πολιτι-
σμών, αξιών και συνηθειών. 

 

Πληθυσμός και Δείγμα 

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι 28 μαθητές ηλικίας 11 ετών. Το δείγμα της έρευνας 
ήταν οι 28 μαθητές της Ε΄ τάξης ενός ιδιωτικού δημοτικού σχολείου της Θεσσαλονί-
κης. Οι μαθητές κατά την ερευνητική διαδικασία χωρίστηκαν σε ομάδες των 4 ατόμων 
με τυχαία δειγματοληψία, ώστε να εξασφαλιστεί η, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη αντι-
προσωπευτικότητα του δείγματος και για να υπάρξει ομοιόμορφη αλληλεπίδραση με-
ταξύ των μελών των ομάδων (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 
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Μεθοδολογική προσέγγιση- Συγκριτική Μελέτη Περίπτωσης 

Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε ήταν η Μελέτη Περίπτωσης, η οποία πα-
ρέχει τη δυνατότητα εις βάθος κατανόησης των υπό έρευνα εννοιών (Cohen, Lawrence, 
& Keith, 2008). Σε αυτό συνέβαλε και η βιντεοσκόπηση όλης της διαδικασίας. Επιδιώ-
χθηκε η ολιστική μελέτη της διεξαγωγής των δύο ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά 
την εξέλιξή τους. Η διερεύνηση πραγματοποιήθηκε μέσα στο φυσικό οικείο περιβάλ-
λον της αίθουσάς τους, με σκοπό να κατανοηθούν οι πραγματικοί διάλογοι και η συ-
νεργασία των μαθητών, σε πραγματικές περιστάσεις (Παπαναστασίου & Παπαναστα-
σίου, 2014).  

Δεοντολογία Έρευνας 

Η έρευνα σεβάστηκε ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. Εξασφαλίσθηκε η έγκριση 
της διεύθυνσης του σχολείου, η συγκατάθεση των γονέων και η διασφάλιση για από-
λυτη ανωνυμία των μαθητών. 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία της Έρευνας 

Για την ενίσχυση της εγκυρότητας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης 
των δεδομένων. Η συλλογή δεδομένων στηρίχθηκε στην εκτενή παρατήρηση της ερευ-
νήτριας, στη βιντεοσκόπηση όλης της διαδικασίας από δύο διαφορετικές οπτικές γω-
νίες, στις ατομικές συνεντεύξεις των υποκειμένων του δείγματος και στη συνέντευξη 
του εκπαιδευτικού, ο οποίος ήταν επίσης παρατηρητής. 

Για την ενίσχυση της ερευνητικής αξιοπιστίας προέβην σε πιλοτική εφαρμογή των δύο 
δραστηριοτήτων και των συνεντεύξεων. Στη διόρθωση σφαλμάτων ήταν καθοριστική 
η συμβολή έμπειρων ειδικών από τον αντίστοιχο κλάδο. 

Μέθοδος Συλλογής Δεδομένων 

Εφαρμόστηκαν σειριακά οι δύο ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες,  με πρώτη την 
ταινία Slowmation. Η σύνθεση των ομάδων παρέμεινε ίδια, ομοίως ο χώρος διεξαγω-
γής (με διαφοροποίηση της διαρρύθμισης), ο χρόνος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων 
(40 λεπτά εκάστη) και το θέμα-στόχος (με ελάχιστες προσθήκες στην περίπτωση του 
Παιχνιδιού Απόδρασης, για να διερευνηθεί η προσθετική αξία της νέας εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας). 

Μέσα Συλλογής Δεδομένων 

Χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη και η αθέατη - συμμετοχική, δομημένη 
παρατήρηση (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2014). 

Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων 

Στην ερμηνευτική μελέτη η ανάλυση των δεδομένων είναι μία συνεχής διαδικασία, με 
αφετηρία την στιγμή εκκίνησης της έρευνας (Βρασίδας, 2014). Σύμφωνα με τον Erick-
son (1986) δύναται να διακριθεί σε επιμέρους στάδια (οπ. αναφ. Βρασίδας, 2014), το 
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επαγωγικό και το απαγωγικό. Έτσι, αρχικά συλλέχθηκαν τα δεδομένα από την ερευνή-
τρια, απομαγνητοφωνήθηκαν με ακρίβεια οι βιντεοσκοπήσεις και οι συνεντεύξεις και 
μελετήθηκαν διεξοδικά, πολλές φορές. Για την ανάλυση των δεδομένων, κατά το επα-
γωγικό στάδιο, επιλέχθηκε η προσέγγιση της Θεμελιωμένης Θεωρίας (Grounded The-
ory) (Charmaz, 2006). Εφαρμόστηκαν με τη σειρά η αρχική/ γενική κωδικοποίηση, η 
αξονική/ συσχετιστική, κατά την οποία εντοπίστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των κατηγο-
ριών που προέκυψαν και η θεωρητική κωδικοποίηση κατά την οποία ορίστηκαν κώδι-
κες για κάθε κατηγορία (Charmaz, 2006). Κατά την ανάλυση των γραπτών πρωτοκόλ-
λων των συνομιλιών προέκυψαν επιπλέον κατηγορίες ομιλίας, σύμφωνες με τον Παν-
σεληνά (2000): 

Πίνακας 3.  Κατηγορίες ομιλίας 

Διερευνητι-
κός λόγος  

 

Συσσωρευτι-
κός λόγος 

Αντιλέγων 
λόγος 

Ατομικός 
τρόπος σκέ-
ψης 

Συζήτηση με 
την ερευνή-
τρια 

 

Ομοίως κωδικοποιήθηκαν και οι δώδεκα παράγοντες που επηρέασαν θετικά τη συνερ-
γασία των ομάδων, βάσει της λίστας των Borden & Perkins (1999). 

Η μελέτη της γλώσσας έγινε μέσα από την περιγραφική ανάλυση λόγου (descriptive 
discourse analysis), εστιασμένη στο περιεχόμενο της γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε 
και στα θέματα που αναδύονταν (Gee, 2014). Απώτερος στόχος ήταν η εις βάθος κα-
τανόηση των διαλόγων και η αιτία χρήσης της κατά αυτόν τον τρόπο (Gee, 2014).  

Περιορισμοί Έρευνας 

Το δείγμα ήταν μία τάξη 28 μαθητών ενός ιδιωτικού σχολείου, όπου η τεχνολογική 
υποδομή είναι πλουσιότερη σε σύγκριση με αντίστοιχα δημόσια σχολεία. Πιθανό 
περιορισμό θα μπορούσε να αποτελεί η ύπαρξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των μαθητών, 
σύμφωνα με τα λεγόμενα του εκπαιδευτικού του τμήματος. Τέλος, η χρονική στιγμή 
κατά την οποία διεξήχθη η έρευνα (τις δύο τελευταίες εβδομάδες του σχολικού έτους), 
συνέβαλε στο να υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος και χρόνος για τη διεκπεραίωση των 
δραστηριοτήτων. Κάτι τέτοιο ίσως να μην ήταν εφικτό σε κάποια άλλη χρονική στιγμή. 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως, στο Παιχνίδι Απόδρασης οι πλείστες ομάδες ανέπτυξαν 
μεγαλύτερους διαλόγους, διερευνητικού είδους ομιλίας, απ’ ότι συσσωρευτικό ή αντι-
λέγων. Αντιθέτως, στην δραστηριότητα Slowmation η ομιλία των μαθητών, ήταν κατά 
βάση ομιλία αμφισβήτησης ή αθροιστική.  

Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν πως, στο Παιχνίδι Απόδρασης αναπτύσσονται ποιο-
τικότεροι διάλογοι και συνεπώς, όπως επισημαίνει και ο Πανσεληνάς (2000), μέσω της 
διερευνητικής ομιλίας επιτυγχάνεται, σαφέστερα, η οικοδόμηση της κοινής γνώσης και 
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ενισχύεται η κοινωνική ταυτότητα. 

Αναλυτικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τους θεμελιώδεις κανόνες των Mercer & Dawes 
(2008) για τη διεξαγωγή διερευνητικής συζήτησης, αποδείχθηκε πως, πράγματι οι μα-
θητές της έρευνας, στάθηκαν κριτικά απέναντι στο κοινό πρόβλημα του Παιχνιδιού 
Απόδρασης, συμμετείχαν όλοι ισάξια, σεβόμενοι ο ένας τον άλλον, με ελάχιστες εξαι-
ρέσεις, κυρίως λόγω αυξημένης αδρεναλίνης, αιτιολογούσαν τις απόψεις τους και πρό-
τειναν εναλλακτικές λύσεις, ενώ γνωστοποιούσαν δημόσια τη συλλογιστική τους πο-
ρεία. 

Στην περίπτωση της ταινίας Slowmation φάνηκε τα μέλη των ομάδων να αμφισβητούν 
τις απόψεις των υπολοίπων, εν απουσία κάποιας επιχειρηματολογίας. Η ατμόσφαιρα 
συνεργασίας ήταν ανταγωνιστική συγκριτικά με το Παιχνίδι Απόδρασης, εμποδίζοντας 
τον διαμοιρασμό της γνώσης και ενισχύοντας την ατομική ταυτότητα των μαθητών 
(Πανσεληνάς, 2002).  

Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα της έρευνας από τη λίστα των Borden 
& Perkins (1999) εντοπίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν, ως παράγοντες που επηρεάζουν 
θετικά τη συνεργασία των ομάδων, η επικοινωνία μεταξύ των μελών, με ιδιαίτερη έμ-
φαση στην ποιότητα του λόγου, η αναζήτηση και αξιολόγηση των πληροφοριών, το 
κλίμα πολιτικής της ομάδας, οι πηγές πληροφοριών, το πρόβλημα- η αφορμή, οι κανό-
νες, οι σχέσεις μεταξύ των μελών, η ανάπτυξη κοινότητας συνεργασίας και η αμοιβαία 
κατανόηση. Δεν διαπιστώθηκε υψηλή θετική σχέση μεταξύ συνεργασίας και των πα-
ραγόντων κατοχής αρχηγίας και ιστορικού ομάδας. Ο παράγοντας της βιωσιμότητας 
ήταν αδύνατον να εξεταστεί εντός του χρονικού πλαισίου της έρευνας.  

Συμπεράσματα  

Λαμβάνοντας ως ζητούμενο της σημερινής εκπαίδευσης, τη μύηση των μαθητών στο 
διερευνητικό είδος λόγου, το οποίο αυξάνει τα μαθησιακά αποτελέσματα (Knight & 
Mercer, 2015), τις επιχειρηματολογικές δεξιότητες (Mercer, Wegerif & Dawes, 1999; 
Mercer, Dawes, Wegerif & Sams, 2004), τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος 
(Mercer, Wegerif & Dawes, 1999), ακόμα και τη μαθηματική επίδοση των μαθητών σε 
μαθητικούς διαγωνισμούς (Mercer, Dawes, Wegerif & Sams, 2004), η παρούσα έρευνα 
εμπλουτίζει την υπάρχουσα βιβλιογραφία προσθέτοντας ένα νέο είδος συνεργατικής 
δραστηριότητας, που επιτελεί αυτό το σκοπό, το Παιχνίδι Απόδρασης. 

Επίλογος 

«Στην εποχή της διαμεσολάβησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή δραστηριότητα» 
(Πανσεληνάς, 2002, σελ.282) ο εκπαιδευτικός είναι εκείνος που καλείται να 
ανταποκριθεί στις, συνεχώς αυξανόμενες, απαιτήσεις του σχολείου, να πλαισιώσει την 
εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα με την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε οι μαθητές 
να μπορέσουν να αναπτυχθούν μέσα από τη «Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» του 
Vygotsky (1978), (Πανσεληνάς, 2002). 

Η παρούσα έρευνα ήταν μελέτη μικρής κλίμακας και συνεπώς τα αποτελέσματά της 
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δεν μπορούν να γενικευτούν στον ευρύτερο πληθυσμό. Αποτελεί την πρώτη έρευνα, 
κατά την οποία εφαρμόστηκε ένα εκπαιδευτικό Παιχνίδι Απόδρασης, με συγκεκριμένο 
σκοπό.  

Η βιβλιογραφία χρήζει εμπλουτισμού και περισσότερης διερεύνησης, σχετικά με τα 
οφέλη ενός εκπαιδευτικού Παιχνιδιού Απόδρασης, στην ποιότητα της επικοινωνίας, 
στη συνεργασία και στις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών. 
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Περίληψη 

Το Νέο Σχολείο πλαισιώνει ένα πλέον αναδιαμορφωμένο σχολείο σύμφωνα με τη νέα 
κοινωνική πραγματικότητα και ενσωματώνει τους μαθητές σε αυτή μέσα από την και-
νοτομία, τη χρήση ψηφιακών μέσων, την ισονομία των πολιτών, την αποδοχή της δια-
φορετικότητας, τη συμμετοχή στα κοινά και την ανθρώπινη αλληλεγγύη. Οι νέες τάσεις 
της εποχής δε θα μπορούσαν να λείψουν από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.), 
η οποία αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων με απώ-
τερο στόχο τη δια βίου μάθηση και άσκηση. Η παρούσα εργασία αποτελεί ανασκόπηση 
βιβλιογραφίας αναφορικά με τα καινοτόμα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι 
σήμερα σε σχέση με τη Φ.Α. (Ολυμπιακή Παιδεία, Καλλιπάτειρα, Kid’s Athletics, 
Φύση και Άσκηση). Επίσης, σκιαγραφείται η θετική επίδραση των καινοτόμων δρά-
σεων στη Φ.Α. και αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ένταξής τους στα πλαίσια του μαθή-
ματος της Φ.Α. με απαραίτητη προϋπόθεση την κατάλληλη και άρτια οργάνωση τους.  

Λέξεις - Κλειδιά: Καινοτόμες Δράσεις, Καινοτόμα Προγράμματα, Φυσική Αγωγή, Ο-
λυμπιακή Παιδεία, Καλλιπάτειρα, Βιωματικές Δράσεις. 

Εισαγωγή 

Το σχολείο από τη μια υποστηρικτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και από την άλλη 
παράγοντας κοινωνικοποίησης των μαθητών καλείται να ακολουθήσει τις ραγδαίες ε-
ξελίξεις σε όλους τους τομείς (Ξωχέλλης, 2013). Την τελευταία δεκαετία, παρατηρείται 
η δυναμική εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων στην ελληνική εκπαί-
δευση, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος της σχολικής ζωής. Οι καινοτόμες δρά-
σεις αφορούν τους μαθητές/τριες και της α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης και οι θεμα-
τικές ενότητες είναι προσαρμοσμένες σε κάθε ηλικιακό στάδιο προκειμένου οι μαθητές 
να κατανοήσουν το εκάστοτε πρόγραμμα (Κυριακώδη, & Τζιμογιάννης, 2015).  

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η απόκτηση της μάθησης όχι μέσα από την 
απομνημόνευση αλλά μέσα από τη βιωματική εμπειρία και τη συνεργασία. Αποτελούν 
μια ολιστική προσέγγιση της μαθησιακής διαδικασίας, προκειμένου ο σύγχρονος μα-
θητής να αποκτήσει δεξιότητες και να καλλιεργήσει θετικές στάσεις και συμπεριφορές 
(C.I.D.R.E.E., 1999). 

Δε θα μπορούσε να απουσιάζει από τις εξελίξεις και τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση 
το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η κατα-
γραφή των καινοτόμων προγραμμάτων και των στόχων τους αναφορικά με το μάθημα 
της Φ.Α. Αρχικά εφαρμόστηκε και στην α/θμια και στη β/θμια εκπαίδευση, το 
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πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας (1999-2005) και στη συνέχεια ακολούθησε το 
πρόγραμμα ¨Καλλιπάτειρα¨ (2005-2008). Κατά την περίοδο 2005-2016 υλοποιήθηκε 
το πρόγραμμα ¨Kid’s Athletics¨ και στις δυο βαθμίδες, ενώ εφαρμόζεται από το 2014 
μέχρι σήμερα το πρόγραμμα Φύση και Άσκηση, το οποίο εντάσσεται στις βιωματικές 
δράσεις για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Τέλος, γίνεται κριτική θεώρηση των παρα-
πάνω προγραμμάτων με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και δίνεται έμφαση στη 
συμβολή των καινοτόμων προγραμμάτων στην εξέλιξη του μαθήματος της Φ.Α. 

Καινοτόμα Προγράμματα στη Φυσική Αγωγή  

Ως επακόλουθο των εξελίξεων, καινοτόμα προγράμματα έχουν εφαρμοστεί στη Φ.Α. 
Βασισμένοι στο γενικότερο ορισμό της καινοτομίας, η καινοτομία στη Φ.Α. περιλαμ-
βάνει οποιαδήποτε νέα ιδέα ή φιλοσοφία που εισάγει αλλαγές στη στάση και σε πρα-
κτικές του Αναλυτικού Προγράμματος με συγκεκριμένους στόχους, ώστε να βελτιωθεί 
η υπάρχουσα κατάσταση (Johannessen, Olsen & Lumpkin, 2001) . 

Οι καινοτόμες δράσεις στη Φ.Α. περιλαμβάνουν τα προγράμματα που μπορούν να ε-
φαρμοστούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος Φ.Α. και χαρακτηρίζονται από πρωτο-
τυπία. Σε αυτό περιλαμβάνεται η διδασκαλία ενός νέου αθλήματος, η διεξαγωγή μιας 
υπαίθριας δραστηριότητας ή μιας αθλητικής διοργάνωσης στο σχολείο ή μεταξύ σχο-
λείων (Ντάνης, χ.χ.). 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα καινοτόμα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στα ελ-
ληνικά σχολεία, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι στόχοι τους και η επίδραση που μπορεί 
να έχουν στην εξέλιξη του μαθήματος της Φ.Α. 

Αναλυτικά, στόχος του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας ήταν να προάγει το 
ολυμπιακό πνεύμα μέσα από βιωματικές δράσεις με θετικό αποτέλεσμα για τους μαθη-
τές/τριες να κινήσει το ενδιαφέρον τους για τον αθλητισμό και το ολυμπιακό κίνημα. 
Κατόρθωσε να μυήσει τους μαθητές στην ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώ-
νων. Οδήγησε στη βαθειά κατανόηση των ηθικών αρχών και αξιών του Ολυμπισμού 
(τίμιο παιχνίδι, σεβασμός κανόνων, αντιπάλων κ.λ.π.), στην προώθηση του εθελοντι-
σμού και στη μείωση των φαινομένων βίας σε αθλητικά δρώμενα. Μέσα από τις δρα-
στηριότητες του προγράμματος ενισχύονται οι αξίες, η φιλία, το ευ αγωνίζεσθαι, η συ-
νεργασία και το ομαδικό πνεύμα. Ακόμα, μέσα από τη βιωματική προσέγγιση, μέσα 
από την εμπειρία, οι μαθητές/τριες αντιλήφθηκαν την αξία του αθλητισμού και εξοι-
κειώθηκαν με ολυμπιακά αθλήματα που δεν ήταν διαδεδομένα στη χώρα μας (Γραμ-
ματικόπουλος, Κουστέλιος, Τσιγγίλης & Θεοδωράκης, 2007). 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί ότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το πρόγραμμα 
της Ολυμπιακής Παιδείας μπορούσε να συνδυαστεί με τις δράσεις στα αντίστοιχα προ-
γράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής και Πολιτιστικά προγράμματα 
(Κιουμουρτζόγλου, κ.α, 2001).  
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Συνέχεια του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας ήταν το πρόγραμμα ¨Καλλιπά-
τειρα¨, το οποίο, πέρα από το βασικό στόχο για παρακίνηση των μαθητών/τριών για 
συμμετοχή στην άσκηση και για προώθηση του Ολυμπισμού και Αθλητισμού, πραγ-
ματευόταν τις παρακάτω 5 θεματικές ενότητες: α) Ανθρώπινα δικαιώματα - δικαιώ-
ματα του παιδιού. β) Διαπολιτισμικότητα. γ) Αντιμετώπιση της ξενοφοβίας και του ρα-
τσισμού. δ) Ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση. ε) Κοινωνικές ανισότητες και κοι-
νωνικός αποκλεισμός. Κύριος στόχος του προγράμματος ήταν να ευαισθητοποιήσει και 
να καλλιεργήσει στους μαθητές/τριες το σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην απο-
δοχή της μέσα από αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια (Αλμπανίδης κ.α., 2005). 

Κοινό σημείο των προαναφερόμενων προγραμμάτων είναι ο βασικός στόχος τους για 
καλλιέργεια αξιών, θετικών στάσεων και συμπεριφορών με απώτερο σκοπό να αναδυ-
θούν ενεργοί πολίτες με δεξιότητες στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Οι αρχές 
διδασκαλίας των προγραμμάτων βασίζονται στο γεγονός ότι κανένας μαθητής/τρια δεν 
αποκλείεται από τις δραστηριότητες (μη αποκλεισμός) και παρέχονται ίσες ευκαιρίες 
(ισονομία) (Κιουμουρτζόγλου κ.α., 2001) 

Τα αναφερόμενα προγράμματα συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών 
σε κοινωνικά θέματα (πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα, βία, ρατσισμό) και στην εκ-
μάθηση διαχείρισης συγκρούσεων με θετικό αποτέλεσμα να μειωθούν οι εντάσεις και 
οι συγκρούσεις στα σχολεία (Γραμματικόπουλος, Κουστέλιος, Τσιγγίλης & Θεοδωρά-
κης, 2007· Κιουμουρτζόγλου κ.α., 2001· Πατσαντάρας, 20014). Κατά συνέπεια, οι και-
νοτόμες δράσεις αποτελούν έναν τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης επιθετικών συ-
μπεριφορών, καθώς συμβάλουν στην ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των μαθη-
τών/τριών, ιδιαίτερα των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων (παιδιά με αναπηρία, μετανά-
στες κλπ), στη συνεργασία, στην διαχείριση και στην επίλυση συγκρούσεων (Κιου-
μουρτζόγλλου, κ.α., 2001; Καμπερίδου (2012) καθώς και στη δημιουργία κοινωνικής 
συνοχής (Αγαλιανού, 2015).  

Άξιο αναφοράς είναι ότι η υλοποίηση των δράσεων των προαναφερόμενων προγραμ-
μάτων απαιτούσε τη συνεργασία του Κ.Φ.Α. με εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, 
γεγονός που ενίσχυσε τη διαθεματικότητα και την ευρεία μετάδοση γνώσεων στους 
μαθητές/τριες. (Γραμματικόπουλος κ.α., 2007). 

Τέλος, το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Παιδείας και το πρόγραμμα ¨Καλλιπάτειρα¨ συ-
νέβαλαν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, καθώς οι Κ.Φ.Α. ήταν απαραίτητο 
να έρθουν σε επαφή με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τη Σχολική Επιτροπή, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλου φορείς που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την υλο-
ποίηση των προγραμμάτων. Επίσης, οι δράσεις παρουσιάζονταν στη σχολική κοινό-
τητα ή σε δήμους, σε γιορτές και στην Ολυμπιακή Μέρα (6η Απριλίου). Επιπρόσθετα, 
ήταν εφικτή η συνεργασία μεταξύ των σχολείων από διάφορες περιοχές και οργάνωναν 
από κοινού δράσεις (Κιουμουρτζόγλου κ.α., 2001).  
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Απόηχος των προγραμμάτων αποτελεί η καθιέρωση της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολι-
κού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους από το Υ-
πουργείο Παιδείας, με την Υπουργική Απόφαση 143571/Γ4/10-09-2014, προκειμένου 
να αναδείξει το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα 
Σπουδών της Φ.Α. (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) προάγει την διαθεματικότητα και προτείνει δια-
θεματικά σχέδια εργασίας για το μάθημα της Φ.Α. Μάλιστα προτείνεται στους Κ.Φ.Α. 
να αξιοποιηθεί το υπάρχον υλικό της Ολυμπιακής Παιδείας, στο μάθημα της Φ.Α. 

Επίσης, ένα ακόμα πρόγραμμα που εφαρμόστηκε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2016 
είναι το Kid’s Athletics από την IAAF, τη διεθνή ομοσπονδία στίβου. Σκοπός της ομο-
σπονδίας ήταν να καθιερώσει το στίβο ως ατομικό άθλημα στα σχολεία σε ολόκληρο 
τον κόσμο και να προσφέρει ευκαιρίες στα παιδιά να ασχοληθούν με το Στίβο χωρίς να 
έχουν ως απώτερο σκοπό την απόδοση. Το πρόγραμμα είχε το χαρακτήρα της περιπέ-
τειας, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον των παιδιών και να επιτυγχάνεται η προα-
γωγή της υγείας και η κοινωνική αλληλεπίδραση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλο-
ποιήθηκε μέσα από έναν μεθοδευμένο σχεδιασμό των αγώνων, οι οποίοι στηρίζονταν 
στην αρχή της ομαδικής συνεργασίας. Επομένως, όλα τα μέλη μιας ομάδας συνέβαλαν 
στο τελικό αποτέλεσμα (IAAF, χ.χ).  

Όσον αφορά στο πρόγραμμα ¨Φύση και Άσκηση¨ υλοποιείται μία ώρα την εβδομάδα 
εκτός της ώρας του μαθήματος της Φ.Α. και βασίζεται στα σχέδια εργασίας (projects) 
από ομάδες μαθητών/τριών. Στόχος του προγράμματος είναι η επαφή των μαθη-
τών/τριών με τη φύση και η διερεύνηση τρόπων άσκησης σε φυσικό περιβάλλον. 

Παρόλο που τα προαναφερόμενα προγράμματα υλοποιήθηκαν ανεξάρτητα από το μά-
θημα της Φ.Α., παρατηρείται ότι οι στόχοι τους συγκλίνουν με τους στόχους της Φ.Α. 
(Αλμπανίδης κ.α., 2005) και δημιούργησαν νέες προσεγγίσεις και θεματικούς άξονες 
στη Φ.Α. .Σύμφωνα με τον Metzler, (2000) η σημαντικότητα της άσκησης αναδεικνύ-
εται μέσα από τις καινοτόμες δράσεις, καθώς οι βιωματικές προσεγγίσεις, που εφαρ-
μόζονται, αναπτύσσουν, με ευχάριστο και προσιτό τρόπο για τους μαθητές/τριες τις 
κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες τους.  

Είναι αξιοσημείωτο ότι η έννοια της βιωματικής δράσης και των σχεδίων εργασίας 
(project) έγιναν γνωστά στους καθηγητές φυσικής αγωγής (Κ.Φ.Α.) μέσα από επιμόρ-
φωση, καθώς δεν είχαν διδαχθεί μέχρι τότε τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και τις βιω-
ματικές προσεγγίσεις (Κιουμουρτζόγλου,2001).  

Επιπλέον, οι δραστηριότητες μπορούν να διαφοροποιούνται και να προσαρμόζονται 
ανάλογα με το επίπεδο και τις ικανότητες των μαθητών/τριών. Οι μαθητοκεντρικές αυ-
τές προσεγγίσεις συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της παρακίνησης των μαθη-
τών/τριών για συμμετοχή στην Φ.Α. καθώς και στην υιοθέτηση θετικής στάσης προς 
την άσκηση και εκτός σχολείου με επακόλουθο την εκπλήρωση του απώτερου στόχου 
της Φ.Α. για δια βιου άσκηση (Chung & Phillips, 2002). 

944

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Κριτική θεώρηση των καινοτόμων δράσεων στη Φ.Α. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους των προγραμμάτων, είναι αναμφισβήτητη η συμ-
βολή των καινοτόμων δράσεων στην εξέλιξη του μαθήματος της Φ.Α. Κατά συνέπεια, 
ο συνδυασμός καινοτόμων δράσεων και Φ.Α. μπορεί να ενισχύσει τους απώτερους 
στόχους της Φ.Α. για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και όλα τα αναπτυξιακά στά-
δια, που στόχος τους είναι η δια βίου άσκηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής (Bailey, 
2005, 2006; Ningthoujam & Bhonde, 2016; Πατσαντάρας, 2011· Πρόγραμμα Σπουδών 
Κύπρου, 2000). Αυτό συνεπάγεται ότι μπορεί να επιτευχθεί αλλαγή συμπεριφοράς και 
υιοθέτηση της θετικής στάσης των μαθητών/τριών σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής. 
Επομένως, η επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων είναι εφικτό να συμβάλει στη 
μείωση των απουσιών από το σχολείο και στην ανάδειξη ενεργών μαθητών/τριών και 
αργότερα πολιτών στην κοινωνική ζωή (Bailey, 2005). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Han & Weiss (2005), όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων (επαρκές υλικό, διδακτικός χρόνος, ανατρο-
φοδότηση, υποστήριξη προγράμματος από τη διεύθυνση, τους συναδέλφους και 
τους/τις μαθητές/τριες), οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πιστέψουν σε ένα πρόγραμμα και 
να το υποστηρίξουν, ώστε να είναι αποτελεσματικό. Με αυτόν τον τρόπο, επίσης, αμ-
βλύνονται οι πιθανότητες εγκατάλειψης του προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς. 
Πράγματι, οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στην υλοποίηση ορισμένων προγραμμάτων, 
διότι κάποιες φορές τα προγράμματα εκτελούνται αιφνιδιαστικά και με ταχύ ρυθμό 
(Παπακωνσταντίνου, 2005).  

Βασική προϋπόθεση για επιτυχία της καινοτομίας είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός, η 
δημιουργία δημοκρατικού κλίματος, η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη, η μείωση 
των προβλημάτων και η αξιοποίηση της τεχνολογίας (Στυλιανίδης, 2008). Επίσης, ένα 
πρόγραμμα για να είναι αποτελεσματικό και βιώσιμο, πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα καθώς και να εφαρμόζεται σταθερά στο πέρασμα του 
χρόνου με ελάχιστους, αλλά επαρκείς πόρους (Adelman & Taylor, 2003).  

Παρ’ όλες τις προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας να ενισχύσει το μάθημα της Φ.Α. 
προωθώντας τις αθλητικές δράσεις στα σχολεία, διαπιστώνεται ότι οι υλικοτεχνικές 
υποδομές και ο διδακτικός χρόνος που διατίθεται στο σχολικό πρόγραμμα για το μά-
θημα της Φ.Α. λειτουργούν αναντίστοιχα για την πραγμάτωση των πολύπλευρων σκο-
πών που καλείται αυτή να εκπληρώσει (Ζουνχιά, 2000). Κατά συνέπεια, είναι απαραί-
τητη η πολύ καλή οργάνωση του διαθέσιμου χρόνου και του υλικού προκειμένου να 
ενταχθούν νέα προγράμματα στο μάθημα της Φ.Α. (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2014). 

Συμπεράσματα 

Βασικός σκοπός της καινοτομίας στο σχολείο είναι να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό 
και την αναβάθμιση του σχολείου. Προκειμένου να εφαρμοστούν καινοτόμες δράσεις, 
το σχολείο οφείλει να επαναπροσδιορίσει τους στόχους του, να αναδιαρθρώσει τους 
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ρόλους του, τη δομή και τη λειτουργία του. Από την άλλη πλευρά, η πραγμάτωση των 
καινοτόμων δράσεων προϋποθέτει την υιοθέτηση των αλλαγών που φέρουν αυτές και 
την αλλαγή των στάσεων και αξιών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που τις υλο-
ποιούν (Καράμπελας, Kelly, & Φώκιαλη, 2006). Ο ρόλος των εκπαιδευτικών φυσικής 
αγωγής είναι θεμελιώδης για την προώθηση των καινοτομιών. Γι’ αυτό το λόγο καθί-
σταται απαραίτητη η συστηματική κατάρτισή τους, προκειμένου να εντάξουν στοιχεία 
του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας και του προγράμματος ¨Καλλιπάτειρα¨, 
όπως προτείνει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (2013).  

Μολονότι υπάρχουν πολλές έρευνες στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις καινοτό-
μες δράσεις και τα προγράμματα στη Φ.Α., η ελληνική βιβλιογραφία είναι περιορι-
σμένη σχετικά με την εφαρμογή και συμβολή των καινοτόμων δράσεων στη Φ.Α. 
(Κέλλης, 2005). Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται η διεξαγωγή περισσότερων ερευνών στα 
ελληνικά σχολεία σχετικά με την ένταξη προγραμμάτων στο μάθημα της Φ.Α. και την 
αποτελεσματικότητα τους. 

Εν κατακλείδι, με βάση τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα, προτείνεται η αναδιαμόρ-
φωση του σχολικού προγράμματος σχετικά με το μάθημα της Φ.Α. προκειμένου να 
είναι εφικτό όχι μόνο να εφαρμοστούν καινοτόμες δράσεις με απώτερο σκοπό όχι μόνο 
τη δια βίου άσκηση αλλά και την ανάδειξη και την υιοθέτηση από τους μαθητές/τριες 
κοινωνικών αξιών. 
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Περίληψη 
 
Η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή αποτελεί βασικό σκοπό του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το παραμύθι, μια σύντομη 
ή λαϊκή ιστορία που ενσωματώνει το έθος και συναντάται σε όλες τις επικράτειες του 
κόσμου, μπορεί να αξιοποιηθεί για την καλλιέργεια της συναισθηματικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών. Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να 
παρουσιάσει εναλλακτικούς τρόπους διδακτικής αξιοποίησης του παραμυθιού με 
σκοπό να ενισχυθεί ο μαθητής να αναπτύξει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 
του. Η ανάδειξη της πολιτισμικής αξίας του παραμυθιού μπορεί να υποστηρίξει το 
μαθητή να καλλιεργήσει το γραπτό και προφορικό του λόγο και παράλληλα, να 
αναγνωρίζει και κατανοεί έννοιες όπως η συνεργασία, η συνύπαρξη, η αλληλεγγύη, η 
ειρήνη οι οποίες διέπουν τον ευρωπαϊκό χάρτη.  
 
Λέξεις κλειδιά: Παραμύθι, Ευρώπη, διαπολιτισμική εκπαίδευση 

Παιδαγωγική αξία του παραμυθιού 

Η επίδραση του παραμυθιού είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο στη γνωστική, όσο και 
στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και στην ανάπτυξη 
της δημιουργικής και κριτικής σκέψης τους (Αναγνωστόπουλος, 1997 & 
Μαλαφάντης, 2011). Το παραμύθι έχει σημαντικό ρόλο «στον εφοδιασμό του 
γνωστικού, συγκινησιακού και ηθικού ρεπερτορίου του παιδιού» (Collins, 2010, σ. 
182).  

Η λέξη παραμύθι προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «παραμύθιον», που 
σημαίνει «παρηγοριά, ανακούφιση, ενθάρρυνση και αργότερα έλαβε και τη σημασία 
της φανταστικής ιστορίας, η οποία αποσκοπούσε στο ίδιο αποτέλεσμα (Μαλαφάντης, 
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2011, σ. 19). Είναι η κύρια πνευματική τροφή του παιδιού από τη βρεφική ηλικία και 
η συμβολή του είναι σημαντική στην ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας του. Ο 
Ιταλός παιδαγωγός Rodari αναφέρει «Έχει κανείς την αίσθηση ότι το παιδί, 
εξετάζοντας τις δομές του παραμυθιού, εξετάζει τις δομές της ίδιας του της φαντασίας 
και συγχρόνως κατασκευάζει καινούριες, δημιουργώντας ένα απαραίτητο εργαλείο για 
τη γνώση και την κατάκτηση του πραγματικού». Το στοιχείο της φαντασίας, που 
υπάρχει έντονα στα παραμύθια, επιτρέπει στα παιδιά να αναλογιστούν και να 
προβούν σε εικασίες για θέματα της πραγματικότητας που τους επιφέρουν πόνο με 
πιο ανώδυνο τρόπο από ό, τι αν συναντούσαν τα θέματα αυτά στην πραγματικότητα. 
«Η φανταστική φύση των χαρακτήρων και του περιβάλλοντος παρέχει συναισθηματική 
απόσταση στους αναγνώστες, που τους δίνει χώρο για να αναλογιστούν πάνω σε 
ευαίσθητες και σημαντικές ιδέες με πιο αντικειμενικό τρόπο».  

Επιπλέον, το παραμύθι βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της 
γραφής. Ακριβώς, επειδή το παραμύθι πρόκειται για ένα αφήγημα, με συγκεκριμένη 
δομή, αρχή, μέση και τέλος και με ξεκάθαρους ήρωες, είναι σχετικά άμεσο στη 
σύλληψή του από μαθητές ακόμη και προνηπιακής ηλικίας, οι οποίοι δε γνωρίζουν 
ακόμη το μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής. Εξάλλου, οι δεξιότητες που δείχνουν να 
σχετίζονται με την αφήγηση, την ανάγνωση και τη γραφή φαίνεται να έχουν 
παρόμοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τα στοιχεία που προωθούν τη δημιουργική 
σκέψη, όπως είναι οι έννοιες της ελευθερίας, της ικανότητας ανταλλαγής ιδεών, της 
αυτό-αποκάλυψης και του εντοπισμού της διαφορετικότητας (Amabile, 1996 & 
Torrance, 1992). Μέσω των ανωτέρω δραστηριοτήτων δίδεται η δυνατότητα 
βελτίωσης χαρακτηριστικών που ενισχύουν τη δημιουργική σκέψη, όπως είναι ο 
συλλογισμός, ο έλεγχος, η περιέργεια και η ελευθερία έκφρασης του εαυτού. 

Επιπροσθέτως, το παραμύθι συνεισφέρει στην αντίληψη και κατανόηση του 
πραγματικού κόσμου από τα παιδιά. Τα παραμύθια προσφέρουν στους μαθητές νέες 
εμπειρίες και γνώσεις για μια ποικιλία γεγονότων που ενδέχεται να συναντήσουν 
στην πραγματική ζωή και επεξηγούν με απλό και εύληπτο τρόπο καταστάσεις που 
φαντάζουν για τους νεαρούς αναγνώστες ως προβληματικές ή περίεργες. Συνεπώς, τα 
παραμύθια έχουν «τις ρίζες τους στην πραγματική ζωή και αντανακλούν την κουλτούρα 
από την οποία προέρχονται» (Danilewitz, 1991, σ. 88) και εν τέλει, βοηθούν το παιδί 
να εμπλουτίσει τις εμπειρίες του από η ζωή, να δει τη ζωή μέσα από τα μάτια των 
άλλων (Beach, Appleman, Hynds, & Wilhelm, 2010) και το εισάγουν «στον κόσμο 
των αγνώστων» (Shokeid, 1982, σ. 223).  

Το παραμύθι λειτουργεί επικουρικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του 
παιδιού. Ο Bruner (1997) υποστηρίζει ότι «ο εαυτός πράγματι οικοδομείται μέσω της 
αλληλεπίδρασης με τον κόσμο και δεν παραμένει απλώς εκεί αμετάβλητος, που 
σημαίνει ότι είναι ένα προϊόν συνδιαλλαγής και διαλόγου». Οι ιστορίες περιλαμβάνουν 
μεγάλο φάσμα χαρακτήρων, δράσεων και πλαισίων, με αποτέλεσμα να προσφέρουν 
«έναν χάρτη πιθανών ρόλων και πιθανών κόσμων, στους οποίους η δράση, η σκέψη 
και ο αυτοκαθορισμός είναι επιτρεπόμενα ή επιθυμητά» (Bruner, 1986, σ. 66). 
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Συνεπώς, τα παραμύθια και οι μικρές ιστορίες εισάγουν τα παιδιά στην 
πραγματικότητα, τα προμηθεύουν με τις πρώτες ύλες για να κατασκευάσουν τον 
κόσμο και τον εαυτό τους, για να οδηγηθούν στη δημιουργία (Μαλαφάντης, 2011). 

Η Ευρώπη μέσα από το παραμύθι 

Η Ελλάδα ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετέχοντας σε όλες τις ευρωπαϊκές 
δράσεις, έχει την υποχρέωση να ετοιμάζει τους αυριανούς ευρωπαίους πολίτες σε 
επίπεδο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, πολιτικό για να μετέχουν ενεργά και ισότιμα σε 
όλες τις δράσεις της. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να καλλιεργήσει 
στους μαθητές δεξιότητες και να αναπτύξει τεχνικές οι οποίες θα ενισχύσουν τη 
συμμετοχή τους ως ενεργοί πολίτες σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Επιπλέον, θα 
καταστήσει αντιληπτή την ανάγκη για συνεργασία και συνύπαρξη σε ένα ιδιαίτερα 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Το παραμύθι μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα ευέλικτο μέσο για την επαφή και 
γνωριμία των παιδιών με άλλους πολιτισμούς, στα πλαίσια της διαπολιτισμικής 
προσέγγισης και εν προκειμένω με τη γνωριμία τους με τις αρχές, τις αξίες και την 
οργάνωση της Ευρώπης. Κύριος στόχος της διαπολιτισμικής προσέγγισης είναι η 
παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία οι οποίες είναι δυνατό να 
επιτευχθούν μέσα από οργανωμένες παρεμβάσεις για την άρση των στερεοτύπων, 
των προκαταλήψεων, του ρατσισμού και των διακρίσεων. Οι βασικές αρχές που 
διέπουν μια διαπολιτισμική παιδαγωγική προσέγγιση, σύμφωνα με τον Essinger, είναι 
η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση. Πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να 
ενισχύσει το μαθητή να μπαίνει στη θέση του άλλου, να κατανοεί τα προβλήματά 
του, να τα αναγνωρίζει αλλά και να σέβεται τη διαφορετικότητα. Επιπλέον, η 
εκπαίδευση για αλληλεγγύη κατά την οποία γίνεται προσπάθεια για ανάπτυξη 
συλλογικής συνείδησης πέρα από τα όρια των ομάδων, των φυλών και των κρατών 
για παραμερισμό των κοινωνικών ανισοτήτων. Επίσης, η εκπαίδευση για 
διαπολιτισμικό σεβασμό που συντελείται μέσα από το σεβασμό προς την πολιτισμική 
ετερότητα και από το άνοιγμα προς τους άλλους πολιτισμούς, γεγονός που μπορεί να 
αποτελέσει πρόσκληση προς τους άλλους να συμμετέχουν στο δικό μας πολιτισμό. 
Τέλος, η εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Η εξάλειψη των 
εθνικών στερεοτύπων και των προκαταλήψεων μπορούν να καταστήσουν δυνατή την 
επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών λαών και να προωθήσουν την αλληλεγγύη 
ανεξαρτήτως εθνικής, πολιτισμικής και άλλης προέλευσης (Γεωργογιάννης, 1999, 
σελ. 50-51).  

Διδακτικό σενάριο 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι σοβαρές κοινωνικές ανακατατάξεις που συντελούνται στη 
χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη δε μας επιτρέπουν να μιλάμε για αμιγείς 
μονοπολιτισμικές σχολικές τάξεις. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την πραγματικότητα το 
σχολικό πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες κοινωνικές συνθήκες και 
να έχει διαπολιτισμικό προσανατολισμό. Μέσα από τη διδακτική πρόταση που 
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ακολουθεί στοχεύουμε στο να προάγουμε την επαφή και την εξοικείωση των παιδιών 
με τον ιδιαίτερο αφηγηματικό λόγο του παραμυθιού που αποτελεί ένα ξεχωριστό 
λογοτεχνικό είδος σήμερα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για 
αυτοσχεδιασμό από μέρους της τάξης αλλά και αφορμή για την κατανόηση και 
παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού και προφορικού λόγου. Επιπλέον, σκοπός μας 
είναι η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τη μορφολογική δομή των παραμυθιών. 
Τέλος, επιδιώκουμε τη γνωριμία των παιδιών με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. 

Η ακόλουθη διδακτική πρόταση απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και της Β’ 
τάξης του δημοτικού. Η παρούσα εργασία έγινε αφορμή οι ανωτέρω μαθητές να 
γνωρίσουν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης, 
καθώς και ποικίλων και πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων και να έρθουν σε επαφή με 
τις έννοιες της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της δικαιοσύνης ως αξίες της 
Ευρώπης, αλλά και απαραίτητες για την ανθρώπινη ζωή γενικότερα. Μέσα από τις 
δραστηριότητες οι μικροί μαθητές παρακολουθούν την πορεία της Ευρώπης προς την 
Ένωση και την αναγκαιότητα της υποστήριξης των δράσεων που τροφοδοτούν και 
επιδιώκουν αυτή την ενοποίηση. Μέσα από τα παραμύθια των χωρών μελών της 
Ευρώπης ακολουθούν τα χνάρια των εννοιών της «αγάπης» και της «ειρήνης» και 
υποστηρίζουν τη συνέχισή τους. 

Προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών 

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου είναι ακροατές πολλών παραμυθιών και οι μαθητές των 
πρώτων τάξεων του δημοτικού έχουν ακούσει από περιγραφές μύθους και παραμύθια 
και έχουν διαβάσει και οι ίδιοι ελληνικά παραμύθια και λαϊκούς μύθους και πολλά 
ξένα παραμύθια της κλασσικής παιδικής λογοτεχνίας. Κάποιοι γνωρίζουν συγγραφείς 
όπως τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, έχουν επισκεφτεί το μουσείο «Το σπίτι των 
παραμυθιών». Οι περισσότεροι έχουν παρακολουθήσει δραματοποιημένα παραμύθια 
στην τηλεόραση και στο θέατρο, ενώ κάποιοι μαθητές έχουν ταξιδέψει σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν δει από κοντά μνημεία και μουσεία της κάθε χώρας. 
Οι περισσότεροι μαθητές γνωρίζουν τα πιο γνωστά μνημεία πρωτευουσών χωρών 
μελών της Ευρώπης, ενώ πολλοί είναι κι αυτοί που γνωρίζουν από αφηγήσεις το μύθο 
της Ευρώπης. 

Σκοπός 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να γίνουν γνωστές στους μαθητές οι αρχές και 
οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγχρόνως να εμπλουτιστούν οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες των μαθητών για τον ανωτέρω θεσμό, καθώς και να γίνει κατανοητή η 
επιρροή σε τομείς του ατομικού και γενικότερου κοινωνικού πλαισίου μέσα από τα 
παραμύθια. 

Στόχοι 

Οι γνωστικοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου είναι:  
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• Η γνωριμία των μαθητών αρχικά με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη 
διαφορετικότητα της κάθε μιας σε θέματα πολιτισμού, συνηθειών και παραδόσεων 
μέσα από τα παραμύθια, αλλά και την ανάγκη σεβασμού της ετερότητας και την 
ανάγκη ύπαρξης αλληλεγγύης.  

• Η ικανότητα να εντοπίσουν στο χάρτη της χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Η αναγνώριση της σημαίας κάθε χώρας 
• Η αναγνώριση γνωστών μνημείων της Ευρώπης  

Οι στόχοι σχετικά με τις στάσεις που επιθυμούμε να αποκτηθούν είναι: 
• Η κατανόηση της έννοιας του «ανήκειν» στην ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
• Η αντίληψη της έννοιας της συμμετοχής και της καλλιέργειας του αισθήματος 

αλληλεγγύης  

Οι δεξιότητες που αναμένουμε να αποκτηθούν είναι: 
• Η ανάπτυξη επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
• Η προσπάθεια συγγραφής ενός δικού τους παραμυθιού σχετικά με τις έννοιες της 

συνεργασίας, της αγάπης, της αλληλεγγύης 
• Η παραγωγή λόγου σχετικά με τις παραπάνω έννοιες 
• Η ικανότητα παρουσίασης του υλικού που δημιούργησαν 

Μεθοδολογία 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν με βάση τη 
μέθοδο project κατά την οποία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων και στην οργάνωση του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό 
καλλιεργείται η αυτενέργεια, η δημιουργικότητα, η ανακαλυπτική μάθηση, η 
ομαδικότητα και η κριτική ικανότητα.  Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων οι 
μαθητές ανέλαβαν πρωτοβουλίες και λειτούργησαν σύμφωνα με πνεύμα της 
συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων, την απόκτηση στάσεων και δεξιοτήτων. 
Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ για αναζήτηση υλικού και πληροφοριών από το 
διαδίκτυο, για την ηχογράφηση και καταγραφή των εργασιών των μαθητών.  

Υλοποίηση δράσης 

Το θέμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της «Φιλαναγνωσίας» που πραγματοποιείται στο 
νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού με την παράλληλη ανάπτυξη της 
γνωστικής ικανότητας των μαθητών και την επιλογή τους να διαβάζουν παραμύθια 
και μύθους στον ελεύθερο χρόνο τους. Η επιλογή του θέματος της μελέτης των πιο 
γνωστών διδακτικών παραμυθιών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η γνωριμία με 
τους πιο γνωστούς συγγραφείς παιδικών παραμυθιών ενθουσίασε τα παιδιά για να 
ξεκινήσουν το ταξίδι στην Ευρώπη.  

Στην αρχή οργανώθηκε ένα νοερό ταξίδι στην Ευρώπη και πραγματοποιήθηκε η 
προετοιμασία του ταξιδιού καταγράφοντας και παρουσιάζοντας τα συναισθήματα και 
τις προσδοκίες των μαθητών από τους ίδιους. Στη συνέχεια, διαβάστηκε το βιβλίο 
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«Τα αστέρια της Ευρώπης», ακολούθησε συζήτηση για το λόγο δημιουργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις αξίες της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της συνεργασίας 
που αναδύθηκαν από το βιβλίο. 

Στην συνέχεια οι μαθητές βρήκαν τις χώρες της ΕΕ στο χάρτη της Ευρώπης, 
αναγνώρισαν τα γεωγραφικά όρια κάθε χώρας και κατέγραψαν τις πρωτεύουσες των 
χωρών. Έκοψαν τη σημαία κάθε χώρας, τη ζωγράφισαν και σημείωσαν την 
πρωτεύουσά της. Από τη σελίδα EUROPA και στη γωνιά του παιδιού παίξαμε 
παιχνίδια με τις σημαίες και τις πρωτεύουσες των χωρών. Για λόγους εμπέδωσης οι 
μαθητές μπήκαν στη σελίδα EUROPA και αναγνώρισαν τις χώρες. 

Στη συνέχεια έγινε αναζήτηση από το διαδίκτυο των γνωστότερων διδακτικών 
παραμυθιών της Ευρώπης και των γνωστότερων συγγραφέων παραμυθιών. 
Διαβάστηκαν κάποια από αυτά και προχωρήσαμε σε συζήτηση για την καταγραφή 
των εννοιών. Έγινε αναφορά και σε κάποια ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια που 
εκφράζουν τις ίδιες έννοιες, της αγάπης, της δικαιοσύνης, της συνεργασίας, του 
σεβασμού του άλλου, της ελευθερίας. Επίσης, διαβάστηκε το παιδικό βιβλίο «Μια 
παρέα με καρδιά» και πραγματοποιήθηκε αποκωδικοποίηση των εννοιών της 
συνεργασίας, της αγάπης και της συνύπαρξης και ακολούθησε συζήτηση για την αξία 
τους. Οι μαθητές κατέγραψαν τις αξίες και τους έδωσαν τον τίτλο «Αξίες της 
Ευρώπης». 

Εν συνεχεία, οι μαθητές επηρεασμένοι από τα παραμύθια που διάβασαν, 
προσπάθησαν να γράψουν ένα παραμύθι για την Ευρώπη. Ύστερα από καταιγισμό 
ιδεών για το θέμα και τους πρωταγωνιστές, χωρισμένοι σε ομάδες προχώρησαν στην 
καταγραφή των ιδεών και των πιθανών σεναρίων. Κατέληξαν να μιλήσουν για ένα 
κορίτσι με το όνομα «Ευρώπη». Όρισαν τους πρωταγωνιστές και οργάνωσαν την 
πλοκή. Στη συνέχεια, έγραψαν το παραμύθι, με τίτλο «Το κάλεσμα της Ευρώπης», 
προχώρησαν στη διαδικασία της διόρθωσης και μετά το παρουσίασε κάθε ομάδα 
στην τάξη. Οι μαθητές του νηπιαγωγείου εικονογράφησαν το παραμύθι.  

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας των παραγόμενων δραστηριοτήτων έγινε ηχητική 
καταγραφή του παραμυθιού και φωτογραφική αποτύπωση όλων των δράσεων που 
πραγματοποιήθηκαν από τα παιδιά.  

Συμπεράσματα – Αξιολόγηση 

Οι μαθητές μέσα από τα παραμύθια κατάφεραν να έρθουν πιο κοντά με τις αξίες της 
Ευρώπης, οι οποίες εκφράζουν αξίες ζωής. Προσπάθησαν να εργαστούν ομαδικά, 
παρά το νεαρό της ηλικίας τους, και να αποτυπώσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους. 
Ήταν το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής διαδικασίας, η οποία προκάλεσε την 
περιέργεια, οδήγησε σε ανακάλυψη και γέννησε συναισθήματα χαράς και 
ικανοποίησης. Ανακαλύφθηκαν από τους ίδιους δεξιότητες και στάσεις και 
αποκτήθηκαν γνώσεις μέσα από το πρίσμα της κοινής δράσης και προσπάθειας. 
Έγιναν πράξη οι έννοιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεργασία, σεβασμό, 
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αλληλεγγύη μέσα από την ομαδική εργασία και την εκπόνηση ενός κοινού 
αποτελέσματος.  

Επίσης, τα παραμύθια λειτούργησαν ως μέσα κοινωνικοποίησης και εκπολιτισμού 
και αναπτύχθηκαν χαρακτηριστικά που διευκολύνουν τη δημιουργικότητα, όπως η 
αφήγηση, η ανάγνωση και η γραφή, η σκέψη, η ανάκληση στη μνήμη, ο 
συλλογισμός, η περιέργεια, η διερεύνηση και η ελευθερία έκφρασης.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χρήση σύγχρονων μεθόδων με σκοπό την α-
ποτύπωσης της ατομικής επίδοσης μαθητών στην βαθμίδα του Λυκείου, στα μαθήματα 
των Φυσικών Επιστημών. Η αξιολόγηση των μαθητών στηρίχθηκε στην εφαρμογή κλί-
μακας διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκα) σε συνδυασμό με τις γραπτές εξετάσεις 
που γίνονται κατά την διάρκεια ενός τετραμήνου. Με την εφαρμοζόμενη  μέθοδο υπο-
λογίζεται η προφορική επίδοση του μαθητή και σε συνδυασμό με τα γραπτά του κεί-
μενα εξάγεται ένας αλγόριθμος που υπολογίζει την τελική βαθμολογία τετραμήνου στο 
αντίστοιχο μάθημα. Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής μίας περιγραφικής 
αξιολόγησης, πράγμα που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο περεταίρω διερεύνησης 
τόσο για τον μαθητή όσο και για τους γονείς του. Αυτό θα έχει ως σημαντικότερο όφε-
λος την εξατομικευμένη παρακολούθηση της επίδοσης του μαθητή κατά την διάρκεια 
ενός τετραμήνου. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τετραετούς εφαρμογής 
του παραπάνω συστήματος αξιολόγησης σε μαθητές Λυκείου. 

Λέξεις-Kλειδιά: Περιγραφική Αξιολόγηση, Ρουμπρίκα, Διδασκαλία, Λύκειο 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Πρόκειται για μία καθημερινή διδακτική πρακτική που εντάσσεται στα 
καθήκοντα όλων των μάχιμων εκπαιδευτικών. Η πολυμορφία των τεχνικών και των 
τρόπων εφαρμογής της την καθιστούν ως μία σημαντική και σύνθετη πρόκληση καθώς 
και ένα αντικείμενο σοβαρού προβληματισμού. 

Η αξιολόγηση, σύμφωνα με την ετυμολογία της λέξης, σημαίνει απόδοση ορισμένης 
αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή κατάσταση (Κασσωτάκης, Μ., 2001). Στη 
σχολική πρακτική συνήθως αναφέρεται στη διαδικασία, κατά την οποία ο εκπαιδευτι-
κός  συγκεντρώνει πληροφορίες από έναν αριθµό διαφορετικών πηγών, με σκοπό τη 
διατύπωση κρίσεων για έναν μαθητή (Μανωλάκος, Π., 2010). Η αναγκαιότητα της α-
ξιολόγησης των μαθητών υπαγορεύεται από κοινωνικούς, οικονομικούς καθώς και παι-
δαγωγικούς λόγους.  

Σημαντικά αναμενόμενα οφέλη της είναι η βελτίωση της διδασκαλίας αλλά και της 
λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας. Η αξιολόγηση των μαθητών προσφέρει συνεχή 
ανατροφοδότηση στη διδασκαλία με τη δυνατότητα ανασχεδιασμού της, κινητοποιεί 
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τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και δίνει τη δυνατότητα παρέμβασης κατά την 
προσπάθεια διαμόρφωσης της παιδαγωγικής ταυτότητας όπως και του καθορισμού της 
ποιότητας μίας σχολικής μονάδας.  

Η αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί επίσης ένα αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής 
πολιτικής κάθε χώρας. Στην ελληνική νομοθεσία περιγράφονται με αρκετή σαφήνεια 
ο σκοπός και οι στόχοι της αξιολόγησης (ΠΔ 46/2016). Προβλέπεται  η διαγνωστική 
αξιολόγηση στην αρχή κάθε σχολικού έτους, η διαμορφωτική αξιολόγηση κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους και η τελική αξιολόγηση των μαθητών. Η περιγραφή της 
ισχύουσας κατάστασης στην Ελλάδα έχει αποτυπωθεί μέσα από έρευνες που έχουν διε-
ξαχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αλλά και άλλους ερευνητές. Φαίνεται πως η 
αξιολόγηση του  μαθητή παραμένει παραδοσιακή παρότι θεσμικά προτείνεται ένα μο-
ντέλο διαμορφωτικής αξιολόγησης που πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των μαθητών πέραν της επίδοσης τους σε προφορικές και γραπτές ε-
ξετάσεις (Μαυρομάτης, Ι., κ.α. 2007). Στο ΠΔ 46/2016 περιγράφεται ότι η αξιολόγηση 
οφείλει να συνδυάζει ποικίλες μορφές και τεχνικές και ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
συνεκτιμά διαφορετικές παραμέτρους περάν της επίδοσης του σε γραπτές εξετάσεις.  

Βέβαια δεν αρκεί μόνο η αναγνώριση της αξιολόγησης ως ενός σημαντικού εργαλείου 
με θετικό πρόσημο για την εκπαίδευση, χρειάζεται να μπορεί να εφαρμοστεί κατάλ-
ληλα. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται απλώς για την κατάταξη των μα-
θητών σε βαθμολογικές ομάδες αλλά θα πρέπει να αποσκοπεί  στη βελτίωση της παρε-
χόμενης εκπαίδευσης συνολικά. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί ένα απλό ελεγκτικό μηχα-
νισμό. Ως εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αναπροσαρμόσουμε την τακτική του διδάσκω 
για την εξέταση στην τακτική εξετάζω τι διδάσκω.  Η αξιολόγηση πρέπει να σχεδιάζεται 
σκόπιμα ώστε να βελτιώνει τις επιδόσεις των μαθητών και όχι μόνο να ελέγχει τις γνώ-
σεις τους, όπως συνήθως γίνεται στις μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες πρακτικές (σχολικά 
διαγωνίσματα, προαγωγικές εξετάσεις) (Shepard, L., 2000).  

Στην Ελλάδα ο όρος αξιολόγηση των μαθητών συνδέεται συνειρμικά με την απόδοση 
βαθμών και τη διεξαγωγή εξετάσεων. Στην πραγματικότητα η αξιολόγηση διαφέρει 
από τη βαθμολόγηση, η οποία αποτελεί μία απλή ποσοτική αποτίμηση του  μαθητή, 
γιατί ενσωματώνει και στοιχεία ποιοτικής εκτίμησης ενός μαθητή. Ενώ, η απονομή των 
βαθμών είναι μία διαδικασία που θα μπορούσε να παραληφθεί σε ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα, η περιγραφική αξιολόγηση είναι απαραίτητη και αναγκαία.  

Τα σύγχρονα κινήματα μάθησης (κίνημα του εποικοδομισμού, κίνημα της κριτικής 
σκέψης, κίνημα για την ολιστική προσέγγιση της γνώσης) που αναπτύχθηκαν τον 20ο 
αιώνα έχουν επηρεάσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γύρω από την αξιολόγηση. 
Έτσι οι καινοτομίες στη διδασκαλία οδήγησαν σε καινοτομίες στην αξιολόγηση του 
μαθητή με απώτερο σκοπό την επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων 
(Κουλουμπαρίτση, Α.Χ. & Ματσαγγούρας, Η Γ., 2004). Προς αυτή την κατεύθυνση, 
μία σύγχρονη μέθοδος διαμορφωτικής και περιγραφικής αξιολόγησης που έχει αναπτυ-
χθεί είναι η κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων ή ρουμπρίκα όπως αλλιώς αποκαλεί-
ται από τη μετάφραση του αγγλικού όρου «rubric» (Moskal, B. M., 2003). Οι 
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ρουμπρίκες έχουν αναφερθεί στην ελληνική βιβλιογραφία ως φύλλα περιγραφικής α-
ξιολόγησης (Κοντογιάννης 2003) ή ως κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (Κουλου-
μπαρίτση, Α.Χ. & Ματσαγγούρας, Η.Γ., 2004). 

Η διεθνής εμπειρία κατέδειξε ότι ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης ρουμπρικών 
είναι ότι πλέον η αξιολόγηση καθίσταται μία ανοιχτή διαδικασία με συνευθύνη του 
εκπαιδευτικού και του μαθητή. Οι προσδοκίες του εκπαιδευτικού καθίσταται σαφείς 
στους μαθητές όπως και οι στόχοι της μαθησιακής διαδικασίας (Brookhart, S.M. & 
Chen, F., 2015). Ακόμη, οι ρουμπρίκες συμβάλλουν στην αντικειμενική και αξιόπιστη 
αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών και παρέχουν σε αυτούς μία ανατροφοδότηση 
των γνώσεων και των ικανοτήτων τους (Αλεβυζάκη, Ε., 2008).  

Ειδικότερα η αξιολόγηση των μαθητών του Λυκείου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο 
πρόβλημα της εκπαίδευσης. Σαφώς η απάντηση δεν είναι μία και μοναδική αλλά προ-
κύπτει από ένα σύνολο παραγόντων που συνδυαζόμενα κατάλληλα μπορούν να βοη-
θήσουν στην αξιόπιστη, αντικειμενική και ολοκληρωμένη αξιολόγηση. 

Υλοποίηση 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιοποίηση της κλίμακας διαβαθμισμένων κρι-
τηρίων (ρουμπρίκα), ώστε να αποτιμηθεί με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια και 
αντικειμενικότητα η ατομική και ομαδική επίδοση των μαθητών λυκείου σε μαθήματα 
των φυσικών επιστημών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου 
είναι: 

• Η αποδοχή του γεγονότος ότι ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε τους μαθητές 
μας μέχρι σήμερα είναι αναχρονιστικός και χρειάζεται βελτίωση. 

• Η αξιολόγηση είναι μια επίπονη διαδικασία και χρειάζεται να δαπανηθεί σημα-
ντικός εργάσιμος χρόνος ώστε να διασφαλιστούν τα βέλτιστα αποτελέσματα 
προς όφελος των μαθητών. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναπτύχτηκε στην παρούσα εργασία ένα εργαλείο 
αξιολόγησης, η ρουμπρίκα. Η ρουμπρίκα είναι ένας περιγραφικός οδηγός βαθμολογίας, 
ο οποίος αποτελείται από ειδικά εκ των προτέρων καθορισμένα κριτήρια επίδοσης και 
διαβαθμίσεις ποιότητας για καθένα από αυτά  (Andrade, Η., 2000). Αποτελεί ένα προ-
σιτό και δυναμικό εργαλείο αυτό – αξιολόγησης ή ετερο – αυτοαξιολόγησης στα χέρια 
των εκπαιδευτικών και αυτό γιατί τους επιτρέπει: 

• Να αξιολογήσουν με ακρίβεια μια παραγόμενη εργασία, δραστηριότητα ή μια 
επίδοση σύμφωνα με διάφορα επίπεδα ποιότητας (αποτυπώνοντας ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά). 

• Να παρουσιάζουν τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα με σαφή 
και κατανοητό τρόπο για τους μαθητές. 

• Να παρέχουν μια πιο κατατοπιστική ανατροφοδότηση στους μαθητές σχετικά 
με τις γνωστικές δυνατότητες και αδυναμίες τους. 
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Στην παρούσα εργασία συντάθηκε ένα πρότυπο ρουμπρίκας με την επιλογή αρχικά των 
κριτηρίων αξιολόγησης (παιδαγωγικά και διδακτικά), τον προσδιορισμό των επιπέδων 
επίδοσης με την αντίστοιχη κλίμακα τους (1, 2, 3, & 4) και τις περιγραφές των επιπέδων 
επίδοσης. Το πρότυπο αυτό παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 1.  

Πίνακας 1: Δομή Ρουμπρίκας αξιολόγησης 

Κριτήρια 

Μη Ικανοποιη-
τική 

Λίγο Ικανοποι-
ητική 

Αρκετά Ικανο-
ποιητική 

Πολύ Ικανο-
ποιητική 

Αποτελέσματα 
1 2 3 4 

Διδακτικά 
Περιγραφή επιπέδων επίδοσης 

 
 

Παιδαγωγικά  
 

 

Τα διαδοχικά βήματα που ακολουθούνται για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ρου-
μπρικών είναι: 

Βήμα 1ο: Εκπαιδευτική περίπτωση. Αρχικά, πρέπει να αναγνωριστεί το αντικείμενο της 
διδασκαλίας του οποίου επιθυμείται η αξιολόγηση. Δηλαδή, θα πρέπει να αποσαφηνι-
στεί αν πρόκειται για προφορική αξιολόγηση, παρουσίαση, ερευνητική εργασία, κ.τ.λ. 

Βήμα 2ο: Επιλογή κριτηρίων ανά περίπτωση και ομαδοποίηση τους. Ανάλογα με το 
αντικείμενο αξιολόγησης που επιλέχθηκε καθορίζεται και ο αντίστοιχος αριθμός των 
κριτηρίων που θα διανθίσουν την αξιολόγηση. Είναι επιθυμητό ο αριθμός τους να είναι 
μικρός, έτσι ώστε τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να τα παρα-
κολουθήσουν χωρίς να «βομβαρδιστούν» και να αποθαρρυνθούν εκ των προτέρων. 

Βήμα 3ο: Προσδιορισμός επιπέδων επίδοσης και της κλίμακας βαθμολογίας. Σε αυτό 
το βήμα λαμβάνεται απόφαση για τα επίπεδα επίδοσης που θα χαρακτηρίζουν κάθε 
κριτήριο. Αυτό γίνεται με συνεργασία μαθητών – εκπαιδευτικών. Συνήθως, ο αριθμός 
των κριτηρίων είναι από τρία έως πέντε. Στην διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται πως η 
καλύτερη περίπτωση είναι η επιλογή τεσσάρων επιπέδων επίδοσης. Η κλίμακα βαθμο-
λογίας συνήθως επιλέγεται να είναι ένας αύξων ακέραιος αριθμός από το ένα και πάνω. 
Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό αποτελεί αντικείμενο απόφασης του εκπαιδευτικού α-
φού λάβει υπόψη του και τις επιθυμίες των μαθητών. 

Βήμα 4ο: Αναλυτική Περιγραφή επιπέδων επίδοσης. Πρόκειται για το πιο απαιτητικό 
και χρονοβόρο βήμα κατασκευής της ρουμπρίκας επειδή πρέπει να περιγραφεί με σα-
φήνεια κάθε επίπεδο επίδοσης σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεχθεί. Η πε-
ριγραφή πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τι ακριβώς 
πρέπει να κάνουν (κάτι σαν οδικός χάρτης) για να έχουν τη μέγιστη επίδοση αλλά και 
την ανατροφοδότηση που χρειάζεται ώστε να διορθώσουν μελλοντικά τις αδυναμίες 
τους. 

Βήμα 5ο: Διαμορφωτική Αξιολόγηση Ρουμπρίκας. Η πρώτη προσπάθεια κατασκευής 
μιας ρουμπρίκας ποτέ δεν είναι και η τελευταία. Τυχόν λάθη, αδυναμίες και αστοχίες 
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που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή της ρουμπρίκας μπορούν να εντοπιστούν 
τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς και μετά από συζήτηση  να 
προκύψουν οι απαραίτητες αλλαγές – βελτιώσεις. Επομένως, η διαμόρφωση της ρου-
μπρίκας αποτελεί μια συνεχή προσπάθεια κατά τη διάρκεια της οποίας γίνονται διορ-
θώσεις. 

Βήμα 6ο: Τελική Ρουμπρίκα. Η τελική μορφή της ρουμπρίκας για την αξιολόγηση ενός 
συγκεκριμένου διδακτικού αντικειμένου προκύπτει έπειτα από τη διαμορφωτική αξιο-
λόγηση.   

Παραδείγματα 

Ως προϊόντα της παραπάνω διαδικασίας δίνονται δύο παραδείγματα ρουμπρικών 
(Σχήμα 1 & 2) που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της τετραετούς εφαρμογής τους σε 
μαθητές της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου, στο μάθημα της Φυσικής.  

α) Μια ρουμπρίκα αξιολόγησης στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Α’ 
Λυκείου για την προφορική αξιολόγηση των μαθητών κατά την διάρκεια του 
ενός τετραμήνου και,  

β) μια ρουμπρίκα αξιολόγησης στα πλαίσια εργαστηριακής άσκησης της Φυσι-
κής Α’ Λυκείου. 

Οι δύο αυτές ρουμπρίκες σε συνδυασμό με την επίδοση στις γραπτές δοκιμασίες  
(Σχήμα 3) χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκληρωμένη και αντικειμενική αξιολόγηση 
των μαθητών σε ένα τετράμηνο. Τα ποσοστά βαρύτητας του κάθε αξιολογούμενου α-
ντικειμένου (προφορική βαθμολογία, γραπτές δοκιμασίες, εργαστηριακή άσκηση) κα-
θορίστηκαν και συναποφασίστηκαν σε συνεργασία με τους μαθητές στην αρχή του 
σχολικού έτους με τη μορφή συμβολαίου. Συγκεκριμένα, κατά την παρούσα εφαρμογή 
τα ποσοστά καθορίστηκαν ως εξής: 

• Προφορική βαθμολογία 50% 
• Γραπτή βαθμολογία 40% 
• Εργαστηριακή άσκηση 10%   

Ο υπολογισμός του αποτελέσματος στις επί μέρους ρουμπρίκες  έγινε με απλό τρόπο 
με βάση την παρακάτω παράσταση: 

𝛸𝛸1 =
ά𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜃𝜃𝜏𝜏ή𝜆𝜆𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜃𝜃𝛼𝛼𝜃𝜃𝛼𝛼ό𝜃𝜃𝜎𝜎𝜏𝜏𝜏𝜏

ά𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜃𝜃𝜏𝜏ή𝜆𝜆𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜃𝜃έ𝛾𝛾𝜃𝜃𝜃𝜃𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏 𝜃𝜃𝛼𝛼𝜃𝜃𝛼𝛼ό𝜃𝜃𝜎𝜎𝜏𝜏𝜏𝜏 × 𝛼𝛼𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜏𝜏ό 𝛽𝛽𝜃𝜃𝜃𝜃ύ𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜏𝜃𝜃𝜏𝜏 𝜃𝜃𝜎𝜎𝜏𝜏𝜃𝜃𝜆𝜆𝜃𝜃𝜎𝜎ή𝜏𝜏 𝜎𝜎𝛼𝛼ί𝛼𝛼𝜃𝜃𝜃𝜃𝜏𝜏𝜏𝜏 

Σχήμα 1: Παράδειγμα ρουμπρίκας για την προφορική αξιολόγηση τετραμήνου 
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Σχήμα 2: Παράδειγμα ρουμπρίκας για την αξιολόγηση εργαστηριακής άσκησης 
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Σχήμα 3: Παράδειγμα υπολογισμού γραπτής βαθμολογίας τετραμήνου 
 

 

 
Η τελική βαθμολογία του κάθε μαθητή προέκυψε ως το άθροισμα των επί μέρους α-
ξιολογήσεων του. 

 
Τελική βαθμολογία: 1 2 3X X X X= + + =  8,75+3,4+1,57 = 13,72. 

 
Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός με βάση την υποκειμενική του κρίση και την γενικότερη 
απόδοση και συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο μπορεί να προσαρμόσει τη βαθμο-
λογία του στο 14 ή στο 13 ανάλογα με το αν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι με θετικό 
ή αρνητικό πρόσημο για τον μαθητή. 
Επιπρόσθετα ο εκπαιδευτικός μπορεί να εξάγει με βάση τις ρουμπρίκες μία γραπτή 
περιγραφική αξιολόγηση του μαθητή η οποία θα δοθεί στους γονείς για επιπλέον κα-
τανόηση όπως αυτή φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 
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Αποτελέσματα εφαρμογής 

Προκειμένου να ελεγχθεί η επιτυχής εφαρμογή της μεθόδου δόθηκαν στους μαθητές 
φύλλα αυτό – αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.  Μεταξύ των ερωτήσεων υπήρχε και η 
ερώτηση: «Είναι δίκαιος στην βαθμολογία;». Η συλλογή και στατιστική ανάλυση των 
αποτελεσμάτων έγινε για τρία συναπτά έτη σε δείγμα μαθητών της Α’ Λυκείου των 
οποίων ο αριθμός ανά έτος φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2.  

Πίνακας 2: Αποτελέσματα αυτό – αξιολόγησης εκπαιδευτικού 

  1 2 3 4 5 
Σχολικό Έτος Πλήθος μαθητών      

2014-2015 77 - - 4 21 52 
2015-2016 98 - - 3 23 72 
2016-2017 87 - - 1 10 76 

 

Η βαρύτητα των απαντήσεων κυμάνθηκε με βάση τους χαρακτηρισμούς: 1 για ποτέ, 2 
για σπάνια, 3 για μερικές φορές, 4 για τις περισσότερες φορές, 5 για σχεδόν πάντοτε. 
Από την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλοι σχεδόν 
οι μαθητές (95 % – 99 %) πιστεύουν ότι ο εκπαιδευτικός τους είναι τις περισσότερες 
φορές ή σχεδόν πάντοτε δίκαιος στην αξιολόγηση τους. 

Συμπεράσματα 

Η αλγοριθμική μέθοδος αξιολόγησης που περιγράφεται στην παρούσα εργασία και που 
συνδυάζει τη χρήση κλιμάκων διαβαθμισμένων κριτηρίων με τις παραδοσιακές γρα-
πτές δοκιμασίες μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα για τη συνολική βαθμολογία 
των μαθητών. Σε αυτό συνάδουν τα αποτελέσματα τετραετούς εφαρμογής της μεθοδο-
λογίας αυτής σε μαθητές της Α’ Τάξης Γενικού Λυκείου. Όπως διαφάνηκε από την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου, η γνωστοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης 
που προκύπτουν από τον συγκεκριμένο αλγόριθμο εμβαθύνουν περαιτέρω την εμπι-
στοσύνη των μαθητών για τους εκπαιδευτικούς τους. Η εκ των προτέρων παρουσίαση 
των κριτηρίων διαβαθμισμένης δυσκολίας στους μαθητές συμβάλει στην εμπέδωση 
καλού κλίματος στην τάξη καθώς οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν και παι-
δαγωγικά κριτήρια στους όρους αξιολόγησης τους. Τέλος, εκτός από την αριθμητική 
απόδοση βαθμολογίας, η μέθοδος που ακολουθήθηκε μπορεί να δώσει ως τελικό 

Γενική εικόνα αξιολόγησης: Ο μαθητής προσέρχεται πάντοτε έγκαιρα στην τάξη και σχεδόν ποτέ δεν ενοχλεί 
κατά την διάρκεια του μαθήματος. Σχεδόν πάντοτε προετοιμάζει την εργασία που του έχει ανατεθεί και συμμε-
τέχει πάντα στο μάθημα με ερωτήσεις και ιδέες. Η διατύπωση των απαντήσεων του είναι τις περισσότερες φορές 
ορθή αλλά χρειάζεται βελτίωση. Για την επίλυση προβλήματος μόλις που μπορεί να επιλέξει τους σωστούς τύ-
πους και αρκετές φορές δεν μπορεί να τους συνδυάσει σωστά. Στην εργαστηριακή άσκηση συμμετείχε στο μεγα-
λύτερο μέρος, τόσο στην υλοποίηση, όσο και στην συγγραφή της. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο καθη-
μερινό διάβασμα, στο σπίτι, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός στον προφορικό λόγο αλλά κυρίως στα γραπτά 
του κείμενα. Η εικόνα του μαθητή μέσα στην τάξη είναι θετική και μπορεί να βελτιωθεί ακολουθώντας τα κρι-
τήρια της αξιολόγησης του. 
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προϊόν και μία περιγραφική αξιολόγηση που περιέχει σημαντική πληροφορία σχετικά 
με τα σημεία στα οποία θα πρέπει να δουλέψουν περισσότερο ώστε να βελτιωθούν και 
να αυξήσουν στην συνέχεια την επίδοσή τους οι μαθητές. 
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Narro ergo sum: η προσέγγιση της ετερότητας μέσω των αφηγήσεων ζωής 

Ζωή Αντωνοπούλου-Τρεχλή 
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

zoevlassis@gmail.com 

Περίληψη 

Σε επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενταγ-
μένο στο ευρωπαϊκό έργο inter+ Valoriser le plurilinguisme et l'interculturalité en 
contexte éducatif européen, και αποβλέποντας στο να μεταφερθεί η εμπειρία στη σχο-
λική τάξη, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της βιογραφικής αφήγησης (récit de vie). Απώ-
τερος σκοπός της δράσης ήταν οι επιμορφούμενοι να αφηγηθούν με διάθεση αναστο-
χαστική όλα εκείνα που συγκρότησαν την ταυτότητά τους, να γνωρίσουν έτσι καλύ-
τερα τον εαυτό τους, να υποστηρίξουν σταθερά και μακροπρόθεσμα την πολυγλωσσία 
και την πολυπολιτισμικότητα και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και τον σεβασμό 
προς τον «άλλο» στο σχολικό περιβάλλον. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αφηγήσεις ζωής, βιογραφική προσέγγιση, προσωπική ταυτότητα, ε-
τερότητα, πολυπολιτισμικότητα 

Εισαγωγή  

Το ευρωπαϊκό έργο inter+ Valoriser le plurilinguisme et l'interculturalité en contexte 
éducatif européen χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ και οργανώθηκε 
στη βάση της στρατηγικής συνεργασίας 12 συμμετεχόντων οργανισμών από 6 ευρω-
παϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτού του έργου, του οποίου εταίρος ήταν η Περιφερειακή 
Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, το σχολικό έτος 2015-2016 
οργανώθηκε ένα τετραήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας 24 ωρών, με θέμα «Narro 
ergo sum: η προσέγγιση της ετερότητας μέσω των αφηγήσεων ζωής». Στο σεμινάριο 
συμμετείχαν 20 εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων, οι 
οποίοι επρόκειτο να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές μεταφέροντας την εμπειρία 
τους από την επιμορφωτική παρέμβαση στη σχολική πράξη.   

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η βιογραφική προσέγγιση αναπτύχθηκε από την αρχή του 20ού αιώνα στο πεδίο της 
ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ψυχολογίας, της εθνολογίας, της ανθρω-
πολογίας, της φιλοσοφίας κ.λπ.. Ωστόσο, μόνον πρόσφατα έχει εισαχθεί και στο πεδίο 
της εκπαίδευσης, κυρίως στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων (Dominicé, 2002). Συγ-
χρόνως, όλο και μεγαλύτερος αριθμός ερευνητών υποστηρίζει τη μεγάλη εκπαιδευτική 
αξία του αφηγηματικού λόγου για τα παιδιά (Delory-Momberger, 2005), εστιάζοντας 
στο ότι ευνοεί την ανάπτυξη της επικοινωνίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης 
(Wright, 2007). 

Η βιογραφική προσέγγιση, μέσα από τη γνώση της ζωής μεμονωμένων ατόμων, μας 
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επιτρέπει την κατανόηση των κοινωνικών δομών στα πλαίσια ενός δεδομένου κοινω-
νικο-ιστορικού συγκείμενου. Οι αφηγήσεις ζωής των μεμονωμένων ατόμων, ταξινο-
μημένες από τον Bertaux (2003) σε τρεις κατηγορίες ως προς τη λειτουργία τους (διε-
ρευνητικές, αναλυτικές, εκφραστικές), υπερβαίνουν το επίπεδο του «εγώ» και παραπέ-
μπουν στην κοινωνική εγγραφή του ατόμου: στις σχέσεις του με την κοινωνική συλλο-
γικότητα, στις σχέσεις κοινωνικών συλλογικοτήτων μεταξύ τους, στους τρόπους εσω-
τερίκευσης προτύπων και αξιών, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους το μεμονω-
μένο άτομο τοποθετείται σε σχέση με τα τελευταία συμβάλλοντας στην εξέλιξη, στην 
αλλαγή. Διαχρονικότητα και υποκειμενικότητα είναι οι βασικές διαστάσεις της βιογρα-
φικής προσέγγισης, η οποία, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, αντιμετωπίζεται 
ως μοχλός κοινωνικής αλλαγής και, ως εκ τούτου, συνδέεται άμεσα με τη διαπολιτι-
σμικότητα. 

Η αναγνώριση των κινήτρων των πράξεων και των αποφάσεών μας, η διατήρηση της 
ατομικής και συλλογικής μνήμης (Ricoeur, 2000), η καλύτερη κατανόηση του εαυτού 
μας, η ενσυναίσθηση σε σχέση με τους άλλους, το θάρρος και η απελευθέρωση που 
γεννά είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα της βιογραφικής μεθόδου. Όμως, δεν λείπει 
και η διακινδύνευση: ο ναρκισσισμός, η μισαλλοδοξία και η διάθεση εξιδανίκευσης 
είναι ορισμένα από τα ελαττώματα που υπάρχει κίνδυνος να έρθουν στην επιφάνεια 
και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν. 

Σύντομη περιγραφή της δράσης 

Η καταγωγή του καθενός μας, η ιστορία της οικογένειάς του, ο τρόπος με τον οποίο 
τού μεταβιβάστηκαν οι αρχές και οι αξίες, οι συναντήσεις με φίλους, δασκάλους κ.ά., 
οι τόποι που τον καθόρισαν, τα βιβλία που διάβασε, οι μουσικές και οι ταινίες που 
αγάπησε, τα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του: αυτά είναι μερικά από τα 
στοιχεία που συγκροτούν την προσωπική του ταυτότητα. Ή, με τα λόγια του Paul Ric-
oeur (2008): «Μια μεγάλη τοιχογραφία από επιθυμίες, από δυσκολίες και αντιφάσεις, 
από συγκλίσεις και αποκλίσεις συμβάλλουν στο να νοηματοδοτήσουμε τη ζωή μας, να 
ανακαλύψουμε «τον εαυτό μας ως έναν άλλο» -δημιουργώντας   εντέλει το «κοινό» θα 
μπορούσαμε να προσθέσουμε. 

Σκοπός της δράσης ήταν, μέσω της βιογραφικής αφήγησης (recit de vie), να μιλήσει 
καθένας για όλα τα παραπάνω με διάθεση αναστοχαστική, ώστε να γνωρίσει καλύτερα 
τον εαυτό του και τους άλλους, εστιάζοντας σε όσα μας συνδέουν αλλά και σε όσα μας 
κάνουν διαφορετικούς (και μοναδικούς), υποστηρίζοντας έτσι σταθερά την πολυγλωσ-
σία και την πολυπολιτισμικότητα και ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση και τον σεβασμό 
προς τον «άλλο» μέσα στη σχολική τάξη.  

Στόχοι της δράσης 

Επιδιώκεται οι συμμετέχοντες/ουσες: 
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• Να γνωρίσουν και να επεξεργαστούν τα στοιχεία της αφήγησης ως στοιχεία 
κειμενικού είδους. 

• Να εκτιμήσουν την εκπαιδευτική αξία της αφήγησης.  
• Να αφηγηθούν οι ίδιοι (γραπτά, προφορικά, ψηφιακά, θεατρικά) με βάση συ-

γκεκριμένους άξονες. 
• Να χρησιμοποιήσουν (και να καθοδηγήσουν αργότερα και τους μαθητές τους 

σε  αυτό) τον αφηγηματικό λόγο ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης, προκει-
μένου να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη και να καλλιεργή-
σουν την ενσυναίσθηση. 

• Να συνεργαστούν και να διαμοιραστούν εμπειρίες και υλικό. 
• Να υιοθετήσουν αντιλήψεις που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της ένταξης και 

της συμπερίληψης. 

Δομή της δράσης 

Η δράση σχεδιάστηκε να αναπτυχθεί σε δύο φάσεις, ως εξής: 

1η φάση, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: τετραήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο. 

2η φάση, εκπαιδευτική παρέμβαση στην τάξη: κάλυψε το διάστημα από το τέλος του 
επιμορφωτικού σεμιναρίου μέχρι τη λήξη του σχολικού έτος 2015-2016 και τους 3 
πρώτους μήνες του σχολικού έτους 2016-2017, και σχεδιάστηκε από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς βάσει των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του επιμορ-
φωτικού σεμιναρίου. Προτάθηκε η παρέμβαση να έχει διαθεματικό χαρακτήρα/σύν-
δεση με γνωστικά αντικείμενα. Ενδεικτικά: Ιστορία (μεγάλη/μικρή ιστορία), Γεωγρα-
φία και Τοπική Ιστορία (τόποι), Λογοτεχνία (βιογραφία, αυτοβιογραφία, λογοτεχνικοί 
ήρωες), Γλώσσα (βιογραφικό, αφήγηση), Καλλιτεχνικά (τέχνη), Βιωματικές Δράσεις 
(γνωρίζω τον εαυτό μου/Α΄ Γυμνασίου), Ξένες Γλώσσες κ.λπ. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί μόνον το μέρος εκείνο της δράσης που αφορούσε στην 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

1η ημέρα 

1ο δίωρο: Εισαγωγή στο πρόγραμμα Inter+, και ειδικότερα στη δράση «Narro ergo 
sum» (επιστημολογικές και μεθοδολογικές προκείμενες). 

2ο και 3ο δίωρο: «Μαθαίνουμε την ιστορία μας ... τι αστείο!». Οι συμμετέχοντες/ουσες 
συστήθηκαν ή ξανα-συστήθηκαν μιλώντας με όποιον τρόπο προτιμούσαν (σοβαρά, 
χιουμοριστικά κ.λπ.) για την προσωπική τους ιστορία, για την ιστορία της οικογένειάς 
τους, για τις ιστορίες ανθρώπων του στενού και του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. 
Προσπάθησαν να εστιάσουν σε πράγματα όπως: το πιο ενδιαφέρον ταξίδι τους, το κα-
λύτερο δώρο που έλαβαν, ο σημαντικότερος άνθρωπος που γνώρισαν, η πιο επικίνδυνη 
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ή η πιο αστεία περιπέτεια που έζησαν, η πιο αμήχανη στιγμή που τους συνέβη κ.λπ. 
Βρήκαν μεταξύ τους ομοιότητες αναφορικά με όσα τους συγκίνησαν, τους θύμωσαν, 
τους έκαναν να γελάσουν ή να βαρεθούν. 

Έγιναν πολλές διαφορετικές δραστηριότητες: οι συμμετέχοντες/ουσες έγραψαν βιο-
γραφίες ή αυτοβιογραφίες (αληθινές ή πλαστές) σε διαθεματική σύνδεση και με τα κει-
μενικά είδη στη Γλώσσα. Διάβασαν λογοτεχνικές βιογραφίες και αυτοβιογραφίες, ό-
πως: η λογοτεχνική αυτοβιογραφία ενός πολύ γνωστού συμπολίτη μας, η αυτοβιογρα-
φική αφήγηση του Κ.Π. Καβάφη, το αυτοβιογραφικό σημείωμα του Στέφανου Α. Κου-
μανούδη, η «Σύντομος Βιογραφία του Ποιητού Κωνσταντίνου Καβάφη (και του καθε-
νός μας –άλλωστε) του Ν. Εγγονόπουλου (Σουλιώτης, 2012). Άκουσαν και έγραψαν 
παραμύθια. Είδαν φωτογραφίες δικές τους και των άλλων και επιχείρησαν να τις ζω-
ντανέψουν πλάθοντας μια ιστορία. Είδαν αποσπάσματα από ταινίες και αυτοπορτρέτα 
(έργα ζωγραφικής) και δημιούργησαν γι’ αυτά βιογραφικά σενάρια. Δημιούργησαν οι 
ίδιοι αυτοπορτρέτα, είδαν καρικατούρες και δημιούργησαν αυτο-καρικατούρες. Μίλη-
σαν για τον εαυτό τους με ασκήσεις δημιουργικής γραφής, με θεατρικές ασκήσεις, πή-
ραν και έδωσαν συνεντεύξεις. 

2η ημέρα 

1ο και 2ο δίωρο: «Πατώντας σε δυο βάρκες: η ... μικρή ιστορία μέσα στη ... μεγάλη!». 
Οι συμμετέχοντες/ουσες μπόρεσαν να συνδέσουν την προσωπική τους ιστορία (κατέ-
γραψαν σε ένα πρώτο στάδιο κρίσιμα σημεία της ζωής τους, αυτά που τους διαμόρφω-
σαν και τους συγκρότησαν σε επίπεδο αξιών, θέσεων και απόψεων) με τη Γενική Ιστο-
ρία (κατέγραψαν σε δεύτερο στάδιο κρίσιμα γεγονότα της συλλογικής Ιστορίας/δου-
λεύοντας και στο πεδίο της Τοπικής Ιστορίας). Επίσης, τούς ζητήθηκε να πάρουν συ-
νεντεύξεις από μέλη της οικογένειάς τους ή από ανθρώπους της γειτονιάς τους, να δη-
μιουργήσουν χρονολόγιο, συμβατικό ή ψηφιακό, ημερολόγιο ή φωτογραφικό λεύκωμα 
δύο στηλών (στη μία στήλη η δική τους ιστορία, στη δεύτερη η «μεγάλη» ιστορία), να 
ετοιμάσουν παρουσίαση ή αφήγηση (προφορική ή γραπτή) σε α΄ ενικό ή σε α΄ πληθυ-
ντικό πρόσωπο. 

3ο δίωρο: «Το δικό μου τριαντάφυλλο!». Οι συμμετέχοντες/ουσες τοποθέτησαν στο 
κέντρο ενός κύκλου το αγαπημένο τους αντικείμενο (ένα βιβλίο, ένα παιχνίδι, ένα 
γράμμα κ.λπ.), το οποίο είχαν φέρει μαζί τους, το περιέγραψαν με λέξεις ή με το σώμα 
τους, εξήγησαν τη σημασία που είχε γι’ αυτούς, αφηγήθηκαν ένα σημαντικό περιστα-
τικό της ζωής τους ή της οικογένειάς τους ή της ζωής οποιουδήποτε προσώπου, συν-
δέοντας την αφήγησή τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο, έβαλαν το ίδιο το αντικεί-
μενο να αφηγηθεί, έπαιξαν μαζί του, το έδωσαν στους άλλους να παίξουν κι αυτοί. 
Διάβασαν σύντομο απόσπασμα από τον Μικρό Πρίγκιπα του Antoine de Saint Exupéry.  

3η ημέρα 

1ο και 2ο δίωρο: «Εγώ είμαι αυτός-αυτός είναι εγώ». Οι συμμετέχοντες/ουσες άκουσαν 
αφηγήσεις λογοτεχνικών έργων, ελληνικών και μεταφρασμένων στα ελληνικά, και 
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είδαν μικρά αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών. Στη συνέχεια, συμπλήρωσαν 
φύλλα εργασίας με ερωτήσεις και δραστηριότητες που στόχευαν στην κατανόηση της 
προσωπικότητας του ήρωα (μένει σταθερή ή εξελίσσεται;) και στην κατανόηση, ανα-
γνώριση, έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, θετικών και αρνητικών (θυμός, 
φόβος, χαρά, λύπη), που βίωναν οι ήρωες αλλά και οι ίδιοι στην καθημερινότητά τους.  

Επέλεξαν έναν λογοτεχνικό  ή κινηματογραφικό/θεατρικό χαρακτήρα που αγαπούσαν 
και τον σύστησαν στους άλλους που δεν είχαν διαβάσει το βιβλίο ή δεν είχαν δει την 
ταινία/παράσταση. Έπαιξαν το παιχνίδι της ανακριτικής καρέκλας (πώς μοιάζει ο χα-
ρακτήρας; πώς θα περιέγραφες την προσωπικότητά του; ποιες είναι οι πιο ενδιαφέρου-
σες σκέψεις του; ποια είναι τα πιο κρίσιμα συναισθήματά του; ποιο είναι το πιο σημα-
ντικό πράγμα που λέει; ποια είναι η πιο σπουδαία πράξη του; πώς είναι οι σχέσεις του 
με τους άλλους; τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτόν; τι δεν σου αρέσει; τι σου θυμίζει 
και γιατί; κ.λπ.). Εναλλακτικά, έβαλαν τον ήρωα στην ανακριτική καρέκλα, διατυπώ-
νοντάς του κατάλληλες ερωτήσεις. Χαρτογράφησαν τη ζωή του ήρωα: γραφική παρου-
σίαση των σπουδαιότερων γεγονότων, των προσώπων, των χώρων που σχετίζονταν με 
τη ζωή του, ή, εναλλακτικά, κατέγραψαν σημαντικά γεγονότα από τη ζωή του (καλές 
και κακές αναμνήσεις, σημαντικά μέρη που επισκέφθηκε, σπουδαίοι άνθρωποι που συ-
νάντησε, γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή του κ.λπ.). Επίσης, παρακολούθησαν την εξέ-
λιξή του στο έργο και, τέλος, παρενέβησαν στο έργο τροποποιώντας την εξέλιξή του 
(αλλάζει το έργο;). Συζήτησαν για τους ήρωές τους και εξήγησαν γιατί οι ίδιοι συνδέ-
ονται με αυτούς (μοιάζουν; είναι διαφορετικοί;).  

3ο δίωρο: «Πες το μ’ ένα τραγούδι» ή «Δείξ’ το με έναν πίνακα». Οι συμμετέχοντες/ου-
σες επέλεξαν ένα τραγούδι (μια μουσική ή έναν πίνακα που τους άρεσε), το περιέγρα-
ψαν (πώς είναι η μουσική του; τι λένε τα λόγια του; ποια διάθεση δημιουργεί; κ.λπ.) 
αιτιολόγησαν την επιλογή τους και την συνέδεσαν με συγκεκριμένα περιστατικά της 
ζωής τους. Αντάλλαξαν τέλος τα τραγούδια τους. 

4η ημέρα  

1ο τρίωρο: Εργαστήριο με θέμα «Ένα πρόσωπο, ένα αντικείμενο, ένας τόπος, ένα γε-
γονός: ψηφιακές ιστορικές αφηγήσεις». Οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να δη-
μιουργήσουν, χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα αυτήν τη φορά, μία αφήγηση για ένα 
διάσημο πρόσωπο, ένα μνημείο, ένα γεγονός, μια προσωπική εμπειρία.  

Έχοντας στη διάθεσή τους μια gallery εικόνων και αφού ο καθένας επέλεξε μία από 
αυτές, έγραψε το σενάριο και στη συνέχεια το εμπλούτισε με μουσική, άλλα ηχητικά 
εφέ, εικόνες, κινούμενα σχέδια και video ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Έμφαση δόθηκε 
στη χρήση της φωνής, επειδή έτσι ενθαρρύνεται μια αίσθηση ατομικότητας και προ-
σωπικής κτήσης της δημιουργίας. Χρησιμοποιήθηκαν βιβλιοθήκες εικόνων και clipart, 
εργαλεία επεξεργασίας εικόνων, βιβλιοθήκες ήχων, εργαλεία εγγραφής και επεξεργα-
σίας ήχων, εργαλεία δημιουργίας comics, εργαλεία δημιουργίας απλών και σύνθετων 

969

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



video, όλα λίγο-πολύ γνωστά στους συμμετέχοντες/ουσες από προηγούμενα σεμινά-
ρια. Οι δημιουργίες αναρτήθηκαν σε έναν ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων. 

2ο τρίωρο: Θεατρικό παιχνίδι (βιωματικό εργαστήριο) 

 

Εικόνα 1: Θεατρικό παιχνίδι 

Αποτελέσματα 

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο επιμορφωτικό σεμινάριο είχαν αναλάβει την υποχρέωση, 
σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες που είχαν οριστεί από την Περιφερειακή Δι-
εύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας, να εφαρμόσουν στη σχολική 
τάξη, είτε στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων είτε αυτοτελώς, τις μεθόδους και 
τις τεχνικές επί των οποίων επιμορφώθηκαν και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις 
τους. Επίσης, συγκέντρωσαν το υλικό που παρήχθη από τους μαθητές. 

Τα συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, εκπαιδευτικών και μαθη-
τών, και τα έργα που παρήχθησαν και από τις δύο ομάδες ήσαν τόσο ενθαρρυντικά, 
ώστε η δράση σε επίπεδο τάξης συνεχίζεται μέχρι σήμερα (μόνον όμως στο Γυμνάσιο) 
με εξαιρετικά αποτελέσματα, παρόλο που το μητρικό πρόγραμμα inter+ έχει διακοπεί. 
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Παράρτημα 

Άσκηση 1 (αναφέρεται στο 2ο-3ο δίωρο της 1ης ημέρας) 

Γράφουμε την αυτοβιογραφία μας (αληθινή ή πλαστή). Μπορούμε να περιλάβουμε 
στοιχεία όπως: το πιο ενδιαφέρον ταξίδι μας, το καλύτερο δώρο που μας έκαναν, ο 
σημαντικότερος άνθρωπος που γνωρίσαμε, η πιο επικίνδυνη περιπέτειά μας, η πιο α-
στεία περιπέτειά μας, η πιο αμήχανη στιγμή μας κ.λπ. 

Άσκηση 2 (αναφέρεται στο 1ο-2ο δίωρο της 2ης ημέρας) 

Γράφουμε την αυτοβιογραφία μας, ή τη βιογραφία ενός άλλου προσώπου, αυτήν την 
φορά σε συσχετισμό με γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία του χωριού μας, της πό-
λης μας, της χώρας μας ή του κόσμου. Η αφήγησή μας μπορεί να ξεκινάει με τον χρόνο 
και να απλώνεται σε δύο στήλες. Διαλέγουμε 3-5 αξιομνημόνευτες στιγμές. 

Άσκηση 3 (αναφέρεται στο 1ο-2ο δίωρο της 3ης ημέρας και διευκολύνει το 1ο τρίωρο 
εργαστήριο της 4ης ημέρας) 

Σε έναν λογοτεχνικό ή ιστορικό χαρακτήρα: 

 Να επισημάνετε τις λέξεις που μπορούν να προσδιορίσουν την εξωτερική εμφάνιση 
και τον εσωτερικό-υπαρξιακό κώδικα του χαρακτήρα, όπως αυτές παρουσιάζονται από 
την εξέλιξη της δράσης στο λογοτεχνικό κείμενο) ή από την πορεία της ζωής του.  

 Να επισημάνετε σταθερά επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που αποδίδονται σε 
έναν χαρακτήρα και να τις διακρίνετε από αντιδράσεις της στιγμής. 

 Να ετοιμάσετε ένα διάγραμμα που να απεικονίζει τον ρόλο και τις σχέσεις των 
προσώπων που συνδέονται με τον κεντρικό χαρακτήρα (εννοιολογικός χάρτης, γενεα-
λογικό δέντρο κ.λπ.).  
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 Να ερευνήσετε το ιστορικό/κοινωνικό πλαίσιο που προσδιορίζει την ιδεολογική ε-
ξέλιξη του χαρακτήρα σε σχέση με ένα κεντρικό προβληματισμό (κοινωνικό φαινό-
μενο, συνηθισμένη πρακτική κ.λπ.). Μπορείτε, επίσης, να αναζητήσετε στο διαδίκτυο 
και να παρουσιάσετε φωτογραφικό υλικό το οποίο να απεικονίζει ιστορικά γεγονότα 
που σχετίζονται με τη ζωή του χαρακτήρα, καθώς και πληροφορίες για φιλοσοφι-
κές/πολιτικές/κοινωνικές ιδέες που εκφράζει ο συγκεκριμένος χαρακτήρες.  

 Να αναζητήσετε εικόνες των υλικών στοιχείων της καθημερινότητας (ενδυμασία, 
εργαλεία κ.λπ.) της εποχής στην οποία έζησε ο χαρακτήρας. Με το υλικό αυτό και με 
τη βοήθεια του προγράμματος Picasa, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λεύκωμα φωτο-
γραφιών που να οπτικοποιεί τη ζωή του συγκεκριμένου χαρακτήρα.  

 Να αναζητήσετε τα αίτια της εξέλιξης ενός χαρακτήρα και την επίδραση της αλλα-
γής στα πρόσωπα που τον περιβάλλουν.  

 Να δημιουργήσετε ένα debate ανάμεσα σε χαρακτήρες με αντίθετους αξιακούς κώ-
δικες. 

 Να ετοιμάσετε το βιογραφικό σημείωμα του χαρακτήρα. 

 Να γράψετε μερικές σελίδες ημερολογίου ή επιστολές όπως θα μπορούσε να τις 
έχει γράψει ο χαρακτήρας. 

 Να δημιουργήσετε για τον χαρακτήρα ένα φανταστικό προφίλ στο fakebook 
(http://www.classtools.net/FB/home-page) και να το εμπλουτίσετε κατάλληλα με φρά-
σεις, φωτογραφίες, τραγούδια, links κ.λπ.. 

 Να δημιουργήσετε μια ψηφιακή ιστορία η οποία μπορεί να πάρει τρεις μορφές: α) 
Ο αφηγητής επικεντρώνει σε έναν χαρακτήρα και ξετυλίγει την ιστορία του, δίνοντας 
έμφαση στη σχέση που αναπτύσσει ως αναγνώστης μαζί του (γιατί του αρέσει ή γιατί 
τον βρίσκει ενδιαφέροντα, αν τον εμπνέει, αν ταυτίζεται).  

β) Αφηγητής είναι ο ίδιος ο λογοτεχνικός χαρακτήρας, ο οποίος λέει την ιστορία του 
σε πρώτο πρόσωπο.  

γ) Εναλλακτικά, η ψηφιακή ιστορία μπορεί να αναφέρεται στη σχέση ανάμεσα σε δύο 
χαρακτήρες, λ.χ. μια ιστορία αγάπης, μια ιστορία ανάμεσα σε δυο αδέλφια, δυο φίλους 
κ.λπ. 
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Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ KA1 έχουν τη δυ-
νατότητα να επιμορφωθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποκτώντας πολύτιμες γνώ-
σεις και δεξιότητες, χρήσιμες για την προσωπική τους ανέλιξη αλλά και για την ποιο-
τική αναβάθμιση του σχολείου τους. Καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας του όλου εγ-
χειρήματος, ώστε να έχει θετικό και με διάρκεια αντίκτυπο σε άτομα και ομάδες, απο-
τελεί η πολυδιάστατη διάχυση των σχετικών δράσεων καθώς και η γόνιμη αξιολόγηση 
της διάχυσης και του αντίκτυπού του σε κάθε στάδιο εξέλιξής του. Σημαντικό ρόλο 
τόσο στην επιτυχή έκβαση του σχεδίου όσο και στην αφομοίωση των θετικών στοι-
χείων που προκύπτουν από την υλοποίησή του παίζει και η κουλτούρα του σχολείου 
που μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά  στην όλη διαδικασία. Στην παρούσα ανα-
κοίνωση αρχικά εξετάζουμε θεωρητικά τα περί διάχυσης, αντίκτυπου και αξιολόγησης 
των προγραμμάτων Erasmus+ και στη συνέχεια παραθέτουμε τα αποτελέσματα που 
είχε η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου στο σχολείο μας σε σχέση με τις προαναφερ-
θείσες παραμέτρους. 

Λέξεις-Kλειδιά: Erasmus+, Erasmus+ KA1, διάχυση, αντίκτυπος, αξιολόγηση 

Εισαγωγικά: Περί διάχυσης, αντίκτυπου και αξιολόγησης                                               
των προγραμμάτων Erasmus+ 

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το  πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκ-
παίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που υλοποιείται την περίοδο 
2014-2020 (Βλ. σχετικά European Commission, 2017). Για να θεωρηθεί ολοκληρω-
μένο και επιτυχημένο ένα πρόγραμμα Erasmus+ απαιτείται η διάχυση των αποτελε-
σμάτων των σχεδίων κινητικότητας που περιλαμβάνει. Η διάχυση των προγραμμάτων 
Erasmus+ συνίσταται από τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχε-
δίου. Η διάδοση είναι μια προγραμματισμένη διαδικασία παροχής πληροφόρησης που 
αφορά στα αποτελέσματα προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε βασικούς εμπλεκομέ-
νους. Η αξιοποίηση είναι η προγραμματισμένη διαδικασία μεταφοράς των επιτυχών 
αποτελεσμάτων στους κατάλληλους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και η  
προτροπή των τελικών χρηστών να τα υιοθετήσουν και να τα εφαρμόσουν. Από τα 
παραπάνω προκύπτει ότι η διάδοση και η αξιοποίηση είναι έννοιες διακριτές αλλά με 
στενή συνάφεια. Η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των σχεδίων κινη-
τικότητας συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπού του, δηλαδή της επιρροής 
που έχει τελικά η δραστηριότητα στα άτομα και στους οργανισμούς, στις πρακτικές και 
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στα συστήματα. Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι άμεσος ή έμμεσος, προσδοκώμενος ή 
περιστασιακός (European Commission, 2017, σ. 367. Βλ. και Godbert, 2015, σ. 6).  

Τα παραπάνω βασικά δομικά στοιχεία –τη διάχυση και τον αντίκτυπο– των προγραμ-
μάτων Erasmus+ ακολουθεί η αξιολόγησή τους, δηλαδή η με συλλογή, επεξεργασία 
και συγκριτική μελέτη δεδομένων διαδικασία κρίσης των σχετικών δραστηριοτήτων 
με στόχο την αξιοποίησή τους στη λήψη αποφάσεων για ανατροφοδότηση και βελτί-
ωση. Γενικά, η αξιολόγηση ακολουθεί κάθε φάση και δραστηριότητα διάχυσης και α-
ντίκτυπου και –ως αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση– γίνεται σε κάθε στά-
διο της διαδικασίας υλοποίησης ενός προγράμματος Erasmus+ στα σχολεία. Για να 
είναι επιτυχημένη μια αξιολόγηση θα πρέπει να έχουν οριστεί εξαρχής συγκεκριμένες 
σχετικές διαδικασίες που να μετριούνται με αντίστοιχους δείκτες. Ας έχουμε υπόψη 
βέβαια πως συχνά στα σχολεία γίνονται και άτυπες αξιολογήσεις (λ.χ. σε φιλικές συ-
ζητήσεις) που δεν πρέπει να υποτιμώνται, εφόσον δίνουν άμεσα χρήσιμες ανατροφο-
δοτήσεις και οπτικές που απορρέουν από πολύτιμες προσωπικές εκτιμήσεις, και εμπει-
ρίες. 

Διάχυση - Αντίκτυπος - Αξιολόγηση: έννοιες αλληλένδετες 

Η διάχυση, ο αντίκτυπος καθώς και η αξιολόγησή τους υφίστανται από το αρχικό στά-
διο υλοποίησης ενός ευρωπαϊκού σχεδίου σε σχολείο και τις διεργασίες που επιτελού-
νται τότε (ανίχνευση αναγκών σχολικής μονάδας, επιθυμία για ευρωπαϊκή επιμόρφωση 
που οδηγεί στην ανεύρεση και διατύπωση θέματος, συγκρότηση ομάδας εκπαιδευτι-
κών, συγγραφή της αίτησης κτλ.). Στη συνέχεια, συμβαδίζουν/ ακολουθούν κάθε στά-
διο του σχεδίου, καθώς και την ολοκλήρωσή του.  

Η διάχυση παράγει αντίκτυπο (αποτελέσματα), ο αντίκτυπος αυτός με τη σειρά του 
απαιτεί νέα διάχυση σε ανώτερο, πιο εμπλουτισμένο επίπεδο κτλ. Και σε κάθε τι απαι-
τείται αξιολόγηση. Πρόκειται για μια εξελισσόμενη δυναμική διαδικασία της οποίας 
κάθε στάδιο μοιάζει με το προηγούμενο, αποτελεί στην ουσία επανάληψή του με δια-
φοροποιημένες βέβαια εκφάνσεις. Δεν πρέπει βέβαια να έχουμε κατά νου για τη διαδι-
κασία αυτή ένα σχήμα μιας απλής συνέχειας / επανάληψης, αλλά ένα σχήμα με σπει-
ροειδή μορφή. Με άλλα λόγια: αρχικά γίνεται διάχυση (και αξιολόγησή της) και υπάρ-
χει αντίκτυπος (και αξιολόγησή του) που επιφέρουν κάποια αποτελέσματα και δη-
μιουργούν μια νέα σχολική πραγματικότητα. Πάνω σε αυτή τη νέα πραγματικότητα 
αλλά και σε όσα καινούρια δεδομένα ορίζει το σχέδιο να πραγματοποιηθούν, δομείται 
εκ νέου διάχυση (και αξιολόγησή της) και ένας νέος αντίκτυπος (και αξιολόγησή του) 
και ούτω καθεξής… Με άλλα λόγια, το υφιστάμενο σύστημα μπαίνει σε μια φάση αλ-
λαγής και η συνοχή του αποκαθίσταται ξανά σε  ανώτερο επίπεδο. Εν κατακλείδι, η 
διάχυση και ο αντίκτυπος είναι δύσκολο να διαχωριστούν. Ένα ερώτημα που προκύπτει 
από τις προηγούμενες διαπιστώσεις αφορά το ποιο  από τα δύο αυτά στοιχεία, η διά-
χυση ή ο αντίκτυπος, προηγείται στη διάσταση του χρόνου. Για να απαντηθεί αυτό το 
ερώτημα, χρειάζεται να λάβουμε υπόψη  τη συγκεκριμένη φάση του σχεδίου που ε-
στιάζουμε κάθε φορά, καθώς και τη συγκεκριμένη ομάδα αναφοράς που εμπλέκεται 
στις σχετικές δράσεις.  
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Μερικές ακόμη διαπιστώσεις: 
• Όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στον αρχικό πυρήνα –την ομάδα των εκπαιδευτικών 
που επιμορφώνονται– τόσο πιο έντονα λαμβάνουν χώρα τα σχετικά με τη διαδικασία 
διάχυση-αντίκτυπος, ενώ όσο απομακρυνόμαστε και προχωράμε προς τα έξω τόσο ε-
ξασθενίζουν.  
• Η διαδικασία διάχυση-αντίκτυπος-αξιολόγηση ενός σχολικού σχεδίου κινητικότη-
τας στο πλαίσιο προγράμματος  Erasmus+ πρέπει να πραγματοποιείται συστηματικά 
και με βάση τον ανάλογο σχεδιασμό των σχολείων, από τη φάση της σύνθεσης της 
αίτησής τους με τις αντίστοιχες ομάδες-στόχους: καθηγητές, μαθητές, γονείς και κηδε-
μόνες, διοικητικές αρχές εκπαίδευσης, γειτονιά, φορείς τοπικής κοινωνίας κτλ. και σε 
τρία επίπεδα: (α) εντός της σχολικής μονάδας, (β) σε επίπεδο τοπικής  –εκπαιδευτικής 
και μη– κοινότητας, και (γ) προς την ευρύτερη –εκπαιδευτική / επιστημονική και μη– 
κοινότητα / κοινωνία 
• Οι δράσεις διάχυσης είτε αποτελούν κοινές πρακτικές –οι οποίες όμως υλοποιούνται 
με διαφορετικό τρόπο– για τα σχολεία που μετέχουν σε προγράμματα Erasmus+ είτε 
απορρέουν από την ιδιαίτερη ταυτότητα των συμμετεχόντων και σχετίζονται άμεσα με 
την ιδιαίτερη κουλτούρα κάθε σχολικής μονάδας. 
• Στην επιτυχία της διαδικασίας διάχυση-αντίκτυπος-αξιολόγηση ενός σχολικού σχε-
δίου κινητικότητας στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ συμβάλλουν ουσιαστικά α-
φενός η οικοδόμηση των  σχετικών δράσεων σε προηγούμενες εμπειρίες σε ατομικό 
(λ.χ. ιδιαίτερα ταλέντα, ενδιαφέροντα) ή συλλογικό επίπεδο (λ.χ. θεατρική ή μουσική 
παράδοση σε ένα σχολείο), οι οποίες να αξιοποιούνται και να εμπλουτίζονται από την 
ευρωπαϊκή εμπειρία και αφετέρου το υποστηρικτικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί-
ται από μια σχολική κουλτούρα που προωθεί τις συνεργατικές διαδικασίες και είναι 
θετική στην καινοτομία.  

 
Ο ρόλος της σχολικής κουλτούρας 

Οι προηγούμενες διαπιστώσεις μάς οδηγούν να σταθούμε περισσότερο στα σχετικά με 
τη σχολική κουλτούρα και τον ρόλο που μπορεί να παίξει στην επιτυχημένη ή μη διά-
χυση των σχεδίων κινητικότητας Erasmus+ στα σχολεία. Η κουλτούρα ενός σχολείου 
προκύπτει από συνδυασμό συνειδητών και ασυνείδητων οπτικών, αξιών, αλληλεπιδρά-
σεων και πρακτικών, σε βαθμό που σχετίζεται με τον τρόπο που λειτουργούν μαθητές, 
γονείς και εκπαιδευτικοί, την κοινότητα που το περιβάλλει και τις πολιτικές που διέ-
πουν τον τρόπο που λειτουργεί. Η σχολική κουλτούρα που υποστηρίζει επιτυχημένα 
δράσεις διάχυσης και αντίκτυπου ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρέπει: 

• να είναι δεκτική στην καινοτομία. Και αυτό με την προοπτική ότι αυτή η καινοτο-
μία: (α) προκύπτει ως ανταπόκριση σε εσωτερικές ανάγκες και εξωτερικές απαιτήσεις, 
(β) υλοποιείται από το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με ανάλογες γνώσεις και θετική 
διάθεση, (γ) ακολουθεί κατάλληλο και ευέλικτο σχεδιασμό, και (δ) χαρακτηρίζεται από 
διάρκεια και συνέχεια, ώστε να έχει σταθερά αποτελέσματα σε βάθος χρόνου και να 
αποτελεί μια βαθμιαία εξελισσόμενη δυναμική διαδικασία (Παπαδημητρίου, 2016, 
σσ.15-39). 
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• να προάγει τη συνεργασία ως σύμπραξη ατόμων και ομάδων για την επίτευξη κοι-
νών στόχων με συνειδητή εθελοντική επιλογή. Μιλάμε εδώ για τη «νοητική και συναι-
σθηματική δέσμευση ανθρώπων που συμμετέχουν σε ομάδες», μέσα από την οποία εν-
θαρρύνονται «να συνεισφέρουν στους ομαδικούς στόχους και να μοιράζονται την ευθύνη 
των ενεργειών τους» (Καμπουρίδης, 2002, σ. 55. Βλ. και Μαυρογιώργος, 1999, σ.103). 
Άλλωστε, μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις οι εκπαιδευτικοί σταδιακά συνει-
δητοποιούν ότι χρειάζεται να υπάρχει συντονισμός, προκειμένου να προάγονται οι μα-
θησιακοί στόχοι. Αυτό προϋποθέτει την αμοιβαία παροχή βοήθειας και την ανάπτυξη 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων και θετικών διαπροσωπικών σχέσεων. Έτσι, θα δημιουρ-
γηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε τα αποτελέσματα της διάχυσης να απλωθούν σε όλα τα 
υποσυστήματα του σχολικού οργανισμού (ανθρώπους, δομή, κουλτούρα, διοίκηση) και 
να συμβάλλουν στην ολιστική ανάπτυξή του. 
• να χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, ιδιότητα που οδηγεί σε ένα σχολείο ανοιχτό 
προς την ελληνική και ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα και γενικότερα την κοινω-
νία. Άλλωστε, το σχολείο θεωρείται ως ένα ζωντανό, ανοικτό κοινωνικό σύστημα το 
οποίο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον,  διαμορφώνοντας 
μια δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 
• να καλλιεργεί υψηλές προσδοκίες και ισχυρό αίσθημα ταυτότητας. Οι υψηλές προσ-
δοκίες που απορρέουν από μια καλή αυτοεικόνα των ατόμων αλλά και της σχολικής 
μονάδας στο σύνολό της, οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα και πιο επιτυχημένη 
διάχυση και αντίκτυπο.  

Εν κατακλείδι, αυτού του τύπου η σχολική κουλτούρα υποστηρίζει επιτυχημένα δρά-
σεις διάχυσης και αντίκτυπου ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ στη συνέχεια αφομοιώ-
νει και ενσωματώνει πιο αποτελεσματικά όσα εισρέουν από τα σχέδια κινητικότητας. 

Η υλοποίηση του Erasmus+ KA1 σχεδίου του σχολείου μας 

Στο σχολείο μας κρίναμε αναγκαία την οργανωμένη και συστηματική επιμόρφωση ο-
ρισμένων καθηγητών μας σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις σχετικά με στρατηγικές δια-
χείρισης της τάξης, εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική ζωή, δημιουργία ελκυστικού 
μαθησιακού περιβάλλοντος και ενεργοποίησης των μαθητών και μέσω της χρήσης 
νέων τεχνολογιών. Με αυτή τη στόχευση διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη συμμετοχή έξι 
εκπαιδευτικών στη δράση ΚΑ1: «Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής 
Εκπαίδευσης», η οποία προσφέρει σε εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να επιμορφωθούν 
σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και να βιώσουν νέες μαθησιακές εμπειρίες. Η πρότασή 
μας ήταν για ένα διετούς διάρκειας (2015-17) πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Βελτίωση 
δεξιοτήτων για την υποστήριξη καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική πράξη».  Το 
σχέδιο που προτείναμε εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και 
εμείς προχωρήσαμε στην υλοποίησή του. Συγκεκριμένα:  

• Η πρώτη μετακίνηση με θέμα «New Initiatives in Teaching, Learning and Class-
room Management» πραγματοποιήθηκε στο Bath της Αγγλίας. Εκεί, οι εκπαιδευτικοί 
που μετείχαν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον τρόπο λειτουργίας των 
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σχολείων στην Αγγλία και τις μεθόδους διδασκαλίας που χρησιμοποιούν για τη διαχεί-
ριση των κρίσεων στην τάξη τους. 
• Η δεύτερη μετακίνηση με θέμα «Effective Use of ICT in Education» έγινε στην Κων-
σταντινούπολη και αφορούσε τη χρήση  της διαδικτυακής πλατφόρμας moodle για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση σεναρίων διδασκαλίας με ασύγχρονη και εξ αποστάσεως 
επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές.  
• Η τρίτη μετακίνηση με θέμα «Using educational games in order to enhance learn-
ers’ motivation» πραγματοποιήθηκε  στο Όσλο της Νορβηγίας και αφορούσε την κινη-
τοποίηση των μαθητών και την εμπλοκή τους στις μαθησιακές διαδικασίες μέσω της 
ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού παιχνιδιού.  
• Η τέταρτη μετακίνηση με θέμα «Action Methods Improving Motivation and Quality 
in the Learning Environment» πραγματοποιήθηκε στο Cavtat της Κροατίας και αφο-
ρούσε την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης σχολικής τάξης και θετικής ενίσχυσης 
των  μαθητών με χρήση και εκπαιδευτικού παιχνιδιού. 

Για κάθε κινητικότητα ρυθμίστηκαν θέματα μετακίνησης, διαμονής και ασφάλειας για 
τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, έγιναν οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέρ-
γειες, ενώ έγινε προετοιμασία σχετικά με τη θεματολογία κάθε σεμιναρίου. Άλλωστε, 
η προετοιμασία για μια κινητικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία 
της.  

Δράσεις διάχυσης και αντίκτυπου  του σχεδίου Erasmus+ ΚΑ1 του σχολείου μας 
 

Στη συνέχεια αναφέρονται επιγραμματικά δράσεις διάχυσης και αντίκτυπου  που υλο-
ποιήθηκαν στο πλαίσιο του προαναφερόμενου σχεδίου Erasmus+ ΚΑ1 του σχολείου 
μας. Οι δράσεις αναφέρονται μαζί, εφόσον σύμφωνα με τη θεωρητική μας τοποθέτηση 
οι δύο συνιστώσες αποτελούν συνέχεια η μία της άλλης: 
• Ενημερώσεις και ενδοσχολικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών. 
• Σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών σεναρίων, λ.χ. με τη χρήση της 

διαδικτυακής πλατφόρμας moodle για εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία 
των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. 

• Εισαγωγή εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, λ.χ. «Το κυνήγι 
του θησαυρού», το διαδικτυακό παιχνίδι «Kahoot» κ.ά. 

• Παρεμβάσεις στον σχολικό χώρο, λ.χ. με τη διαμόρφωση της αίθουσας «Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης» και της αίθουσας «Erasmus+». 

• Υλοποίηση της δράσης «Ημέρα Μαθηματικών και Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού» που  
δραστηριοποιεί συνολικά τη σχολική μονάδα.  

• Εισηγήσεις σε συνέδρια και εμψυχώσεις εργαστηρίων με σχετικά θέματα από εκ-
παιδευτικούς που μετείχαν στις κινητικότητες Erasmus+ (λ.χ. Αρβανίτη, Κωστα-
ρής & Παπαδημητρίου, 2017).  

• Διοργάνωση ημερίδων στο σχολείο μας, όπως η ημερίδα «Το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η Παιδαγωγική της Χαράς στην πράξη» και  δύο 
ημερίδες παρουσίασης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus+. 

• Δημοσιεύματα στο σχολικό περιοδικό. 
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• Δημοσίευση άρθρου στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Educational Technology 
& Society Journal (Kostaris, Sergis, Sampson, Giannakos & Pelliccione, 2017). 

• Συμμετοχή στη συγγραφή βιβλίων, σε συλλογικούς τόμους (όπως τα Κωσταρής & 
Κατσά, 2016 και Παπαδημητρίου & Δασκαλάκη, 2016). 

• Συμμετοχή σε δράσεις ανατροφοδότησης προς τους φορείς υποδοχής με τη δημιουρ-
γία σχετικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Αξιολόγηση της διάχυσης και του αντίκτυπου του σχεδίου μας 

Εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση της διάχυσης και του αντίκτυπου του σχεδίου κινητικότητάς μας  πραγ-
ματοποιήθηκε με διάφορες μεθόδους και εργαλεία. Οι μετρήσεις αφορούσαν ποσοτικά 
αλλά και ποιοτικά στοιχεία. Τα αποτελέσματά τους έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε ενι-
σχυτικές ή διορθωτικές κινήσεις που υλοποιούσαμε κατά περίπτωση. Χρησιμοποιή-
σαμε ως βασικό εργαλείο αξιολόγησης το ημερολόγιο, το περιεχόμενο του οποίου α-
φορούσε οτιδήποτε σημαντικό και αξιόλογο καταγραφής. Επίσης, σχεδιάστηκαν ερω-
τηματολόγια και δόθηκαν προς συμπλήρωση σε μαθητές που μετείχαν στις σχετικές 
δράσεις και σε εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν τις ημερίδες ή τα βιωματικά ερ-
γαστήρια. Παράλληλα, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική αξιολόγηση της 
διαδικασίας διάχυσης-αντίκτυπου του σχεδίου μας: 

• πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα αλλά και των 
υπόλοιπων εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας με σκοπό την αποτίμηση και την 
αξιολόγηση των δράσεων.   
• εφαρμόστηκε η επιτόπια παρατήρηση μέσω εκπαιδευτικών που έπαιζαν τον ρόλο 
του επισκέπτη-παρατηρητή. Συνάδελφοι της ίδιας ειδικότητας και αργότερα και από 
διαφορετικές ειδικότητες παρευρίσκονταν σε διδασκαλίες άλλων καθηγητών και αξιο-
λογούσαν τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και τεχνικές διαχείρισης τάξης. 
• έγινε καταγραφή και στατιστική ανάλυση στοιχείων. Για παράδειγμα, για να αξιο-
λογήσουμε τον βαθμό ενσωμάτωσης των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μαθησιακή 
διαδικασία, καταγράψαμε και επεξεργαστήκαμε στοιχεία για τον αριθμό των εκπαιδευ-
τικών που δημιούργησαν ή χρησιμοποίησαν εκπαιδευτικά παιχνίδια στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας τους.  

Συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δράσεων διάχυσης-αντίκτυπου 

Κάποιες από τις δράσεις αποδείχθηκαν πολύ επιτυχημένες και είχαν άμεσο  αντίκτυπο 
μέσα και έξω από το σχολείο (όπως οι ημερίδες που οργανώσαμε, τις οποίες παρακο-
λούθησαν αρκετοί εκπαιδευτικοί και από άλλα σχολεία). Άλλες δράσεις συνάντησαν 
μικρότερη ανταπόκριση και η διάχυση-αντίκτυπός τους εξελίχθηκε με αργότερους ρυθ-
μούς (όπως η εισαγωγή της διαδικτυακής πλατφόρμας moodle στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, η χρήση της απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις και μεγαλύτερη προσπάθεια 
από τους εκπαιδευτικούς). Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση της υλοποίησης των δρά-
σεών μας μάς βοήθησε να εκτιμήσουμε ρεαλιστικά την κατάσταση και να 
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προχωρήσουμε σε ανάλογη προσαρμογή των ενεργειών μας. Σε γενικές γραμμές πά-
ντως μέσα από την αξιολόγηση των δράσεων διάχυσης-αντίκτυπου του σχεδίου 
Erasmus+ ΚΑ1 του σχολείου μας καταλήξαμε πως είχαμε τα παρακάτω θετικά αποτε-
λέσματα:  

• Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στα ευρωπαϊκά επιμορφωτικά σεμινάρια είχαν 
την ευκαιρία να μάθουν νέες, καινοτόμες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης 
της τάξης. Επίσης, βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στη χρήση ΤΠΕ, προκειμένου να 
εισάγουν στη διδακτική πράξη καινοτόμα διδακτικά σενάρια που σε ορισμένες περι-
πτώσεις περιλάμβαναν και ψηφιακά ή συμβατικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. Επίσης, οι 
εκπαιδευτικοί ενίσχυσαν τη δυνατότητα προσαρμογής του σε νέα περιβάλλοντα με δια-
φορετική κουλτούρα, γνωρίζοντας τις αντιλήψεις και τις στάσεις συναδέλφων άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών και μελετώντας από κοντά τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων 
τους. Παράλληλα, ανέπτυξαν επικοινωνιακές δεξιότητες, μέσα από τη γόνιμη αλληλε-
πίδραση με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, με τους οποίους δόμησαν σχέσεις 
συνεργασίας. Η εφαρμογή του προγράμματος αποτέλεσε μια ευκαιρία προσωπικής α-
νέλιξης και καλλιέργειας  των εκπαιδευτικών, συντελώντας παράλληλα στην «επαγ-
γελματική τους ανάπτυξη», όπως προσδιορίζει τη διαδικασία επαγγελματικής ωρίμα-
σης του εκπαιδευτικού ο M. Fraut (1977). Μια διαδικασία, δηλαδή, μέσω της οποίας 
οι εκπαιδευτικοί ανακαλύπτουν νέες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, ενώ σταδιακά  
αναλαμβάνουν νέους ρόλους. 
• Τέλος, το σχολείο μας απέκτησε περισσότερο ευχάριστους και λειτουργικούς χώ-
ρους που αντανακλούν πιο αποτελεσματικά τη συνεργατική και καινοτόμο κουλτούρα 
που απέκτησε. Από την πλευρά τους οι μαθητές μας ανταποκρίθηκαν θετικά σε ένα 
περισσότερο ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και ενεργοποιήθηκαν αποτελεσμα-
τικά στα μαθήματα αλλά και στις δράσεις συνεργασίας στις οποίες μετείχαν. Επιδιώ-
ξαμε και πετύχαμε σε πολλές περιπτώσεις τη συνειδητή συμμετοχή τους στη διαδικα-
σία της μάθησης και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και 
της συνεργατικής τους διάθεσης.  
 
Γενικότερα, χάρη στο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας κρί-
σιμες παρεμβάσεις οι οποίες  οδήγησαν  σε ριζική αναδιαμόρφωση του τρόπου λει-
τουργίας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών. 
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Περίληψη 
 
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και 
αδελφοποίησης σχολείων, που πραγματοποιήθηκαν στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά με 
σχολεία της Ευρώπης, στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και 
eTwinning, τα τελευταία πέντε σχολικά έτη. Αναφέρονται οι στόχοι των προγραμμά-
των αυτών και καταδεικνύονται οι παραμέτροι οργάνωσης και υλοποίησης των εν λόγω 
προγραμμάτων, καθώς και ο ρόλος των μαθητών, των καθηγητών και των γονέων. Ο 
σκοπός είναι να αποτυπωθούν τα ποικίλα γνωστικά οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές, 
καθώς και η συμβολή των προγραμμάτων αυτών στη διαπαιδαγώγηση των εφήβων ως 
ενηλίκων πολιτών του κόσμου. Τα στοιχεία που θα αναφερθούν προέρχονται από προ-
φορικές μαρτυρίες των μαθητών στην εισηγήτρια, αλλά και από την αποτύπωση των 
απόψεων των μαθητών στον ηλεκτρονικό τοίχο της εφαρμογής padlet.  

Λέξεις-Κλειδιά:ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής μαθητών, eTwinning, πολύ-
πλευρη εκπαίδευση. 

Εισαγωγή- Θεσμικό πλαίσιο 

Το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών 
και αδελφοποίησης σχολείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας, δεν πε-
ριελάμβανε καμία επιδότηση από κάποιο φορέα εντός ή εκτός της χώρας μας. Λειτουρ-
γούσαν αυτόνομα στο πλαίσιο εκπαιδευτικής σύμπραξης- αδελφοποίησης των ενδια-
φερόμενων σχολείων από τις εκάστοτε χώρες. Τέτοιου είδους συνεργασία  σχολείων 
πραγματοποιούνταν μετά από επικοινωνία των ενδιαφερόμενων σχολείων, αποστολή 
πρόσκλησης συνεργασίας από το ένα σχολείο και έγγραφη αποδοχή αυτής από το άλλο 
σχολείο. Ορίζονταν το κοινό θέμα της εργασίας των μαθητών και το χρονικό διάστημα 
συνεργασίας τους, μέσα στο οποίο θα έπρεπε να πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις 
και η φιλοξενία των μαθητών και από τα δύο σχολεία (άρθρο 5 Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-
11 & Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-17). Διαφορετικά, τα προγράμματα ανταλλαγής μαθητών 
συνδυάζονταν με σχετικά προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων ή/και eTwinning 
στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία πραγματοποιούνται μετά το ημερήσιο ωρο-
λόγιο πρόγραμμα (170596/ΓΔ4- 13/10/16, 78852/ΓΔ4- 6/11/15, 167127/Γ7- 15/10/14, 
163790/Γ7- 31/10/13). Τα προγράμματα eTwinning εγκρίνονται από τον σχετικό ε-
θνικό φορέα υποστήριξης που εδρεύει στο Υπουργείο Παιδείας και δίνουν τη δυνατό-
τητα να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας και από τις δύο χώρες με κοινή θεματολογία 
και κοινούς στόχους. Μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα eTwinning, μαθητές και 
εκπαιδευτικοί μαθαίνουν να συνεργάζονται, να καλλιεργούν τον σεβασμό και την εκτί-
μηση της διαφορετικότητας του άλλου, να ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες και να 

981

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



δημιουργούν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας (European Commission, 2014). Σημα-
ντικό είναι ότι τα προγράμματα αυτά μπορούσαν να λειτουργήσουν συνδυαστικά με τα 
προαναφερθέντα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, έτσι ώστε οι μαθητές να 
έχουν την δυνατότητα  να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα twinspace για ασφαλή διαδι-
κτυακή συνεργασία με τους εταίρους τους. 

Σχολεία που συνεργάστηκαν με το Μουσικό Σχολείο Πειραιά 

Μέσα στο παραπάνω θεσμικό πλαίσιο, το Μουσικό Σχολείο Πειραιά πραγματοποίησε 
τέσσερα προγράμματα μαθητικών ανταλλαγών και αδελφοποιήσεων, από το σχολικό 
έτος 2013-14 μέχρι σήμερα. Συμμετείχαν σαραντατρείς μαθητές, από τις τάξεις Γ΄ Γυ-
μνασίου μέχρι και Γ΄Λυκείου. Το μόνο κριτήριο επιλογής τους ήταν η καλή, ως άριστη, 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν: 

1. Με το κρατικό Λύκειο Capriotti στο San Benedetto del Tronto, στην Ιταλία, ειδι-
κευόμενο στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών. 

2. Με το κρατικό Λύκειο Majorana στην Μπολόνια της Ιταλίας, ειδικευόμενο στην 
εκμάθηση των ξένων γλωσσών. 

3. Με το κρατικό Λύκειο Fuerte Nueva στην πόλη El ejido της Αλμερίας στην Ανδα-
λουσία, Ισπανία και 

4. Με το κρατικό Λύκειο Bernat El Ferrer στην πόλη Molins de Rei της Καταλονίας. 

Κριτήρια επιλογής των παραπάνω συνεργατών 

Οι λόγοι που συνέβαλαν στην επιλογή των παραπάνω σχολικών μονάδων ως συνεργα-
τών, βασίζονταν σε ποικίλα κριτήρια. Βασικό κριτήριο ήταν η γεωγραφική τους θέση, 
δηλαδή σε Μεσογειακό κράτος και κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα. Η γεωγραφική 
θέση έδινε το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους μετάβασης των μαθητών στη φιλο-
ξενούσα χώρα, αλλά και των οικείων καιρικών συνθηκών κατά την εκεί διαμονή τους. 
Ένα άλλο κριτήριο επιλογής ήταν το αδελφό σχολείο να έχει συγγενές εκπαιδευτικό 
σύστημα, ώστε να συμπίπτουν το σχολικό ωράριο, τα μαθήματα, η έναρξη και η λήξη 
του σχολικού έτους. Σημαντικό στοιχείο επιλογής της χώρας προορισμού ήταν και το 
θέμα της εργασίας, με το οποίο θα ασχολούνταν οι μαθητές και των δύο κρατών. Για 
αυτό και επιδίωξη ήταν, τουλάχιστον για μια από τις τέσσερις συνεργασίες, το θέμα να 
είναι σχετικό με την μουσική και την ερμηνεία μουσικών έργων από κάθε χώρα σε 
σχετική παράσταση, αντικατοπτρίζοντας το μουσικό χαρακτήρα του σχολείου. Στις υ-
πόλοιπες περιπτώσεις, η θεματολογία ήταν σχετική με μαθήματα της γενικής παιδείας, 
ενδυναμώνοντας το ρόλο των ξένων γλωσσών (αγγλικά και γαλλικά). Λόγω του καλ-
λιτεχνικού χαρακτήρα του σχολείου και των ενδιαφερόντων των μαθητών ενός Μου-
σικού Σχολείου, ένα επιπρόσθετο κριτήριο στην επιλογή του συνεργαζόμενου σχο-
λείου ήταν η ύπαρξη, στο τόπο διαμονής μας, ενός ή περισσότερων σημείων μουσικού 
και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, όπως μουσεία και σπίτια σπουδαίων συνθετών, μου-
σεία με μουσικά όργανα, ιστορικές αίθουσες συναυλιών ιδιαίτερου καλλιτεχνικού εν-
διαφέροντος, μουσεία με εκθέματα σημαντικών ζωγράφων, ή/και κέντρα ελληνικού 
πολιτισμού της διασποράς. 
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Οργάνωση 

Η οργάνωση τέτοιων εγχειρημάτων προϋποθέτει τη συνεργασία όλης της σχολικής κοι-
νότητας, του διευθυντή του σχολείου, των συντονιστών καθηγητών, του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, των μαθητών, των μαθητικών κοινοτήτων, του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων και φυσικά των οικογενειών που θα φιλοξενήσουν τους μαθητές από το συ-
νεργαζόμενο σχολείο του εξωτερικού. Η διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με 
τους συντονιστές εκπαιδευτικούς έκαναν την επικοινωνία και συνέταξαν την σχετική 
αλληλογραφία. Οι υπεύθυνοι καθηγητές, μετά από συζήτηση με τους μαθητές, δη-
μιούργησαν το σχέδιο εργασίας σε συνεργασία με το σχολείο του εξωτερικού. Τέθηκαν 
κοινοί στόχοι και από τα δύο συνεργαζόμενα σχολεία και αναρτήθηκαν στην πλατ-
φόρμα eTwinning του κάθε προγράμματος. Στη συνέχεια οι καθηγητές εισήγαγαν τους 
μαθητές στην πλατφόρμα twinspace, μέσα από την οποία οι μαθητές του ελληνικού 
σχολείου γνώρισαν τους συμμαθητές τους από το συνεργαζόμενο σχολείο. Μέσα από 
αυτή την εκπαιδευτική πλατφόρμα επικοινώνησαν με τους μαθητές της άλλης χώρας, 
δημιούργησαν τις μεικτές ομάδες εργασίας και τέλος ανήρτησαν και τις εργασίες τους. 
Η διαθεματικότητα τέτοιων προγραμμάτων απαιτεί τη συνεργασία καθηγητών του σχο-
λείου από διάφορες ειδικότητες, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
Οι ειδικότητες που συνέβαλαν ήταν των ξένων γλωσσών, φιλόλογοι, πληροφορικής, 
φυσικής αγωγής, μουσικής (πιάνου, βιολιού, ακορντεόν, κιθάρας, μπουζουκιού και πα-
ραδοσιακών κρουστών). Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στις εργασίες των μαθη-
τών περιελάμβανε τα παρακάτω στάδια: 

α) Καταιγισμός ιδεών (brainstorming)  
β) Δημιουργία μεικτών ομάδων εργασίας  (Έλληνες και ξένοι μαθητές μαζί)  
γ) Ανάθεση σε κάθε μία από τις παραπάνω ομάδες μιας ενότητας της ερευνητικής 

εργασίας (project) για επεξεργασία. 
δ) Ορισμός των χρονικών πλαισίων για την επίτευξη των στόχων και την ολοκλή-

ρωση των εργασιών. 
ε) Ανάρτηση των αποτελεσμάτων των εργασιών της κάθε ομάδας στην πλατφόρμα 

twinspace και στο διαδίκτυο (Ματσαγγούρας, 2011). 

Στόχοι 

Οι συνεργασίες με τα παραπάνω σχολεία πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια ειδικής κάθε φορά 
θεματολογίας, με συνεννόηση των δύο πλευρών. Οι στόχοι στους οποίους αποσκοπούσαν 
τα προγράμματα αυτά ήταν οι εξής: 

 Η εμπειρία της επαφής με συνομήλικο άτομο από διαφορετική χώρα, στο πλαίσιο 
της καθημερινής ζωής και των συνηθειών ενός διαφορετικού λαού.  

 Η αφύπνιση συνείδησης, η ανάδειξη εκπαιδευτικών και πολιτισμικών αξιών και η 
δημιουργία πρακτικών δεξιοτήτων (Ψίνα, 2015). 

 Η εκπαίδευση που προσφέρει τα κατάλληλα εφόδια για εύρεση εργασίας σε κάθε 
σημείο του πλανήτη-ανάπτυξη βιογραφικού (Gilleran, et al 2017). 
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 Η απόκτηση καινούργιων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την επικοινωνία και 
τη συνεργατική μάθηση, όπως ορίζουν οι αρχές λειτουργίας κάθε συνεργατικής ε-
ρευνητικής εργασίας (Ματσαγγούρας, 2002). 

 Η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που λαμβάνουν οι μαθητές μέσα στην τάξη, 
όπως η εξάσκηση των ξένων γλωσσών, η χρήση των Τ.Π.Ε., η εμπέδωση ιστορικών 
στοιχείων ή/και στοιχείων ιστορίας τέχνης κ.α. 

 Η επιπλεόν ενασχόληση και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες- web 2.0 (Ράπτης 
& Ράπτη, 2013). 

 Η εκμάθηση πιανιστικών έργων Ελλήνων συνθετών του 20ου αιώνα μέσα από μια 
διαθεματική σκοπιά και η διάδοσή τους στο εξωτερικό (Μπαμπαλή, 2016). 

 Η απόκτηση ειδικών γνώσεων σχετικών με τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική (μέσω 
επισκέψεων σε μουσεία μουσικών οργάνων και συνθετών, σε σπουδαίους συναυ-
λιακούς χώρους, αίθουσες όπερας και κονσερβατόρια), και σχετικών με τις τέχνες 
(μουσεία ζωγράφων, γκαλερί, χώρους και πόλεις σπουδαίας πολιτιστικής κληρονο-
μιάς προστετευόμενες από την UNESCO) (Κόκκινος, κ.α. 2002). 

Υλοποίηση 

Η μετακίνηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε, αφού ακολουθήθηκαν όλες οι διατά-
ξεις της σχετικής νομοθεσίας. Οι μαθητικές κοινότητες συνέβαλαν σημαντικά με την 
οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων για την οικονομική ενίσχυση των συμμμα-
θητών τους, που θα μετακινούνταν στο εξωτερικό, μέσα από χριστουγεννιάτικα μπα-
ζάρ, πώληση μαθητικών ημερολογίων, οργάνωση εκδηλώσεων κ.α. Εκπαιδευτικοί του 
Συλλόγου διδασκόντων βοήθησαν στη φιλοξενία των μαθητών κατά τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου. Συγκεκριμένα, απασχόλησαν τους μαθητές της άλλης χώρας με 
διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια γνώσεων, όταν οι Έλληνες μαθητές παρακο-
λουθούσαν μαθήματα στην τάξη.  

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών πάντα έχουν οι οικογένειες 
που φιλοξενούν τους μαθητές σε κάθε χώρα. Η συμβολή είναι καθοριστική στην άρτια 
οργάνωση και υλοποίηση της φιλοξενίας των μαθητών στην κάθε χώρα. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι γονείς ήταν εκείνοι που επιθυμούσαν να συμμε-
τέχει το παιδί τους σε τέτοιο πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών και για αυτό ήταν ιδιαί-
τερα ενεργοί κατά την εβδομάδα φιλοξενίας των μαθητών του αδελφού σχολείου, στην 
Ελλάδα. Κάποιοι βοήθησαν στην οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών σε αρ-
χαιολογικούς χώρους και σημεία συνάντησης, είτε ως μέλη του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, είτε ατομικά. Κάποιοι άλλοι συμμετείχαν ως συνοδοί και ξεναγοί των φι-
λοξενούμενων σε χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος. Άλλοι οργάνω-
σαν τις βραδιές υποδοχής και αποχαιρετισμού των φιλοξενούμενων μαθητών, έχοντας 
προετοιμάσει παραδοσιακά εδέσματα για να τους προσφέρουν. Ο Σύλλογος Γονέων 
προσέφερε εισιτήρια για τις μετακινήσεις των φιλοξενούμενων μαθητών και καθηγη-
τών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα. Η κινητο-
ποίηση και ο εθελοντισμός των γονέων αποδείχθηκαν οι μεγαλύτεροι παράγοντες υλο-
ποίησης προγραμμάτων τέτοιου χαρακτήρα. 
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Κατά την επίσκεψη στο σχολείο της άλλης χώρας οι Έλληνες μαθητές μας παρουσία-
σαν τις εργασίες τους και παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις των εργασιών από τους 
φίλους τους. Σε κάποιες περιπτώσεις οι έλληνες μαθητές παρευρέθηκαν σε ώρες μαθη-
μάτων στο ξένο σχολείο. Ειδικά στις περιπτώσεις των σχολείων στην Ισπανία και στην 
Καταλονία κάποια από τα μαθήματα ήταν στην αγγλική γλώσσα, γιατί τα σχολεία αυτά 
είναι ενταγμένα σε ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα 
(bilingual school). Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το σχολείο της Ανδαλουσίας, οι 
μαθητές και των δύο χωρών πραγματοποίησαν συναυλία στο θέατρο της πόλης με έργα 
Ελλήνων και Ισπανών συνθετών για πιάνο καθώς και παραδοσιακής μουσικής και των 
δύο χωρών (Μπαμπαλή, 2015). 

Αποτέλεσματα 

Οι μαθητές αποκόμισαν ποικίλες γνώσεις και δεξιότητες από τις εργασίες που εκπόνη-
σαν με μαθητές του συνεργαζόμενου σχολείου και μέσω της επικοινωνίας και της συ-
νύπαρξης με τους συνομηλίκους τους. Οι σημαντικότερες ήταν οι εξής: 

 Ανέπτυξαν τα κριτήρια αξιολόγησης των συνομηλίκων τους, μέσα από τη διαδικα-
σία επιλογής του μαθητή, που φιλοξένησαν στην οικογένεια.  

 Ανέπτυξαν συνεργατικότητα και δημιουργική δράση, ενώ συνειδητοποίησαν την 
έννοια και την σημασία της ομάδας, ως ένα σώμα, μέσα από τις ομαδικές δραστη-
ριότητες που υλοποιήθηκαν σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 Μαθητές και εκπαιδευτικοί διεύρυναν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και απέ-
κτησαν πολύπλευρη γνώση.  

 Συνειδητοποίησαν τις διαφορές και τις ομοιότητες τους με τους μαθητές των άλλων 
χωρών. Έτσι, εμπέδωσαν ότι οι διαφορές μεταξύ των μαθητών αποτελούν θετικές 
πηγές για ανάπτυξη της προσαρμοστικότητάς τους και του αμοιβαίου σεβασμού 
(Δανοχρήστου Καίρη, 2014). Αναφέρεται η γνώμη της μαθήτριας, Ασπασίας, στον 
ηλεκτρονικό τοίχο: «Η αδελφοποίηση των σχολείων είναι κάτι που μένει αξέχαστο 
στην σχολική ζωή κάθε μαθητή, διότι μέσα από αυτή γνωρίζει καινούργια παιδιά 
που αρχικά φαίνονται τόσο διαφορετικά, όμως στην πορεία αυτής της εμπειρίας κα-
ταλήγουν τόσο γνώριμα. Μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι στην ζωή μιας οικογένειας, 
στην κουλτούρα της, τα οποία, πολύ πιθανόν, να διαφέρουν από τα δεδομένα που 
μέχρι τώρα έχεις συνηθίσει!» 

 Συνειδητοποίησαν το ρόλο και τη σημασία των μαθητικών κοινοτήτων που πρέπει 
να λειτουργούν σύμφωνα με το ρητό «ένας για όλους και όλοι για έναν». 

 Εμπέδωσαν γνώσεις που το σχολείο τους παρέχει μέσα στην τάξη σε κάθε μάθημα 
ξεχωριστά, μέσα από το διαθεματικό τρόπο προσέγγισης της διδακτικής διαδικασίας 
(Ματσαγγούρας, 2003). 

 Έμαθαν να χρησιμοποιούν με ευχέρεια το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να κάνουν πα-
ρουσιάσεις (power point), να δημιουργούν και να επεξεργάζονται βίντεο (youtube, 
dailymotion), να δημοσιεύουν τις παρουσιάσεις στο authorstream, να δημιουργούν 
ηλεκτρονική αφίσα στο πρόγραμμα glogster και να γράφουν στον ηλεκτρονικό τοίχο 
padlet (Μπαμπαλή, 2014). 
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 Απέκτησαν ειδικές γνώσεις, που βασίζονται στις αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής 
(Κόκκινος, κ.α. 2002). 

 Απέκτησαν την εμπειρία παρακολούθησης μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα. 
 Αναπτύχθηκαν σχέσεις φιλίας και αλληλοϋποστήριξης, μεταξύ μαθητών διαφορετι-

κής ηλικίας, μέσα στο οικείο σχολικό περιβάλλον, καθώς και σχέσεις φιλίας με μα-
κροπρόθεσμες προεκτάσεις, μεταξύ των μαθητών των δύο συνεργαζόμενων σχο-
λείων και των οικογενειών τους, όπως φαίνεται και από τις μαρτυρίες των μαθητών 
στον ηλεκτρονικό τοίχο padlet. Παρατίθενται λόγια της μαθήτριας, Ζέφης: «Είδαμε 
εικόνες..., γνωρίσαμε ανθρώπους που δε θα ξεχάσουμε ποτέ, και φτιάξαμε φιλίες 
που θα κρατήσουν πολύ πολύ καιρό ακόμα!» και του μαθητή, Πάνου: «...είχα την 
ευκαιρία και τύχη να δω από κοντά μια χώρα που πάντα ήθελα, με τον καλύτερο 
τρόπο...Γνωρίζοντας νέα άτομα, ζώντας μαζί τους, περνώντας αξέχαστες στιγμές, 
δημιουργώντας έτσι τις καλύτερες προδιαγραφές για φιλίες με συνέχεια στο 
χρόνο...». 

 Συνάντησαν τους μαθητές ξανά σε άλλες χρονικές στιγμές εκτός σχολικών προ-
γραμμάτων, είτε ως μαθητές ακόμη, είτε ως ενήλικες πλέον. Ο Πάνος, μαθητής τότε 
Γ΄Λυκείου δηλώνει στον ηλεκτρονικό τοίχο: «...Και από τα πιο σημαντικά, είναι ότι 
ακόμα και τώρα μετά από 4 χρόνια, αυτή η τότε γνωριμία με τον μαθητή που έκανα 
την ανταλλαγή, κατέληξε σε μια ισχυρότατη φιλία».  

 Αναπτύχθηκε στενή φιλία και συνεργασία μεταξύ των καθηγητών από τις δύο συ-
νεργαζόμενες χώρες, γεγονός που αξιοποιείται ακόμη και σήμερα για ανταλλαγή 
παιδαγωγικών πρακτικών και πληροφοριών. 

 Διαμόρφωσαν θετικά αισθήματα αποδοχής, εκτίμησης και σεβασμού απέναντι σε 
διαφορετικές κουλτούρες και κοινωνίες (Gilleran, et al 2017). Παρατίθενται τα λό-
για μαθητών στο padlet. Αλέξανδρος: «Η εμπειρία που ζήσαμε στην Μπολόνια ήταν 
αξέχαστη...Πήραμε μια γεύση απο τον ιταλικό πολιτισμό και την τοπική τους κου-
ζίνα!»- Αιμιλία: «Γενικά ήταν πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Μας δόθηκε η ευκαιρία να 
γνωρίσουμε έναν διαφορετικό πολιτισμό και νέα άτομα». 

 Κατανόησαν τη δική τους ταυτότητα, γλώσσα, έθιμα και γενικά τον πολιτισμό, μέσα 
σε πολυπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα (Gilleran, et al 2017).  

 Ανέπτυξαν την εξωστρέφια σε εσωστρεφείς μαθητές, την αυτοπεποίθηση και την 
αυτοεκτίμηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Έτσι επιτυγχάνεται η ολόπλευρη 
ανάπτυξη του εφήβου ως ύπαρξη- η προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση και 
η συναισθηματική ισορροπία του. (Λεονταρή, 1998).  

 Ο επαγγελματικός προσανατολισμός για τη σπουδή ξένων γλωσσών, σε πανεπιστη-
μιακό επίπεδο, επαγγελμάτων τουρισμού, ξεναγού, διερμηνέα κ.α. Ο Πάνος, φοιτη-
τής της Ιταλικής φιλολογίας, γράφει για την εμπειρία του από το πρόγραμμα ανταλ-
λαγής της Ιταλίας: «...και τον εμπλουτισμό πλέον της καθημερινότητάς μου με δρα-
στηριότητες όχι τόσο κοινές με συνομήλικούς μου, όπως τα ταξίδια σε πολλές χώ-
ρες, η μελέτη ξένων γλωσσών και η ενεργή συμμετοχή μου στον εθελοντισμό σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. Οι εργοδότες σε όλους σχεδόν τους τομείς βλέπουν ευνοϊκά 
την εμπειρία που αποκτά κάποιος, ενώ ζει στο εξωτερικό και τη γνώση που αποκτά-
ται από την επαφή με άλλη γλώσσα και πολιτισμό».  
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 Ισχυροποίησαν το βιογραφικό τους, μέσω της πιστοποίησης συμμετοχής σε τέτοια 
προγράμματα, αλλά και μέσω της εμπειρίας εκτέλεσης μουσικών έργων σε συναυ-
λιακό χώρο, εκτός Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο μαθητής Δημήτρης γράφει στον ηλε-
κτρονικό τοίχο: «Μέσα από αυτή την ιδιαίτερη εμπειρία μου δόθηκε η ευκαιρία να 
γνωρίσω εκπροσώπους της Ελληνικής Κοινότητας της Bologna, καθώς και να παίξω 
κλασσικά έργα για πιάνο μέσα στο μουσείο Ιστορίας στο Palazzo Pepoli di Bologna. 
Ήταν σίγουρα κάτι ξεχωριστό που θα θυμάμαι!». 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, τέτοια προγράμματα προσφέρουν πολλαπλά γνωστικά, εκπαιδευ-
τικά, ψυχολογικά, κοινωνικά και επαγγελματικά οφέλη για τους μαθητές. Ο τότε μα-
θητής, Θάνος, αποτυπώνει αυτό στον ηλεκτρονικό τοίχο: «Μέσα από το πρόγραμμα 
etwinning, ένα παιδί μπορεί να αποκομίσει εμπειρίες και αναμνήσεις που θα του μεί-
νουν για μια ζωή». Επίσης και ο μαθητής, Μάριος, γράφει: «Δεν υπάρχουν λόγια για 
να περιγράψω αυτήν την εμπειρία, είναι σαν μια εικόνα που χίλιες λέξεις δεν φτάνουν 
για να την περιγράψω, απλά μοναδική». Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι δη-
μιουργούν χαμογελαστούς μαθητές, με ενθουσιασμό για μάθηση και δράση, όπως μας 
λέει η μαθήτρια, Ραφαέλα, που γράφει ότι «Ηταν μια αξέχαστη εμπειρία που μας γέμισε 
με γνώσεις και όμορφες αναμνήσεις». Άλλωστε τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες 
μαθαίνουν καλύτερα όταν είναι ευτυχισμένοι (Noddings, 2003). Αφού τα προγράμματα 
αυτά μπορούν να καταφέρουν το συνδυασμό, ευτυχία με εκπαίδευση, αναρωτιέται κα-
νείς ποιος ο λόγος του πρόσφατου εγγράφου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που «παγώνει» τις ανταλ-
λαγές μαθητών μεταξύ σχολείων διαφορετικών κρατών (αρ. πρ. 210317/Η1/30.11.17). 
Για αυτό το λόγο, αξίζει να καταγραφούν οι παρατηρήσεις που έγραψαν οι μαθήτριες 
Ασπασία και Ιφιγένεια στον ηλεκτρονικό τοίχο, αντίστοιχα: «Μακάρι η αδελφοποίηση 
των σχολείων να γίνει ένας βασικός θεσμός τα επόμενα χρόνια» και «Περιμένουμε να 
απολαύσουμε και τις επόμενες αδελφοποιήσεις για να χαραχτούν στην καρδιά μας κι 
άλλες όμορφες στιγμές». Εννοιολογικά, τα λόγια αυτά παραπέμπουν στους ισχυρι-
σμούς της παιδαγωγού και ερευνήτριας Noddings, που γράφει ότι η ευτυχία, ενώ δεν 
είναι ο μοναδικός στόχος της εκπαίδευσης ή της ζωής, αποτελεί κεντρικό στόχο και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια αξιολογική οθόνη μέσω της οποίας να κρίνουμε όλα 
όσα κάνουμε. Αυτού του είδους η αξιολόγηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή των εκπαι-
δευτικών και των μαθητών (Noddings, 2003).  
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Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαί-
δευσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. 

Κωστοπούλου Καλλιόπη 
Εκπαιδευτικός ΠΕ03, Med Επιστήμες Αγωγής 

e-mail: kalkostop@sch.gr 

Μάγκλαρη Μαρία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Med Σπουδές στην Εκπαίδευση 

e-mail: mary.maglari@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά τη σημασία της επιμόρφω-
σης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, τους παράγοντες απο-
τροπής παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και τις επιμορφωτικές  
τους ανάγκες και προτιμήσεις σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας. Για το σκοπό αυτό 
δημιουργήθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο, το οποίο επιδόθηκε σε 193 εκπαιδευτι-
κούς που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας.  Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας,  
οι εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στην επιμόρφωση, καθώς θεωρούν ότι 
συμβάλλει στην επιστημονική τους κατάρτιση και στη βελτίωση της διδακτικής πρά-
ξης. Ωστόσο, η ελλιπής οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, η έλλειψη σύν-
δεσης θεωρίας και πράξης, η ασάφεια των διδακτικών στόχων, η υλοποίηση της επι-
μόρφωσης εκτός ωραρίου εργασίας και οι οικογενειακές υποχρεώσεις λειτουργούν α-
ποτρεπτικά για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να συμμετέχουν σε νέα επιμορφω-
τικά προγράμματα. Ως αποτελεσματικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας θεωρούν 
την επιμόρφωση από απόσταση, την εργασία σε ομάδες, τη μελέτη περίπτωσης και την 
εκπόνηση ατομικών εργασιών και σχεδίων δράσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: νέες τεχνολογίες, ψηφιακός γραμματισμός, ψηφιακή νοημοσύνη, επι-
μορφωτικές ανάγκες. 

Εισαγωγή 

H ραγδαία διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην κοινωνική και οικονοµική ζωή και η 
εισβολή τους  στην καθημερινή δραστηριότητα  των ανθρώπων αποτελούν γνωρίσματα 
της σύγχρονης κοινωνίας, κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας.  Οι ψηφιακές 
τεχνολογίες  αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της σημερινής εποχής,  ενώ οι δεξιότη-
τες αναζήτησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης της πληροφορίας θεωρούνται απαραί-
τητες, προκειμένου ο σύγχρονος άνθρωπος να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις και να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής. Στόχος της επίσημης εκπαιδευτι-
κής πολιτικής σε πολλές χώρες του κόσµου αποτελεί συνεπώς ο ψηφιακός γραμματι-
σμός των νέων, η καλλιέργεια δεξιοτήτων, στρατηγικών και στάσεων που συντελούν 
στην αναπαράσταση ή την κατανόηση ιδεών μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων.  
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Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην ελληνική 
εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει την αφετηρία της στα µέσα της δεκαετίας του ’80, 
όπου διαμορφώθηκε το θεσµικό πλαίσιο και οι οργανωτικές προϋποθέσεις ένταξής 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο οι Τ.Π.Ε.  ενσωματώθηκαν στα αναλυτικά 
προγράµµατα σπουδών της δεκαετίας του  ’90, καθώς και στο επικαιροποιηµένο ΑΠΣ 
το 2010 (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2009). Ακολούθησε η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισµι-
κού, η ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων, η δημιουργία εργαστηρίων υπολογιστών 
με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Β΄ και 
Γ΄ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ) και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε..   

Επακόλουθα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και της επι-
μόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελούν η αναβάθμιση της διδασκαλίας και η βελτί-
ωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Οι νέες τεχνολογίες  προάγουν την αυτενέργεια 
των μαθητών, τη συνεργατική μάθηση και τη δημιουργικότητα και εξασφαλίζουν την 
ενεργό συμμετοχή  τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνδέοντας την επιστήμη με 
την καθημερινή ζωή (Αβούρης & Κόµης 2003, Αβούρης, Καραγιαννίδης & Κόµης 
2007, Τζιμογιάννης 1999). Η επικέντρωση της προσοχής, η διέγερση του ενδιαφέρο-
ντος και η βιωματικότητα μετασχηματίζουν το περιβάλλον της μάθησης και επιφέρουν 
αλλαγές στο ρόλο του μαθητή και του δασκάλου. Μέσα από την ανακαλυπτική μά-
θηση, την έρευνα και την επίλυση προβληµάτων οι μαθητές χειραφετούνται, αλληλε-
πιδρούν µε τους συμμαθητές τους, με τον εκπαιδευτικό  και την τεχνολογία, οικοδο-
μούν γνώσεις στηριζόμενοι στις εμπειρίες τους, αναπτύσσουν τη στοχαστικο-κριτική 
τους σκέψη (reflective thinking) και καθίστανται ικανοί να επιλύουν  προβλήματα της 
καθημερινότητάς τους καλλιεργώντας µεταγνωστικές δεξιότητες (Αναστασιάδης κ.α., 
2010, Ευρωπαϊκή Ένωση, 2005, Φραγκάκη, 2008).  

Παρά την αναγνώριση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των ψηφιακών τεχνολο-
γιών στην εκπαίδευση και τη θετική, εν γένει, στάση των εκπαιδευτικών απέναντί τους, 
διαπιστώνονται επιφυλάξεις, αναστολές και δυσχέρειες κατά την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. 
στην διδακτική πράξη. Σύμφωνα με διεθνή και ελληνικά ερευνητικά δεδομένα, οι ψη-
φιακές τεχνολογίες υπο-χρησιμοποιούνται ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά στην εκπαί-
δευση (Muir-Herzig, 2004), ενώ χαρακτηριστική είναι η τάση των εκπαιδευτικών να 
αξιοποιούν αποσπασματικά τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία των σχολικών μαθη-
μάτων, προσαρμόζοντάς τες στο παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό σύστημα και χρησι-
μοποιώντας τες για δευτερεύουσες εργασίες (Demetriadis et al. 2003, Russel et al. 
2003, Waite 2004). 

Αν και οι εκπαιδευτικοί δείχνουν ενδιαφέρον για την επιμόρφωση και αποδέχονται την 
αποτελεσματικότητα των  Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία (Καρτσιώτης, 2003, Κυ-
νηγός κ.α., 2000, Τζιμογιάννης & Κόμης, 2004), αισθάνονται ανασφάλεια ως προς τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που διαθέτουν (Πολίτης κ.α., 2000). Η αυτοαποτελεσματι-
κότητα (selfefficacy), ωστόσο, στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών (Paraskeva, 
Bouta & Papagianni, 2008), καθώς και οι στάσεις απέναντι στις νέες τεχνολογίες επη-
ρεάζουν σημαντικά την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία (Bullock, 2004).  
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Για την παιδαγωγική αξιοποίηση συνεπώς των ψηφιακών τεχνολογιών οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση την επιμόρφωση, που θα τους βοηθήσει να αντι-
μετωπίσουν ανεπάρκειες και ελλείψεις και να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους απέ-
ναντι στις Τ.Π.Ε.  θεωρώντας τες ως ένα νέο εργαλείο αλληλεπίδρασης µε τη γνώση 
και θα συντελέσει στην υιοθέτηση νέων πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας (Κασι-
μάτη & Γιαλαμάς, 2001, Κυνηγός κ.α., 2000, Williams et al. 2000).  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί επομένως αδήριτη ανάγκη, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ενσωμάτωση των υπολογιστών στην διδακτική πράξη, καθώς, 
σύμφωνα με  πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα, οι αντιλήψεις, οι  στάσεις, οι γνώσεις 
και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών, συντελούν στην επιτυχή ένταξη των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση (Ertmer, 2005, Paraskeva, Bouta & Papagianni, 2008).  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι συνεπώς η διερεύνηση των απόψεων των εκπαι-
δευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσον αφορά τη σημασία 
της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε., τους παράγοντες αποτροπής παρακολούθησης επιμορ-
φωτικών προγραμμάτων, καθώς και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και προτιμήσεις 
σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας. Φιλοδοξία της έρευνας είναι να συμπληρώσει με 
τα ερευνητικά της πορίσματα τη βιβλιογραφία και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποι-
ότητας και στο σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα λαμβάνουν υπόψη 
τις προτιμήσεις και τις ανάγκες  των εκπαιδευτικών και θα τους ενθαρρύνουν, ώστε να 
εντάξουν τις Τ.Π.Ε. στην διδακτική πράξη συμβάλλοντας στην ενεργητική οικοδόμηση 
της μάθησης (Herrington, 2007) και στην αυτορρύθμιση της πορείας των μαθητών 
(Τζιμογιάννης & Κόμης 2007). 

Μεθοδολογία 
Ως μέσο συλλογής δεδομένων στην παρούσα έρευνα, διαμορφώθηκε ένα αυτοσχέδιο 
ερωτηματολόγιο, ώστε να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Αφού αναλύ-
θηκε το θέμα που ερευνάται σε τρεις βασικές πτυχές, διατυπώθηκαν ερωτήσεις για κα-
θένα από τα επιμέρους θέματα, έτσι ώστε οι ερωτήσεις να συγκλίνουν και όλες μαζί να 
δίνουν το στίγμα της πτυχής. Όπως αναφέρει ο Θεοφιλίδης (2012), στην προσπάθεια 
διατύπωσης επιμέρους ερωτήσεων για κάθε βασική πτυχή του ερωτηματολογίου που 
κατασκεύαζε, υπέβαλε τον εαυτόν του σε ερωτήματα. Στην παρούσα έρευνα, η απου-
σία συνεντεύξεων ή εστιασμένων ομαδικών συζητήσεων οδήγησε στην λήψη των επι-
μέρους ερωτήσεων κάθε πτυχής μέσω της διαδικασίας υποβολής και των πιθανών α-
παντήσεων τους.  

Στη συνέχεια έγινε έλεγχος της καταλληλότητας του ερωτηματολογίου μέσα από πιλο-
τική χορήγηση, στις αρχές του σχολικού έτους 2016 - 2017. Κατόπιν, αφού έγιναν οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις, το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε διακόσιους τριάντα εκ-
παιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται σε διαφορετικές σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από αυτούς συγκεντρώθηκαν συμπληρω-
μένα εκατόν ενενήντα έξι ερωτηματολόγια, δηλαδή ποσοστό 85%. Η μέθοδος δειγμα-
τοληψίας, που χρησιμοποιήθηκε, ήταν «η δειγματοληψία ευκολίας, η οποία ενέχει την 
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επιλογή των πλησιέστερων και πιο εύκαιρων ατόμων ως αποκρινόμενων» (Robson, 
2010, σ. 314). Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί έναν φτηνό τρόπο διεξαγωγής μιας 
δειγματοληπτικής έρευνας και πολλές φορές χρησιμοποιείται για την απόκτηση μιας 
αίσθησης για τα ζητήματα που μας ενδιαφέρουν ή χρησιμοποιείται δοκιμαστικά πριν 
από μια σωστή δειγματοληπτική έρευνα (Robson, 2010). Στην προκειμένη περίπτωση 
χρησιμοποιήθηκε για την πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα σχολεία, λόγω της 
πίεσης του χρόνου για τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Όσον αφορά τον έλεγχο της εγκυρότητας της εννοιολογικής κατασκευής του ερωτημα-
τολογίου χρησιμοποιήθηκαν τόσο διερευνητική όσο και επιβεβαιωτική παραγοντική 
ανάλυση. Στην πρώτη φάση, τη Διερευνητική, από τα εμπειρικά δεδομένα που διαθέ-
τουμε προσπαθούμε να οικοδομήσουμε, να ανιχνεύσουμε το παραγοντικό μας μοντέλο, 
ενώ στη δεύτερη φάση προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε το μοντέλο που στην πρώτη 
φάση προσδιορίσαμε (Θεοφιλίδης, 2012). 

Αποτελέσματα – Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Από τους 193 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα 138 ήταν γυναίκες που 
αποτελούν το 71,5% του δείγματος και 55 ήταν άντρες που αποτελούν το 28,5% του 
δείγματος. Η πλειοψηφία αυτών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 47–57, δηλαδή 102 
εκπαιδευτικοί, που αποτελούν το 53% του δείγματος. Οκτώ εκπαιδευτικοί (4% του 
δείγματος) ανήκει στην ομάδα των 25-35, 43 εκπαιδευτικοί (22% του δείγματος) ανή-
κουν στην ομάδα των 36-65 και οι υπόλοιποι 30 εκπαιδευτικοί (21% του δείγματος) 
ανήκουν στην ομάδα των άνω των 56 ετών. Το 75% των εκπαιδευτικών έχει πτυχίο 
ξένης γλώσσας, το 83,33% έχει πιστοποίηση Α’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. και μόλις το 35% 
έχει πιστοποίηση Β’ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. 

Στο σύνολο τους οι εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν, επιμορφωτικά 
προγράμματα που τους παρείχαν γνώσεις και δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. Στον επόμενο πί-
νακα φαίνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την συμβολή της επιμόρφωσης αυ-
τής στις διαστάσεις του εκπαιδευτικού τους έργου. 
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Εικόνα 1: Απόψεις εκπαιδευτικών για την συμβολή της επιμόρφωσης στις διαστάσεις 
του εκπαιδευτικού τους έργου 

Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει τις απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τους  
παράγοντες αρνητικής επιρροής  για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμά-
των από τους εκπαιδευτικούς. 
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Εικόνα 2: Απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τους  παράγοντες αρνητικής επιρ-
ροής για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς. 

Η τρίτη θεματική ενότητα αφορά στη διερεύνηση χρήσης επιμορφωτικών πρακτικών, 
δηλαδή διδακτικών μεθόδων και τεχνικών (δασκαλοκεντρικές, συμμετοχικές και ανε-
ξάρτητες) που οι επιμορφούμενοι θεωρούν ότι αν ενσωματωθούν θα ήταν πιο αποτε-
λεσματικές. 
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Εικόνα 3: Απόψεις επιμορφούμενων ως προς τη χρήση διδακτικών μεθόδων και τεχνι-
κών (δασκαλοκεντρικές, συμμετοχικές και ανεξάρτητες)στην καθημερινή πρακτική. 

Επίλογος 

Εν κατακλείδι συμπεραίνουμε πως για την παιδαγωγική αξιοποίηση  των ψηφιακών 
τεχνολογιών οι εκπαιδευτικοί  θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση την επιμόρφωση, 
η οποία συντελεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων, στην υιοθέτηση νέων πρακτικών 
και μεθόδων διδασκαλίας, στη βελτίωση της διδακτικής ικανότητας των εκπαιδευτικών 
και στη δημιουργία κινήτρων για επαγγελματική εξέλιξη. Επισημαίνουν, ωστόσο, την 
έλλειψη συντονισμού και προετοιμασίας στην οργάνωση των επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων, την αδυναμία σύνδεσης θεωρίας και πράξης, την έλλειψη σαφήνειας των 
διδακτικών στόχων, αλλά και την αδυναμία παρακολούθησης νέων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων, καθώς μάλιστα διεξάγονται ε-
κτός ωραρίου εργασίας. Τέλος εκφράζουν την προτίμησή τους για μεθόδους εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης, μελέτης περίπτωσης και εργασίας σε ομάδα.   
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός δικτύου σχολείων το οποίο στο-
χεύει στη βιωματική εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και 
κατ’ επέκταση των μαθητών/τριών για την αποδοχή των προσφύγων. Απώτερος στόχος 
του δικτύου είναι η ψυχική ενδυνάμωση και η προετοιμασία των γηγενών μαθη-
τών/τριών, ώστε να συμβάλουν με την ενεργό εμπλοκή τους, στην ομαλή και ισότιμη 
ένταξη των προσφύγων μαθητών/τριών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στην ελ-
ληνική κοινωνία και κουλτούρα. Το δίκτυο συνδέεται με φορείς και οργανώσεις που 
λειτουργούν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (Διεθνής Αμνηστία, Συνήγο-
ρος του Παιδιού, Μ.Κ.Ο., Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων κ.ά.). Ιδιαί-
τερη έμφαση δίνεται στην ανταλλαγή εμπειρίας, πληροφοριών και καλών πρακτικών 
αναφορικά με την ενεργοποίηση και τη δημιουργική εμπλοκή των μαθητών/τριών σε 
θέματα πολυπολιτισμικής σχολικής πραγματικότητας και συγκεκριμένα σε θέματα  α-
ποδοχής των προσφύγων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δίκτυο σχολείων, πρόσφυγες, πολυπολιτισμικότητα, βιωματική εκ-
παίδευση 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες η διαρκώς αυξανόμενη μετακίνηση πληθυσμών (παλιννο-
στούντων μεταναστών, προσφύγων κλπ.) διαμόρφωσε μια νέα πολυπολιτισμική πραγ-
ματικότητα στην χώρα μας ενώ παράλληλα οδήγησε στην διόγκωση των κοινωνικών 
προβλημάτων αλλά και ανεπιθύμητων στάσεων και συμπεριφορών που συνδέονται με 
την ξενοφοβία,  τον ρατσισμό τις διακρίσεις και προκαταλήψεις, φαινόμενα που 
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εγκυμονούν ποικίλους κινδύνους για τα άτομα και το κοινωνικό σύνολο. Υπό το πρί-
σμα των νέων συνθηκών το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται, προσαρμοζόμενο στις 
νέες συνθήκες, να αναδείξει όψεις της πολυπολιτισμικής ταυτότητας και να προετοι-
μάσει τους μαθητές να αποδεχτούν τον πολιτισμικά ποικίλο κόσμο (Μπρούζος & Ρά-
πτη, 2001). Παράλληλα, το ελληνικό σχολείο οφείλει να απαντήσει θετικά στις νέες 
προκλήσεις θεραπεύοντας τις ανισότητες που προκύπτουν από το μορφωτικό, κοινω-
νικό και οικονομικό υπόβαθρο των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών (Μπρούζος, 
1998). 

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι σημαντικό να εγκαινιασθεί και να ενισχυθεί ο διάλο-
γος μεταξύ των διαφορετικών υποκειμένων και να αναπτυχθούν δράσεις και δραστη-
ριότητας που προάγουν την αλληλεπίδραση και την κατανόηση, την ατομική και συλ-
λογική ευθύνη και την ευαισθητοποίηση στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των, ενώ παράλληλα επιδιώκουν την κοινωνική συνοχή μέσα από την άμβλυνση των 
ανισοτήτων, της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού. Παρόμοιες δράσεις είναι α-
παραίτητο να εστιάζουν στην ειρηνική συνύπαρξη και στη γόνιμη αλληλεπίδραση α-
τόμων με διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο και να επικεντρώνονται στην αποδοχή 
των προσφύγων μαθητών προλαμβάνοντας με τον τρόπο αυτό επικίνδυνα φαινόμενα 
που αποτελούν φυσική συνέπεια της παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. 

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Όλοι μαζί μια αγκαλιά. Η συμβουλευτική ως 
δίαυλος επικοινωνίας για την αποδοχή των προσφύγων» αποτελεί μια πρόταση προς 
την κατεύθυνση αυτή. Σκοπός του Δικτύου είναι η ψυχική ενδυνάμωση και η προετοι-
μασία των γηγενών μαθητών/τριών, ώστε με την ενεργό εμπλοκή τους να συμβάλουν 
στην ένταξη των προσφύγων μαθητών/τριών με τρόπο ομαλό και ισότιμο στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, στην ελληνική κοινωνία και κουλτούρα. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Στην εποχή μας το προσφυγικό ζήτημα συνιστά θεμελιώδες μέλημα της ευρωπαϊκής 
και ελληνικής κοινωνίας, η οποία καλείται να αναλάβει ευθύνες για την αποδοχή, την 
ενσωμάτωση και την αρωγή των μετακινούμενων πληθυσμών (παλιννοστούντες, πρό-
σφυγες, μετανάστες) (Κασιµάτη, 2002). Οι πρόσφυγες, οι οποίοι αποτελούν αντικεί-
μενο εστίασης της παρούσας εργασίας, στο πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών αντιμετω-
πίζονται συχνά ως κοινωνικά αποτυχημένα άτομα που θεωρούνται υπεύθυνα για την 
περιθωριοποίησή τους. Για την άρση παρόμοιων στερεοτύπων και προκαταλήψεων εί-
ναι αναγκαίο να διαμορφώνονται οι πολιτικές ένταξης σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερό-
τητες και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους ομάδων (Νικολάου, 2000). Προς την κα-
τεύθυνση αυτή θεμελιώδης θεωρείται ο ρόλος της εκπαίδευσης. Για την ομαλή ενσω-
μάτωση των προσφύγων στην ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία, οφείλουν οι φορείς 
που ασχολούνται με την ένταξη των προσφυγόπαιδων στο ελληνικό σχολείο να ανα-
λάβουν δράση και να προσαρμόσουν τα εργαλεία, τα μέσα και τις τεχνικές εκπαίδευσης 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πληθυσμιακών ομάδων σε συνάρτηση με τις στάσεις 
του γηγενούς πληθυσμού. 
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Το σχολείο ως σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης και διαμόρφωσης ιδεολογίας και 
πολιτισμού καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες υποδοχής των προσφύγων μαθητών 
αντιμετωπίζοντας επιτυχώς το καινοφανές ζήτημα της αποδοχής και της περίθαλψης 
των προσφυγόπαιδων με το οποίο έρχεται αντιμέτωπη η σύγχρονη ελληνική κοινωνία 
(Σούλης, 2006). Η προσφυγική κρίση αποτελεί χαρακτηριστική  περίπτωση ανθρωπι-
στικής κρίσης που μοιραία περιλαμβάνει στοιχεία αντιπαράθεσης των κοινωνικών ο-
μάδων των χωρών υποδοχής αλλά και γηγενών πληθυσμών με τους προσφυγικούς πλη-
θυσμούς. Είναι, επομένως, σημαντικό οι πολιτικές και τα μέτρα κοινωνικής ένταξης 
των προσφύγων να αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση της κοινωνικής απομόνωσής 
τους και στην αναγνώριση των δικαιωμάτων τους, ανάμεσα στα οποία κυρίαρχη θέση 
κατέχει το δικαίωμα στην εκπαίδευση, βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο (άρθρο. 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, ΟΗΕ, 1989, το οποίο επικυρώθηκε στη χώρα μας με τον ν. 2101/1992, 
ΦΕΚ Α΄ 192 και άρθρο 16 του Συντάγματος (Τράπεζα Πληροφοριών Νομοθεσίας, 
1992). Με δεδομένο ότι τα παιδιά προσφύγων είναι αποδέκτες ρατσιστικών συμπερι-
φορών, ακόμη και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το σχολείο  καλείται να ενισχύσει τον 
κοινωνικοποιητικό του ρόλο και να αναπτύξει διαδικασίες και στρατηγικές με στόχο 
τον σεβασμό στις διαφορές και ιδιαιτερότητες και την αποδοχή του «Άλλου». Τελικό 
ζητούμενο είναι η ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
στο σχολείο και, συνακόλουθα, στο κοινωνικό σύστημα και στις διαδικασίες και λει-
τουργίες της ελληνικής κοινωνίας (Κόντης, 2009). 

Σημαντική προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η μύηση των γηγενών 
μαθητών στα σύγχρονα ζητήματα και προβλήματα των μετακινούμενων πληθυσμών 
και ιδιαίτερα των προσφύγων, ενός ιδιαίτερα ευάλωτου πληθυσμού που ξεχωρίζει λόγω 
της ανθρώπινης τραγωδίας και του πόνου που η παρουσία του φέρνει στο προσκήνιο, 
του οποίου οι αυξημένες συναισθηματικές ανάγκες είναι σημαντικό να γίνουν κατα-
νοητές και σεβαστές. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο, τα άτομα τα οποία στο σχολικό 
περιβάλλον καλούνται να συμβιώσουν με τους πρόσφυγες είναι απαραίτητο να προε-
τοιμαστούν κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν γόνιμα με το δια-
φορετικό. Οι γηγενείς μαθητές είναι αναγκαίο να ενημερωθούν για το προσφυγικό ζή-
τημα, ώστε να αποκτήσουν ικανότητες και δεξιότητες κριτικά σκεπτόμενων και ενερ-
γών πολιτών που είναι σε θέση να υιοθετούν ή να προτείνουν υλοποιήσιμες λύσεις για 
την αντιμετώπιση απαιτητικών θεμάτων συνύπαρξης. Προέχει κυρίως η καλλιέργεια 
ενσυναισθητικής ταυτότητας που αντιλαμβάνεται τα αδιέξοδα της δίωξης και της προ-
σφυγιάς και επιτρέπει τη συναισθηματική ταύτιση με ανθρώπους που υποχρεώθηκαν 
σε βίαιη και αναγκαστική φυγή. Παρόμοια ενσυναισθητική προσέγγιση αποτελεί επι-
δίωξη του παρόντος δικτύου και προγράμματος επιμόρφωσης που φιλοδοξεί να καλ-
λιεργήσει στους μαθητές και μελλοντικούς πολίτες ανθρωπιστικά συναισθήματα και 
αλληλέγγυες στάσεις και συμπεριφορές, αλλά και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να 
αξιολογούν κριτικά και να κατανοούν σε βάθος τα γεγονότα της σύγχρονης πραγματι-
κότητας, έτσι ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί κοινωνοί της ιδέας της ειρηνικής 
συνύπαρξης. 
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Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Όλοι μαζί μια αγκαλιά. Η συμβουλευτική ως δίαυ-
λος επικοινωνίας για την αποδοχή των προσφύγων» 

Το προαναφερόμενο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο συγκροτήθηκε και πραγματοποιήθηκε 
το σχολικό έτος 2016-17 με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών 17 σχολείων 
των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Λάρισας 
και Καβάλας. Ο συντονισμός του δικτύου έγινε από υπευθύνους Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π. 
Θερμαϊκού και Θέρμης και το πρόγραμμά του υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή Σχολικών 
Συμβούλων Φιλολόγων και Καλλιτεχνικών Μαθημάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και των υπευθύνων Σ.Ε.Π. των 
ΚΕ.ΣΥ.Π. Λάρισας και Καβάλας. Οι εκπαιδευτικοί των συμμετεχόντων σχολείων επι-
μορφώθηκαν στην υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην: α. ευαισθητοποίηση 
των μαθητών/τριών για το ζήτημα των προσφύγων, β. καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, 
γ. αποδοχή του «Άλλου» και του διαφορετικού, δ. αρμονική συνύπαρξη. 

Ειδικότερα επιδιώχθηκε, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες να συναισθανθούν τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες εγκαταλείποντας την πατρίδα τους για 
ένα αβέβαιο μέλλον, να αντιληφθούν τις αιτίες και τις συνέπειες του προσφυγικού ζη-
τήματος, καθώς και τις αιτίες που εξαναγκάζουν τους πρόσφυγες να ξεριζωθούν και να 
μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες, να διευρύνουν τη σκέψη και την αντίληψη αναφο-
ρικά με την ετερότητα, να υιοθετήσουν στάση αποδοχής των προσφύγων και να απο-
δομήσουν πιθανές στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις που εμποδίζουν την 
ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσµατικών σχέσεων µε τον «Άλλον» που θεωρείται 
«διαφορετικός». 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών βασίστηκε στη βιωματική μά-
θηση και στην πολυπολιτισμική συμβουλευτική με απώτερο σκοπό την κατανόηση και 
την αποδοχή της διαφορετικότητας και την άμβλυνση των στερεοτύπων. Επίσης υιο-
θετήθηκαν οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και η διεπιστημονική συνεργασία κα-
θηγητών με εστίαση στις πολιτισμικές και αξιακές παραμέτρους (Βεργίδης & Κόκκος, 
2010). Όσον αφορά τους/τις μαθητές/τριες, εφαρμόστηκαν διερευνητικές διαδικασίες 
μάθησης και η ομαδική συνεργασία. Η προσαρμογή του δικτύου στο βιωματικό πλαί-
σιο επιλέχθηκε διότι κινητοποιεί το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων, δρομολογεί διαδι-
κασίες ενεργού μάθησης και ανοίγει ορίζοντες συνεργασίας εκπαιδευτικών διαφορετι-
κών ειδικοτήτων και σχολικών μονάδων. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της μεθοδολογίας υλοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια-
δράσεις και παρήχθη υποστηρικτικό υλικό. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν α. συ-
ναντήσεις της Επιστημονικής - Συντακτικής Επιτροπής, β. επιμορφωτικές ημερίδες για 
τους Διευθυντές των σχολείων, γ. επιμορφωτικές ημερίδες για τους/τις εκπαιδευτικούς 
του δικτύου, δ. βιωματικά σεμινάρια για τους/τις εκπαιδευτικούς, ε. τακτές συναντή-
σεις των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή εκπροσώπου μαθητή/τριας από την ομάδα 
κάθε σχολικής μονάδας. Ακολούθησαν βιωματικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες 
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των μαθητικών ομάδων. Αναλυτικότερα, αναπτύχθηκαν δράσεις διερευνητικής - ανα-
καλυπτικής μάθησης, δημιουργικής γραφής, εκθέσεις ζωγραφικής, εγκαταστάσεις 
(installations), θεατρικά δρώμενα, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παραγωγή προφο-
ρικού - γραπτού λόγου, εικαστικού και οπτικο-ακουστικού υλικού. Τέλος, πραγματο-
ποιήθηκαν επισκέψεις των μαθητών/τριών σε εκπαιδευτικές δομές προσφύγων. Η δια-
δικασία ολοκληρώθηκε με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δικτύου από την 
Επιστημονική - Συντακτική Επιτροπή και τη δημοσιοποίηση και διάχυση των αποτε-
λεσμάτων. 

Εφαρμογή 

Οι βιωματικές δράσεις αναπτύχθηκαν με βάση τους άξονες: α. ευαισθητοποίηση, β. 
ενσυναίσθηση, γ. αποδοχή, δ. αρμονική συνύπαρξη, οι οποίοι αντιστοιχούν στους στό-
χους του δικτύου. Σύμφωνα με τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, οι εκπαι-
δευτικοί χωρίστηκαν σε ομάδες που αναδιαμορφώνονταν σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα, ώστε να εξασφαλίζεται η κινητικότητα, να ανανεώνεται η δυναμική της συνερ-
γασίας και να αξιοποιείται πολύπλευρα το γνωστικό δυναμικό των εκπαιδευτικών. Για 
κάθε άξονα επιλέχθηκε ικανός αριθμός ασκήσεων εκ των οποίων παραδειγματικά ανα-
φέρονται οι παρακάτω: 

α. Ως προς τον άξονα της ευαισθητοποίησης και με στόχο την κατανόηση των αιτίων 
της μετανάστευσης, των διαφορετικών συνθηκών διαβίωσης, των ανθρώπινων δικαιω-
μάτων και του διαφορετικού πολιτιστικού κεφαλαίου των προσφύγων, πραγματοποιή-
θηκε η άσκηση: «Αναγκάστηκα να φύγω γιατί…» με αφόρμηση το ποίημα της Ουαρ-
σάν Σάιρ, «Πρόσφυγες» (Αctivistis, 2017). Αρχικά οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε 
ιδεοθύελλα, όπου κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα: «Τι θα με ανάγκαζε να ε-
γκαταλείψω, την πατρίδα μου, τον τόπο μου, το σπίτι μου, τους αγαπημένους μου αν-
θρώπους». Οι απαντήσεις τους ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες που προέκυψαν από τις 
αυθόρμητες απαντήσεις και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν τις τρεις σημα-
ντικότερες κατηγορίες. Εν συνεχεία ένας εκπαιδευτικός διάβασε μεγαλόφωνα το ποί-
ημα της κενυάτισσας ποιήτριας Ουαρσάν Σάιρ, «Πρόσφυγες» και όλοι ζωγράφισαν μια 
σκηνή όπως οι ίδιοι τη φαντάστηκαν με βάση τα δρώμενα που αναφέρονταν στο ποί-
ημα. Κατόπιν τοποθέτησαν τις ζωγραφιές στον τοίχο και προσπάθησαν, με βάση τις 
ζωγραφιές, να ζωντανέψουν τα επεισόδια και τις καταστάσεις που αναφέρονταν στο 
ποίημα. Παράλληλα, εξέφρασαν τα συναισθήματα που ένιωσαν κατά την ανάγνωση 
του ποιήματος και κατά τη διάρκεια της εικαστικής δημιουργικής διαδικασίας. Τέλος 
χωρίστηκαν σε ζεύγη, συζήτησαν τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα τους και δη-
μιούργησαν μια φανταστική ιστορία, στην οποία οι ίδιοι εμφανίστηκαν ως πρωταγωνι-
στές που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους για έναν από τους τρεις 
λόγους που προκρίθηκαν ως σημαντικότεροι κατά τη διάρκεια της ιδεοθύελλας. Στην 
ολομέλεια παρουσιαστήκαν οι ιστορίες και εκφράστηκαν συναισθήματα και προσωπι-
κές τοποθετήσεις, με στόχο την ευαισθητοποίηση απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα. 

β. Όσον αφορά την ενσυναίσθηση, πραγματοποιήθηκε η άσκηση «Ποιος θα ανέβει στη 
βάρκα;», όπου οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να μπουν στη θέση των ατόμων που 
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αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την κατοικία τους, αφήνοντας πίσω μέλη της οικογέ-
νειας και του στενού συγγενικού περιβάλλοντός τους. Στους εκπαιδευτικούς δόθηκε 
μια μελέτη περίπτωσης που περιγράφει την περιπέτεια της φυγής μιας τριμελούς προ-
σφυγικής οικογένειας (μητέρα - πατέρας - παιδί), τα μέλη της οποίας αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Ωστόσο, λίγο πριν το ταξίδι της αναχώρησης αντιμετω-
πίζουν ένα τραγικό δίλημμα, καθώς μόνο ένα από τα τρία μέλη της οικογένειας χωράει 
να ανέβει στην βάρκα. Στο κέντρο του κύκλου ως συμβολικές αναπαραστάσεις των 
τριών προσφύγων τοποθετήθηκαν τρεις καρέκλες. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κλή-
θηκαν να επιλέξουν ποιο από τα τρία μέλη της οικογένειας θεωρούν ότι πρέπει να ανέ-
βει στη βάρκα και να συντάξουν σύντομο σημείωμα όπου θα εξηγούσαν τους λόγους 
που οδήγησαν στην επιλογή του αντίστοιχου ατόμου και να το ακουμπήσουν στην α-
ντίστοιχη καρέκλα. Όταν διαβάστηκαν όλα τα σημειώματα, οι εκπαιδευτικοί συζήτη-
σαν και εξέφρασαν συναισθήματα, διλήμματα, προβληματισμούς αλλά και εντυπώσεις 
τους από τη συμμετοχή τους στην επίλυση του διλλήματος. Τέλος, μοιράστηκαν ευ-
χές/προτάσεις που μπορούσαν να συμβάλουν στην απάλειψη φαινομένων βίας και στην 
εγκαθίδρυση μιας ειρηνικής ζωής.  

γ. Ως προς τον άξονα της αποδοχής των προσφύγων, οι εκπαιδευτικοί χωρίστηκαν σε 
ομάδες και μοιράστηκαν αφηγήσεις προσφυγόπουλων από το βιβλίο «Μονόλογοι στο 
Αιγαίο», διαφορετικές σε κάθε ομάδα (Πανελλήνιο Δίκτυο, 2016). Τα μέλη των ομά-
δων οραματίστηκαν τη μελλοντική πορεία ζωής του προσφυγόπουλου που μελετούσαν 
και πρότειναν μια αισιόδοξη κατάληξη. Τους ζητήθηκε, επίσης, να ζωγραφίσουν ή να 
φτιάξουν κολλάζ με τις εικόνες που οραματίστηκαν ή να γράψουν ένα ποίημα ή σύ-
ντομο αφήγημα που να περιγράφουν στιγμιότυπα από τη μελλοντική ζωή των χαρα-
κτήρων της ιστορίας. Στο τέλος τα μέλη των επιμέρους ομάδων κλήθηκαν να συναπο-
φασίσουν για τη μελλοντική ζωή του χαρακτήρα που μελέτησαν και δραματοποίησαν 
το πριν και το μετά της ιστορίας του προσφυγόπουλου. 

δ. Αναφορικά με την αρμονική συνύπαρξη γηγενών και προσφύγων, δόθηκε η άσκηση 
«Μαθαίνω να ακούω τον άλλο». Οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν ανά δύο να διαπραγμα-
τευθούν ένα πρόβλημα που αφορά το προσφυγικό ζήτημα έχοντας τους ρόλους συμ-
βούλου και συμβουλευόμενου. Επεξεργάστηκαν ελεύθερα τους ήρωες, τους ρόλους 
και την περίσταση και παρουσίασαν στην ομάδα τον διάλογό τους. Τέλος, ο διάλογος 
κάθε δυάδας εμπλουτίστηκε από τις απόψεις και τις συμβουλές των υπολοίπων μελών 
της ομάδας. 

Στους μαθητές εφαρμόστηκαν δραστηριότητες βιωματικής μάθησης που βασίστηκαν 
κυρίως στο εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε τις δραστηριότητες: «Κόντρα στο ρεύμα-Στερεότυπα», «Από πού 
έρχομαι…», «Παιχνίδια με εικόνες», «Παιδιά από όλο τον κόσμο: ομοιότητες και δια-
φορές», «Πορτρέτα και ταυτότητες», «Εντοπίζοντας τη διαφορετικότητα» κ.ά. 
(UNHCR, 2014).Οι μαθητές, πέραν των βιωματικών ασκήσεων, μελέτησαν ιστορίες 
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, έγραψαν κείμενα που αναφέρονταν στις βασικές 
αιτίες του ξεριζωμού των προσφύγων, μελέτησαν τη στάση της διεθνούς κοινότητας, 
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συνέλεξαν φωτογραφικό υλικό, ερμήνευσαν  και δραματοποίησαν τραγούδια που ανα-
φέρονται στους πρόσφυγες, ενώ κλήθηκαν, επίσης, να συμμετέχουν ενεργά σε καλλι-
τεχνικές δράσεις και δραστηριότητες, εικαστικού, θεατρικού, μουσικοχορευτικού χα-
ρακτήρα. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με Ημερίδα Δημοσιοποίησης και Διάχυσης των Αποτε-
λεσμάτων που πραγματοποιήθηκε σε σχολείο στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, έ-
ναν από τους τόπους όπου είχαν εγκατασταθεί πρόσφυγες το 1922 και αυτό έλαβε συμ-
βολικό χαρακτήρα. Εκπαιδευτικοί και μαθητές παρουσίασαν με μεγάλη επιτυχία τις 
δράσεις που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος με ποικίλους πρωτότυ-
πους και βιωματικούς τρόπους (πολυτροπικές παρουσιάσεις, μουσικοχορευτικά και θε-
ατρικά δρώμενα, εικαστικές παρεμβάσεις κ.λπ.). 

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δικτύου 

Η μελέτη των εκθέσεων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα βοήθησε σημαντικά στην αποτίμηση και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
που πρόεκυψαν από την υλοποίησή του. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι το 
πρόγραμμα παρείχε το απαραίτητο υλικό που, σε συνδυασμό με τη βιωματική προσέγ-
γιση του στο πλαίσιο των επιμορφώσεων, έδωσε τη δυνατότητα στοχευμένης εφαρμο-
γής στους συμμετέχοντες μαθητές για ευαισθητοποίηση τους στο προσφυγικό ζήτημα.  

Σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών οι στόχοι του προ-
γράμματος ήταν εφικτοί και αντικειμενικοί και κατάφεραν να ενεργοποιήσουν και να 
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στο θέμα της αποδοχής των προσφύγων και να τους 
απομακρύνουν από τις οποιασδήποτε ξενοφοβικές αντιλήψεις. Τα παιδιά ανέπτυξαν 
πρωτοβουλίες, αναθεώρησαν στάσεις και προδιαθέσεις και μέσα από τις βιωματικές 
ασκήσεις κατάφεραν να προσεγγίσουν, να κατανοήσουν στην ολότητά του το προσφυ-
γικό ζήτημα και να φανταστούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο που ανα-
γκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του.  

Κατά ομολογία των μαθητών η εφαρμογή του προγράμματος με τη μορφή δικτύου ή-
ταν πολύ χρήσιμη, γιατί δόθηκε η ευκαιρία στις ομάδες εργασίας να αλληλεπιδράσουν 
με γόνιμες ανταλλαγές θέσεων και απόψεων. Η επαφή με νεαρούς πρόσφυγες που ζού-
σαν στις περιοχές τους και οι βιωματικές ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν άμβλυναν 
τις στερεοτυπικές τους αντιλήψεις και έτσι επετεύχθησαν ο σκοπός και οι επιμέρους 
στόχοι του προγράμματος. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές πρότειναν στην 
πλειοψηφία τους τη συνέχιση του προγράμματος, ενώ νέες σχολικές μονάδες εξέφρα-
σαν την επιθυμία συμμετοχής τους στο συγκεκριμένο δίκτυο.  

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο δίκτυο, 
τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος βοήθησαν στην καλλιέργεια 
της ενσυναίσθησης και του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας. 
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Εκπαιδευτικοί και μαθητές εξοικειώθηκαν με τρόπους ομαδοσυνεργατικής και βιωμα-
τικής μάθησης μέσα από την εμπλοκή τους σε διερευνητικές – ανακαλυπτικές δραστη-
ριότητες. Ενεργοποιήθηκαν οι ίδιοι και στη συνέχεια ανέλαβαν να ευαισθητοποιήσουν 
τον κοινωνικό τους περίγυρο σχετικά με την αποδοχή των προσφύγων. Μέσω της πο-
λυπολιτισμικής συμβουλευτικής ανέπτυξαν δεξιότητες κατανόησης των ψυχολογικών 
και διαπροσωπικών δυσκολιών που εµφανίζουν µέλη πολιτισµικών οµάδων. Επίσης, 
ανέπτυξαν δεξιότητες εποικοδομητικής συνεργασίας και επικοινωνίας σε επίπεδο σχο-
λείου και σε επίπεδο δικτύου και επικοινωνίας με τοπικούς παράγοντες και θεσμικούς 
φορείς για τη συγκέντρωση κρίσιμων πληροφοριών που αφορούσαν την έρευνα τους.  

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές, μέσω των δράσεων του προγράμματος, προήγαγαν 
την κριτική σκέψη σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν την αποδοχή των προσφύγων 
και συνειδητοποίησαν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο μπορεί να επηρεάσει τον με-
τασχηματισμό του κοινωνικού περιβάλλοντος, μέσα από την αυτοβελτίωση και την 
αυτοαξιολόγηση. 
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Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής εκπαιδευομένων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης  

 
Καστανιάς Θεόδωρος 

Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ11.0 
e‐mail: tkastani@phyed.duth.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση και η αξιολόγηση 
της ποιότητας ζωής σπουδαστών και σπουδαστριών που φοιτούν σε Δημόσια Ινστι-
τούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), μέσω της καταγραφής και της αξιολόγη-
σης των παραμέτρων της σωματικής και της ψυχικής τους υγείας. Παράλληλα, διερευ-
νήθηκε το αν, η αξιοποίηση ενός τέτοιου εργαλείου στην εκπαιδευτική διαδικασία συμ-
βάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αποτελεσματικής 
επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή, επηρεάζοντας με τον τρόπο 
αυτό και την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 
135 σπουδαστές και σπουδάστριες ΔΙΕΚ, (άνδρες=54, ηλικία:22,8±2,4 έτη - γυναί-
κες=81, ηλικία: 24,5±4,8 έτη). Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε το εργα-
λείο «Επισκόπηση Υγείας SF-36», το οποίο αξιολογεί παραμέτρους, τόσο της σωματι-
κής, όσο και της ψυχοκοινωνικής υγείας της διερευνούμενης πληθυσμιακής ομάδας. 
Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώθηκε πως ένα σημαντικό πο-
σοστό των συμμετεχόντων στη μελέτη παρουσίαζαν χαμηλές τιμές, τόσο σε συνιστώ-
σες της σωματικής όσο και της ψυχοκοινωνικής υγείας. Η διαπίστωση αυτή ήταν ιδιαί-
τερα εμφανής στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες, οι οποίοι υπολείπονταν σε όλες 
τις παραμέτρους της ποιότητας ζωής.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ποιότητα ζωής, σωματική υγεία, ψυχοκοινωνική υγεία, εκπαίδευση 
ενηλίκων 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αποτελεί βασικό ε-
ρευνητικό αντικείμενο των κοινωνικών και βιοϊατρικών επιστημών, (Berzon, Donnelly, 
Simpson, Jr, Simeon, & Tilson, 1995), με στόχο τον εντοπισμό των παραμέτρων εκεί-
νων που επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σωματικής και ψυχοκοινωνικής 
υγείας, καθώς και στην αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων που α-
κολουθούνται (Gill, & Feinstein, 1994; Fuhrer, 1994). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται η ευρεία χρήση ποικίλων ερωτηματολογίων κα-
ταγραφής και αξιολόγησης της σχετικής με την υγεία ποιότητας ζωής διαφόρων πλη-
θυσμιακών ομάδων. Η αξιολόγηση αυτή της ποιότητας ζωής αποτέλεσε και αποτελεί 
σημαντικό ερευνητικό ζητούμενο των ανθρωπιστικών επιστημών (Berzon, Donnelly, 
Simpson, Jr, Simeon, & Tilson, 1995). Παρά το γεγονός ότι ο όρος «ποιότητα ζωής» 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστεί, η ερμηνεία που έχει δοθεί από τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας ορίζει την ποιότητα ζωής ως την υποκειμενική αντίληψη που 
έχει ο άνθρωπος για τον ρόλο του στη ζωή, σε σχέση με τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
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της κοινωνίας στην οποία ζει και σε συνάρτηση με το σύστημα αξιών του, τους προσω-
πικούς του στόχους, τις επιθυμίες του και τις ανησυχίες που ενίοτε τον διακατέχουν 
(WHOQOL, 1995). 

Από τον ορισμό αυτόν και μόνο γίνεται αντιληπτό πως η έννοια της ποιότητας ζωής 
απαρτίζεται από ποικίλες συνιστώσες, οι οποίες επιδρούν σε κάθε άνθρωπο με τρόπο 
ξεχωριστό, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται και σε άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Βα-
σική επιδίωξη της εκάστοτε προσπάθειας διερεύνησης της ποιότητας ζωής είναι αφενός 
ο προσδιορισμός των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη σω-
ματική και ψυχοκοινωνική υγεία του υγιούς πληθυσμού, αφετέρου η πιθανή επίδραση 
που μπορούν να έχουν διάφορες θεραπευτικές παρεμβάσεις, που εφαρμόζονται σε ποι-
κίλες ομάδες ασθενών (Gill, & Feinstein, 1994; Fuhrer, 1994). 

Πολλοί μελετητές, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τις συνιστώσες που επηρεάζουν 
αυτήν την ποιότητα ζωής χρησιμοποιούν διάφορα ερευνητικά εργαλεία, όπως το ερω-
τηματολόγιο «Επισκόπηση Υγείας SF-36», το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον διαδε-
δομένα εργαλεία σε διεθνές πεδίο, ενώ η γενικότητα των ερωτήσεων που το απαρτίζουν 
επιτρέπει την επιτυχή αξιολόγηση της ποιότητας ζωής οποιασδήποτε πληθυσμιακής 
ομάδας. Παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους ερωτηματολόγια είναι ευρύτατα διαδεδο-
μένα στην κλινική πρακτική, ωστόσο, η αξιοποίησή τους στον χώρο της εκπαίδευσης 
παραμένει, μάλλον, περιορισμένη.  

Ωστόσο, λαμβάνοντας κανείς υπόψη το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δε θα 
πρέπει να αποτελεί απλά μια στείρα μετάδοση γνώσεων αλλά μια διαδραστική αλλη-
λεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η α-
νάπτυξη στρατηγικών που θα επιτυγχάνουν τον σκοπό αυτό. Ομοίως, θα αποτελούσε 
ενδιαφέρον επιστημονικό ερώτημα αν, με ποιο τρόπο και σε τι βαθμό, η χρήση ενός 
τέτοιου ερωτηματολογίου αξιολόγησης της ποιότητας ζωής θα μπορούσε να επηρεάσει 
την εκπαιδευτική διαδικασία και κυρίως, να αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας μεταξύ 
εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, προάγοντας και την ποιότητα του διδακτικού έργου. 

Συνεπώς, βασική επιδίωξη της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτέλεσε αρχικά η 
αξιολόγηση της ποιότητας ζωής σπουδαστών και σπουδαστριών που φοιτούν σε Δη-
μόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), μέσω της καταγραφής των πα-
ραμέτρων της σωματικής και της ψυχικής τους υγείας. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα 
ήταν αν η συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού χαρακτηριζόταν από μία καλή ποιότητα 
ζωής σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη και το νεαρό 
της ηλικίας του δείγματός μας, θα περίμενε κανείς η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα 
να έχει μία ιδιαίτερα καλή ποιότητα ζωής, μιας και οι πιθανότητες εμφάνισης κάποιων 
ψυχοσωματικών προβλημάτων, θεωρητικά, είναι περιορισμένες σε αυτές τις ηλικίες. 
Κατά δεύτερον, διερευνήθηκε το αν, η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου, θα μπορούσε να 
συμβάλλει στη δημιουργία ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και επικοινωνίας 
μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων, προάγοντας με τον τρόπο αυτό την εκπαιδευ-
τική διαδικασία στην καθημερινή πράξη.  
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Υλικό-Μέθοδος 

Στη μελέτη αυτή τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου Επισκόπηση 
Υγείας SF-36 (SF-36 health survey). Το εργαλείο αυτό αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο 
κλειστού τύπου, μικρής σχετικά έκτασης, το οποίο αξιοποιείται κατά κόρον σε διεθνές 
επίπεδο από τον κλάδο των ανθρωπιστικών επιστημών, με σκοπό την αξιολόγηση τόσο 
του υγιούς πληθυσμού όσο και ομάδων ασθενών, αναφορικά με τις συνιστώσες της 
σωματικής και της ψυχοκοινωνικής τους υγείας (McHorney, Ware, Jr, Lu, & Sher-
bourne, 1994), ενώ είναι σταθμισμένο και για τον ελληνικό πληθυσμό (Παππά, Κοντο-
δημόπουλος, & Νιάκας, 2006). Η γενικότητα των ερωτήσεων που δομούν το ερωτημα-
τολόγιο αυτό επιτρέπει την επιτυχή αξιολόγηση της ποιότητας ζωής οποιαδήποτε πλη-
θυσμιακής ομάδας (McHorney, Ware, Jr, & Raczek, 1993). 

Το ερωτηματολόγιο της επισκόπησης υγείας SF-36 περιλαμβάνει οκτώ κλίμακες της 
ποιότητας ζωής, και συγκεκριμένα διερευνά και αξιολογεί τις ακόλουθες παραμέτρους: 

• Σωματική Λειτουργικότητα [ΣΛ] 
• Κοινωνική Λειτουργικότητα [ΚΛ] 
• Σωματικός Πόνος [ΣΠ]  
• Ψυχική Υγεία [ΨΥ]  
• Ζωτικότητα [ΖΩ]  
• Ρόλος Συναισθηματικός [ΡΣΘ]  
• Ρόλος Σωματικός [ΡΣ]  
• Γενική Υγεία [ΓΥ]  
 

Κάθε κλίμακα δομείται από 2 έως 10 ερωτήσεις κλειστού τύπου, 2 έως 6 διαβαθμίσεων 
(διαφορική κλίμακα και κλίμακα αθροιστικής βαθμολόγησης) και βαθμολογείται από 
0–100 (όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία τόσο καλύτερη η ποιότητα ζωής), ενώ το 
άθροισμα των ερωτήσεων όλων των κλιμάκων, ισούται συνολικά με 36. Οι απαντήσεις 
παρουσιάζονται σε μορφή επιλογής, τύπου «Ναι-Όχι» ή διαβαθμισμένης απόκρισης σε 
κλίμακα Likert, όπου επιλέγεται η πλέον αντιπροσωπευτική για το κάθε άτομο απά-
ντηση. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούταν από 135 σπουδαστές και σπουδάστριες ΔΙΕΚ [άν-
δρες=54, ηλικίας:22,8±2,4 έτη - γυναίκες=81, ηλικίας:24,5±4,8 έτη]. Η μελέτη αυτή 
πραγματοποιήθηκε αφού προηγήθηκε ενημέρωση του υπό εξέταση πληθυσμού, ανα-
φορικά με τη στοχοθεσία της έρευνας, το είδος του εργαλείου αξιολόγησης (ερωτημα-
τολόγιο επισκόπησης υγείας SF-36), τον τρόπο συμπλήρωσής του, καθώς και την έννοια 
της κάθε επιμέρους ερώτησης, προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις και συγχύ-
σεις αναφορικά με το ζητούμενο της καθεμιάς. Επίσης, δόθηκαν όλες οι απαραίτητες 
εξηγήσεις σε τυχόν απορίες των συμμετεχόντων στην έρευνα, ενώ δηλώθηκε ρητά η 
εθελοντική και ανώνυμη συμμετοχή τους στη μελέτη. Όσοι από τους σπουδα-
στές/στριες αποφάσισαν να συμμετέχουν, συμπλήρωσαν και υπέγραψαν έγγραφη συ-
γκατάθεση. Το ποσοστό απόκρισης του δείγματος έφθασε το 97%, ενώ ο βαθμός πλη-
ρότητας των απαντήσεων του ερωτηματολογίου άγγιξε το 99%. Η συμπλήρωση του 
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ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε χωρίς τη φυσική παρουσία του ερευνητή στον 
χώρο, από τη στιγμή που κάτι τέτοιο κρίθηκε ως δεοντολογικά ορθό, με απώτερο σκοπό 
την, κατά το δυνατόν, ανεπηρέαστη και αντικειμενική καταγραφή των απαντήσεων 
από τους συμμετέχοντες στη μελέτη, χωρίς την παρουσία τρίτων.  

Αποτελέσματα 

Η επεξεργασία των απαντήσεων και οι στατιστικοί έλεγχοι έγιναν μέσω της περιγρα-
φικής και επαγωγικής στατιστικής και αφορούσαν τόσο τις μέσες τιμές, όσο και τις 
τυπικές αποκλίσεις (SD) των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, εκτιμήθηκε η αξιοπιστία 
της εσωτερικής συνοχής μέσω του συντελεστή Cronbach alpha ή δείκτη εσωτερικής 
συνάφειας (internal consistency coefficient), (Litwin, 1995), όπως αλλιώς αποκαλείται, 
ο οποίος είναι ο πλέον χρησιμοποιούμενος δείκτης αξιοπιστίας, με αποδεκτές τιμές 
≥0,7 (Houser, 2008). Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή Cronbach alpha, 
τόσο υψηλότερη είναι και η αξιοπιστία της εσωτερικής συνοχής. Στην παρούσα μελέτη 
ο συντελεστής αυτός έφερε τιμή 0,86. 

Για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων και για την εξαγωγή των στατιστικών 
συμπερασμάτων αξιοποιήθηκε το στατιστικό εργαλείο SPSS 18.0, και διαπιστώθηκε 
πως ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων στη μελέτη παρουσίαζαν χαμηλές τι-
μές σε συγκεκριμένες συνιστώσες της ποιότητας ζωής, όπως στη ΓΥ, στη ΖΩ καθώς 
και στον ΡΣΘ. Ένα άλλο επίσης σημαντικό εύρημα είναι ότι η υψηλότερη τιμή στις 
συνιστώσες της ποιότητας ζωής παρατηρήθηκε στην κλίμακα της ΣΛ. Σε γενικές γραμ-
μές, η Σωματική Υγεία έφερε υψηλότερες τιμές (75,28±30,06) συγκριτικά με την Ψυ-
χοκοινωνική Υγεία (66,06±31,5) (Διάγραμμα 1).  

 
Διάγραμμα 1: Τιμές στους τομείς της Σωματικής και Ψυχοκοινωνικής Υγείας, βάσει 

του ερωτηματολογίου Επισκόπηση Υγείας SF-36 (SF-36 health survey). 
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Ως προς την παράμετρο «φύλο» διαπιστώθηκε πως οι άνδρες έφεραν χαμηλότερες τιμές 
συγκριτικά με τις γυναίκες σε όλες τις παραμέτρους της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων παρατηρήθηκαν στην κλίμακα της 
ΣΛ, του ΣΠ, της ΓΥ, της ΖΩ, της ΚΛ και της ΨΥ (Πίνακας 1). Η μεγαλύτερη απόκλιση 
ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή του φύλου παρατηρήθηκε στην κλίμακα της ΓΥ 
με τους άνδρες να φέρουν χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με τις γυναίκες της τάξης του 
22,4%. 

 ΣΛ ΡΣ ΣΠ ΓΥ ΖΩ ΚΛ ΡΣΘ ΨΥ 

Άνδρας 80,07 80,55 65,98 55,6 54,44 68,74 62,96 57,11 

sd(±) 26,06 39,98 30,02 28,3 22,96 25,3 44,86 24,32 

Γυναίκα 87,63 80,56 73,89 71,7 66,3 78,71 64,19 69,03 

sd(±) 20,46 40,00 26,51 27,25 25,28 26,85 48,82 27,03 

Διαφο-

ρές με-

ταξύ φύ-

λου (%) 

8,6 0,0 10,7 22,4 17,9 12,7 1,9 17,3 

P (sig) * - * ** ** * - ** 

ΣΛ: Σωματική λειτουργικότητα, ΡΣ: Ρόλος σωματικός, ΣΠ: Σωματικός πόνος,  
ΓΥ: Γενική υγεία, ΖΩ: Ζωτικότητα, ΚΛ: Κοινωνική λειτουργικότητα,  

ΡΣΘ: Ρόλος συναισθηματικός, ΨΥ: Ψυχική υγεία 
sd(±):τυπική απόκλιση (standard deviation) 

*p <0,05, **p<0,001, -:χωρίς στατιστική σημαντικότητα 

Πίνακας 1. Βαθμολογίες κλιμάκων της ποιότητας ζωής των σπουδαστών/στριών ΔΙΕΚ 
και στατιστικά σημαντικές διαφορές, ως προς τη μεταβλητή «φύλο». 

 

Από το σύνολο του δείγματος, ποσοστό της τάξης 19,4% παρουσίαζε μειωμένη λει-
τουργική ικανότητα, 18,9% δήλωνε πως είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ προβλή-
ματα στις καθημερινές δραστηριότητες εξαιτίας συναισθηματικών διαταραχών (άγχος, 
μελαγχολία, κατάθλιψη) αντιμετώπιζε το 36,3%. Επίσης, σε ποσοστό 26,6% του δείγ-
ματος, η λειτουργική ικανότητα ή τα συναισθηματικά προβλήματα επηρέαζαν αρνη-
τικά και τις κοινωνικές δραστηριότητες, ενώ το 31,1% ένιωθε πολύ έντονο εκνευρισμό. 
Επιπρόσθετα, ποσοστό περί του 22% διακατεχόταν από υπερβολική ψυχολογική πίεση, 
σωματική εξάντληση καθώς και από αισθήματα απελπισίας και μελαγχολίας. Ιδιαίτερα 
ανησυχητική ήταν η διαπίστωση πως, παρά το νεαρό της ηλικίας του δείγματος, οι τιμές 
στην κλίμακα της ζωτικότητας ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. 
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Κλίμακες SF-36 
Σπουδαστές/στριες 

ΔΙΕΚ (n=135) 

Γενικός πληθυσμός  
(Παππά, Κοντοδημόπουλος, & Νιά-

κας, 2006) 
(n=1426) 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ Υ-
ΓΕΙΑ 

  

Σωματική λειτουργι-
κότητα (ΣΛ) 84,62±23,71 80,76±25,62 

Ρόλος σωματικός 
(ΡΣ) 80,55±39,49 79,74±37,72 

Σωματικός πόνος 
(ΣΠ) 70,72±28,45 72,98±31,66 

Γενική υγεία (ΓΥ) 65,21±28,59 67,46±23,54 
 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ   

Ζωτικότητα (ΖΩ) 61,56±25,09 66,53±22,39 
Κοινωνική λειτουρ-

γικότητα (ΚΛ) 74,72±26,43 82,05±28,12 

Ρόλος συναισθημα-
τικός (ΡΣΘ) 63,71±47,75 81,53±36,31 

Ψυχική υγεία (ΨΥ) 64,23±26,72 68,23±21,26 
 

Πίνακας 2. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση των κλιμάκων της ποιότητας ζωής των 
σπουδαστών/στριών της παρούσας μελέτης και του γενικού πληθυσμού, μέσω του οργά-

νου μέτρησης «Επισκόπηση Υγείας SF-36». 
 

Συμπεράσματα 

Από την επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώνεται πως οι συμμετέχοντες στη μελέτη, 
χαρακτηρίζονται από μία σχετικά χαμηλή ποιότητα ζωής, αν λάβουμε υπόψη και το 
νεαρό της ηλικίας του δείγματος. Από τη σύγκριση μάλιστα με τις αντίστοιχες τιμές 
που έχουν καταγραφεί σε άλλη μελέτη που διεξήχθη στον γενικό πληθυσμό (Παππά, 
Κοντοδημόπουλος, & Νιάκας, 2006), διαπιστώνεται πως η ποιότητα ζωής των σπου-
δαστών/στριών του δείγματός μας είναι ανησυχητικά χαμηλή. Παρά το γεγονός, ότι 
λόγω του μεγέθους του εξεταζόμενου πληθυσμού, τα συμπεράσματα αυτά δεν πρέπει 
να γενικευθούν για όλον τον πληθυσμό των εκπαιδευομένων στα ΔΙΕΚ, ωστόσο θα 
πρέπει να διερευνηθεί γιατί στη συγκεκριμένη μελέτη καταγράφηκαν σχετικά χαμηλές 
τιμές σε πολλές συνιστώσες της ποιότητας ζωής. Το γεγονός μάλιστα, ότι στην Ψυχο-
κοινωνική Υγεία οι τιμές ήταν ιδιαίτερα χαμηλές αποτελεί μια δυσοίωνη διαπίστωση. 
Ίσως, οι νεότερες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στην 
Ελλάδα του σήμερα, με κυρίαρχα συναισθήματα την αβεβαιότητα για το μέλλον, την 
έλλειψη προοπτικής, την καταβαράθρωση θεμελιωδών αξιών να αιτιολογούν, εν μέρει, 
τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης. 
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Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων και το γεγο-
νός ότι στα ΔΙΕΚ συνήθως φοιτούν άτομα τα οποία δεν μπόρεσαν, για διάφορους λό-
γους, να επιτύχουν στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, 
στην ελληνική κοινωνία η εισαγωγή σε μία σχολή κύρους αποτελούσε ανέκαθεν ύψι-
στη προτεραιότητα με αποτέλεσμα, η όποια αποτυχία να συνοδεύεται συνήθως από 
αρνητικά συναισθήματα υψηλής έντασης και διάρκειας, όπως ματαίωση, χαμηλή αυ-
τοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Συνάμα, δε θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι 
σε τέτοιες καταστάσεις, σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της ψυχοκοινωνικής υ-
γείας του ατόμου έχει και η στάση των μελών του οικογενειακού και του στενού κοι-
νωνικού τους περιβάλλοντος, τα οποία άλλοτε συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα υιο-
θετούν αρνητικές συμπεριφορές προς τα άτομα αυτά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσό-
τερο την ψυχική τους υγεία. Ίσως όλα αυτά τα γεγονότα, μεμονωμένα ή συνδυαστικά 
να αιτιολογούν, εν μέρει, τα χαμηλά επίπεδα της ποιότητας ζωής που καταγράφηκαν 
στη συγκεκριμένη μελέτη. Ωστόσο, για την επαλήθευση ή μη των υποθέσεων αυτών 
θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διεξαγωγή στο μέλλον μιας συγκριτικής αξιολόγη-
σης της ποιότητας ζωής μεταξύ σπουδαστών ΔΙΕΚ και φοιτητών σχολών αυξημένου 
κύρους.  

Ένα άλλο επίσης σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι άνδρες σε σχέση με 
τις γυναίκες φέρουν χαμηλότερες τιμές, σχεδόν σε όλες τις συνιστώσες της ποιότητας 
ζωής. Παρά το γεγονός ότι το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ωστόσο, δεν 
υπάρχει επαρκής βιβλιογραφική τεκμηρίωση επί του συγκεκριμένου θέματος. Παρά το 
γεγονός ότι η διερεύνηση πιθανών διαφοροποιήσεων στην ποιότητα ζωής μεταξύ των 
δύο φύλων δεν αποτέλεσε αυτοσκοπό της παρούσας μελέτης, ωστόσο μία μελλοντική 
έρευνα κρίνεται σκόπιμη, προκειμένου να επιβεβαιωθούν ή μη, τα συμπεράσματα αυτά 
καθώς και να προσδιοριστούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν την ποιότητα ζωής 
στα δύο φύλα.  

Συμπερασματικά, μέσω του ερωτηματολογίου επισκόπησης υγείας SF-36 κατέστη δυ-
νατό να εντοπισθούν προβλήματα ψυχοσωματικής φύσης στην υπό διερεύνηση πληθυ-
σμιακή ομάδα. Η χρήση τέτοιων εργαλείων κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τον προσ-
διορισμό διαταραχών που πιθανόν να υπολανθάνουν σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυ-
σμού καθώς και για την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων παρεμβατικών μέτρων.  

Από παιδαγωγικής άποψης η χρήση του ερωτηματολογίου αυτού έδωσε την αφορμή 
ουσιαστικότερης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτή. Ιδιαίτερα εν-
διαφέρον μάλιστα κρίνεται το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συ-
μπλήρωσης των ερωτηματολογίων, και πριν την επεξεργασία και αξιολόγηση των α-
παντήσεων, αρκετοί από τους εκπαιδευόμενους προσέγγισαν τον εκπαιδευτή, και παρά 
το γεγονός ότι η συμμετοχή στην έρευνα ήταν ανώνυμη, εντούτοις, δήλωσαν την επι-
θυμία να συζητήσουν μαζί του τυχόν προβλήματα που τους απασχολούσαν και επηρέ-
αζαν αρνητικά τη ζωή τους, με απώτερο σκοπό να ανακαλύψουν τρόπους αποτελεσμα-
τικότερης επίλυσης ή διαχείρισης των προβλημάτων αυτών. Ως αποτέλεσμα, εξαιτίας 
της απλής χρήσης ενός ερωτηματολογίου, επιτεύχθηκε μια καλύτερη και 
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ουσιαστικότερη μορφή επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευομένων και εκπαιδευτή. Αυτό 
είχε κι ένα ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο και στην εκπαιδευτική διαδικασία, από τη στιγμή 
που μπόρεσε η μία πλευρά να κατανοήσει καλύτερα και να προσεγγίσει αποτελεσμα-
τικότερα την άλλη. Τα θετικά αποτελέσματα της παρέμβασης απέκτησαν και πρακτική 
αξία, η οποία φάνηκε τόσο σε επίπεδο συμπεριφοράς όσο και μαθησιακής απόδοσης 
των σπουδαστών. 
Τέλος, το ισχυρό σημείο της παρούσας μελέτης είναι ότι ανέδειξε τη σημαντικότητα 
της χρήσης ενός απλού εργαλείου, όπως είναι το ερωτηματολόγιο Επισκόπηση Υγείας 
SF-36 στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κατανόησης και επικοινω-
νίας μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτή και πώς η αξιοποίηση τέτοιων εργαλείων 
στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική μπορεί με τρόπο εύκολο, άμεσο, διαρκή και 
αποτελεσματικό να προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της. 
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Παράρτημα 

«Επισκόπηση Υγείας SF-36» 
(ερωτηματολόγιο) 

 
ΟΔΗΓIΕΣ: Τo ερωτηματoλόγιo αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για τηv υγεία σας. Οι 
πληρoφoρίες σας θα μας βoηθήσoυv vα εξακριβώσoυμε πώς αισθάvεστε από πλευράς 
υγείας και πόσo καλά μπoρείτε vα ασχoληθείτε με τις συvηθισμέvες δραστηριότητές σας. 
 
Απαvτήστε στις ερωτήσεις, βαθμoλoγώvτας κάθε απάvτηση με τov τρόπo πoυ σας 
δείχvoυμε. Αv δεv είστε απόλυτα βέβαιoς/βέβαιη για τηv απάvτησή σας, παρακαλoύμε 
vα δώσετε τηv απάvτηση πoυ voμίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα στηv περίπτωσή σας. 
 
 
 

1. Γεvικά, θα λέγατε ότι η υγεία σας είvαι: 
      (βάλτε έvαv κύκλo) 
 

Εξαιρετική 1 

Πολύ καλή 2 

Καλή 3 

Μέτρια 4 

Κακή 5 

 
   

 
2. Σε σύγκριση με έvα χρόvo πριv, πώς θα αξιoλoγoύσατε τηv υγεία σας τώρα; 

 (βάλτε έvαv κύκλo) 
 

Πoλύ καλύτερη τώρα απ' ότι έvα χρόνο πριν 1 

Κάπως καλύτερη τώρα απ' ότι έvα χρόνο πριν 2 

Περίπoυ η ίδια όπως έvα χρόνο πριν 3 

Κάπως χειρότερη τώρα απ' ότι έvα χρόνο πριν 4 

Πoλύ χειρότερη τώρα απ' ότι έvα χρόνο πριν 5 
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3. Οι παρακάτω πρoτάσεις περιέχoυv δραστηριότητες πoυ πιθαvώς vα κάvετε κατά τη 
διάρκεια μιας συvηθισμέvης ημέρας. Η τωριvή κατάσταση της υγείας σας, σας περιoρίζει 
σε αυτές τις δραστηριότητες; Εάv vαι, πόσo; 
 
       (κυκλώστε έvαv αριθμό σε κάθε σειρά)  

 
 ΔΡΑΣΤΗΡIΟΤΗΤΕΣ 

 

Ναι, με 
περιoρίζει 

Πoλύ 

Ναι, με 
περιoρίζει 

Λίγo 

΄Οχι, δεv 
με 

περιoρίζει 
Καθόλoυ 

α. Σε κoυραστικές 
δραστηριότητες, όπως τo τρέξιμo, τo 
σήκωμα βαριώv αvτικειμέvωv, η 
συμμετoχή σε δυvαμικά σπόρ  

 
1 

 
2 

 
3 

β. Σε μέτριας έvτασης 
δραστηριότητες, όπως η μετακίvηση 
εvός τραπεζιoύ, τo σπρώξιμo μιας 
ηλεκτρικής σκoύπας, o περίπατoς 
στηv εξoχή ή όταv παίζετε ρακέτες 
στηv παραλία 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

γ. ΄Οταv σηκώvετε ή μεταφέρετε 
ψώvια από τηv αγoρά 

1 
 

2 3 

δ. ΄Οταv αvεβαίvετε μερικές σκάλες 1 2 3 

ε. ΄Οταv αvεβαίvετε μία σκάλα 1 2 3 

στ. Στo λύγισμα τoυ σώματoς, στo 
γovάτισμα ή στo σκύψιμo 

1 2 3 

ζ. ΄Οταv περπατάτε περίπoυ έvα 
χιλιόμετρo 

1 2 3 

η. ΄Οταv περπατάτε μερικές 
εκατovτάδες μέτρα 

1 2 3 

θ. ΄Οταv περπατάτε περίπoυ εκατό 
μέτρα 

1 2 3 

ι. ΄Οταv κάvετε μπάvιo ή όταv 
vτύvεστε 

1 2 3 

 
4. Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, σας παρoυσιάστηκαv - είτε στη δoυλειά σας είτε σε 
κάπoια άλλη συvηθισμέvη καθημεριvή σας δραστηριότητα - κάπoια από τα 
παρακάτω πρoβλήματα, εξαιτίας της κατάστασης της σωματικής σας υγείας; 
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        (κυκλώστε έvαv αριθμό σε κάθε 
σειρά)  

 NAI OXI 

α. Μειώσατε τo χρόvo πoυ συvήθως ξoδεύετε στη δoυλειά ή σε 
άλλες δραστηριότητες 

1 2 

β. Επιτελέσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε 1 2 

γ. Περιoρίσατε τα είδη της δoυλειάς ή τα είδη άλλωv 
δραστηριoτήτωv σας 

1 2 

δ. Δυσκoλευτήκατε vα εκτελέσετε τη δoυλειά ή άλλες 
δραστηριότητές σας (για παράδειγμα, καταβάλατε μεγαλύτερη 
πρoσπάθεια) 

 
1 

 
2 

 
 
 2 
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5. Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, σας παρoυσιάστηκαv - είτε στη δoυλειά σας είτε σε 
κάπoια άλλη συvηθισμέvη καθημεριvή δραστηριότητα - κάπoια από τα παρακάτω 
πρoβλήματα εξαιτίας oπoιoυδήπoτε συvαισθηματικoύ πρoβλήματoς (λ.χ., επειδή 
vιώσατε μελαγχoλία ή άγχoς); 
 
       (κυκλώστε έvαv αριθμό σε κάθε σειρά) 

  NAI OXI 

α. Μειώσατε τo χρόvo πoυ συvήθως ξoδεύετε στη δoυλειά ή σε 

άλλες δραστηριότητες 
1 2 

β. Επιτελέσατε λιγότερα από όσα θα θέλατε 1 2 

γ. Κάvατε τη δoυλειά ή και άλλες δραστηριότητες λιγότερo 

πρoσεκτικά απ' ότι συvήθως 
1 2 

 
 

6. Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, σε πoιo βαθμό επηρέασε η κατάσταση της 
σωματικής σας υγείας ή κάπoια συvαισθηματικά πρoβλήματα τις συvηθισμέvες 
κoιvωvικές σας δραστηριότητες με τηv oικoγέvεια, τoυς φίλoυς, τoυς γείτovές σας ή 
με άλλες κoιvωvικές oμάδες; 

         
         (βάλτε έvαv κύκλo) 

  
Καθόλoυ 1 

Ελάχιστα 2 

Μέτρια 3 

Αρκετά 4 

Πάρα πoλύ 5 

 
   

 
7. Πόσo σωματικό πόvo vιώσατε τις τελευταίες 4 εβδoμάδες; 

 
         (βάλτε έvαv κύκλo) 
 

Καθόλoυ 1 

Πoλύ ήπιo 2 

΄Ηπιo 3 

Μέτριo 4 

΄Εvτovo 5 

Πoλύ έvτovo 6 
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8. Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, πόσo επηρέασε o πόvoς τη συvηθισμέvη εργασία 
σας (τόσo τηv εργασία έξω από τo σπίτι όσo και μέσα σε αυτό); 

 
         (βάλτε έvαv κύκλo) 
 

Καθόλoυ 1 

Λίγο 2 

Μέτρια 3 

Αρκετά 4 

Πάρα πoλύ 5 

 
   

 
9. Οι παρακάτω ερωτήσεις αvαφέρovται στo πώς αισθαvόσαστε και στo πώς ήταv 
γεvικά η διάθεσή σας τις τελευταίες 4 εβδoμάδες. Για κάθε ερώτηση, παρακαλείστε 
vα δώσετε εκείvη τηv απάvτηση πoυ πλησιάζει περισσότερo σε ό,τι αισθαvθήκατε. 
Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, για πόσo χρovικό διάστημα - 

 
        (κυκλώστε έvα αριθμό σε κάθε 
σειρά) 
 

 Συvεχώ
ς 

Τo 
μεγα-

λύτερo 
διάστημ

α 

Σημαv- 
τικό  

διάστημ
α 

Μερικέ
ς φoρές 

 

Μικρ
ό διά- 
στημ

α 

Καθόλo
υ 

α.
 Αισθαvόσασ
τε 
γεμάτoς/γεμάτη 
ζωvτάvια; 

1 2 3 4 5 6 

β. Είχατε πoλύ 
εκvευρισμό; 

1 2 3 4 5 6 

γ.
 Αισθαvόσασ
τε τόσo πoλύ 
πεσμέvoς/πεσμέv
η ψυχoλoγικά, 
πoυ τίπoτε δεv 
μπoρoύσε vα σας 
φτιάξει τo κέφι; 

1 2 3 4 5 6 
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δ.
 Αισθαvόσασ
τε ηρεμία και 
γαλήvη; 

1 2 3 4 5 6 

ε. Είχατε 
πoλλή 
εvεργητικότητα; 

1 2 3 4 5 6 

στ.
 Αισθαvόσασ
τε απελπισία και 
μελαγχoλία; 

1 2 3 4 5 6 

ζ.
 Αισθαvόσασ
τε εξάvτληση; 

1 2 3 4 5 6 

η. Είσαστε 
ευτυχισμέvoς/ 
ευτυχισμέvη; 

1 2 3 4 5 6 

θ.
 Αισθαvόσασ
τε κoύραση; 

1 2 3 4 5 6 

 
 4 
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10. Τις τελευταίες 4 εβδoμάδες, για πόσo χρovικό διάστημα επηρέασαv τις 
κoιvωvικές σας δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε φίλoυς, συγγεvείς, κλπ.) η 
κατάσταση της σωματικής σας υγείας ή κάπoια συvαισθηματικά πρoβλήματα; 

 
  
          (βάλτε έvαv 
κύκλo) 

  
Συvεχώς 1 

Τo μεγαλύτερo διάστημα 2 

Μερικές φoρές 3 

Μικρό διάστημα 4 

Καθόλoυ 5 

 
 

    
 

11. Πόσo ΑΛΗΘIΝΕΣ ή ΨΕΥΔΕIΣ είvαι oι παρακάτω πρoτάσεις στη δική σας 
περίπτωση; 

 
 
       (κυκλώστε έvα αριθμό σε κάθε σειρά) 
 

 Evτελώς 

Αλήθεια 

Μάλλov 

Αλήθεια 

Δεv 

ξέρω 

Μάλλov 

Ψέμα 

Εvτελώς  

Ψέμα 

α. Μoυ φαίvεται ότι 

αρρωσταίvω λίγo 

ευκoλότερα από άλλoυς 

αvθρώπoυς 

1 2 3 4 5 

β. Είμαι τόσo υγιής όσo 

όλoι oι γvωστoί μoυ 

1 2 3 4 5 

γ. Περιμέvω ότι η υγεία 

μoυ θα χειρoτερεύσει 

1 2 3 4 5 

δ. Η υγεία μoυ είvαι 

εξαιρετική 

1 2 3 4 5 

 
CopyrightC 1996 New England Medical Center 
All rights reserved (IQOLA SF-36 Greek (Greece) Standard Version 1.0) 
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Γυναίκες στην εκπαιδευτική ηγεσία 

Φιλιππαίου Ευαγγελία, Παλάζη Χρυσάνθη 
filippaiouv@gmail.com; palazi@gmail.com 

Περίληψη 

Η έντονη  «απουσία»  των γυναικών στην εκπαιδευτική  διοίκηση, σε μια εποχή  που 
οι γυναίκες σε σχέση με τους άντρες  δεν υπολείπονται σε επίπεδο γνώσεων και μόρ-
φωσης, αποτέλεσε το έναυσμα για την παρούσα εργασία.  Βασικό της στόχος ήταν η 
διερεύνηση  των αντιλήψεων των γυναικών εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης της Γ Αθήνας  σε σχέση με το  νομοθετικό πλαίσιο 
(4327/2015) για την εκλογή Διευθυντών/-τριών. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ή-
ταν αυτή της ποιοτικής έρευνας και το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 
η ημιδομημένη συνέντευξη σε βάθος. Ένα από τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας, 
αφορά τις θετικές  απόψεις των συμμετεχουσών σχετικά με τον τρόπο επιλογής Διευ-
θυντών με βάση το νομοθετικό πλαίσιο (4327/2015). Η παρούσα μελέτη λόγω του 
ποιοτικού της χαρακτήρα δεν μπορεί να εξάγει γενικευμένα συμπεράσματα, όμως μπο-
ρεί να αποτελέσει βοήθημα μιας ευρύτερης πανελλαδικής έρευνας για την πραγματο-
ποίηση αλλαγών στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Kλειδιά: γυναίκες, φύλο, υποεκπροσώπηση, εκπαιδευτική διοίκηση, Πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Η μαζική έξοδος της γυναίκας από το σπίτι αλλά και οι σημαντικές κατακτήσεις που 
έχει καταφέρει  στον τομέα της απασχόλησης, έχουν οδηγήσει στο να αναγνωριστεί η 
προσφορά της στη σημερινή κοινωνία αλλά και να επιτευχθεί θεσμικά η ισότητα. Πα-
ρόλα αυτά παρατηρείται, ότι στην αγορά εργασίας και μάλιστα παγκοσμίως, εξακο-
λουθούν να υπάρχουν ανισότητες, που σχετίζονται με τη συμμετοχή της στα πεδία λή-
ψης αποφάσεων, κυρίως στον εκπαιδευτικό χώρο (Μαράκη,2010). 

Στη χώρα μας, η εκπαίδευση είναι ένας χώρος που «γυναικοκρατείται», κυρίως στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ενώ η αριθμητική υπεροχή των γυναικών είναι δεδομένη, 
παρατηρείται ένα οξύμωρο φαινόμενο, που σχετίζεται με τη μειωμένη συμμετοχή των 
γυναικών σε θέσεις στελεχών στην εκπαιδευτική διοίκηση. Το φαινόμενο γίνεται α-
κόμα πιο περίεργο, αν αναλογιστούμε ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν υ-
πάρχει καμιά άλλη δυνατότητα προαγωγής για τους εκπαιδευτικούς, εκτός από την α-
νάληψη κάποιας διοικητικής θέσης (Μαρκόπουλος & Αργυρίου, 2014, Koutouzis  & 
Athanasoula-Reppa, 2002). Το οξύμωρο αυτό φαινόμενο αποτέλεσε ερευνητικό ενδια-
φέρον και αποτέλεσε το έναυσμα για τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. 

Θεωρητικό πλαίσιο 
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Αν και η γυναικεία παρουσία, από άποψη αριθμών, κατευθύνεται προς το δρόμο της 
ισότητας, έρευνες (Mwebi & Lazaridou,2008 ; Kyriakoussis & Saiti,2006; Brinia,2012; 
Μαρκόπουλος & Αργυρίου, 2014 ; Μαράκη,2010 ; Brinia & Didaskalou,2015 ; Δα-
ράκη,2007; Γαϊτανίδου,2014 ), δείχνουν ότι στην αγορά εργασίας εξακολουθούν να 
παρατηρούνται ανισότητες κυρίως  σε θέσεις  που είναι συνώνυμες με τη λήψη αποφά-
σεων αλλά και την καταξίωση, το σεβασμό, το κύρος και την αυτοπραγμάτωση των 
ατόμων που τις καταλαμβάνουν.  

Στην Ελλάδα μια κλασική περίπτωση που σχετίζεται με τη χαμηλή εκπροσώπηση των 
γυναικών σε θέσεις υψηλού κύρους είναι εκείνη των γυναικών στο επάγγελμα του εκ-
παιδευτικού (Kyriakoussis & Saiti,2006 ; Brinia,2012 ; Μαρκόπουλος & Αργυρίου, 
2014 ; Μαράκη,2010 ; Brinia & Didaskalou,2015 ; Δαράκη,2007). Ιδιαίτερα παράδοξο 
θεωρείται το φαινόμενο αυτό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου η «καταλληλότητα» 
των γυναικών για τη διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία αποτελεί μια τόσο παγιωμένη 
κοινωνική παραδοχή, που επηρεάζει αποφασιστικά τις απόψεις για τη «φύση» του ε-
παγγέλματος (Αργυροπούλου, 2006). 

Αν και η εκπαίδευση θεωρείται ένας χώρος που απελευθερώνει τα άτομα από στερεό-
τυπες νοοτροπίες και διακρίσεις σε σχέση με τη διαφορετικότητα των φύλων και καλ-
λιεργεί την κριτική σκέψη, στα περισσότερα  εκπαιδευτικά συστήματα ενυπάρχει έ-
ντονη αντίφαση (Brinia, 2012; Brinia & Didaskalou, 2015). Πρόκειται για ένα φαινό-
μενο  που δεν αφορά μόνο τον ελλαδικό χώρο αλλά ισχύει και διεθνώς. Έρευνα των 
Mwebi & Lazaridou (2008)  στην Κένυα έδειξε ότι ενώ  στον τομέα της διδασκαλίας, 
οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία, υπο-εκπροσωπούνται σε ηγετικές θέσεις. Στην 
Αγγλία και στην Ουαλία οι γυναίκες που κατέχουν διευθυντικές θέσεις στα Δημοτικά 
αποτελούν το 46% σε σύνολο 81% γυναικών εκπαιδευτικών (Mitroussi & Mitrussi, 
2009). Επιπλέον στη Νέα Ζηλανδία το ποσοστό των γυναικών που κατέχουν διευθυ-
ντική θέση είναι μόλις 19% σε σύνολο 51%  και στην Ιρλανδία οι γυναίκες καταλαμ-
βάνουν  μόλις το 29% των διευθυντικών θέσεων (Coleman,2001). Επίσης σύμφωνα με 
στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ευρυδίκη (2010), σε παγκόσμιο επίπεδο, στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση, τα ποσοστά των γυναικών εκπαιδευτικών για το έτος 2010 κυ-
μαίνονταν από 65% στην Ελλάδα, έως 98% στη Σλοβενία. 

Στόχος - ερευνητικά ερωτήματα 

Ο αποκλεισμό των γυναικών από τη διοικητική ιεραρχία εξακολουθεί  και σήμερα να 
είναι επίκαιρος μια και αποτυπώνεται από την πραγματικότητα. Τον Ιούνιο του 2015 
πραγματοποιήθηκε βάση νομοθεσίας η επιλογή των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης μέσα από εκλογική διαδικασία. Στατιστικά στοιχεία, από την Περιφέρεια 
της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γ Αθήνας, έδειξαν ότι οι άντρες κατέλαβαν περισ-
σότερες διευθυντικές θέσεις σε σχέση με τις γυναίκες.  

Στόχος, λοιπόν, της έρευνας ήταν η  διερεύνηση των αντιλήψεων των γυναικών εκπαι-
δευτικών σε σχέση με  το νομοθετικό πλαίσιο (4327/2015) για την εκλογή Διευθυντών. 
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Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν α. Ποια η γνώμη των εκπαιδευτικών για 
την διαδικασία/τρόπο επιλογής Διευθυντών; και β. Ποιες προτάσεις προτείνετε προκει-
μένου να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στις θέσεις ευθύνης της 
εκπαιδευτικής διοίκησης; 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Την εικοσαετία 1970-1990 η αύξηση του ποσοστού των γυναικών στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση ήταν αλματώδης. Μάλιστα από το 1983 και μετά σχεδόν διπλασιάζεται ο 
αριθμός των εισαγομένων γυναικών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης των Πανεπιστημίων της χώρας (Π.Τ.Δ.Ε.), μια και δεν υπάρχει περιορισμός λόγω 
φύλου(Αργυροπούλου,2006). Η υψηλή εκπροσώπηση των γυναικών στην εκπαίδευση, 
και ταυτόχρονα η υπο-εκπροσώπησή τους στις θετικές επιστήμες και στις νέες τεχνο-
λογίες, είχε ως συνέπεια να θεωρείται κατεξοχήν «γυναικείο» επάγγελμα και να ταυτί-
ζεται με τα κοινωνικά στερεότυπα και τους ρόλους των γυναικών (Κανταρτζή & Αν-
θόπουλος,2006). Πρόκειται για ένα επάγγελμα που συνάδει με το ρόλο της γυναίκας 
ως μητέρας και ως υπεύθυνης για την ανατροφή και τη φροντίδα τω παιδιών της (Κα-
νταρτζή & Ανθόπουλος,2006). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Ρέππα (Σαΐτη, 2000), 
το επάγγελμα της  δασκάλας θεωρήθηκε «γυναικείο», αφού επικρατεί ακόμη και σή-
μερα η πεποίθηση ότι το σχολείο είναι συνέχεια της οικογένειας. 

Μέθοδος- ευρήματα 

Το Μάρτιο του 2017 πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια της Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης της Γ’ Αθήνας η παρούσα  έρευνα κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική 
μέθοδος. Το ερευνητικό εργαλείο ήταν η ημι-δομιμένη συνέντεξη και το δείγμα της 
έρευνας αποτέλεσαν 17 γυναίκες εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (μόνο 
δασκάλες)  που ασκούν το διδακτικό τους έργο στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας 
της Γ Αθήνας και ενώ διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα, δεν έχουν διεκδικήσει ούτε 
προτίθενται να διεκδικήσουν μια διευθυντική θέση.  

Αρχικά τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι η αριθμητική υπεροχή των γυναικών στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι δεδομένη (Πίνακας 1). Συγκεκριμένα  το 2015 από το 
σύνολο των 3.379 εκπαιδευτικών, οι 2.644 είναι γυναίκες και οι 735 είναι άντρες, δη-
λαδή το 78,2% επί του συνόλου είναι γυναίκες και το 21,8% είναι άντρες. Αντίστοιχα 
και το 2011 από το τους 3.493 εκπαιδευτικούς οι γυναίκες ήταν 2.729 δηλαδή το 78%  
και οι άντρες ήταν 764 δηλαδή το 22% επί του συνόλου. 

 

Αριθμητική Υπεροχή Γυναικών

Ετος Γυναίκες Άντρες Σύνολο

2011 2.729 78% 764 22% 3.493 100%

2015 2.644 76% 735 22% 3.379 100%
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Πίνακας 1: Αριθμητική υπεροχή γυναικών εκπαιδευτικών 

Η εικόνα όμως διαφέρει σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών για τη διεκδίκηση 
μιας διευθυντικής θέσης (Πίνακας 2). Αν και το 2015 ο νόμος άλλαξε και η συνέντευξη 
αντικαταστάθηκε από τη μυστική ψηφοφορία των συλλόγων διδασκόντων των σχολι-
κών μονάδων, παρόλα αυτά το ενδιαφέρον των γυναικών για ανέλιξη στην εκπαιδευ-
τική ηγεσία παρέμεινε χαμηλό. Συγκεκριμένα  το 2015, διεκδίκησαν διευθυντική θέση 
107  άντρες, δηλαδή το 14,6% επί του συνόλου των εκπαιδευτικών και μόνο 76 γυναί-
κες δηλαδή το 2,9%. Όμως και το  έτος 2011 τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα. Διεκδί-
κησαν διευθυντικές θέσεις  94  γυναίκες, δηλαδή το 3,4% επί του συνόλου των εκπαι-
δευτικών και 129 άντρες δηλαδή το 16,9%. Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν την 
«ανύπαρκτη» πρόθεση των γυναικών για ανέλιξη στην εκπαιδευτική ηγεσία. 

 

Πίνακας 2: Ενδιαφέρον για διεκδίκηση διευθυντικής θέσης επί του συνόλου 

Αν και η τάση των γυναικών να αναζητούν προαγωγή στη διοίκηση του σχολείου  πα-
ραμένει χαμηλή φαίνεται από ερευνητικά δεδομένα ότι με το νόμο 4327/2015,  τα πο-
σοστά απόρριψης των γυναικών από διοικητικές θέσεις μειώθηκαν αισθητά σε σχέση 
με αυτά του 2011 (Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3: Ποσοστά απόρριψης γυναικών-ανδρών 

Στις κρίσεις Διευθυντών του 2011,  από το σύνολο των συμμετεχόντων απορρίφθηκε 
το 37% των ανδρών και το 59% των γυναικών. Όμως το 2015 τα ποσοστά απόρριψης 
ανδρών- γυναικών είναι σχεδόν τα ίδια (33% για τους άντρες, 34% για τις γυναίκες). 
Η παραπάνω παρατήρηση ταυτίζεται με αυτή της έρευνας του Μαρκαντώνη (2008), 
όπου διερευνώντας την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης στο νομό Φθιώτιδας για την τετραετία 2007- 2011, έδειξε ότι καθο-
ριστικό ρόλο στην επιλογή Διευθυντών έπαιξε η διαδικασία της προσωπικής συνέντευ-
ξης και όχι τα αντικειμενικά μετρήσιμα προσόντα των υποψηφίων. Συγκεκριμένα στο 

Ενδιαφέρον για διεκδίκηση Διευθυντικής θέσης επί του συνόλου

Γυναίκες Άντρες Σύνολο
Αιτήσεις Σύνολο % Αιτήσεις Σύνολο % Αιτήσεις Σύνολο %

2011 94 2.729 3,4% 129 764 16,9% 223 3.493 6,4%

2015 76 2.644 2,9% 107 735 14,6% 183 3.379 5,4%

Ετος

Ποσοστά απόρριψης γυναικών -ανδρών

Τοποθετήθηκαν Απορρίφθηκαν Σύνολο

Άνδρες 63% 37% 100%
Γυναίκες 41% 59% 100%

Άνδρες 67% 33% 100%
Γυναίκες 66% 34% 100%

2011

2015

'Ετος
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πεδίο της συνέντευξης, καταγράφει ότι η βαθμολογία της συνέντευξης από το Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο, ανέτρεψε την αρχική σειρά κατάταξης των υποψηφίων με βάση τα 
αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης. Μάλιστα το ένα πέμπτο από τους υ-
ποψηφίους που έλαβαν άριστα στη συνέντευξη, δεν είχαν κανένα απολύτως προσόν 
για την κάλυψη της διευθυντικής θέσης. 

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα από την Περιφέρεια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης της Γ’ Αθήνας σχετικά με το νόμο 4327/2015, το 65% των συμμετεχόντων δήλω-
σαν ότι ο συγκεκριμένος νόμος ήταν δημοκρατικότερος για τις γυναίκες από τους προη-
γούμενους και  θα  μπορούσε να βοηθήσει στην επιλογή των κατάλληλων προσώπων, 
αν διατηρούνταν η ισχύ του. Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχουσες δήλωσαν ότι ο 
νόμος 4327/2015,  αφενός περιόρισε αισθητά την επιλογή διοικητικών στελεχών με 
βάση κομματικά κριτήρια και αφετέρου βοήθησε τις γυναίκες  να ξεπεράσουν το σκό-
πελο των ανδροκρατούμενων συμβουλίων επιλογής, καθώς ο σύλλογος διδασκόντων 
έκρινε τους υποψηφίους με βάση τις ικανότητες και την προσωπικότητά τους και όχι 
σε σχέση με το φύλο τους.  

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θεωρούν ότι ο νόμος 4327/2015 θα μπορούσε να 
συμβάλλει καταλυτικά προς την κατεύθυνση του περιορισμού του φαινομένου της υπο-
εκπροσώπισης των γυναικών στην εκπαιδευτική διοίκηση. Σύμφωνα με τα ερευνητικά 
δεδομένα θα ήταν εξαιρετικά  σημαντικό  να συνεχιστεί η ισχύ του νόμου  4327/2015, 
καθώς θα έδινε κίνητρο στις γυναίκες να διεκδικήσουν μια διευθυντική θέση αφού θα 
κρίνονταν από τους άμεσους ενδιαφερόμενους, δηλαδή από τους εκπαιδευτικούς της 
σχολικής μονάδας, οι οποίοι γνωρίζουν τις προσωπικότητες και τους χαρακτήρες των 
υποψηφίων  και θα τους αξιολογούσαν περισσότερο αξιόπιστα, αντικειμενικά και αμε-
ρόληπτα. Ήταν ένας νόμος που  σε βάθος χρόνου, θα βοηθούσε καταλυτικά τις γυναί-
κες να ανελιχθούν στην εκπαιδευτική διοίκηση. 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα, έστω και “παρα-
κινδυνευμένα”, ότι μέσω του  νέου νομοθετικού πλαισίου  μπορεί να μην αυξήθηκαν 
τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών για διεκδίκηση μιας διευθυντικής θέσεις, όμως 
παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών που τελικά κατάφεραν να πάρουν μια 
ηγετική διευθυντική θέση. 

Συζήτηση 

Είναι γνωστό ότι ο νόμος 4327/2015 ίσχυσε μόνο για τις κρίσεις Διευθυντών το 2015 
και αντικαταστάθηκε από το νόμο 4473/2017,  καθώς σύμφωνα με απόφαση του Συμ-
βουλίου Επικρατείας, κρίθηκε αντισυνταγματικός. Ο νέος τρόπος επιλογής (η αντικα-
τάσταση της συνέντευξης από τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων),  
ήταν αντίθετος στις συνταγματικές αρχές “της ισότητας, της αξιοκρατίας και της ελεύ-
θερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο 
της προσωπικής του αξίας και ικανότητας” και αυτό γιατί ανατίθεται “η αρμοδιότητα 
επιλογής στο Σύλλογο Διδασκόντων στον οποίο μετέχουν (αδιακρίτως) όλοι οι 
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υπηρετούντες στην οικεία σχολική μονάδα μόνιμοι και αναπληρωματικοί εκπαιδευτικού 
και με την διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας”. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η 
διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας για την επιλογή των υποψηφίων Διευθυντών που 
προβλέπεται “δεν διασφαλίζει την έγκυρη αξιολόγηση με αντικειμενικά και αξιοκρατική 
διαδικασία, δηλαδή κατά τρόπο που καθίσταται ελέγξιμη την ουσιαστική αποτίμηση και 
άρα δεν είναι πρόσφορη για αξιοκρατική επιλογή των ικανότερων”. 

 Επιπλέον σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές η διοίκηση των σχολικών μονάδων 
πρέπει “να αναδεικνύεται από κατάλληλο όργανο που συγκροτείται και λειτουργεί με ε-
χέγγυα αξιοκρατίας, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας (όπως είναι τα καθιερωμένα 
υπηρεσιακά συμβούλια διοίκησης) και με διαφανή και αντικειμενική διαδικασία, κατάλ-
ληλη για τη διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτη-
ρίων και στο πλαίσιο της ιεραρχικής δομής της υπηρεσίας”.  

Λόγω των παραπάνω ο νέος νόμος επαναφέρει τη συνέντευξη μόνο για την εκλογή 
Διευθυντών και όχι υποδιευθυντών. Δίνει στους συλλόγους διδασκόντων (μόνο στους 
μόνιμους και όχι στους αναπληρωτές) τη δυνατότητα να συμπληρώσουν, εάν επιθυ-
μούν, ένα ερωτηματολόγιο έκφρασης γνώμης, που αποτελούνταν από τέσσερις ερωτή-
σεις κλειστού τύπου (συμφωνώ- διαφωνώ), για να αξιολογήσουν το έργο των υποψή-
φιων Διευθυντών. Η συμπλήρωσή του δεν μοριοδοτείται. Έτσι οι σύλλογοι διδασκό-
ντων “χάνουν” ουσιαστικά τη δυνατότητα που τους πρόσφερε ο προηγούμενος νόμος 
να έχουν ενεργό ρόλο και λόγο στην επιλογή διευθυντικών στελεχών.  

Το φαινόμενο της υποαντιπροσώπευσης των γυναικών-εκπαιδευτικών σε  ηγετικές θέ-
σεις είναι σύνθετο και πολυδιάστατο. Τα ερευνητικά δεδομένα, λόγω της μικρής  ισχύς 
του νόμου, είναι περιορισμένα. Θα ήταν ερευνητικά ενδιαφέρον να ερευνηθούν και 
άλλες περιοχές της Ελλάδας  σχετικά με το τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά 
με τη δημοκρατικότητα του προηγούμενου νόμου. Επιπλέον θα μπορούσε να ερευνηθεί 
αν ο νόμος 4327/2015 θα συνέβαλε στον περιορισμό του φαινομένου της υποεκπρο-
σώπισης των γυναικών στην εκπαιδευτική διοίκηση. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρουσα 
οποιαδήποτε μελέτη που θα γίνονταν  σε μεγάλη κλίμακα και θα εξέταζε την παράμε-
τρο “φύλο” και  πώς αυτό επιδρά τόσο στην άρνηση των γυναικών  εκπαιδευτικών να 
συμμετέχουν στη διοίκηση, όσο και στην άνιση κατανομή των ηγετικών θέσεων στην 
εκπαίδευση.  

Η γυναίκα εκπαιδευτικός μπορεί και πρέπει να ανελιχθεί εύκολα και ανεμπόδιστα σε 
όλα τα στρώματα εργασίας, χωρίς την ύπαρξη στερεοτύπων σε βάρος της και ελεύθερη 
από το άγχος για την εξισορρόπηση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής της. 
Η πολιτεία, αλλά και τα μέλη της οφείλουν να προσφέρουν στη γυναίκα μια νέα αρχή 
για την πλήρη και καθολική ισοτιμία των δύο φύλων αν και ο δρόμος προς την εξά-
λειψη της έμφυλης ανισότητας φαίνεται πως είναι ακόμα μακρύς και δαιδαλώδης. 
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Δια βίου μάθηση και μη τυπική εκπαίδευση: Η αξιοποίηση Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 

την ενημέρωση των γονιών 
 

Δημοσθένους Γιώργος1, Πρύτανης, Μπαλτούκας Αντώνης, 2 Καθηγητής 
Παναούρα Ρίτα1, Αν .Καθηγήτρια, Ετεοκλέους Νίκλεια1, Επίκουρη Καθηγήτρια 

1 Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρος, 2 ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

Περίληψη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα κράτη μέλη να θεσμοθετήσουν μηχανισμούς οργάνωσης 
της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε διαφορετικές πληθυ-
σμιακές ομάδες, οι οποίες, για να αποτελούνται από ενεργούς πολίτες, θα πρέπει να 
έχουν ως βίωμα τη δια βίου εκπαίδευση. Ιδιαίτερες ομάδες στο χώρο της παιδείας στις 
οποίες επικεντρωνόμαστε στην παρούσα παρέμβαση είναι οι εκπαιδευτικοί και οι γο-
νείς της Κύπρου. Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε.) δίνει τη δυνατότητα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των γονιών 
στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, έτσι ώστε να συμβάλλουν εποικοδομητικά 
στη διαμόρφωση ενός πιο δημιουργικού πλαισίου βελτίωσης της τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης των παιδιών. Κατατίθενται εισηγήσεις δράσεων που μπορούν να ανα-
πτύσσονται, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διε-
θνών οργανισμών εκπαίδευσης και αφορούν ειδικά στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

Λέξεις-Κλειδιά: δια βίου μάθηση, τυπική εκπαίδευση, άτυπη μάθηση, Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

Εισαγωγή 

Η δια βίου μάθηση αφορά τους μαθητές οι οποίοι, ως αυριανοί πολίτες ενός κοινωνικού 
γίγνεσθαι που απαιτεί την ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής, χρειάζονται την ανά-
πτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ως 
επαγγελματίες καλούνται να επιτελούν ένα πολυσύνθετο και απαιτητικό έργο και στους 
γονείς οι οποίοι καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα για 
την καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών τους. Η εκπαίδευση καλείται να ακολουθεί τις 
κοινωνικές εξελίξεις και να δρα παρεμβατικά τόσο πριν, στο πλαίσιο διαμόρφωσης και 
καθορισμού τους, όσο και κατά τη διάρκεια για την καλύτερη διαφοροποίηση βάση 
των επιδιώξεων. Στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καταιγιστικής εισβο-
λής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καθημερινότητά μας, η εμπειρία από το 
χώρο της εκπαίδευσης μας δίνει πολλές φορές την εντύπωση ότι αυτή «παρακολουθεί» 
και προσπαθεί να «ακολουθεί» με πολύ αργά βήματα τα τεκταινόμενα.  

Διαχρονικά στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους είναι η βελτίωση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητάς της για να επι-
τευχθεί η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Murnane & Gaminian, 2014). Η 
εκπαίδευση, ως ένα πολυσύνθετο σύστημα με πολλούς παράγοντες και διαστάσεις, πε-
ρικλείει σχέσεις αλληλεπίδρασης, η αξιοποίηση των οποίων ενεργοποιεί διαφορετικούς 
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μηχανισμούς προς την επιδιωκόμενη κατεύθυνση. Η παρούσα παρέμβαση έχει ως 
στόχο να καταδείξει τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την 
δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών και την αξιοποίηση της μη τυπικής εκπαίδευσης 
των ιδίων και των γονιών, για να υλοποιούνται οι στόχοι της τυπικής και άτυπης μάθη-
σης των παιδιών. Πρόσθετα παρουσιάζονται συγκεκριμένες εισηγήσεις που αφορούν 
τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, για 
άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονιών στα πλαίσια μη τυπικής εκπαί-
δευσης.  

Δια βίου μάθηση, μη τυπική εκπαίδευση, άτυπη μάθηση 

Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα μάθησης, τυπική, μη τυπική ή 
άτυπη. Έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιείται σε συνεχή βάση και έχει ως 
κύριο στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Jarvis, 2009). Αν 
και συνήθως μας απασχολεί η τυπική εκπαίδευση που οδηγεί σε τυπική μάθηση, ο ξε-
χωριστός ρόλος που λαμβάνει τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση ενηλίκων και η θε-
σμοθέτηση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, επιβάλλει την αξιοποίησή τους στον 
προβληματισμό που κατατίθεται για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  

Στην μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνεται οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος που έχει όμως συγκεκρι-
μένους στόχους και προσδιορισμένο κοινό. Οι διαλέξεις, οι ημερίδες, οι δράσεις που 
οργανώνουν διάφοροι φορείς, σύνδεσμοι και οργανώσεις με τη συμμετοχή των εκπαι-
δευτικών και των γονιών αποτελούν μέρος της μη τυπικής εκπαίδευσής τους. Πολλές 
φορές αποτελεί την κύρια πηγή επιμόρφωσής τους σε νέες διδακτικές προσεγγίσεις και 
πρακτικές, στην αξιοποίηση νέων διδακτικών μέσων και εργαλείων και στην υιοθέτηση 
καινοτομιών (Damesin et al., 2014). Η άτυπη εκπαίδευση  περιλαμβάνει όλα τα πλαίσια 
στα οποία οι πολίτες αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες, και διαμορφώνουν στάσεις και 
αξίες, μέσα από την επίδραση του περιβάλλοντος και την καθημερινή εμπειρία. Σχε-
τικά με τη μη τυπική μάθηση, ο Λιοναράκης (2013) θεωρεί ότι συντελείται συνειδητά 
και εθελοντικά, ενώ η άτυπη μάθηση συντελείται χωρίς σκοπιμότητα και πρόθεση. Στο 
χώρο της παιδείας η μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση των γονιών διανοίγει ορίζοντες 
αξιοποίησής τους ως φορείς άτυπης εκπαίδευσης των παιδιών τους μέσα από τις καθη-
μερινές δραστηριότητες και εμπειρίες. Τα τελευταία χρόνια τα ερευνητικά δεδομένα 
διεθνώς δείχνουν τη θετική επίδραση που μπορεί να έχει η συμμετοχή των γονιών στη 
σχολική διαδικασία (Sammons et  al., 2008; Epstein & Jansorn, 2004). Έχουν γίνει 
διάφορες έρευνες για αξιολόγηση προγραμμάτων σε γονείς τα οποία αφορούν στην 
επίδραση που αυτά έχουν στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών (DeRosier & Gil-
liom, 2006; Kaminski, Valle, Filene & Boyle, 2008). Οι διεθνείς οργανισμοί υπογραμ-
μίζουν τη σημασία της αξιοποίησης του ρόλου των γονιών. Κείμενα όπως το Principles 
and Standards for School Mathematics (2000) υπογραμμίζουν τη σημασία της συνερ-
γασίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς για την καλύτερη επίτευξη των στόχων.  

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών  
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Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ποι-
ότητας του εκπαιδευτικού έργου και είναι μία διαδικασία μετασχηματισμού της πρα-
κτικής μέσα από την εμπειρία και τη συμμετοχή σε τυπικές και άτυπες μορφές επιμόρ-
φωσης (EU, 2007a). Εάν σήμερα όλοι δεχόμαστε ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβαλλό-
μενο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό γίγνεσθαι που τροποποιεί τις δεξιότητες και ικα-
νότητες τις οποίες πρέπει να έχουν οι μαθητές και αυριανοί πολίτες, μέρος αυτού του 
γίγνεσθαι είναι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πρέπει να εξελίσσονται, επιμορφώνονται και 
προσαρμόζονται στις αλλαγές (Day & Sachs, 2004).  

Ο εκπαιδευτικός στην αρχική του εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο παίρνει τα αρχικά ε-
φόδια και τις στοιχειώδεις γνώσεις, ενώ αναπτύσσει τις δεξιότητες και στρατηγικές. 
Στη μετέπειτα πορεία του όμως είναι αναγκαία η επιμόρφωση και κατάρτισή του, για 
να χρησιμοποιεί μεθόδους και προσεγγίσεις που να συνάδουν με τα εξελισσόμενα ευ-
ρήματα της παιδαγωγικής, της γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας, της εξέλιξης της 
κάθε επιστήμης του γνωστικού αντικειμένου τα οποία υπηρετεί. Κανένα επίσημο εκ-
παιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να προβλέψει σήμερα τις ανάγκες του επαγγελματία 
εκπαιδευτικού για τα επόμενα 40 χρόνια της σταδιοδρομίας του. Μπορεί όμως να προ-
βλέψει τις δεξιότητες δια βίου μάθησης που πρέπει να αναπτύξει περιβάλλοντα (Kαυ-
κούλα, 2012). Ένας από τους όρους που έχουν υιοθετηθεί σε διεθνές επίπεδο είναι η 
επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού για βελτίωση του ιδίου, αλλά και του έρ-
γου που επιτελεί και η σύνδεσή του με τη βελτίωση της σχολικής ζωής (Fullan & 
Hargreaves, 2014). Μέρος αυτής της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι η κατάλληλη 
επιμόρφωση και κατάρτισή του στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων και επιδιώ-
ξεων των αρχών της δια βίου μάθησης.  

Η ανάπτυξη της γνώσης, αλλά και των δυνατοτήτων διάδοσής της είναι δεδομένη. 
Αυτό που επιδιώκεται είναι η ανάπτυξη της ικανότητας του εκπαιδευτικού να ανταπο-
κρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και της μάθησης σε όλη τη διάρκεια 
της επαγγελματικής του δραστηριότητας Εάν αναλογιστούμε ότι στόχος είναι η ενερ-
γητική συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης, η ανάπτυξη και καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων για αυτορυθμιζόμενη μάθηση, η εξερεύνηση νέων για τον ίδιο κατα-
στάσεων και η διερεύνηση δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αντιλαμβα-
νόμαστε πόσο διαφοροποιημένος και απαιτητικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
(Gallimore, Ermeling, Saundes & Goldenberg, 2009).  

Ενδεικτικές είναι οι κατευθύνσεις και εκφράσεις πολιτικής της Ε.Ε. όσον αφορά το 
συγκεκριμένο θέμα, όπως καταγράφονται σε πολλά διαφορετικά έγγραφα τα τελευταία 
χρόνια: (α) Η βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης και της  
κατάρτισης στην Ε.Ε. αποτέλεσε ένα από τους κύριους στόχους της διαδικασίας της 
Λισαβόνας (Πασιά, 2006). (β) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε ομάδα ειδικών προ-
κειμένου να εκπονήσουν δείκτες αξιολόγησης αναφορικά με την αρχική και τη συνεχή 
επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. (γ) Από τον Αύγουστο του 2007 η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή (EU, 2007b) κατέθεσε πρόταση προς το Συμβούλιο και το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο για τη «Βελτίωση της ποιότητας κατάρτισης των εκπαιδευτικών». 
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(δ) Στο πρόγραμμα του  2007-2013 ευνόησε την κινητικότητα εκπαιδευτικών και συ-
νέβαλε στην υλοποίηση έργων συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων με αντικείμενο την κα-
τάρτιση των εκπαιδευτικών. (ε) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανασχεδιασμός της 
Εκπαίδευσης» (2012) αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος των εκπαιδευτικών, ορίζονται 
ορισμένοι στόχοι για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα για 
τις επόμενες δεκαετίες.  

Το ζητούμενο είναι οι διάφορες δράσεις να ικανοποιούν και τις ανάγκες των εκπαιδευ-
τικών. Οπότε, είναι σημαντικό να γίνει σύνδεση με την καταγραφή των αναγκών των 
ίδιων των εκπαιδευτικών όπως έγινε στην  έρευνα ΤALIS 2013. Σύμφωνα με αυτή η 
προσοχή επικεντρώνεται στις ακόλουθες ανάγκες:  1) εφαρμόζουν εναλλακτικές διδα-
κτικές στρατηγικές, 2) εναλλακτικές επεξηγήσεις, 3) καλλιεργούν κριτική σκέψη, 4) 
οργανώνουν διδασκαλίες που προάγουν το ενδιαφέρον και ανταποκρίνονται στις δια-
τομικές διαφορές που αφορούν στο διαφορετικό μαθησιακό στιλ, στο επίπεδο γνωστι-
κής ενημερότητας κ.λ.π, 5) διαχειρίζονται την παραβατικότητα, 6) αξιοποίηση των Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση.   

Η μη τυπική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και γονιών μέσω των Τεχνολογιών Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνίας 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει αναδειχθεί από πολλές έρευνες 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κύρια έμφαση δίνεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
ως προς το πώς να αξιοποιούν οι ίδιοι τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
ως εργαλείο διδασκαλίας για βελτίωση των αποτελεσμάτων των μαθητών, με επικέ-
ντρωση στην αξιοποίησή τους στο χώρο της σχολικής τάξης. Ένα μικρότερο μέρος της 
έρευνας επικεντρώνεται στις γνώσεις, αντιλήψεις, στάσεις των ίδιων των εκπαιδευτι-
κών για την αξιοποίηση της δια βίου μάθησης μέσα από συμβατικές ή εξ αποστάσεως 
τεχνικές και προσεγγίσεις. Η έρευνα των Σύψα, Λέκκα και Παγγέ (2013) είχε ως στόχο 
τη διερεύνηση της στάσης των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης απέναντι στη 
δια βίου μάθηση για τους ίδιους, όταν εφαρμόζονται τεχνικές και μέθοδοι μάθησης από 
απόσταση. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι παρά την εξοικείωση των εκπαι-
δευτικών με τις Τ.Π.Ε., προτιμούν τη δια ζώσης δια βίου μάθηση, έναντι της χρήσης 
μόνο με Τ.Π.Ε., λόγω της χαμηλής αυτοεκτίμησής τους ως προς το επίπεδο επάρκειάς 
τους. Η αρχική αυτή αντίδραση κρίνεται ως αναμενόμενη αντίσταση στην οποιαδήποτε 
αλλαγή, εφόσον το άτομο δεν έχει αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις οι οποίες αποτε-
λούν προϋπόθεση της ανάπτυξης των πεποιθήσεων επάρκειας και τα αναμενόμενα ε-
σωτερικά κίνητρα (Boekaerts, 2010).  

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. πα-
ρέχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου, ενέργειας και την πιο άμεση παρέμβαση 
για επιμόρφωση των ατόμων για αξιοποίηση καινοτομιών στην εκπαίδευση. Η επιμόρ-
φωση αυτή μπορεί να έχει ασύγχρονη μορφή, όπου το επιμορφωτικό υλικό παρέχεται 
ψηφιακά προς τους εκπαιδευτικούς σε μία στιγμή του χρόνου, ή τη σύγχρονη μορφή, 
όπου όλοι οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν στον ίδιο χρόνο και με τον 
ίδιο ρυθμό. Η κάθε μορφή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, εφόσον η 
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ασύγχρονη παρέχει το χρόνο στον επιμορφωτή να προετοιμάσει το υλικό και τον εκ-
παιδευόμενο να το αξιοποιήσει, με τρόπο που να συνάδει με το προσωπικό του πρό-
γραμμα και το ατομικό γνωστικό και μαθησιακό στιλ. Ο Μπίκος (2015) ανέπτυξε και 
εφάρμοσε ένα μοντέλο μικτής ηλεκτρονικής μάθησης όπου οι ενδιαφερόμενοι εκπαι-
δευτικοί συμμετέχουν στην επιμόρφωση μέσω μιας «εικονικής αίθουσας» χωρίς γεω-
γραφικούς περιορισμούς.   

Το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου, με την αξιοποίηση του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου οργανώνει δια ζώσης επιμορφωτικές δράσεις για εν ενεργεία εκπαιδευτι-
κούς, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων και την ανάπτυξη των ικανοτήτων 
τους για ανάπτυξη διδακτικών καινοτομιών. Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για πιο 
«τρέχοντα» εκπαιδευτικά ζητήματα γίνεται με την αποστολή ομαδικού μηνύματος στις 
σχολικές μονάδες και την παραπομπή σε σχετική εγκύκλιο, μία διαδικασία γραφειο-
κρατική που δεν επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανα-
γνωρίζοντας τη σημασία της διαρκούς επιμόρφωσης, προχώρησε στην ανάπτυξη, προ-
ώθηση και εφαρμογή στρατηγικών μη τυπικής εκπαίδευσης. Η τεχνολογία ειδικότερα 
αξιολογήθηκε ως βαρυσήμαντος παράγοντας, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ορ-
γάνωση και τον ανασχεδιασμό των νέων εκπαιδευτικών πρακτικών και να προσφέρει 
ευελιξία ως προς τον χώρο, τον χρόνο, το περιεχόμενο, καθώς και πολυμορφία ως προς 
τις εκπαιδευτικές μεθόδους. Σε διάφορα παρεμβατικά προγράμματα στην εκπαίδευση 
δομήθηκαν πλατφόρμες που δίνουν τη δυνατότητα επικοινωνίας των ομάδων των εκ-
παιδευτικών μεταξύ τους, ανταλλαγής απόψεων, άμεσης και επίκαιρης έκφρασης συ-
ναισθημάτων, σκέψεων και αποριών (π.χ. Panaoura, 2012). Κατά αντίστοιχο τρόπο, η 
επικοινωνία με τους γονείς περιορίζεται στην παρούσα φάση, από πλευράς επίσημου 
εκπαιδευτικού συστήματος, στην άμεση επαφή μέσω διαλέξεων από τη σχολική μο-
νάδα ή τον οργανωμένο σύνδεσμο γονέων, μέσω ανακοινώσεων που φτάνουν στους 
γονείς σε γραπτή μορφή. Ενώ το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα έχει ζητήσει από το 
κάθε σχολείο τον σχεδιασμό ιστοσελίδας η οποία ανανεώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς, δεν αξιοποιείται για την επιμόρφωση των γονιών σε επίκαιρα 
θέματα ή θέματα αιχμής που αφορούν τόσο την εκπαίδευση των παιδιών τους, όσο και 
ψυχολογικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα.  

Σε αυτό το πλαίσιο εισηγούμαστε την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων δρά-
σεων μη τυπικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και των γονιών, οι οποίες συνάδουν 
με τις διεθνείς κατευθύνσεις, όπως εκφράζονται από φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πο-
λιτικής και αξιοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις Τ.Π.Ε. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 
είναι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και ως εκ τούτου έχουν διαφορές από κάθε ανήλικο εκ-
παιδευόμενο, εφόσον διαφέρουν ως προς το επίπεδο γνωστικής ωρίμανσης, τη δυνατό-
τητα αξιοποίησης εμπειριών και αυτοκαθορισμού των στόχων και των επιδιώξεων 
(Κόκκος, 2008). Ως εκ τούτου, χρειάζεται η ενεργοποίηση εσωτερικών κινήτρων, η 
αντίληψη και κατανόηση των πρακτικών επιπτώσεων της μάθησης και η αξιοποίηση 
των εμπειριών τους (Αθανασίου, Μπαλτούκα & Παναούρα, 2014). Για τους εκπαιδευ-
τικούς η εισήγησή μας περιλαμβάνει σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή εξ αποστά-
σεως ηλεκτρονικής επιμόρφωσης, σε συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα με την 
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παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού. Μπορεί έτσι να γίνεται ανταλλαγή απόψεων, 
εμπειριών, παρουσίαση παραδειγμάτων στο πλαίσιο σύγχρονων διαδικτυακών συνα-
ντήσεων και ασύγχρονων με τη συμμετοχή σε φόρουμ συζητήσεων μέσω της αξιοποί-
ησης διαδικτυακών εργαλείων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι σημαντικό το 
θέμα να αφορά ειδικό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, οι οποίοι αυτόβουλα λαμβά-
νουν μέρος και αξιοποιούν τις εμπειρίες τους για την επαγγελματική τους ανάπτυξη.  

Οι γονείς χρειάζονται ενημέρωση για καθημερινά ζητήματα που αφορούν την εκπαί-
δευση των παιδιών τους, τις καθημερινές δραστηριότητες και απορίες ψυχολογικού και 
συναισθηματικού χαρακτήρα. Προτείνεται η διαμόρφωση ιστοσελίδας από κάθε σχο-
λική μονάδα ή κοινότητα μάθησης, η οποία να αναρτά σε τακτική βάση ενημερωτικό 
υλικό για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των γο-
νιών ως συνεργατών στη μαθησιακή διαδικασία ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπι-
κότητας των παιδιών. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επώνυμα ή ανώνυμα 
να καταθέτουν ερωτήματα και προβληματισμούς τους, να θέτουν ζητήματα στα οποία 
θα ήθελαν να έχουν κάποια επιμόρφωση ή ενημέρωση, καθώς και να καταθέτουν ει-
σηγήσεις για ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες απογευματινής απασχόλη-
σης των παιδιών τους. Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι κύρια πηγή ενημέρωσης 
των γονιών σήμερα για θέματα κοινωνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος είναι τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εισήγησή μας είναι εφόσον τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης της ιστοσελίδας και με αυτά για πιο άμεση 
πρόσβαση και πιο άμεση ανταλλαγή απόψεων ότι θα πρέπει να αξιοποιούνται και ως 
προς την επιτέλεση του στόχου της γονεϊκής δια βίου μάθησης.  

Για την επίτευξη της μη τυπικής επιμορφωτικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και 
της αντίστοιχης επιμόρφωσης ή ενημέρωσης των γονιών απαιτείται η καταρχήν εξοι-
κείωσή τους και κατάκτηση των απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων χειρισμού των 
Τ.Π.Ε.. Εμπειρικά, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι σε μεγάλο βαθμό ο στόχος των 
τεχνολογικά αναλφάβητων πολιτών στις ηλικίες των νεαρότερων γενιών υλοποιείται 
ικανοποιητικά, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. για την επίτευξη ευρύτε-
ρων στόχων που θέτουν οι φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η μόνη διέξοδος 
για την αντιμετώπιση των ραγδαίων αλλαγών είναι η συνεχής και δια βίου ετοιμότητα 
του ατόμου για αφομοίωση των νέων στοιχείων, για προσαρμογή σε νέα δεδομένα, για 
απόκτηση νέων γνώσεων και ανάπτυξη νέων ικανοτήτων (UNESCO 2002). Οι Τ.Π.Ε. 
αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών συστημάτων και η ορθο-
λογιστική αξιοποίησή τους μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τις καινοτόμες εκπαιδευ-
τικές ή κοινωνικές αλλαγές που αφορούν στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και 
στους γονείς. Ανκαι η μελέτη αφορά τα δεδομένα του κυπριακού εκπαιδευτικού συ-
στήματος, οι κατευθύνσεις της Ε.Ε. είναι κοινές και ο προβληματισμός μπορεί να απο-
τελέσει αφετηρία συζητήσεων σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματος.  
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Καλλιεργώντας την αναγνωστική κατανόηση σε μαθητές της Α΄ Δημοτικού 
μέσω της αφηγηματικής δομής 

Σηφάκη   Σοφία                                      Ιωάννης Σπαντιδάκης (επιβλέπων καθηγητής) 
M.Ed. Ειδικής Αγωγής                           Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 
s_sofaki@yahoo.gr                                ispantid@edc.uoc.gr  

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει αν η διδασκαλία της δομής των αφη-
γηματικών κειμένων με τη χρήση του «χάρτη της ιστορίας» βελτιώνει την αναγνωστική 
κατανόηση μαθητών της Α΄ Δημοτικού. Στην έρευνα συμμετείχαν δεκατέσσερις μαθη-
τές ενός σχολείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Οι μεταβλητές ήταν οι επιδόσεις 
αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών σε δύο κείμενα, ένα αφηγηματικό, του οποίου 
τη δομή είχαν διδαχτεί οι μαθητές, κι ένα αφηγηματικής περιγραφής, με τη δομή του 
οποίου δεν ήταν εξοικειωμένοι. Η παρέμβαση διήρκησε πέντε συναντήσεις. Μετά το 
πέρας της παρέμβασης, όπως αναμενόταν, οι μαθητές είχαν στατιστικά καλύτερη επί-
δοση στο αφηγηματικό κείμενο, από ό,τι στο κείμενο της αφηγηματικής περιγραφής. 
Ωστόσο, επειδή το δείγμα είναι μικρό, δεν μπορεί να γίνει λόγος για γενίκευση των 
αποτελεσμάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: αφηγηματικό κείμενο, αναγνωστική κατανόηση, χάρτης ιστορίας 

Εισαγωγή 

O όρος της κατανόησης είναι μία έννοια πολύχρηστη, αλλά ταυτόχρονα και αφηρημένη 
(Βάμβουκας, 1984). Ως αναγνωστική κατανόηση ορίζεται η σύλληψη του νοήματος 
ενός γραπτού μηνύματος (Βάμβουκας, 2010), ο οποίος αποτελεί και τον απώτερο στόχο 
της ανάγνωσης (Paris & Paris, 2003). 

Το ενδιαφέρον γύρω από την αναγνωστική κατανόηση άρχισε γύρω στο 1960 με την 
ανάπτυξη της Γνωστικής Ψυχολογίας τοποθετώντας την στο επίκεντρο της έρευνας 
(Πόρποδας, 2002). Αρχικά, η ανάγνωση αποτελεί τον κυριότερο τρόπο μάθησης και 
απόκτησης γνώσεων (Πόρποδας, 2011). Έπειτα, η αναγνωστική κατανόηση συμβάλλει 
στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του αναγνώστη απέναντι στο περιεχόμενο του κει-
μένου, καθώς αν πρώτα δεν το έχει κατανοήσει, δεν μπορεί και να το κρίνει (Βάμβου-
κας, 1984). Επιπλέον, η κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας καθορίζει τόσο την 
προσωπική ικανοποίηση όσο και την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική εξέλιξη ενός 
ατόμου (Lervag & Aukrust, 2010; Taylor et al., 2002; Πόρποδας, 2002). Τέλος, η ανα-
γνωστική κατανόηση συμβάλλει και στην επιτυχή επικοινωνία μέσω του γραπτού λό-
γου (Berlinger & DiPerna, 2011; Βάμβουκας, 1984, 2010). 

Συνοψίζοντας, η αναγνωστική κατανόηση είναι μια πολύπλοκη γνωστική δεξιότητα με 
πολλαπλή σημασία σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας.  
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Η δομή του κειμένου ως παράγοντας της αναγνωστικής κατανόησης 

Στην επιτυχή διεκπεραίωση της αναγνωστικής κατανόησης συμβάλλει ένα πλήθος πα-
ραγόντων, που άλλοι έχουν να κάνουν με τον αναγνώστη, κάποιοι σχετίζονται με τα 
χαρακτηριστικά του κειμένου, ενώ άλλοι με το περιβάλλον μες στο οποίο λαμβάνει 
χώρα η ανάγνωση (φωτισμός, αέρας, κλπ.) (Βάμβουκας, 1984).  

Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την αναγνωστική κατανόηση είναι η δομή 
του κειμένου (Cain & Oakhill, 2009; Paris & Paris, 2003; Williams, 2005). Σύμφωνα 
με τους Oakhill και Cain (2007) η γνώση της δομής του κειμένου θεωρείται ως ανώτε-
ρου επιπέδου δεξιότητα. 

Σύμφωνα με τις Stein και Glenn (1975) το δομικό σχήμα των αφηγηματικών κειμένων 
περιλαμβάνει: α) το πλαίσιο, δηλαδή το φυσικό, κοινωνικό ή χρονικό πλαίσιο και ει-
σάγει τους κύριους χαρακτήρες της ιστορίας, β) το αρχικό γεγονός, δηλαδή οποιοδή-
ποτε φυσικό συμβάν ή ενέργεια του ήρωα ή κάποιου άλλου χαρακτήρα της ιστορίας, 
που προκαλεί την αντίδραση του πρώτου, γ) την εσωτερική αντίδραση του ήρωα, δη-
λαδή την ψυχολογική του κατάσταση μετά από κάποιο γεγονός, η οποία τον κινητο-
ποιεί να αναλάβει δράση. Εδώ τοποθετούνται οι συγκινησιακές του αντιδράσεις (ευτυ-
χία, λύπη, απόγνωση), οι στόχοι του (επιθυμίες ή προθέσεις για την αποκατάσταση της 
αστάθειας) και οι γνώσεις του (προσωπικές του σκέψεις), δ) η προσπάθεια, δηλαδή όλες 
οι δράσεις του ήρωα, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός του στόχος και συμπεριλαμβάνονται 
τα κίνητρα που τον ωθούν στη δημιουργία ενός εσωτερικού πλάνου και στην εφαρμογή 
του, ε) η άμεση συνέπεια, που μας ενημερώνει για την επίτευξη ή όχι του τελικού στό-
χου και στ) η αντίδραση, που περιλαμβάνει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ήρωα 
για την επίτευξη ή όχι του στόχου. 

Η ρητή επίγνωση της κειμενικής δομής δημιουργεί στον αναγνώστη προσδοκίες, οι 
οποίες λειτουργούν ως σκαλωσιά για την κατασκευή νοήματος βοηθώντας τον να ανα-
καλέσει προηγούμενες πληροφορίες και γνωστικά σχήματα και να ενσωματώσει σε 
αυτά τις νέες πληροφορίες (Oakhill & Cain, 2007). Ιδιαίτερα δε υπογραμμίζεται η ση-
μασία της διδασκαλίας της αφηγηματικής δομής ως μέσου ανάπτυξης της αναγνωστι-
κής κατανόησης (Stetter & Hughes, 2010; Williams, 2005).  

Η διδασκαλία της αφηγηματικής δομής θεωρείται σημαντική για πολλούς λόγους. Αρ-
χικά, η αφηγηματική σκέψη χαρακτηρίζει την πρώιμη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 
από την ηλικία ήδη των 2-3 ετών (Paris & Paris, 2003). Έπειτα, τα παιδιά από μικρή 
ηλικία εκτίθενται σε ιστορίες που έχουν ένα κοινό αφηγηματικό σχήμα, το οποίο οδηγεί 
σε κατανόηση νέων ιστοριών που ακούνε ή διαβάζουν (Paris & Paris, 2003). Τους εί-
ναι, δηλαδή, πολύ εύκολο να αναγνωρίσουν σε μια ιστορία το πλαίσιο, τους χαρακτή-
ρες, τις συγκρούσεις και τη λύση (Williams, 2005). Επίσης, η αφηγηματική κατανόηση 
αποτελεί τη βάση για τη μετέπειτα αναγνωστική κατανόηση, γιατί μέσα από τις αφη-
γήσεις ακόμη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εξάγουν συμπεράσματα, αναγνωρί-
ζουν τα κύρια σημεία και κατανοούν τις αιτιακές σχέσεις (Cain & Oakhill, 2009). Με 
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άλλα λόγια, η αφηγηματική δομή λειτουργεί ως γνωστικό σχήμα που επιτρέπει την 
αναγνώριση των αφηγηματικών στοιχείων, αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων 
(Fitzgerald & Spiegel, 1983). Τέλος, οι Stetter και Hughes (2010) υποστηρίζουν ότι η 
δομή των ιστοριών λειτουργεί ως μεταγνωστικό πλαίσιο που βοηθά τον αναγνώστη να 
παρακολουθεί την κατανόησή του. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η πλειονότητα των ερευνών τονίζει την αναγκαιότητα 
για εφαρμογή μεθόδων για τη ρητή διδασκαλία της γραμματικής της ιστορίας (Murza 
et al., 2010). Σύμφωνα με τους Stetter και Hughes (2010) οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι 
είναι ο χάρτης ιστορίας (story mapping), η μοντελοποίηση της στρατηγικής (modeling 
the strategy) και η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (metacognition development). 
Η χαρτογράφηση της ιστορίας, μέθοδος που εφαρμόστηκε και στην παρούσα έρευνα, 
βοηθά τα παιδιά να σημειώνουν τα σημαντικά στοιχεία σε έναν γραφικό οργανωτή, 
ώστε να μπορούν να τα ανακαλούν αργότερα (Narkon & Wells, 2013; Taylor et al., 
2002). Τέτοιες μέθοδοι είναι αποτελεσματικές, γιατί βοηθούν τους μαθητές να οργα-
νώνουν τη σκέψη τους και να γενικεύουν την κατανόησή τους σε καινούριες καταστά-
σεις (Stetter & Hughes, 2010). Μάλιστα, ιδιαίτερα ευεργετικός είναι ο ρόλος τους για 
την ανάπτυξη της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 
(Fitzgerald & Spiegel, 1983; Taylor et al., 2002). 

Τα ευεργετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας των αφηγηματικών δομικών στοιχείων 
μέσω του «χάρτη της ιστορίας» στη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης έχουν 
επισημάνει αρκετές έρευνες. Οι Baumann και Bergeron (1993) εφάρμοσαν τη στρατη-
γική του «χάρτη ιστορίας» για την κατανόηση των βασικών στοιχείων στην παιδική 
λογοτεχνία σε 74 μαθητές της Α΄ Δημοτικού σε αγροτικές περιοχές της Γεωργίας με 
θετικά αποτελέσματα. Σε ανάλογα αποτελέσματα οδηγήθηκαν η Taylor και οι συνερ-
γάτες της (2002), που  θέλησαν να ενισχύσουν την αναγνωστική κατανόηση παιδιών 
με μαθησιακές δυσκολίες σε αφηγηματικά κείμενα μέσω δυο στρατηγικών: της χαρτο-
γράφησης ιστοριών και των αυτο-ερωτήσεων σε ένα σχολείο του Μισισιπή. 

Τέλος, οι Stetter και Hughes (2010) πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση σε 18 έρευνες 
από το 1985 έως το 2007, οι οποίες είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της αναγνωστικής 
κατανόησης μέσω της διδασκαλίας της «γραμματικής της ιστορίας» σε παιδιά με Μα-
θησιακές Δυσκολίες. Από τις  έρευνες αυτές, οι 5 στόχευαν στην ανάπτυξη μεταγνω-
στικών δεξιοτήτων, οι 10 χρησιμοποίησαν χαρτογράφηση ιστορίας, ενώ οι 3 μοντελο-
ποίηση της ιστορίας. Σε όλες τις έρευνες τα παιδιά αυτά παρουσίασαν βελτίωση στην 
αναγνωστική κατανόηση αφηγηματικού κειμένου, γιατί η σαφής διδασκαλία των δομι-
κών στοιχείων τα βοήθησε να οργανώσουν τη σκέψη τους και να μεταφέρουν τη γνώση 
τους σε νέες καταστάσεις.  

Μεθοδολογία 

 Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει κατά πόσο μέσα από τη διδασκαλία 
των βασικών δομικών στοιχείων των αφηγηματικών κειμένων βελτιώνονται οι επιδό-
σεις των μαθητών της Α΄ Δημοτικού στην αναγνωστική κατανόηση. Επειδή, όμως, η 
αναγνωστική κατανόηση δεν μπορούσε να μετρηθεί πριν την παρέμβαση, καθώς τα 
παιδιά της Α΄ Δημοτικού δεν είχαν ακόμη κατακτήσει τον βασικό μηχανισμό της ανά-
γνωσης, ακολουθήσαμε τη μεθοδολογία της Williams (2005), η οποία σε μια έρευνα 
που είχε διεξαγάγει για τον έλεγχο της αναγνωστικής κατανόησης σε μαθητές της Β΄ 
Δημοτικού, είχε χρησιμοποιήσει ένα αφηγηματικό, του οποίου τη δομή είχαν διδαχτεί 
οι μαθητές, κι ένα μη αφηγηματικό κείμενο, με τη δομή του οποίου οι μαθητές της 
έρευνας δεν ήταν εξοικειωμένοι, ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμ-
βασης. Πιο συγκεκριμένα, τα ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: 

1ο ερευνητικό ερώτημα: Μέσα από τη διδασκαλία της αφηγηματικής δομής ενισχύεται 
η αναγνωστική κατανόηση αφηγηματικών κειμένων σε μαθητές της Α΄ Δημοτικού; 

2ο ερευνητικό ερώτημα: Μέσα από τη διδασκαλία της αφηγηματικής δομής ενισχύεται 
η αναγνωστική κατανόηση κειμένων αφηγηματικής περιγραφής σε μαθητές της Α΄ Δη-
μοτικού; 

Το δείγμα της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-16. Το δείγμα της έρευνας 
αποτελούνταν από 14 μαθητές της Α΄ τάξης ενός σχολείου σε βόρειο προάστιο της 
Αθήνας. Από τα 14 παιδιά, τα 8 ήταν κορίτσια και τα 6 ήταν αγόρια (Πίνακας 1). Όλα 
ήταν γεννημένα μες στο 2009 ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 6 έτη και 4 μήνες 
(Πίνακας 2).  Όλα τα παιδιά είχαν ελληνική υπηκοότητα και είχαν ως μητρική γλώσσα 
την ελληνική. Για κανένα από αυτά τα παιδιά δεν υπήρχε κάποια διάγνωση από δημό-
σιο φορέα για μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες διαταραχές. 

Συλλογή δεδομένων αναγνωστικής κατανόησης 

Για τη μέτρηση της αναγνωστικής κατανόησης χρησιμοποιήθηκαν δύο κείμενα, ένα 
αμιγώς αφηγηματικό κι ένα αφηγηματικής περιγραφής, από το τεστ κατανόησης TORP 
(Padeliadou & Sideridis, 2000), τα οποία είχε χρησιμοποιήσει και προσαρμόσει για 
τους σκοπούς της διδακτορικής της διατριβής η Ράλλη (2011). Για την παρούσα έρευνα 
έγιναν κάποιες προσαρμογές επιπλέον ως προς το λεξιλόγιο και το μήκος του κειμένου, 
ώστε να αντιστοιχεί στο αναγνωστικό επίπεδο μαθητών Α΄ Δημοτικού. Η χορήγηση 
των δοκιμασιών αυτών έγινε ομαδικά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2016. Τα 
παιδιά καλούνταν να απαντήσουν σε τέσσερις (4) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  
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Πίνακας 1 

Σύνολο, συχνότητες και εκατοστιαίο ποσοστό αγοριών και κοριτσιών του δείγματος 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Συχνότητα Εκατοστιαίο ποσοστό 
Κορίτσια 8 57,1% 
Αγόρια 6 42,9% 
Σύνολο 14 100,00% 

Πίνακας 2 

Μέσοι όροι , τυπικές αποκλίσεις και ελάχιστη- μέγιστη τιμή για τη χρονολογική ηλικία 
του δείγματος σε μήνες 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη-Μέγι-
στη τιμή 

Ηλικία σε μήνες 75,64 3,37 71-82 

Σύντομη περιγραφή της παρέμβασης 

Η παρέμβαση ξεκίνησε τον Μάρτιο και είχε διάρκεια 5 δίωρες συναντήσεις. 

1η συνάντηση: Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η ανίχνευση των ιδεών των παιδιών 
για το τι είναι μια ιστορία και η επαφή τους με τα έξι βασικά δομικά στοιχεία της ιστο-
ρίας. Από τα δέκα στοιχεία που προτείνουν οι Stein και Glenn (1975), λόγω της ηλικίας 
των παιδιών επιλέχτηκαν μόνο τα έξι από αυτά: πλαίσιο (πού και πότε), βασικός ήρωας 
(ποιος), στόχος ή αρχική κατάσταση, πρόβλημα, λύση και τέλος.  

2η συνάντηση: Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η σειροθέτηση προτάσεων για τη 
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ιστορίας, η ανάγνωσή της, η αναγνώριση των έξι δο-
μικών στοιχείων και η παρουσίασή της στην ολομέλεια. 

3η συνάντηση: Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν η ανάγνωση ενός παιδικού  βιβλίου, 
η συμπλήρωση του χάρτη της ιστορίας και η αναδιήγησή της.  

4η-5η συνάντηση: Στόχος των συναντήσεων αυτών ήταν τα παιδιά να μάθουν να συ-
μπληρώνουν σε ομάδες τον χάρτη της ιστορίας των αφηγηματικών κειμένων και στη 
συνέχεια να τα αναδιηγούνται στην ολομέλεια.  

Ανάλυση δεδομένων αναγνωστικής κατανόησης 

Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης χρησιμοποιήθηκαν δύο κείμενα, το 
πρώτο ανήκε στο είδος της περιγραφικής αφήγησης και το δεύτερο στο είδος της αφή-
γησης, με τα δομικά στοιχεία της οποίας οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι. 
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Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται ο μέσος όρος, η τυπική απόκλιση και η μέγιστη και 
ελάχιστη τιμή για τα δύο κείμενα. 

Πίνακας 3 

Μέσοι όροι, τυπικές αποκλίσεις και μικρότερη- μεγαλύτερη τιμή για τις ερωτήσεις ανα-
γνωστικής κατανόησης για το κείμενο περιγραφικής αφήγησης και αφήγησης (N=14) 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Μέσος όρος Τυπική από-
κλιση 

Ελάχιστη-Μέγι-
στη τιμή 

Κείμενο περιγραφι-
κής αφήγησης 

2,21 1,05 1-4 

Αφηγηματικό κεί-
μενο 

3,14 1,10 1-4 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα ο μέσος όρος των σωστών απαντήσεων για το κείμενο 
περιγραφικής αφήγησης είναι 2,21, ενώ για το αμιγώς αφηγηματικό κείμενο είναι υψη-
λότερος και φτάνει στο 3,14. Στις υπόλοιπες τιμές, δηλαδή στην τυπική απόκλιση και 
στην ελάχιστη και μέγιστη τιμή, δεν παρατηρούνται διαφορές.  

Για να οριστεί, όμως, αν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις επιδό-
σεις των παιδιών στα δύο αυτά είδη κειμένων, χρησιμοποιήθηκε το t-κριτήριο για ε-
ξαρτημένα δείγματα (Paired-Samples T-test) με 13 βαθμούς ελευθερίας (df=13). 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4 

Στατιστικός έλεγχος (t-test) για τον έλεγχο στατιστικά σημαντικής διαφοράς στις ερωτή-
σεις αναγνωστικής κατανόησης ανάμεσα στο κείμενο περιγραφικής αφήγησης και αφή-

γησης. 

 

 

ΠΑΡΑΜΕ-
ΤΡΟΙ 

 

 

Μέσος 
όρος 

 

 

Τυπ. α-
πόκλ. 

 

Σταθμ. 
σφάλμα 
μέτρη-

σης 

95% Διάστημα ε-
μπιστοσύνης 

 

 

Τιμή 

t. 

 

 

Σημα-
ντι-κό-
τητα 

Ελάχι-
στο 

Μέγι-
στο 

Αναγνωστική 
κατανόηση 

-0,93 1,38 0,37 -1,73 -0,13 -2,51 0,026 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, για 13 βαθμούς ελευθερίας και επίπεδο στα-
τιστικής σημαντικότητας α=0,05, υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στις ερωτή-
σεις αναγνωστικής κατανόησης ανάμεσα στο κείμενο περιγραφικής αφήγησης και στο 
αμιγώς αφηγηματικό κείμενο (t(13)=−2,51, p<0,05).  
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Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει κατά πόσο η διδασκαλία των βασικών δομικών στοιχείων 
των αφηγηματικών κειμένων βελτιώνει την αναγνωστική κατανόηση των μαθητών της 
Α΄ Δημοτικού.  

Η αναγνωστική κατανόηση δεν μπορούσε να μετρηθεί πριν την παρέμβαση, καθώς οι 
μαθητές της Α΄ Δημοτικού συνήθως δεν έχουν ακόμη κατακτήσει πλήρως τον βασικό 
μηχανισμό της ανάγνωσης μέχρι τον Μάρτιο. Εδώ η αναγνωστική κατανόηση μετρή-
θηκε με τη βοήθεια του τεστ κατανόησης TORP των Padeliadou και Sideridis (2000). 
Χρησιμοποιήθηκαν δύο κείμενα, εκ των οποίων το ένα ήταν αμιγώς αφηγηματικό και 
το άλλο ήταν αφηγηματικής περιγραφής. Στα κείμενα αυτά έγιναν κάποιες προσαρμο-
γές, όπως αντικατάσταση πολυσύλλαβων λέξεων ή μείωση του μήκους του κειμένου, 
ώστε ο βαθμός δυσκολίας τους να ανταποκρίνεται στο αναγνωστικό επίπεδο των μα-
θητών της Α΄ Δημοτικού. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, όπως αναμενόταν η επίδοση των μα-
θητών στην αναγνωστική κατανόηση του αφηγηματικού κειμένου ήταν στατιστικά ση-
μαντικά υψηλότερη από ό,τι στο κείμενο αφηγηματικής περιγραφής, του οποίου τα 
δομικά στοιχεία δεν είχαν διδαχτεί κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. 

Επομένως, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας συμφωνούν με προγενέστερες έρευνες 
που τονίζουν τη θετική συμβολή της διδασκαλίας της δομής ενός είδους κειμένου στην 
ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης (Baumann & Bergeron, 1993; Fitzgerald & 
Spiegel, 1983; Taylor et al., 2002; Williams, 2005). 

Συνοψίζοντας, αν και δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για γενίκευση των αποτελεσμά-
των λόγω του μικρού αριθμού του δείγματος,  η σαφής διδασκαλία της αφηγηματικής 
δομής συμβάλλει θετικά στην ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης. Τα αποτελέ-
σματά μας έρχονται σε συμφωνία με τους Paris & Paris (2003) και Fitzgerald & Spiegel 
(1983) πως η αφηγηματική δομή λειτουργεί ως γνωστικό σχήμα που επιτρέπει στον 
μαθητή την αναγνώριση των αφηγηματικών στοιχείων και οδηγεί στην κατανόηση 
νέων ιστοριών που ακούνε ή διαβάζουν, καθιστώντας έτσι αναγκαία ήδη από τα πρώτα 
χρόνια φοίτησής τους στο δημοτικό σχολείο την εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων 
για την ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης.  
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Περίληψη 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρείται αναθεώρηση των παραδο-
σιακών θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων αναφορικά με την εκπαιδευτική 
διαδικασία συστημάτων και μοντέλων μάθησης, που προσφέρουν νέες δυνατότητες 
προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η επαυξημένη πραγματικότητα (A.R.) 
συνιστά τεχνολογία που αναπτύσσεται ραγδαία και υιοθετείται σε πολλές εκπαιδευτι-
κές εφαρμογές προκειμένου να ενισχύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάστηκε η φυσιογνωμία της επαυξημένης πραγματικότητας συνδυα-
στικά με τον χαρακτήρα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Παράλληλα, αναφέρθηκαν 
οι δυνατότητες εφαρμογής της επαυξημένης πραγματικότητας σε επιμέρους τομείς της 
εκπαίδευσης. Βάσει της παραπάνω προσέγγισης, εξήχθη το συμπέρασμα της στενής 
συνάφειας των χαρακτηριστικών της επαυξημένης πραγματικότητας και της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης.  
 
Λέξεις-Kλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, επαυξημένη πραγματικότητα, ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή η παραδοσιακή γραμμική βασική δομή διδασκαλίας και μάθησης 
διαρκώς συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται με νέες μορφές βιωματικά ενισχυμένου δυ-
ναμικού, ώστε να διεγείρουν αλληλεπιδραστικά τον εκπαιδευόμενο να αξιοποιήσει τις 
δυνατότητές του (Σοφός & Kron, 2010). Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η 
ένταξή τους στα εκπαιδευτικά συστήματα στο πλαίσιο της ενίσχυσης γνώσεων, δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων, της αθρόας πρόσβασης σε μια δια βίου μάθηση, συνδυαστικά 
με τις προκλήσεις μιας αδιάλειπτα εξελισσόμενης κοινωνικο-οικονομικής και πολιτι-
κής πραγματικότητας και τη δυναμική παρουσία της ψηφιακής τεχνολογίας επιβάλ-
λουν νέα μαθησιακά περιβάλλοντα, ευέλικτα και διαδραστικά. Το μοντέλο της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης με τις δυνατότητες που επαγγέλλονται οι τεχνολογίες της πλη-
ροφορίας και της επικοινωνίας επιτρέπουν την ψηφιακή αναπαράσταση πληροφοριών 
ευνοώντας την ικανότητα απεικόνισης τρισδιάστατων γραφικών σε πραγματικό χρόνο 
(Almed, Bamky, Blicbau, & Joyo, 2016). 

Οι τάσεις στην ευρύτερη κοινωνία και στην υιοθετημένη αντίληψή της ως σύνολο ενι-
σχύουν μια εκπαιδευτική πραγματικότητα ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας και στην ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση-κατάρτιση, για μια δια βίου 
μάθηση, βασιζόμενη στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και στις δυνατότητες, που 
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η τελευταία εγγυάται σε πλειάδα εφαρμογών της καθημερινότητας (Tait, 2008). Άλλω-
στε, η διαπίστωση της αιτιατής σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνίας παραπέμπει 
στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού των εκπαιδευτικών διαδικασιών με στόχο μια πο-
λυθεματική μαθησιακή προσέγγιση πλαισιωμένη από έννοιες όπως εικονική, επαυξη-
μένη και μεικτή πραγματικότητα (Λαφατζή 2005; Hughes & Kroehler, 2014). 

Πλήθος ερευνών επικαιροποιούν αντιλήψεις περί της αποτελεσματικότητας των νέων 
τεχνολογιών στη μάθηση και στην αυτονομία του εκπαιδευομένου, ώστε να αποθη-
κεύει, να οργανώνει, να ανακαλεί και να επεξεργάζεται εποικοδομητικά πληροφορίες, 
εικόνες, γνώσεις και διευρύνουν το επίπεδο εμπλοκής του στη διδασκαλία και τη μά-
θηση (Μάνεση, 2016). Ανάλογες είναι και σχετικές έρευνες περί της αποτελεσματικό-
τητας της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, καθώς στο περιβάλλον τους ο 
εκπαιδευόμενος προσλαμβάνει προσομοιώσεις πραγματικού χρόνου και αλληλεπιδρά-
σεις μέσα από κανάλια αισθήσεων (Tomi, & Rambli, 2013; Delello, 2014). 

Εννοιολογικός προσδιορισμός της Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Σύμφωνα με την De Paul (2017), η επαυξημένη πραγματικότητα μοιάζει με rock n΄roll∙ 
είναι κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί καλά, οφείλει να το βιώσει κάποιος, ώστε να 
το εκτιμήσει και να το κατανοήσει πλήρως. Σύμφωνα με την Diaz (2009), είναι σύ-
στημα που περιλαμβάνει τρία χαρακτηριστικά σημεία ∙ τον συνδυασμό πραγματικού 
και εικονικού περιβάλλοντος, την ύπαρξη αλληλεπίδρασης σε πραγματικούς χρόνους 
και την τοποθέτηση τρισδιάστατων αντικειμένων σε πραγματικά περιβάλλοντα. Κατά 
τους Manuri & Sanna (2016), η επαυξημένη πραγματικότητα αναφέρεται σε ομάδα 
τεχνολογιών και συσκευών που ενισχύουν και βελτιώνουν την ανθρώπινη αντίληψη, 
ενώ ταυτόχρονα εκμηδενίζουν το κενό μεταξύ πραγματικού και εικονικού χώρου. Κατά 
τον Azuma (1997), επαυξάνει την αίσθηση της πραγματικότητας, επιτρέποντας τη συ-
νύπαρξη ψηφιακών και πραγματικών πληροφοριών στο ίδιο περιβάλλον. 

Επαυξημένη πραγματικότητα και εκπαίδευση 

Τόσο η εικονική πραγματικότητα όσο και η επαυξημένη και η μεικτή υποστηρίζουν 
νέους τρόπους μάθησης και κατάκτησης της γνώσης και γενίκευσής της μέσα από μια 
ενεργητική διαδικασία. Κομβικό σημείο συνιστά η αλληλεπίδραση με το γνωστικό α-
ντικείμενο, η εμπειρική μάθηση μέσω δράσης, η γόνιμη προσέγγιση αφηρημένων εν-
νοιών με τρόπο πολυαισθητηριακό και η δημιουργία κινήτρων, που αποτελούν βασικές 
αρχές των σύγχρονων πολυδιάστατων μαθησιακών περιβαλλόντων. Στόχος είναι να 
δημιουργήσει στο χρήστη την ψευδαίσθηση ότι είναι φυσικά ενταγμένος σε ένα τρισ-
διάστατο, αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει προσομοιώσεις πραγματι-
κού χρόνου και αλληλεπιδράσεις, με τις οποίες αλληλεπιδρά με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
λαμβάνει την ανάδραση του συστήματος σε ρεαλιστικό χρόνο (Δημητρίου, 2009). 
 
Ο χρήστης εμβυθίζεται σε επαυξημένα περιβάλλοντα αποκτώντας την αίσθηση ότι 
συμμετέχει σε κόσμο παρόμοιο με τον πραγματικό, ενώ στην περίπτωση που τα προα-
ναφερθέντα περιβάλλοντα δύνανται να υποστηρίξουν πολλαπλούς, ταυτόχρονους 

1051

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



χρήστες, τότε αυτοί μπορούν να αλληλεπιδρούν σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών.(Κομ-
ματάς, Μιχοπούλου, & Φορτούνη, 2011). Τα επαυξημένα περιβάλλοντα, ως εξ απο-
στάσεως εκπαιδευτικά εργαλεία, θεωρούνται ισχυρά μέσα οπτικοποίησης, που ενσω-
ματώνονται αποδοτικά στη μαθησιακή διαδικασία ενισχύοντας τις εμπειρίες των εκ-
παιδευομένων με την αξιοποίηση της φυσικής συμπεριφοράς (κιναισθησία) και με την 
παροχή ελευθερίας κινήσεων στην πλοήγηση και στην αλληλεπίδραση με τα αντικεί-
μενα του εικονικού περιβάλλοντος, χαρακτηριστικά που τα διαφοροποιούν από άλλα 
εκπαιδευτικά πληροφοριακά εργαλεία (Μικρόπουλος, 2002). 
 
Σύμφωνα με τον Levski (n.d), ο ρόλος της επαυξημένης πραγματικότητας στη σύγ-
χρονη εκπαίδευση είναι κεφαλαιώδους σημασίας, καθώς απομακρύνει κάθε εμπόδιο 
που αφορά τη γλώσσα, τις κουλτούρες αλλά και τη γεωγραφική απόσταση. Είναι ένα 
τεχνολογικό εργαλείο που με τη «ζωντανή» πρόκληση μετατρέπει το διδακτικό υλικό 
σε ιδιαίτερα ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης. Επιπλέον, ενθαρρύνει κι επιταχύνει τη 
συνεργασία τόσο ανάμεσα στους εκπαιδευομένους, όσο και ανάμεσα σε διδάσκοντες-
εκπαιδευομένους, συμπέρασμα που έχει εξαχθεί από τη μελέτη των εκπαιδευτικών δια-
δικασιών και πρακτικών σε εταιρικά περιβάλλοντα (Levski, n.d). 

Η αλληλεπίδραση των εκπαιδευομένων με το εκπαιδευτικό υλικό που καλούνται να 
μελετήσουν, πραγματοποιείται σε βάθος, καθώς με την εφαρμογή της επαυξημένης 
πραγματικότητας, διδάσκοντες και διδασκόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν 
επίπεδα πληροφοριών μέσα στον φυσικό κόσμο, εύκολα με τη χρήση απλής κινητής 
συσκευής (Nesloney, 2013). Ο διδάσκων αλληλεπιδρά με τον εκπαιδευόμενο, επιβλέ-
ποντάς τον, παρακολουθώντας την εξέλιξη της μαθησιακής πορείας ή και βοηθώντας 
τον σε πραγματικό χρόνο, ακόμα κι αν είναι γεωγραφικά απομακρυσμένοι (Boga, Kan-
sagara,& Kannan, 2017). Ο εκπαιδευόμενος καλείται να κινηθεί στα πλαίσια μιας τρισ-
διάστατης προοπτικής έχοντας την αίσθηση του «τώρα», της αμεσότητας, της εμβά-
θυνσης σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, καλλιεργούνται οι ψυχοκινητικές του δεξιότητες, 
στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως σε συγκεκριμένους τομείς, όπως την ιατρική 
(Millikan, Sitka, Turner,& Yaworski, n.d). Σύμφωνα με τους Bacca, Baldiris, Fabregat, 
& Graf (2014), η καθοριστική συμβολή της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκ-
παίδευση συνίσταται επίσης στο γεγονός πως ενεργοποιεί σχεδόν όλες τις αισθήσεις 
των εκπαιδευομένων, όραση, ακοή, αφή, όσφρηση, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη 
μακροπρόθεσμη διατήρηση της μνήμης, την ενίσχυση της συνεργασίας, της ομαδικό-
τητας και κινητοποίησης των εκπαιδευομένων, όπως επίσης και τη βαθιά και ουσια-
στική κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού που μελετούν. 

Η δυνατότητα που προσφέρει η επαυξημένη πραγματικότητα όσο αφορά στη γεφύ-
ρωση του κενού ανάμεσα στον εικονικό και πραγματικό κόσμο, έχει ως απόρροια την 
ενεργή κινητοποίηση των εκπαιδευομένων στη μαθησιακή πορεία, καθώς ενισχύεται η 
προσοχή τους τόσο στον τομέα της τεχνολογίας όσο και στο διδακτικό περιεχόμενο, 
που μελετούν (Diegmann, Schmidt-Kraepelin, Eynden, & Basten, 2015; Currie & 
Courduff, 2015). 
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Εφαρμογές της επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση 
 

Η επαυξημένη πραγματικότητα βρίσκει εφαρμογή σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων 
και αναγκών. Σχετική εφαρμογή είναι στο Google Translate, που προσομοιάζει στον 
παγκόσμιο μεταφραστή Star Trek προσφέροντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο 
να παρακολουθεί διαλέξεις και εισηγήσεις ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης του ο-
μιλητή (Levski, n.d). Επίσης, βρίσκει εφαρμογή στην αρχαιολογία, καθώς παρέχει σε 
επιστήμονες και φοιτητές τη δυνατότητα να εργάζονται σε ανασκαφές και να μελετούν 
τα ευρήματα τους σε πραγματικό χρόνο. Σημαντική εφαρμογή έχει στον τομέα της μη-
χανικής και αρχιτεκτονικής, καθώς οι φοιτητές μπορούν να εξασκηθούν άφοβα σε επι-
κίνδυνα και απομακρυσμένα περιβάλλοντα, αφού η φύση των επιστημών αυτών δεν 
επιτρέπει πειράματα σε κλειστούς χώρους (Boga, Kansagara & Kannan, 2017). Επι-
πλέον, έχει ουσιαστική εφαρμογή στον τομέα της ιατρικής σε χειρουργικές πρακτικές 
σε περιβάλλοντα προσομοίωσης, με δυνατότητα εξάσκησης σε ανδρείκελα. Η επαυξη-
μένη πραγματικότητα βρίσκει πρόσφορο έδαφος και στην εκπαίδευση στο στρατό, ό-
που οι εκπαιδευόμενοι εξασκούν τις αισθήσεις τους μηδενίζοντας τον κίνδυνο ατυχή-
ματος σε φυσικά περιβάλλοντα (Millikan, Sitka, Turner, & Yaworski, n.d). Μάλιστα, 
η χρήση τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων ενδείκνυται σε περιπτώσεις που το 
γνωστικό αντικείμενο έχει εμπειρικό ή τεχνικό χαρακτήρα, καθώς η εμπειρία της δη-
μιουργίας προσομοιωμένου περιβάλλοντος κρίνεται σημαντική για τη γνώση του αντι-
κειμένου. Επίσης, στη σχολική εκπαίδευση σημαντικό εργαλείο στα πλαίσια της εξ ΑΕ 
αποτελεί το MiBook, συνδυασμός έντυπου και ηχητικού βιβλίου που απαιτεί την ύ-
παρξη υπολογιστή ή φορητής κάμερας (Dias, 2009). 

 
Χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις, συμβάλλει στον 
περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού και ανταποκρίνεται στο νέο εκπαιδευτικό πε-
ριβάλλον μάθησης συνδυαστικά με συνεχή επιμόρφωση και ενθάρρυνση, καθώς όσο 
αναπτύσσεται ο τομέας της εξΑΕ, τόσο αυξάνει η πολυπλοκότητά της (Σφακιωτάκη, 
2015). Οι εκπαιδευόμενοι λογίζονται ως μέλη μιας κοινότητας μάθησης που με ενισχυ-
τικά εργαλεία και μεθόδους υποστήριξης αναδεικνύεται η κουλτούρα συνεργατικής 
μάθησης σε ένα πλαίσιο μαθησιακής διάδρασης. 

Το μοντέλο της εξΑΕ διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η φυσική 
απόσταση μεταξύ εκπαιδευομένου και διδάσκοντα (Keegan, 2001; Λιοναράκης 2006), 
η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (Λιονα-
ράκης, 2006), το ειδικά σχεδιασμένο πολυμορφικό διδακτικό υλικό, που παρέχει δυνα-
τότητα συνεχούς εμπλοκής του διδασκομένου με αυτό, αλλά και η χρήση εργαλείων 
και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υλικού στους εκπαιδευο-
μένους (Keegan, 2001; Λιοναράκης, 2006). Επίσης, η προσαρμογή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στις εκάστοτε μαθησιακές ανάγκες και απαιτήσεις και ταυτόχρονα η ικα-
νότητα αναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού και μηχανισμών αποτελούν ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της εξΑΕ. 
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Σύμφωνα με τον Juler (1990, όπ. αναφ. στο Λιοναράκης, 2005), στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση δημιουργούνται μαθησιακές κοινότητες στις οποίες όλα τα μέρη επικοινω-
νούν μεταξύ τους, όπου και αν βρίσκονται. Τα παραπάνω στοιχεία επικεντρώνονται 
κυρίως στη φυσική απόσταση, που χωρίζει τους εκπαιδευομένους από τους διδάσκο-
ντες, όπως επίσης στον αλληλεπιδραστικό της χαρακτήρα και στα μέσα επικοινωνίας 
και μεταφοράς της πληροφορίας προκειμένου να γεφυρωθεί αυτή η απόσταση. Ο Λιο-
ναράκης (2005:26) στα πλαίσια του χαρακτήρα της μαθητοκεντρικής μάθησης, τονίζει 
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πως είναι το μοντέλο που «διδάσκει και ενεργο-
ποιεί το μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μια 
ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης». 
 
Συνάφεια επαυξημένης πραγματικότητας και εξ αποστάσεως πραγματικότητας 

 
Βάσει των παραπάνω, παρατηρείται πως στοιχεία που χαρακτηρίζουν την εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση βρίσκονται σε στενή συνάφεια με χαρακτηριστικά της επαυξημένης 
πραγματικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης. Κατά τους Diegmann, Schmidt-Krae-
pelin, Eynden, & Basten (2015), το σύστημα της επαυξημένης πραγματικότητας εφαρ-
μοσμένο στην εκπαίδευση, στηρίζει το μοντέλο της μαθητοκεντρικής μάθησης, στοι-
χείο που διέπει τη φυσιογνωμία και της εξΑΕ. Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, οι 
εκπαιδευόμενοι είναι υπεύθυνοι για τη μαθησιακή τους πορεία, ενώ οι διδάσκοντες 
αναλαμβάνουν τον ρόλο του καθοδηγητή και εμψυχωτή, στοιχεία που χαρακτηρίζουν 
τη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η τεχνολογία της επαυξημένης πραγμα-
τικότητας παρέχει τρόπους εξατομίκευσης στη μάθηση, υποστηρίζει την ανεξαρτησία 
και τον ρόλο του διδάσκοντα ως διαμεσολαβητή. Σύμφωνα με τον Salmi (2013), η ε-
παυξημένη πραγματικότητα μεταφέρει τη διαδικασία της μάθησης από τον έλεγχο των 
διδασκόντων στα χέρια των διδασκομένων. Ενισχύεται, λοιπόν, μια αυτόνομη, δυνα-
μική οντότητα των εκπαιδευομένων, καθώς προσανατολίζονται σε μια ευρετική πορεία 
αυτομάθησης, στοιχειοθετώντας μια παιδαγωγική διάσταση που σχετίζεται με την έν-
νοια της πολυμορφικότητας και της πολλαπλότητας. Μάλιστα, κατά τη Λιγούτσικου, 
(2015), τα εφαπτόμενα σημεία ανάμεσα στην πολυμορφική διάσταση της ΑεξΑΕ, ως 
εκπαιδευτικής και μαθησιακής διεργασίας, και στη Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης 
του Gardner, συσχετιζόμενα με τη δυναμική των χαρακτηριστικών της επαυξημένης 
πραγματικότητας επιταχύνουν τη βιωματική μάθηση και εγγυώνται πολυδύναμα μαθη-
σιακά περιβάλλοντα και πολυδιάστατη ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. 

Η επαυξημένη πραγματικότητα προσαρμόζεται σε όλα τα μαθησιακά στυλ, δίνει τη 
δυνατότητα για καλύτερη κατανόηση του διδακτικού υλικού με την οπτικοποίηση και 
ενισχύει την εμπλοκή του εκπαιδευομένου στην ατομική πορεία της μαθησιακής δια-
δικασίας (Solak & Cakir, 2015). Σύμφωνα με τη Σφακιωτάκη (2015), το διδακτικό υ-
λικό δεν αποτελεί ένα σειριακό κείμενο που προσφέρει πληροφορίες, αλλά διαθέτει 
δομή κατάλληλη, ώστε να επιτρέπει στους εκπαιδευομένους να έχουν δυνατότητα επι-
λογής και προσωπικής προσέγγισης στη μελέτη τους. Αυτή η δομή εξυπηρετεί την υ-
ποστήριξη προς τον εκπαιδευόμενο και τη διδασκαλία, αφού το διδακτικό υλικό είναι 
αυτό που διδάσκει. Η δυνατότητα που παρέχει, να συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό 
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στην κινητοποίηση του εκπαιδευομένου, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για όσους εκ-
παιδεύονται στα πλαίσια του μοντέλου της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς ο εκ-
παιδευόμενος στην πραγματικότητα καλείται να ρυθμίζει μόνος του τη μαθησιακή του 
πορεία. Η διαδικασία της μάθησης ενισχύεται, όταν ο εκπαιδευόμενος μετέχει ο ίδιος 
ενεργά σε αυτή (Lazoudis, 2013). Βασικό κοινό στοιχείο τόσο της επαυξημένης πραγ-
ματικότητας, όσο και της εξΑΕ είναι η απόσταση που χωρίζει τους εκπαιδευομένους 
μεταξύ τους όσο και τους διδάσκοντες από αυτούς. Με το σύστημα της επαυξημένης 
πραγματικότητας προσφέρεται στην εκπαίδευση από απόσταση η δυνατότητα εκμηδέ-
νισης αυτής της απόστασης σε πραγματικό χρόνο και της αίσθησης της ζωντανής συμ-
μετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επίσης, τα εργαλεία και οι εφαρμογές που προσφέρει η επαυξημένη πραγματικότητα 
χαρακτηρίζονται από ποικιλομορφία, η οποία καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες, δεξιό-
τητες αλλά και προτιμήσεις των εκπαιδευομένων, οι οποίοι στο πλαίσιο της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης, προέρχονται από διαφορετική κοινωνική, μορφωτική, πολιτισμική 
κουλτούρα και υποδομή, γεγονός που επηρεάζει τη μαθησιακή τους πορεία και τα α-
ποτελέσματα της. Έτσι, κατά τη Λιγούτσικου (2015), μέσω ενός πολυμορφικού-πολυ-
τροπικού περιβάλλοντος οι εμπλεκόμενοι δύνανται να αναπτύξουν ενδεχομένως «πα-
ραμελημένους» τομείς και να οδηγηθούν σε σφαιρική ολοκλήρωση μέσω ενός διαθε-
ματικού πρίσματος και σύγχρονων διδακτικών μοντέλων. Επιπλέον, σε επιστήμες που 
απαιτούν από τους εκπαιδευομένους, πρακτική άσκηση, το μοντέλο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης συνδυαστικά με την επαυξημένη πραγματικότητα καλύπτει την αδυναμία 
άσκησης και μελέτης σε πραγματικό χρόνο και τόπο. 
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Η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
στα νέα, ενιαίου τύπου, 6θέσια και άνω, δημόσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία: Η 

περίπτωση των δασκάλων γενικής παιδείας (ΠΕ70) του Νομού Αχαΐας. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής εξου-
θένωσης των δασκάλων (ΠΕ70) του Νομού Αχαΐας. Το δείγμα αποτέλεσαν 190 δάσκα-
λοι που εργάζονταν σε δημόσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία λειτουργικότητας 6θέσια 
και άνω. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε το προσαρμοσμένο για χρήση σε εκπαιδευ-
τικούς στην Ελλάδα ερωτηματολόγιο καταγραφής επαγγελματικής εξουθένωσης για 
εκπαιδευτικούς «Maslach Burnout Inventory - Educators Survey, (ΜΒΙ-ES)». Τα απο-
τελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας βιώνουν χαμηλά επίπεδα 
επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγκεκριμένα, φάνηκε να βιώνουν μέτρια επίπεδα συ-
ναισθηματικής εξάντλησης, χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης και υψηλά επίπεδα 
προσωπικής επίτευξης. Στατιστικά σημαντικά έδειξε να συσχετίζεται η επίδραση της 
οικογενειακής κατάστασης και των ετών προϋπηρεσίας στο βαθμό της προσωπικής ε-
πίτευξης, με τους έγγαμους να βιώνουν μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη από τους ά-
γαμους και τους έχοντες πολλά χρόνια προϋπηρεσίας μεγαλύτερη από αυτούς που έ-
χουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας. Θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί το φαινόμενο της 
επαγγελματικής εξουθένωσης και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, προκειμένου να εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσματα για τον εργασιακό 
χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Kλειδιά: Επαγγελματική εξουθένωση, δημοτικό, δάσκαλοι, ΜΒΙ. 

Εισαγωγή 

Η έννοια της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια 
ολοένα και πιο συχνά σε όλους τους χώρους εργασίας (Demerouti, Bakker, Nachreiner 
& Schaufeli, 2001) και έχει απασχολήσει σημαντικά τους ερευνητές σε διεθνές επίπεδο 
(Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009), καθώς έχουν διαπιστωθεί οι αρνητικές συνέπειές 
της, τόσο σε ατομικό όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο (Kahn, Schneider, Jenkins‐
Henkelman & Moyle, 2006), καθώς και εν γένει στην οικονομία και την παραγωγή 
(Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). 

Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί ένα σύνδρομο, που περιλαμβάνει τις διαστά-
σεις «συναισθηματική εξάντληση», «αποπροσωποποίηση» και «προσωπική επίτευξη» 
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(Maslach, Jackson & Leiter, 1996), αποτελεί επακόλουθο χρόνιου εργασιακού στρες 
(Hellesøy, Grønhaug & Kvitastein, 2000), το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε επιτυχώς 
(Maslach et al., 2001), και χαρακτηρίζεται από σωματική και συναισθηματική εξά-
ντληση και αλλαγή συμπεριφοράς (Schwab, Jackson & Schuler, 1986). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής εξου-
θένωσης των εν λόγω εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και των πιθανών συσχετίσεων αυ-
τής με δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο 
σπουδών και έτη προϋπηρεσίας). 

Τα ερευνητικά ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

i. Ποιος είναι ο βαθμός επαγγελματικής εξουθένωσης των δασκάλων γενικής παι-
δείας (ΠΕ70), που εργάζονται σε νέα, ενιαίου τύπου, 6θέσια και άνω, δημόσια ολοή-
μερα δημοτικά σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας; 

ii. Υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά των εκπαιδευτικών, που έλαβαν μέρος στην έρευνα, και σε καθεμία από τις τρεις 
διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσω-
ποποίηση, προσωπική επίτευξη); 

Μέθοδος 

Για την καταγραφή της επαγγελματικής εξουθένωσης χρησιμοποιήθηκε το ερωτημα-
τολόγιο Maslach Burnout Inventory - Educator Survey (MBI-ES) (Maslach, Jackson & 
Schwab, 1996), το οποίο είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο και πιο έγκυρο μέσο 
για τη μέτρηση των επιπέδων της επαγγελματικής εξουθένωσης (Maslach et al., 2001· 
Hedderich & Hecker, 2009). Το ΜΒΙ-ES αποτελείται από 22 ερωτήσεις, οι οποίες ο-
μαδοποιούνται σε τρεις γενικές διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης: i) τη συ-
ναισθηματική εξάντληση, που εκτιμά την συναισθηματική υπερφόρτωση και την σω-
ματική και ψυχική κόπωση του εργαζομένου, ii) την αποπροσωποποίηση, που κατα-
γράφει την συναισθηματική ή/και φυσική αποστασιοποίηση των εργαζομένων από την 
εργασία και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους, αποτυπώνοντας την δυσαρέσκεια 
τους για την εργασία τους  και γ) την προσωπική επίτευξη, που μετρά την αίσθηση 
επάρκειας, αποτυπώνοντας την κρίση στις προσδοκίες για την αποτελεσματικότητα 
των εργαζομένων στην εργασία τους (Leiter & Maslach, 2016). 

Για τη πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε αυτοσυμπληρούμενο ανώνυμο 
ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου της μορφής Likert, στο οποίο οι συμμε-
τέχοντες καλούνταν να δηλώσουν το πόσο συχνά αισθάνονταν να τους συμβαίνει μια 
συγκεκριμένη κατάσταση (π.χ. «Νιώθω απογοητευμένος/η από τη δουλειά μου»), επι-
λέγοντας κλιμακούμενα από ποτέ (=0) έως κάθε ημέρα (=6).  

Η αξιοπιστία και η εσωτερική εγκυρότητα του ερωτηματολογίου ΜΒΙ-ES έχει ελεγχθεί 
από σχετικές έρευνες (Kokkinos, 2000· Κόκκινος, 2005). Ο δείκτης εσωτερικής συνο-
χής Cronbach’s alpha, που αναφέρεται από τους δημιουργούς του ερωτηματολογίου, 
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για τις επιμέρους κλίμακες είναι: 0,90 για την κλίμακα της συναισθηματικής εξάντλη-
σης, 0,79 για την κλίμακα της αποπροσωποποίησης και 0,71 για την κλίμακα της προ-
σωπικής επίτευξης (Maslach et al., 1996). Οι αντίστοιχοι δείκτες της παρούσας έρευνας 
κυμαίνονταν μεταξύ 0,87 και 0,78 (Πίνακας 1). 

Διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης 
Cronbach's alpha 

Maslach Έρευνας 
Συναισθηματική Εξάντληση 0,90 0,87 

Αποπροσωποποίηση 0,79 0,78 
Προσωπική Επίτευξη 0,71 0,78 

Πίνακας 1. Δείκτες αξιοπιστίας (Cronbach΄s alpha) 

 

Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι δάσκαλοι γενικής παιδείας (ΠΕ70), που υπηρε-
τούν σε νέα, ενιαίου τύπου, 6θέσια και άνω, δημόσια ολοήμερα δημοτικά σχολεία της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Αχαΐας (Ν=190) κατά το σχολικό έτος 2016/17.  

Το 72,6% ήταν γυναίκες και το 27,4% άνδρες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της έ-
ρευνας ήταν ηλικίας άνω των 41 ετών (67,4%) και έγγαμοι (77,4%). 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων κατείχε μόνο το βασικό τίτλο σπουδών 
(56,3%), ενώ το 43,7% και έναν τίτλο πέραν τούτου (το 23,7% είχε μεταπτυχιακό, το 
10% διδασκαλείο, το 7,9% δεύτερο πτυχίο και το 2,1% διδακτορικό). 

Σε ότι αφορά την εργασιακή εμπειρία το δείγμα είχε στην πλειοψηφία του (60,5%) 
προϋπηρεσία πάνω από 16 χρόνια (το 38,4% είχε 21 έτη και άνω και το 22,1% 16-20 
έτη), 11-15 έτη προϋπηρεσία είχε το 26,8% και 1-5 έτη το 2,1% του δείγματος. 

Αποτελέσματα 

Για την διερεύνηση του βαθμού της επαγγελματικής εξουθένωσης υπολογίστηκε ο 
βαθμός της κάθε μια επιμέρους διάστασης της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, βάση της 
κατηγοριοποίησης του βαθμού επαγγελματικής εξουθένωσης για το MBI-ES κατά 
Maslach (Maslach et al., 1996), το δείγμα παρουσιάζει μια μέτριου βαθμού συναισθη-
ματική εξάντληση, μια χαμηλού βαθμού αποπροσωποποίηση και μια υψηλού βαθμού 
προσωπική επίτευξη (Πίνακας 2) και συνεπώς οι δάσκαλοι της παρούσας έρευνας βιώ-
νουν μια χαμηλού βαθμού επαγγελματική εξουθένωση. 

Διαστάσεις επαγγελματικής εξουθένωσης M SD Βαθμός 
Συναισθηματική Εξάντληση 18,11 10,35 Μέτριος 

Αποπροσωποποίηση 3,37 4,50 Χαμηλός 
Προσωπική Επίτευξη 38,93 5,97 Υψηλός 
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Οι δείκτες συσχέτισης μεταξύ των μετρήσεων που αφορούν τα δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά του δείγματος (φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο σπουδών και 
έτη προϋπηρεσίας) και την επαγγελματική εξουθένωση παρουσιάζονται αναλυτικά 
στον Πίνακα 3. Παρατηρούμε ότι για το φύλο δεν υπάρχει κάποια στατιστικά σημα-
ντική συσχέτιση με κάποια από τις τρεις υποκλίμακες της επαγγελματικής εξουθένω-
σης. Το ίδιο ισχύει και για την ηλικία και το επίπεδο σπουδών.  

Αντίθετα, έχουμε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην οικογενειακή κατάσταση 
και την προσωπική επίτευξη, όπου o σχετικός περαιτέρω έλεγχος Tukey του παραμε-
τρικού τεστ one - way ANOVA έδειξε ότι οι έγγαμοι παρουσιάζουν μεγαλύτερη προ-
σωπική επίτευξη από τους άγαμους (p=.023). 

Το ίδιο παρατηρούμε και μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας και της υποκλίμακας της 
προσωπικής επίτευξης, όπου ο σχετικός περαιτέρω έλεγχος Fisher LSD (least signifi-
cant difference) του παραμετρικού τεστ one - way ANOVA έδειξε ότι οι έχοντες προ-
ϋπηρεσία 16-20 και 21 και άνω έτη (δηλ. συνολικά >16 έτη προϋπηρεσίας) εμφανίζουν 
στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη (p=.015 και p=.023 αντί-
στοιχα) από αυτούς που έχουν 6-10 έτη προϋπηρεσίας.  

Επιπλέον, βρέθηκε μια στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην προ-
σωπική επίτευξη και την συναισθηματική εξάντληση, καθώς και μεταξύ της προσωπι-
κής επίτευξης και της αποπροσωποποίησης, που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται η προσω-
πική επίτευξη των εκπαιδευτικών, τόσο αυτοί αφενός νιώθουν λιγότερο συναισθημα-
τικά εξαντλημένοι και αφετέρου δεν παρουσιάζουν απρόσωπη και χωρίς συναισθημα-
τική εμπλοκή συμπεριφορά. 

Τέλος, βλέπουμε να υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση ανάμεσα στην 
συναισθηματική εξάντληση και στην αποπροσωποποίηση. Έτσι, όσο περισσότερο οι 
εκπαιδευτικοί νιώθουν συναισθηματική κατάπτωση, τόσο περισσότερο εκδηλώνουν α-
διαφορία, αρνητικές στάσεις και συναισθηματική ή/και φυσική αποστασιοποίηση από 
την εργασία και τους μαθητές. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Φύλο 1               

2. Ηλικία -,281** 1             

Πίνακας 2. Μέσοι όροι (Μ), τυπικές αποκλίσεις (SD) και βαθμός στις τρεις διαστάσεις 
της επαγγελματικής εξουθένωσης (Ν=190) 
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3. Οικογενειακή    κα-
τάσταση 

-0,062 ,391** 1           

4. Επίπεδο σπουδών -0,081 0,000 -0,017 1         

5. Έτη προϋπηρεσίας -,236** ,836** ,362** 0,001 1       

6. Συναισθηματική ε-
ξάντληση 

0,076 0,001 -0,055 -0,014 -0,041 1     

7. Αποπροσωποποίηση -0,012 -0,054 -0,080 -0,117 -0,088 ,497** 1   

8. Προσωπική επί-
τευξη 

-0,033 0,076 ,164* 0,061 ,169* -,506** -,390** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 3. Συσχετίσεις Pearson r μεταξύ των μεταβλητών της έρευνας (Ν=190) 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δάσκαλοι γενικής παιδείας (ΠΕ70) της παρούσας έ-
ρευνας βιώνουν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγκεκριμένα, φάνηκε 
να βιώνουν μέτρια επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, χαμηλά επίπεδα αποπροσω-
ποποίησης και υψηλά επίπεδα προσωπικής επίτευξης. Τα συγκεκριμένα ευρήματα συμ-
φωνούν με ευρήματα αρκετών άλλων ερευνών (Αβεντισιάν-Παγοροπούλου, Κουμπιάς 
& Γιαβρίμης, 2002· Antoniou, Polychromi & Vlachakis, 2006· Βασιλόπουλος, 2012· 
Κεπενού, 2015· Papastylianou, Kaila & Polychronopoulos, 2009· Παπαστυλιανού & 
Πολυχρονóπουλος, 2007· Στάγια & Ιορδανίδης, 2014), οι οποίες καταγράφουν διαχρο-
νικά χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. 

Η οικογενειακή κατάσταση φάνηκε να επιδρά θετικά στα επίπεδα προσωπικής επίτευ-
ξης, με τους έγγαμους να βιώνουν μεγαλύτερη προσωπική επίτευξη από τους άγαμους, 
εύρημα που έχει καταγραφεί και σε άλλες σχετικές έρευνες (Βασιλόπουλος, 2012· 
Κάμτσιος & Λώλης, 2016). Η εξήγηση που δίνεται είναι ότι οι έγγαμοι ζώντας σε ένα 
οικογενειακό περιβάλλον αφενός λαμβάνουν μια υποστήριξη που τους βοηθάει να α-
ντισταθμίσουν το επαγγελματικό τους άγχος (Blom, Bodin, Bergström, Hallsten & 
Svedberg, 2013) και αφετέρου αποκτούν πείρα στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και 
στο χειρισμό των παιδιών, την οποία μεταφέρουν και στο επάγγελμα τους.  

Ομοίως, θετικά φάνηκε να επιδρούν στα επίπεδα προσωπικής επίτευξης και τα έτη προ-
ϋπηρεσίας, όπου οι έχοντες πολλά χρόνια προϋπηρεσίας εμφανίζουν μεγαλύτερη προ-
σωπική επίτευξη από αυτούς που έχουν λίγα χρόνια προϋπηρεσίας, κάτι που αναφέρει 
ως εύρημα στην έρευνά του και ο Βασιλόπουλος (2012). Το γεγονός αυτό μπορεί να 
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οφείλεται, ίσως, στην μεγαλύτερη παιδαγωγική επάρκεια ή στην μεγαλύτερη εμπειρία 
που ενδεχομένως να παρουσιάζουν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, καθώς αυτές διασφαλί-
ζουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουν 
συχνά κατά την καθημερινή άσκηση του έργου τους και σε διαδικασίες ρουτίνας 
(Hatano & Oura, 2003) και έτσι νιώθουν πετυχημένοι. 

Τέλος, διαφάνηκε από τη μία μια στατιστικά θετική συσχέτιση μεταξύ της συναισθη-
ματικής εξάντλησης και της αποπροσωποποίησης και από την άλλη μια στατιστικά αρ-
νητικά συσχέτιση τόσο μεταξύ της προσωπικής επίτευξης και της συναισθηματικής 
εξάντλησης, όσο και μεταξύ της προσωπικής επίτευξης και της αποπροσωποποίησης, 
επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά την θεωρία της επαγγελματικής εξουθένωσης. Έτσι, κα-
θώς αυξάνεται ο βαθμός συναισθηματικής εξάντλησης, αυξάνεται και ο βαθμός απο-
προσωποποίησης, και, καθώς αυξάνονται αυτοί οι δύο δείκτες, μειώνεται ο βαθμός 
προσωπικής επίτευξης και αντίθετα και αντίστροφα.  

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά μια περίοδο συνεχόμενων αλλαγών στον εργασιακό 
χώρο των εκπαιδευτικών. Παρά την συνεχή αύξηση των στρεσογόνων παραγόντων που 
επιφέρει η κρίση στην Ελλάδα, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί φαίνεται να βιώνουν χαμηλά 
επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Θα ήταν ενδιαφέρον, λοιπόν, να διερευνηθεί 
από τη μια ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι κρατούν την επαγγελματική ε-
ξουθένωση στους εν λόγω εκπαιδευτικούς σε χαμηλά επίπεδα και από την άλλη ο βαθ-
μός επαγγελματικής εξουθένωσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης, προκειμένου να εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσματα για τον εργασιακό 
χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Η επαγγελματική ικανοποίηση, νοούμενη ως η θετική συναισθηματική ανταπόκριση 
του ατόμου προς το έργο που ασκεί, έχει αποτελέσει αντικείμενο ενός μεγάλου αριθμού 
άρθρων και δημοσιεύσεων. Έτσι, έχει αναπτυχθεί ένας μεγάλος αριθμός θεωριών για 
την ερμηνεία της, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στους παράγοντες που συμβάλ-
λουν στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Η παρούσα ποσοτική έρευνα 
είχε ως σκοπό να διερευνήσει την επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία της Δυτικής Ελλάδας, σε σχέση 
με την υπηρεσιακή τους κατάσταση και τις πρόσθετες σπουδές και επιμορφώσεις τους. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, σε τυχαίο δείγμα 82 εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο εργα-
σίας μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αξιολογή-
θηκε με βάση το ερωτηματολόγιο «Job satisfaction» (Warr, Cook & Wall, 1979). Σύμ-
φωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν υψηλό βαθμό ικανοποί-
ησης χωρίς αξιόλογες διαφοροποιήσεις σε σχέση με πρόσθετες σπουδές και επιμορφώ-
σεις. 

Λέξεις-Kλειδιά: Επαγγελματική ικανοποίηση, Εκπαιδευτικό προσωπικό, Σχολικές 
μονάδες 

Εισαγωγή 

Οι συστηματικές προσπάθειες για να μελετηθεί η φύση και τα αίτια της επαγγελματικής 
ικανοποίησης δεν ξεκίνησαν παρά μόνο τη δεκαετία του 1930, ο σημαντικός ρόλος που 
έπαιζε η στάση ενός εργαζόμενου στον προσδιορισμό των πράξεων του στην εργασία 
είχε αναγνωριστεί πολύ πριν. Ο Taylor ήδη από το 1912, είχε εικάσει ότι ο 
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εργαζόμενος, που ενστερνιζόταν τη θεωρία της επιστημονικής διοίκησης και δεχόταν 
μέγιστες δυνατές αμοιβές καταβάλλοντας την ελάχιστη προσπάθεια, θα ήταν ευχαρι-
στημένος και παραγωγικός  (Locke, 1976: 1298). 

Η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί πλέον ένα από τα περισσότερο μελετημένα 
θέματα στην οργανωτική/βιομηχανική ψυχολογία, κυρίως γιατί επικρατεί η γνώμη ότι 
συνδέεται τόσο με την ψυχική ισορροπία του προσωπικού, όσο και με την πρόκληση 
των οργανισμών να έχουν μέγιστη αποδοτικότητα και, τις περισσότερες φορές, στα-
θερό και ικανοποιημένο εργατικό δυναμικό (Κάντας, 1998: 108). 

Παρόλο που μέχρι και τα μέσα του 1970, πιθανόν και υπό την επίδραση της Σχολής των 
Ανθρωπίνων Σχέσεων, υφίσταται πληθώρα θεωρητικών και εμπειρικών δημοσιεύσεων, 
τα επόμενα χρόνια η ενασχόληση με το θέμα της επαγγελματικής ικανοποίησης αρχίζει 
να εξασθενεί αν ανατρέξει κανείς στη συχνότητα εμφάνισης σχετικών θεμάτων σε επι-
στημονικά περιοδικά. Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι ο δεσμός της εργασιακής ικανο-
ποίησης σε σχέση με άλλες συμπεριφορικές μεταβλητές στο χώρο της εργασίας, και 
συγκριμένα με την επίδοση, δεν ήταν τόσο εύληπτος και άμεσος όσο αρχικά θεωρού-
ταν. Όσον αφορά τη διερεύνησή του δε φαινόταν να έχει άμεσο αντίκρισμα στην πα-
ραγωγικότητα, η οποία ήταν και το κύριο μέλημα των οργανισμών, αλλά και στο ότι 
τα νέα δεδομένα που άρχισαν να καθιερώνονται στο χώρο της εργασίας από οικονομική 
σκοπιά δεν επέτρεπαν περιθώρια για «πολυτελείς» θεωρητικές προσεγγίσεις. Εξάλλου 
η κυρίαρχη έγνοια του εργαζόμενου ήταν αρχικά η απόκτηση εργασίας και εν συνεχεία 
η καθιέρωσή της. Για τους περισσότερους η επαγγελματική ικανοποίηση ήταν το γε-
γονός ότι είχαν απλά εργασία (Κάντας, 1998: 108).  

Παρόλο αυτά, μετά από την παραπάνω περίοδο κρίσης, η έρευνα στην επαγγελματική 
ικανοποίηση ανέκαμψε και δε διαφαίνονται πλέον σημάδια μείωσης ενδιαφέροντος. Στις 
μέρες μας, η επαγγελματική ικανοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα τόσο για ό-
σους αφοσιώνονται στη διοίκηση ενός οργανισμού (π.χ. μάνατζερ) και για τους ερευνη-
τές (π.χ. εργασιακούς ψυχολόγους), όσο και για τους επιστήμονες πολλών άλλων τομέων 
(π.χ. οικονομικών) (Balzer, 1997: 10). 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση - Έρευνες στο πεδίο 

Τα τελευταία χρόνια η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στην Πρωτο-
βάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει απασχολήσει τόσο το διεθνές όσο και το 
εθνικό προσκήνιο (Eliophotou - Menon, Papanastasiou & Zempylas, 2008). 

Ειδικότερα, οι σύγχρονες μελέτες υποστηρίζουν στην πλειοψηφία τους πως η επαγγελ-
ματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι συνάρτηση των εσωτερικών τους κινή-
τρων (π.χ. αγάπη για το επάγγελμα), ενώ ο βαθμός δυσαρέσκειας σχετίζεται με τις χα-
μηλές οικονομικές απολαβές, το φόρτο εργασίας κ.α. Ως επί το πλείστον οι έρευνες 
έδειξαν ότι ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι συνάρτηση ατομικών χα-
ρακτηριστικών και κοινωνικών γνωρισμάτων του εκάστοτε σχολείου (Spear, Gould & 
Lee, 2000).  
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Η έρευνα των Spear, Gould & Lee (2000) πρόβαλλε επίσης ότι για την υψηλή επαγ-
γελματική ικανοποίηση απαραίτητη είναι η αυτονομία των εκπαιδευτικών, οι καλές 
συναδελφικές σχέσεις και γενικά η αίσθηση κοινωνικού έργου.  

Οι Dinham & Scott (1998) πρόβαλλαν ένα τριμερές μοντέλο ικανοποίησης εκπαιδευ-
τικών σε δημόσια σχολεία στην Αυστραλία, όπου η μελέτη τους κατέδειξε υψηλό 
βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών σε σχέση με την προσωπική τους επαγγελμα-
τική εξέλιξη και την επίδοση των μαθητών, ενώ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης αναφο-
ρικά με το φόρτο εργασίας, την κοινωνική θέση κ.α. 

Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1998) στην Ελληνική επικράτεια, σε δείγμα 2.844 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαπιστώθηκε υψη-
λός βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τις σπουδές, τις συνθήκες εργασίας 
και γενικά τον τρόπο διοίκησης του σχολείου.  

Σύμφωνα με την Κονταξή (2007) που μελέτησε τα εσωτερικά κίνητρα, την εργασιακή 
και συναισθηματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση σε ένα δείγμα 198 εκπαιδευτικών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
αναδείχθηκε για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας ότι είναι σχετικά ευχαριστη-
μένοι με την αυτονομία κατά την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου. Ακόμη κα-
τέδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ αυτονομίας και επαγγελματικής ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών, κατάσταση που επιδρά στην αποδοτικότητα και το κοινωνικό τους 
χρέος. 

Οι Ζουρνατζή, Τσιγγίλη, Κουστέλιου και Πιντζοπούλου (2006) μελέτησαν την επαγ-
γελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε δείγμα 437 
καθηγητών φυσικής αγωγής σε δημόσια σχολεία. Διερευνήθηκε η επαγγελματική ικα-
νοποίηση σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας, τις μισθολογικές αποδοχές, τη δυνατό-
τητα επαγγελματικής εξέλιξης, τη φύση της εργασίας, τον Διευθυντή και το σχολείο ως 
σύνολο. Η έρευνα κατέδειξε υψηλά ικανοποιητικά αποτελέσματα για τη φύση της ερ-
γασίας, ενώ στις συνθήκες εργασίας παρατηρήθηκε υψηλή συσχέτιση και αντίστοιχη 
ικανοποίηση από το σχολείο, το Διευθυντή του σχολείου και τις οικονομικές απολαβές. 

Σύμφωνα με την Καρακώστα (2013) που μελέτησε την αυτονομία του εκπαιδευτικού 
σε 131 εκπαιδευτικούς σε δημόσια σχολεία του Δήμου Πατρέων, αναδείχθηκε η επαγ-
γελματική ικανοποίηση και η ανάπτυξη του επαγγελματισμού που συσχετίστηκε με την 
αυτονομία των εκπαιδευτικών. Η μελέτη κατέδειξε υψηλά ποσοστά (43,4%) ικανοποί-
ησης σχετικά με την αυτονομία των εκπαιδευτικών, ενώ οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την ικανοποίηση ήταν η συνολική «ανεξαρτησία» κατά το διδακτικό τους έργο. Τέλος, 
αποδείχτηκε ο άμεσος δεσμός αυτονομίας και ικανοποίησης από την εργασία καθώς 
και η αύξηση του επαγγελματισμού σε σχέση με την αύξηση της αυτονομίας. 

Τέλος, σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο (2013) που συσχέτισε την επαγγελματική ικα-
νοποίηση με το ρόλο της ηγεσίας σε 170 εκπαιδευτικούς, αναδείχθηκε ότι ο βαθμός 
επαγγελματικής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών είναι συνάρτηση της ηγετικής 
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παρουσίας του διευθυντή (δημοκρατικός, αυταρχικός, αδιάφορος, ανθρωπιστικός) στη 
σχολική μονάδα. 

Επαγγελματική ικανοποίηση και κίνητρα εργασίας 

Σύμφωνα με τον Locke (1976) η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως «η θετική συ-
ναισθηματική ανταπόκριση του ατόμου προς το συγκεκριμένο έργο που ασκεί, η οποία 
πηγάζει από την εκτίμηση ότι αυτό παρέχει πλήρωση ή επιτρέπει την πλήρωση των εργα-
σιακών αξιών του ατόμου» (Locke, 1976:1304). 

Σύμφωνα με τις Price & Mueller (1981) η επαγγελματική ικανοποίηση κρίνεται ως ο βαθ-
μός θετικής συμπεριφοράς και κατεύθυνσης του εργαζόμενου απέναντι στην εργασία του, 
ενώ σύμφωνα με τον Alderfer (1969) η επαγγελματική ικανοποίηση προσδιορίζει την ικα-
νοποίηση ως ένα εσωτερικό υποκειμενικό γεγονός λόγω διάφορων καταστάσεων που δια-
δραματίζονται μεταξύ του ατόμου και του εργασιακού περιβάλλοντος και θεωρείται ταυ-
τόσημη με την εκπλήρωση.  

Τέλος, σύμφωνα με τις Wanous & Lawler (1972) που αναφέρει η (Χαραλαμπίδου, 
1996:22) που ορίζουν ότι «το άτομο οδηγείται στην ικανοποίηση όταν συμπίπτουν κατά 
το δυνατόν οι ανάγκες του με τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες εργασίας, με αποτέλε-
σμα να περιορίζεται το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών κι της εργασιακής πραγματικότη-
τας» παρατηρείται η άποψη της ταύτισης της επαγγελματικής ικανοποίησης με το 
βαθμό εκπλήρωσης των αναγκών και αξιών του ατόμου.  

Αν και στην αρχή ήταν ευρέως διαδεδομένο πως το εργατικό δυναμικό είχε μόνο μια 
ολοκληρωμένη αίσθηση ικανοποίησης για την εργασία του, οι επιστήμονες πλέον έ-
χουν αντιληφθεί πως οι εργαζόμενοι μπορεί να νιώθουν διαφορετικά για ορισμένες 
πτυχές της εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων της καθαυτής φύσης της εργασίας 
τους, της μισθολογικής αμοιβής τους, των συναδέλφων τους και γενικά άλλων σχετι-
κών ζητημάτων. 

Η επαγγελματική ικανοποίηση περιέχει επιμέρους στοιχεία και σύμφωνα με τον Warr, 
μπορεί να διαχωριστεί σε ενδογενή (βαθμός υπευθυνότητας, χρήση δεξιοτήτων, επο-
πτεία - έλεγχος) και εξωγενή (περιβάλλον εργασίας, ωράριο εργασίας, ασφάλεια, αμοι-
βές κ.α.) (Κάντας, 1998: 114).  

Επομένως, η επαγγελματική ικανοποίηση θεωρείται ένα πολυδιάστατο σύνολο συμπε-
ριφορών απέναντι σε διαφορετικές πλευρές μιας εργασίας, που προκύπτουν από τις 
προσδοκίες του εργαζόμενου γι’ αυτή και τις εμπειρίες του. Δηλαδή ένας εργαζόμενος 
μπορεί να έχει υψηλό βαθμό ικανοποίησης από τη μια πλευρά της εργασίας του και 
από την άλλη χαμηλό βαθμό ικανοποίησης (Kreitner & Kinicki, 1998: 206). 

Η στενή σχέση μεταξύ των κινήτρων εργασίας και της επαγγελματικής ικανοποίησης 
συμπεραίνεται από το γεγονός ότι ένα υψηλό επίπεδο υποκίνησης θα έχει ψυχολογικά 
και συμπεριφορικά αποτελέσματα. Τα πρώτα θα περιέχουν την εργασιακή ικανοποίηση 
και την ανάληψη ηθικής ή νομικής υποχρέωσης απέναντι στον οργανισμό, ενώ τα 
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δεύτερα ότι το άτομο θα είναι «ικανοποιημένο» από την εργασία του και, συγκριτικά 
με ένα άλλο άτομο που δε θα είναι, θα παρουσιάζει την επιθυμητή στάση απέναντι στην 
εργασία του, δηλαδή υψηλότερη επίδοση και μικρότερες πιθανότητες απουσιών και 
κινητικότητας (Foster, 2000: 316). 

Σύμφωνα με τους McCormick & Ilgen (1985) με τον όρο κίνητρα εργασίας εννοούνται, 
«οι συνθήκες που επηρεάζουν τη διέγερση, την κατεύθυνση και τη διατήρηση των συ-
μπεριφορών που σχετίζονται με τα εργασιακά περιβάλλοντα» (Κάντας, 1998: 48). Πα-
ρόλο που ο όρος μπορεί να περιλαμβάνει και αυτή την έννοια, συνήθως δε χρησιμο-
ποιείται για να αναφερθούν γενικά οι λόγοι εργασίας των ανθρώπων. Αντιθέτως, η ανα-
ζήτηση κινήτρων παρουσιάζεται κυρίως στους λόγους για τους οποίους ορισμένοι ερ-
γαζόμενοι προσπαθούν ή όχι για την επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου έργου (Κάντας, 
1998: 48). 

Παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης εκπαιδευτικών 

Η προσπάθεια διερεύνησης της επαγγελματικής ικανοποίησης ως εξαρτημένη μετα-
βλητή, δηλαδή ως το αποτέλεσμα των συνθηκών που επικρατούν στον εργασιακό χώρο 
και η εύρεση των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτήν, εμποδίζεται έως ένα βαθμό 
από το γεγονός ότι δεν υφίσταται γενικά αποδεκτός ορισμός ή τρόπος μέτρησής της. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επαγγελματική ικανοποίηση είναι μια πολυσύνθετη έννοια 
που έγκειται στη συσχέτιση πολλών στοιχείων και επιμερίζεται σε εσωγενή και εξω-
γενή ικανοποίηση.  

Οι ενδογενείς παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης σχετίζονται με τη δραστηριό-
τητα των εκπαιδευτικών κατά το έργο διδασκαλίας. Ως κίνητρα για την ενεργοποίηση 
τους λαμβάνονται τα εξής: η συμμετοχή στη λήψη πρωτοβουλιών, η ανάληψη ευθύνης 
σχολικών δράσεων, η δυνατότητα αξιοποίησης των δεξιοτήτων - ικανοτήτων, το θετικό 
εργασιακό κλίμα και οι ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη (Μπρούζος, 2004).  

Ωστόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο αριθμός και η ποιότητα των ευκαιριών για 
λήψη πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του σχολείου (Saiti, 2007). 

Από την άλλη, οι εξωγενείς παράγοντες επαγγελματικής ικανοποίησης περιλαμβάνουν 
τις συνθήκες εργασίας και τις οικονομικές απολαβές. Συγκεκριμένα, οι σχέσεις μεταξύ 
συναδέλφων, οι σχέσεις των εκπαιδευτικών - Διευθυντή, η σχέση μεταξύ εκπαιδευτι-
κού - μαθητή, η διαθεσιμότητα των σχολικών πόρων και γενικά η ασφάλεια που προ-
σφέρεται καθορίζουν θετικά ή αρνητικά το βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης των 
εκπαιδευτικών (Perie, Baker & Whitener, 1997). 

Επίσης, σπουδαίος ενδέχεται να είναι και ο παράγοντας του εργασιακού άγχους σε 
σχέση με το βαθμό εργασιακής ικανοποίησης των εργαζομένων.  

Σύμφωνα με τον McCarthy (1999), το άγχος (στρες) μπορεί να θεωρηθεί ως βασική 
αναντιστοιχία μεταξύ των απαιτήσεων που παρουσιάζονται στο άτομο από το περιβάλ-
λον του και των ικανοτήτων απόκρισης του στις απαιτήσεις αυτές, ιδιαίτερα υπό 

1072

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



συνθήκες, όπου η αδυναμία ανταπόκρισης του θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις για αυτό 
βάσει των υποκειμενικών του εκτιμήσεων (Κάντας, 1995: 102).  

Όσον αφορά το επαγγελματικό άγχος θεωρείται «η αναγνώριση από ένα άτομο της 
αδυναμίας του να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του επαγγέλματός του» (Rollinson, 
Broadfield & Edwards, 1998: 268). 

Ένας επιπλέον θεμελιώδης παράγοντας που είναι αναγκαίο να αναφερθεί και επιδρά 
στην επαγγελματική ικανοποίηση είναι αυτός της επικοινωνίας μέσα σε έναν οργανι-
σμό. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια ιδιαίτερη στροφή ενδιαφέρο-
ντος για το συγκεκριμένο θέμα, ως ένα επιπλέον σημείο αναφοράς πάνω στο ζήτημα 
της επαγγελματικής ικανοποίησης. Βέβαια, ο Likert ανέπτυξε το ζήτημα της ικανοποί-
ησης από την επικοινωνία ήδη από το 1967. Ειδικότερα προσδιόρισε την επικοινωνία 
ως μια ενδιάμεση μεταβλητή μεταξύ των στόχων του οργανισμού και τεσσάρων (4) 
επιθυμητών τελικών αποτελεσμάτων: την παραγωγικότητα, την εργασιακή ικανοποί-
ηση, το κέρδος και τις σχέσεις διοίκησης - εργαζομένων (Duldt-Battley, 2004: 6). 

Μεθοδολογία 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας και ο προσδιορισμός του θεωρητικού 
πλαισίου που εντάσσεται η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στην Πρω-
τοβάθμια Εκπαίδευση και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθόρισαν τη μεθοδολογία της 
έρευνας. Η έρευνα ήταν ποσοτική με χρήση ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 82 εκ-
παιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δυ-
τικής Ελλάδας, στο πλαίσιο εργασίας μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμ. 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. 

Η ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου χαρακτηρίζεται ως μια ικανοποιητική επι-
λογή για τη συλλογή δεδομένων, εφόσον αποτυπώνει την γενική εικόνα και τις τάσεις 
που επικρατούν (Bird, Hammersley, Gomm, & Woods, 1999). 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας λοιπόν, επιλέχθηκε με τη μέθοδο της τυχαίας «απλής» 
δειγματοληψίας. Η έρευνα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας. 

Για την προσέγγιση του δείγματος, ορίστηκαν βασικά ζητήματα δεοντολογίας που έ-
πρεπε να τηρηθούν (Cohen & Manion, 1994, Faulkner et.all, 1999).  

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα ε-
ξασφαλίστηκε με ενημέρωσή τους σε θέματα σκοπού και διαδικασίας της έρευνας. 

Μοιράστηκαν 90 ερωτηματολόγια και συμπληρώθηκαν ανώνυμα τα 86 εκ των οποίων 
τα 4 δεν συμπεριλήφθησαν στην επεξεργασία των στοιχείων καθώς ήταν ημιτελή, δί-
νοντας υψηλό βαθμό (91%) ανταποκρισιμότητας.  
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Σ’ όλη τη έκταση της έρευνας καταβλήθηκε προσπάθεια για τη βέλτιστη αντικειμενι-
κότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία (Θεοφιλίδης, 1994). 

Σκοπός - Στόχος έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Βασικός σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθεί η επαγγελματική ικανοποίηση εκπαι-
δευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δείγμα 82 εκπαιδευ-
τικών από σχολικές μονάδες της Δυτικής Ελλάδας. 

Στόχος ήταν η καταγραφή η διερεύνηση και ανάλυση του βαθμού ικανοποίησης των 
συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούν 
γενικά στο χώρο του σχολείου. Ειδικότερα, διερευνήθηκε: 

α) η διαφοροποίηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με την υπη-
ρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών, 

β) η διαφοροποίηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης σε σχέση με το επίπεδο 
σπουδών των εκπαιδευτικών. 

Ερευνητική διαδικασία - Μέσα συλλογής των δεδομένων 

Η έρευνα διεξήχθη με χρήση ερωτηματολογίου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2017.  Οι 
ανεξάρτητες δημογραφικές μεταβλητές που μελετήθηκαν, περιελάμβαναν το φύλο, την 
ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, τη θέση εργασίας, την υπηρεσιακή κατάσταση, 
τα έτη υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση, τις πρόσθετες σπουδές και επιμορφώσεις 
των εκπαιδευτικών. 

Στο δεύτερο μέρος για τη μέτρηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε 
το ερωτηματολόγιο «Job satisfaction» (Warr, Cook & Wall, 1979). Το ερωτηματολόγιο 
έχει χρησιμοποιηθεί και από άλλους ερευνητές και έχει εξακριβωθεί η υψηλή του ε-
γκυρότητα και αξιοπιστία (Simmons, Scott & Sibbald, 2002). Το ερωτηματολόγιο πε-
ριελάμβανε 15 ερωτήσεις και η κλίμακα βαθμολόγησης ήταν από 1 = «είμαι πάρα πολύ 
δυσαρεστημένος» μέχρι 7 = «είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος». Ο/η συμμετέχων/συμ-
μετέχουσα απαντούσε εκφράζοντας κατά πόσο είναι ικανοποιημένος/η ή όχι από τις 
προτάσεις που εκφράζει η κάθε πρόταση. Από την απλή πρόσθεση των βαθμών προέ-
κυψε μια τιμή για το βαθμό της επαγγελματικής ικανοποίησης που ένιωθε ο συμμετέ-
χων/συμμετέχουσα. 

Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Ανάλυση δημογραφικών στοιχειών 

Φύλο: το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 14 άντρες (17,07%) και 68 γυναίκες 
(82,93%). 
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Ηλικία: μεταξύ 25-29 ετών είναι 2 εκπαιδευτικοί (2,44%), μεταξύ 30-39 ετών είναι 6 
εκπαιδευτικοί (7,32%), μεταξύ 40-49 ετών είναι 44 εκπαιδευτικοί (53,66%) και άνω 
των 50 ετών είναι 30 εκπαιδευτικοί (36,59%). 

Οικογενειακή κατάσταση: άγαμοι είναι 4 εκπαιδευτικοί (4,88%), έγγαμοι χωρίς παι-
διά είναι 2 εκπαιδευτικοί (2,44%), έγγαμοι με παιδιά είναι 68 εκπαιδευτικοί (82,93%), 
σε διάσταση είναι 2 εκπαιδευτικοί (2,44%), σε χηρεία είναι 2 εκπαιδευτικοί (2,44%) 
και διαζευγμένοι είναι 4 εκπαιδευτικοί (4,88%). 

 

   

Γράφημα 1 - Φύλο    Γράφημα 2 - Ηλικία   Γράφημα 3 - Οικογενειακή Κατάσταση 

 

Θέση εργασίας: στο δείγμα της έρευνας περιείχε 52 δασκάλους/ες (63,41%), 8 εκπαι-
δευτικούς Αγγλικής Γλώσσας (9,76%), 8 εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής (9,76%), 4 
εκπαιδευτικούς Μουσικής (4,88%), 4 εκπαιδευτικούς Εικαστικών (4,88%), 2 εκπαι-
δευτικούς Πληροφορικής (2,44%), 1 εκπαιδευτικό Γερμανικής Γλώσσας και 1 εκπαι-
δευτικό με την θέση του Διευθυντή. 

Υπηρεσιακή Κατάσταση: 92,68% είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ μόλις το 7,32% 
είναι αναπληρωτές. 

                       

Γράφημα 4 - Θέση Εργασίας           Γράφημα 5 - Υπηρεσιακή Κατάσταση  

 

Έτη υπηρεσίας στη Δημόσια Εκπαίδευση: το 9,76% έχει 1-10 έτη υπηρεσίας, το 
34,15% έχουν 11-20 έτη υπηρεσίας, το 34,15% έχουν 21-30 έτη υπηρεσίας και το 
21,95% έχει 26 και άνω έτη υπηρεσίας. 
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Σπουδές και επιμορφώσεις: 62 εκπαιδευτικοί (75,60%) κατέχουν μόνο το βασικό 
πτυχίο, 16 εκπαιδευτικοί (19,51%) έχουν πρόσθετο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ 4 εκπαιδευτι-
κοί (4,88%) κατέχουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών. Επίσης  

8 εκπαιδευτικοί (9,76%) έχουν πιστοποίηση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου και μόλις 4 εκπαιδευ-
τικοί (4,88%) έχουν εξάμηνη επιμόρφωση. 

       

Γράφημα 6 - Έτη Υπηρεσίας στη Δη-
μόσια Εκπαίδευση       

Γράφημα 7 - Τίτλοι σπουδών εκπαιδευ-
τικών 

Βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών 

Από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας προέκυψε: 

• το 51,2% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις συνθήκες ερ-
γασίας στη σχολική μονάδα. Το 24,4% είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι, ενώ 
μόλις το 4,9% είναι μέτρια δυσαρεστημένοι, 

• το 48,8% των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ελευθε-
ρία να επιλέγουν οι ίδιοι τον τρόπο εργασίας τους, ενώ το 7,3% απάντησε πως 
είναι μέτρια δυσαρεστημένοι, 

• το 53,7% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από τους συναδέλφους 
τους και μόλις το 4,9% είναι μέτρια δυσαρεστημένοι, 

• το 43,9% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από την αναγνώριση 
που παίρνουν για την απόδοσή τους, ενώ το 4,9% φαίνεται να είναι πολύ δυ-
σαρεστημένοι, 

• το 51,2% των εκπαιδευτικών είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη σχέση 
τους με τον/την προϊστάμενο/η τους ενώ ποσοστό της τάξης του 12,2% είναι 
μέτρια ικανοποιημένοι, 

• το 58,5% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από το μέγεθος των 
αρμοδιοτήτων που τους δίνονται και 2,4% φαίνεται πως δεν είναι βέβαιοι, 
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• το 31,7% των εκπαιδευτικών είναι μέτρια ικανοποιημένοι από το μισθό τους, 
το 24,4% είναι μέτρια δυσαρεστημένοι και το 12,2% είναι πάρα πολύ δυσαρε-
στημένοι, 

• το 46,3% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις ικανότητές τους, ενώ το μικρό ποσοστό της τάξης του 4,9% 
είναι μέτρια δυσαρεστημένοι, 

• το 43,9% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις εργασιακές 
σχέσεις ανάμεσα στη διοίκηση και στους εργαζόμενους, ενώ το 7,3% δεν είναι 
βέβαιοι, 

• το 31,7% των εκπαιδευτικών φαίνεται να μην είναι βέβαιοι σχετικά με τις πι-
θανότητες προαγωγής τους, το 19,5% να είναι μέτρια δυσαρεστημένοι και το 
14,6% να είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι, 

• τριπλή ποσοστιαία ισότητα (31,7%) του βαθμού ικανοποίησης (μέτρια- πολύ- 
πάρα πολύ ικανοποιημένοι) σχετικά με τον τρόπο που διοικούνται, ενώ μόνο 
το 2,4% είναι πολύ δυσαρεστημένοι, 

• το 48,8% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από την προσοχή που 
δίνεται στις προτάσεις τους και το 4,9% δεν είναι βέβαιοι, 

• το 43,9% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από τις ώρες εργασίας 
τους και μόνο το 2,4% είναι μέτρια δυσαρεστημένοι, 

• το 41,5% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από την ποικιλία στην 
εργασία τους και το 9,8% δεν είναι βέβαιοι, 

• το 36,6% των εκπαιδευτικών είναι πολύ ικανοποιημένοι από τη σιγουριά που 
τους δίνει η εργασία τους, ενώ το 9,8% είναι πολύ δυσαρεστημένοι. 

• ο μέσος όρος της Υπηρεσιακής κατάστασης με την ικανοποίηση των εκπαιδευ-
τικών είναι 5,87% για τους μόνιμους και 5,67% για τους αναπληρωτές. Δεν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά αφού και στις δύο περιπτώσεις εντοπί-
ζεται ο ίδιος βαθμός ικανοποίησης (αρκετά ικανοποιημένοι), 

• ο μέσος όρος των επιμορφώσεων με την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών δεν 
παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί 
που έχουν βασικό πτυχίο, μεταπτυχιακό και εξάμηνη επιμόρφωση είναι πολύ 
ικανοποιημένοι, ενώ αυτοί που έχουν επιπλέον πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και επιμόρ-
φωση ΤΠΕ Β΄ επίπεδο είναι λιγότερο ικανοποιημένοι. 
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Συμπεράσματα 

Σχετικά με το αρχικό ερώτημα καταγράφηκε ο υψηλός βαθμός επαγγελματικής ικανο-
ποίησης των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα. Τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας συμπίπτουν με προηγούμενες έρευνες, όπως αυτή του Δημητρόπουλου (1998), 
όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης (από τις συνθήκες εργασίας, από τις  εργασιακές 
σχέσεις ανάμεσα στη διοίκηση και στους εργαζόμενους και από τον τρόπο διοίκησης). 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας συμπίπτουν όσον αφορά το βαθμό ικανοποίησης  

(από την ελευθερία επιλογής του τρόπου εργασίας, από τη δυνατότητα χρήσης των ι-
κανοτήτων, από την προσοχή που δίνεται στις προτάσεις των εκπαιδευτικών και από 
την ποικιλία στην εργασία) με τις έρευνες των Κονταξή (2007) και Καρακώστα (2013). 
Το γεγονός αυτό δείχνει να επηρεάζει την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού και το 
κοινωνικό του χρέος. 

Η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναφορικά με τον τρόπο διοίκησης εμ-
φανίζει αρκετά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, όσον αφορά (τον/την  άμεσα προϊστά-
μενο/νη,  των εργασιακών σχέσεων ανάμεσα στη διοίκηση και στους εργαζόμενους, 
τον τρόπο διοίκησης και την προσοχή που δίνεται στις προτάσεις των εκπαιδευτικών). 
Η έρευνα της Παπαδοπούλου (2013) καταδεικνύει τον ίδιο βαθμό εργασιακής ικανο-
ποίησης που καθορίζεται από την ηγετική προσωπικότητα του/της διευθυντή/ντριας 
της κάθε σχολικής μονάδας. 

Ωστόσο εκεί που παρατηρείται μέτριος βαθμός ικανοποίησης είναι σχετικά με τις μι-
σθολογικές απολαβές, όπου το 31,7% είναι μέτρια ικανοποιημένοι και το 24,4% είναι 
μέτρια δυσαρεστημένοι και βρίσκεται σε αντίθεση με την έρευνα των Ζουρνατζή, Τσιγ-
γίλη, Κουστέλιου και Πιντζοπούλου (2006), που παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό ικα-
νοποίησης σχετικά με τις οικονομικές απολαβές. Το εύρημα αυτό μπορεί να ερμηνευθεί 
αν ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες (οικονομική 
κρίση) που επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών. Παρεμφερή αποτελέσματα δυ-
σαρέσκειας συναντούνται και στις πιθανότητες προαγωγής των εκπαιδευτικών, όπου 
το 31,7% δεν είναι βέβαιοι για το βαθμό ικανοποίησης και το 19,5% είναι μέτρια δυ-
σαρεστημένοι. Αυτό δείχνει την περιορισμένη δυνατότητα ανέλιξης των εκπαιδευτι-
κών στο πλαίσιο του εργασιακού τους χώρου. 

Περιορισμοί έρευνας - προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας (82 εκπαιδευ-
τικοί) αφορούσε εκπαιδευτικούς τεσσάρων σχολείων της πόλης της Πάτρας. Συνεπώς, 
το δείγμα δεν ήταν μεγάλο και αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού των εκπαι-
δευτικών που εργάζονται σε σχολικές μονάδες της περιοχής, ώστε να μπορούμε με α-
σφάλεια και βεβαιότητα να γενικεύσουμε τα παραπάνω συμπεράσματα στο συγκεκρι-
μένο πληθυσμό. 
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Το γεγονός ότι η έρευνα είχε συγκεκριμένο γεωγραφικό εύρος (αστική περιοχή της 
πόλης των Πατρών), διαφοροποίησε ενδεχομένως τα αποτελέσματα και ίσως τα απο-
τελέσματα να ήταν διαφορετικά, αν αφορούσε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (π.χ. σε 
επίπεδο νομού) ή αν περιελάμβανε εκτός από αστικές και αγροτικές - ημιαστικές πε-
ριοχές. Επίσης, ίσως το γεγονός πως το 92% των εκπαιδευτικών είναι μόνιμοι να επιδρά 
στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, εφόσον η μονιμότητα προσδίδει εργασιακή α-
σφάλεια σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ημιαστικές περιοχές. 

Τέλος, θα μπορούσαν να συσχετιστούν και άλλες μεταβλητές που πιθανότατα να δια-
φοροποιούσαν το βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης, όπως η διοίκηση, ο μισθός, η 
αυτονομία και αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών. Συνεπώς, η 
παρούσα έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία προβληματισμού και περαιτέρω 
έρευνας του θέματος της επαγγελματικής ικανοποίησης και των αιτιών που την καθι-
στούν απαραίτητη στις σχολικές μονάδες.  
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Η αυτοαντίληψη του ρόλου των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης 

Βρυνιώτη Καλλιόπη                                                      Χατζηκυριάκου Ιωάννης 
Αν. Καθηγήτρια Συγκριτικής Παιδαγωγικής                    Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,                                         
Τμήμα Νηπιαγωγών στο Π.Δ.Μ.                                  Υποψ. Διδάκτορας στο  Π.Δ.Μ.                                                                                                              
vrinioti@uowm.gr                                                           chatzikyr@gmail.com 
(Επιβλέπουσα Καθηγήτρια) 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη έχει ως θέμα της τη διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων εκπαι-
δευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με το ζήτημα 
της αυτοαντίληψης (Self-Role ή Self-Image) του επαγγελματικού τους ρόλου. Μεθοδο-
λογικά η εργασία ακολούθησε το παράδειγμα της ποσοτικής έρευνας με βασικό ερευ-
νητικό εργαλείο το δομημένο ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικής μορφής, ένα για κάθε 
βαθμίδα, αποτελούμενο κυρίως από ερωτήσεις κλειστού τύπου. Η αξία και χρησιμό-
τητα των ευρημάτων έγκειται στο γεγονός πως καταδεικνύουν μια διαφοροποιημένη 
αντίληψη δασκάλων και καθηγητών έναντι σημαντικών πτυχών της επαγγελματικής 
τους ιδιότητας, όπως ο βαθμός ικανοποίησης ως προς την αυτενέργειά τους, η αίσθηση 
του επιστημονικού κύρους τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και οι κυριότεροι 
λόγοι της ικανοποίησής τους από την άσκηση του επαγγέλματός τους. Γενικότερα, φαί-
νεται να επιβεβαιώνονται προγενέστερα ερευνητικά πορίσματα, που παρουσιάζουν 
τους δασκάλους να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους περισσότερο ως παιδαγωγική απο-
στολή, σε αντιδιαστολή με τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας που δίνουν βαρύτητα 
στην καλή γνώση του επιστημονικού τους αντικειμένου. 

Λέξεις-Kλειδιά: Αυτοαντίληψη (Self-Role ή Self-Image ), επαγγελματικός ρόλος, πο-
σοτική έρευνα, εκπαιδευτικοί, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Από την επισκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας (Beijaard et al., 2000; 
Παπαναούμ, 2003; Ξωχέλλης, 2006; Παπαοικονόμου, 2011) διαφαίνεται πως έχουν 
πραγματοποιηθεί πολλές εμπειρικές έρευνες σχετικά με το ζήτημα της αυτοαντίλη-
ψης (Self- Role ή Self- Image)  των  ίδιων  των  εκπαιδευτικών  για  το  έργο που 
επιτελούν στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα. Επίσης, διαπιστώνεται  πως τα ε-
ρευνητικά ευρήματα διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευ-
σης ή την ειδικότητα του εκπαιδευτικού που κάθε φορά εξετάζεται. 

Συγκεκριμένα, τα πορίσματα των ερευνών καταδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί της 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Αγγλικής Γλώσσας 
κ.ά.) και κυρίως οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται το έργο τους ως  παιδαγωγική απο-
στολή, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης υιοθετεί το ρόλο του ειδικευμένου επιστήμονα. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση της αντίληψης για το διαφορετικό ρόλο του εκπαιδευτικού φαίνεται να διαδρα-
ματίζουν οι λόγοι των διαφορετικών σπουδών, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
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με διαφορετικά προγράμματα,  των  στάσεων  των  υπόλοιπων μελών  της κοινωνίας, 
καθώς και της αντιμετώπισης  των  εκπαιδευτικών  των  δύο βαθμίδων με  διαφορετικό 
τρόπο από πλευράς πολιτείας (Ξωχέλλης, 2003: 128). 

Όπως επισημαίνει και ο Γκότοβος (2000), ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σημερινό 
σχολείο έχει παύσει να είναι κυρίως παιδαγωγικός- με  την  έννοια  της  διαμόρφωσης  
του χαρακτήρα των μαθητών- και έχει περιοριστεί στην επιτέλεση ενός τεχνικού ρόλου 
ως απλού μεταδότη και ελεγκτή γνώσεων. Το εκπαιδευτικό έργο εκλαμβάνεται από 
τον ίδιο όχι απλώς ως αποτέλεσμα της δράσης του εκπαιδευτικού, αλλά κυρίως η 
ίδια η δράση  που  εκδηλώνεται  στο  πλαίσιο  της  παιδαγωγικής  αλληλεπίδρασης  με  
τους μαθητές του (Γκότοβος, 2000).  

Με βάση τα πορίσματα μιας έρευνας του D. Beijaard και των συνεργατών του (2000) 
οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την επαγγελ-
ματική τους ταυτότητα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό με βάση τρεις κύριες διαστάσεις 
του εκπαιδευτικού τους έργου. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν την επαγ-
γελματική τους ταυτότητα ως συνιστώσα ενός συνδυασμού εμπειρίας του αντικειμένου 
διδασκαλίας, της διδακτικής μεθοδολογίας και της παιδαγωγικής τους κατάρτισης. Οι 
ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι πεποιθήσεις που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί για 
την επαγγελματική τους ταυτότητα δείχνουν να επηρεάζουν τόσο την αποτελεσματι-
κότητά τους, όσο και την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την πρόθεσή τους να ε-
φαρμόζουν νέες παιδαγωγικές πρακτικές (Beijaard, Verloop, & Vermunt, 2000). 

Σύμφωνα με μια άλλη ερευνητική διαπίστωση οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν τις α-
ντιλήψεις τους για τον επαγγελματικό τους ρόλο μέσα από τη συνεχή και πολυδιάστατη 
διαδικασία της κοινωνικοποίησής τους με καθοριστικό παράγοντα σ’ αυτό να διαδρα-
ματίζει η προσωπική τους παιδαγωγική φιλοσοφία. Με το πέρασμα του χρόνου, δη-
λαδή, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν συγκεκριμένες στάσεις έναντι των στόχων της εκπαί-
δευσης και διαμορφώνουν πάγιες αντιλήψεις για το τι θεωρείται «καλή» διδασκαλία 
και πώς εκλαμβάνεται γενικότερα η έννοια της επιτυχούς άσκησης του εκπαιδευτικού 
έργου. Αυτή η διάσταση του ρόλου τους, που αποτελεί την πλέον διερευνημένη βιβλιο-
γραφικά, αποδίδεται με τον όρο «ταυτότητα του ρόλου» απέναντι στο επάγγελμα και, 
ως επί το πλείστον, διαμορφώνεται πριν από την είσοδο του εκπαιδευτικού στο επάγ-
γελμα. Ως δεύτερο συστατικό στοιχείο στη διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότη-
τας του εκπαιδευτικού θεωρήθηκε από πολλούς ερευνητές η σχέση που ο ίδιος δη-
μιουργεί με τους μαθητές στο σχολικό περιβάλλον, ενώ ως τρίτο στοιχείο στον αυτο-
προσδιορισμό του καταγράφεται το είδος του γνωστικού αντικειμένου της διδασκαλίας 
του (Παπαναούμ, 2003).  

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προβληματικής εντάσσεται και η διεθνής συζήτηση της 
τελευταίας δεκαπενταετίας για τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
και του συναφούς θέματος του «νέου επαγγελματισμού» τους (new professionalism). 
Από τη μία πλευρά, σύμφωνα με τη θέση του φιλελεύθερου μάνατζμεντ (New Public 
Management) ο νέος επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού εκλαμβάνεται ως στέρηση 
του δικαιώματος έκφρασης ελεύθερης γνώμης και γενικότερης αποδόμησης των 
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κεκτημένων κατακτήσεων, και από την άλλη, υποστηρίζεται η «ανοσοποίηση» της έν-
νοιας του επαγγελματισμού απέναντι σε κάθε ιδέα λογοδοσίας προς την κοινωνία (Βρυ-
νιώτη, 2017). 

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα μελέτη-η οποία αποτελεί μέρος της σε εξέλιξη ευρισκόμενης διατριβής 
μου1- έχει ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών των δύο 
βαθμίδων σχετικά με το ζήτημα της αυτοαντίληψης (Self-Role ή Self-Image) του επαγ-
γελματικού τους ρόλου.  

Ειδικότερα, η στοχοθεσία της έρευνας εξειδικεύεται στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτή-
ματα: 

1. Ποια είναι η αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(δασκάλων) αναφορικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο; 

2. Ποια είναι η αυτοαντίληψη των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης αναφορικά με τον επαγγελματικό τους ρόλο; 

Μεθοδολογικά στην ερευνητική εργασία ακολουθήθηκε το παράδειγμα της ποσοτικής 
έρευνας και συγκεκριμένα η παρούσα αποτέλεσε μια έρευνα «πεδίου-επισκόπησης». 
Το βασικό ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το δομημένο ερωτηματο-
λόγιο ηλεκτρονικής μορφής, το οποίο αποτελείται κυρίως από ερωτήσεις κλειστού τύ-
που. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 409 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης (δάσκαλοι) και 395 εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
που προέρχονται από όλες τις ειδικότητες. Επιλέχθηκε η μορφή της απλής τυχαίας δειγ-
ματοληψίας (simple random sampling), η οποία προσφέρει τη δυνατότητα της επιλογής 
συμμετεχόντων για το δείγμα, έτσι ώστε οποιοδήποτε άτομο να έχει ίσες πιθανότητες 
να επιλεγεί από τον πληθυσμό (Cohen et al., 2008). Έτσι, η επιλογή του δείγματος πε-
ριλάμβανε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διά-
φορες περιοχές της χώρας, οι οποίες αντιπροσώπευαν διαφορετικό κοινωνικό, οικονο-
μικό, πολιτιστικό και πληθυσμιακό περιβάλλον. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

1ο ερώτημα : Ποιο από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έχει, κατά τη 
γνώμη  σας, μεγαλύτερη βαρύτητα για το εκπαιδευτικό του έργο; 

  Δηλώσεις 
Να γνωρίζει καλά το/τα επιστημονικό/ά αντικείμενο/α που διδάσκει. 

Κυρίως το να είναι καλός παιδαγωγός.   
 

1Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι «η μετάβαση των μαθητών/τριών από την πρωτοβάθμια στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Θεσμικός διαχωρισμός και συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμίδων από την 
οπτική των εκπαιδευτικών». Η αυτοαντίληψη του ρόλου των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων αποτελεί 
έναν από τους κύριους παράγοντες που διασυνδέονται με το εν λόγο ζήτημα. 
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Από τις αναλύσεις των δεδομένων ως προς τις δηλώσεις του πρώτου ερωτήματος κα-
ταδείχθηκε πως η συντριπτική πλειοψηφία των δασκάλων όσο και των καθηγητών του 
γυμνασίου αναφέρει πως, το χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού που έχει τη μεγαλύ-
τερη βαρύτητα για το εκπαιδευτικό του έργο, είναι κυρίως το να είναι καλός παιδαγω-
γός. Πιο συγκεκριμένα, το 91% των δασκάλων και το 70,6% των καθηγητών επιλέγει 
αυτή τη δήλωση σε αντιδιαστολή με το 9% και το 29,4% αντίστοιχα, που αναφέρει το 
χαρακτηριστικό της καλής γνώσης του επιστημονικού αντικειμένου που διδάσκει. Μο-
λονότι και οι δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών παραδέχονται πως το χαρακτηριστικό με 
τη μεγαλύτερη βαρύτητα για το έργο τους είναι η παιδαγωγική του αποστολή, εντού-
τοις οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας σε μεγαλύτερο βαθμό υιοθετούν και το έτερο 
χαρακτηριστικό της γνωστικής επάρκειας του επιστημονικού τους αντικειμένου. 
2ο ερώτημα: Σε ποιο βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την πρωτοβουλία και αυτενέρ-

γεια που έχετε ως εκπαιδευτικός στην επιτέλεση του έργου σας; 

         Διαβάθμιση 
Καθόλου      Λίγο  Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 

Οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων φάνηκε να συμφωνούν στη δήλωση της δεύτερης 
ερώτησης, η οποία διερευνά το βαθμό ικανοποίησής τους από την πρωτοβουλία και 
την αυτενέργεια που έχουν στην επιτέλεση του έργου τους. Ειδικότερα, το 62,6% των 
δασκάλων και το 60% των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας δηλώνουν πως συμφωνούν 
με την παραπάνω δήλωση και μάλιστα στη διαβάθμιση «πολύ». Ακολουθεί το ποσοστό 
της διαβάθμισης «συμφωνώ μέτρια», που είναι αρκετά υψηλό και φτάνει για τους μεν 
πρώτους της τάξης του 24% και τους δε δεύτερους ακόμη μεγαλύτερο της τάξης του 
32,4% αντίστοιχα. Αν αθροίσουμε στα αποτελέσματα των απαντήσεων τις διαβαθμί-
σεις «πολύ» και «πάρα πολύ», θα διαπιστώσουμε πως η συντριπτική πλειοψηφία των 
δασκάλων (73,1%) δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι για την επαγγελματική 
τους πρωτοβουλία και αυτενέργεια στην επιτέλεση του έργου τους σε σχέση με τους 
καθηγητές της Δευτεροβάθμιας (66,1%). 

Από τις συσχετίσεις των δεδομένων2 ως προς τη δεύτερη ερώτηση του ερωτηματολο-
γίου με βάση τη μεταβλητή της ειδικότητας του εκπαιδευτικού παρουσιάστηκαν στα-
τιστικά σημαντικές διαφορές στους μέσους όρους των απαντήσεών τους, με τους δα-
σκάλους να εμφανίζουν τον μεγαλύτερο «3,80» και τους καθηγητές και ειδικά της θε-
τικής κατεύθυνσης3 τον αντίστοιχο μικρότερο «3,63» (Γράφημα 1).  

2Στα δεδομένα της δεύτερης ερώτησης εφαρμόστηκε το στατιστικό κριτήριο της μονόδρομης ανάλυσης 
διασποράς One-way ANOVA, προκειμένου να συγκριθούν οι μέσοι όροι των απαντήσεων των εκπαι-
δευτικών σχετικά με το βαθμό ικανοποίησής τους από την πρωτοβουλία και αυτενέργεια που έχουν στην 
επιτέλεση του έργου τους. Το ίδιο κριτήριο εφαρμόστηκε και στην τέταρτη ερώτηση. 
3Οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για ερευνητικούς λόγους ομαδοποιηθήκαν σε γενικής 
κατεύθυνσης (θεολόγοι, καλλιτεχνικών, φυσικής αγωγής, κοινωνιολόγοι, οικιακής οικονομίας, μουσι-
κής και πληροφορικής), σε θετικής κατεύθυνσης (μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι, 
οικονομολόγοι και μηχανολόγοι) και σε θεωρητικής κατεύθυνσης (φιλόλογοι, αγγλικής, γαλλικής, γερ-
μανικής, ιταλικής γλώσσας και ψυχολόγοι).  
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Γράφημα 1 

Ο βαθμός ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια 
στην επιτέλεση του έργου του 

 
Στα δεδομένα της ίδιας δήλωσης εφαρμόστηκε και το στατιστικό κριτήριο T-test ως 
προς τη μεταβλητή της βαθμίδας προέλευσης των εκπαιδευτικών, όπου όπως ήταν α-
ναμενόμενο βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές με τους δασκάλους να έχουν 
μεγαλύτερο μέσο όρο στις απαντήσεις τους «3,80» σε σχέση με τους καθηγητές της 
Δευτεροβάθμιας που εμφανίζουν «3,70» αντίστοιχα. Επίσης, στατιστικά σημαντικές 
διαφορές εντοπίστηκαν ως προς τη μεταβλητή των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτι-
κών των δύο βαθμίδων. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται μία σταδιακή άνοδο του μέ-
σου όρου των απαντήσεων με την πάροδο των χρόνων υπηρεσίας, με τους νέους εκ-
παιδευτικούς (1-9 χρόνια υπηρεσίας) να εμφανίζουν τον μικρότερο «3,63», ενώ οι «πα-
λαιοί» εκπαιδευτικοί (25-35 χρόνια υπηρεσίας) να έχουν τον αντίστοιχο μεγαλύτερο 
«3,89» (Γράφημα 2). 

 

Γράφημα 2 
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Ο βαθμός ικανοποίησης του εκπαιδευτικού από την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια 
στην επιτέλεση του έργου του 

 
3ο ερώτημα: Πόσο επαγγελματικό/επιστημονικό κύρος έχουν, κατά τη γνώμη σας, οι εκ-

παιδευτικοί στο κοινωνικό περιβάλλον όπου εσείς υπηρετείτε; 

         Διαβάθμιση 
Καθόλου      Λίγο  Μέτρια Πολύ Πάρα πολύ 

 

Όσον αφορά στα δεδομένα των απαντήσεων της τρίτης ερώτησης διαφάνηκε πως η 
πλειοψηφία των δασκάλων και των καθηγητών δηλώνουν πως οι εκπαιδευτικοί στο 
περιβάλλον όπου εκείνοι υπηρετούν έχουν επαγγελματικό/ επιστημονικό κύρος μόνο 
στη μεσαία διαβάθμιση «μέτρια». Αυτό το αναφέρει το 49,6% των πρώτων και το 
44,8% των δεύτερων αντίστοιχα, γεγονός που αποκαλύπτει τη «μετριοπαθή» στάση 
των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων έναντι αυτής της δήλωσης. Επίσης, παρατηρεί-
ται πως οι δάσκαλοι δηλώνουν πως διαθέτουν μικρότερο επαγγελματικό/επιστημονικό 
κύρος στο κοινωνικό περιβάλλον όπου εκείνοι υπηρετούν απ’ ό,τι δηλώνουν οι καθη-
γητές της Δευτεροβάθμιας. 

Αυτή η ερευνητική διαπίστωση γίνεται πιο σαφής με την άθροιση των ποσοστών των 
απαντήσεων της διαβάθμισης «πολύ» και «πάρα πολύ», όπου για τους μεν πρώτους 
είναι μόλις της τάξης του 38,4%, ενώ για τους δε δεύτερους φτάνει το 44,8% αντί-
στοιχα. 
 
4ο ερώτημα: Για ποιον κυρίως λόγο νομίζετε ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να αισθάνεται 

ικανοποίηση από το επάγγελμά του; 
 
 

  Δηλώσεις 
Κυρίως επειδή έχει επαφή με παιδιά. 
Κυρίως επειδή ασκεί δημόσιο λειτούργημα. 
Κυρίως επειδή είναι επιστήμονας. 
Κυρίως επειδή συμβάλλει στη διάπλαση της νέας γενιάς. 
Κυρίως επειδή αμείβεται ικανοποιητικά.  

 

Από τις συσχετίσεις των δεδομένων ως προς την τέταρτη ερώτηση, διαφάνηκε πως 
τουλάχιστον σε δύο δηλώσεις υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους κατα-
γεγραμμένους μέσους όρους των απαντήσεων με βάση τη μεταβλητή της κατεύθυνσης 
της ειδικότητας των εκπαιδευτικών. 

Πιο συγκεκριμένα, από τα αποτελέσματα φαίνεται οι δάσκαλοι να εμφανίζουν μεγαλύ-
τερο μέσο όρο «3,29» στις απαντήσεις τους για το λόγο της ικανοποίησής τους «κυρίως 
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επειδή είναι επιστήμονες», ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι καθηγητές της Δευτερο-
βάθμιας, και ειδικότερα εκείνοι της θεωρητικής κατεύθυνσης με «3,03» και ακόμη πιο 
χαμηλά της γενικής κατεύθυνσης με «2,92» αντίστοιχα (Γράφημα 3). 

 

Γράφημα 3 
Για ποιον κυρίως λόγο μπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση ο εκπαιδευτικός από το ε-

πάγγελμά του 
 

Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές, ως προς τη μεταβλητή της κατεύθυνσης της 
ειδικότητας των εκπαιδευτικών, εντοπίστηκαν και για τη δήλωση ότι αυτοί αισθάνο-
νται ικανοποίηση από το επάγγελμά τους «κυρίως επειδή συμβάλλει στη διάπλαση της 
νέας γενιάς». Πιο συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι προηγούνται σημαντικά με μέσο όρο 
«4,17» στις απαντήσεις τους, ενώ έπονται οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας με αυτούς 
της θετικής και της γενικής κατεύθυνσης να βρίσκονται πιο χαμηλά, με μέσους όρους 
«3,89» και «3,84» αντίστοιχα (Γράφημα 4).  

 

Γράφημα 4 
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Για ποιον κυρίως λόγο μπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση ο εκπαιδευτικός από το ε-
πάγγελμά του 

 
Τέλος, για την ίδια δήλωση στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν ως προς τη με-
ταβλητή των χρόνων υπηρεσίας των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, με τους νεότε-
ρους (1-9 χρόνια υπηρεσίας) να εμφανίζουν τον μικρότερο μέσο όρο «3,93» και τους 
αντίστοιχους παλαιότερους (25-35 χρόνια υπηρεσίας) να έχουν τον μεγαλύτερο «4,22» 
στις δηλούμενες απαντήσεις τους (Γράφημα 5). 

 

Γράφημα 5 
Για ποιον κυρίως λόγο μπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση ο εκπαιδευτικός από το ε-

πάγγελμά του 
 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αποτύπωση των απόψεων των Ελλήνων εκπαι-
δευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το θέμα της αυτοα-
ντίληψης (Self Role ή Self Image) του επαγγελματικού τους ρόλου. Τα ερευνητικά ευ-
ρήματα της μελέτης προέκυψαν μέσα από την εξέταση τεσσάρων διαφορετικών πτυ-
χών της επαγγελματικής τους ιδιότητας.  

Αρχικά διερευνήθηκε το χαρακτηριστικό, το οποίο θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς 
πως έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα για το εκπαιδευτικό τους έργο. Εδώ, οι εκπαιδευτικοί 
των δύο βαθμίδων, τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι καθηγητές, δήλωσαν στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία πως προέχει η παιδαγωγική τους αποστολή, με τη διαφοροποίηση των 
δεύτερων να εντοπίζεται στην αναφορά σε μεγαλύτερο ποσοστό και του έτερου χαρα-
κτηριστικού της γνωστικής επάρκειας του επιστημονικού τους αντικειμένου. 

Ως δεύτερη πτυχή της αυτοαντίληψης των εκπαιδευτικών εξετάστηκε ο βαθμός ικανο-
ποίησής τους από την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια που έχουν στην επιτέλεση του 
εκπαιδευτικού τους έργου. Αυτό που διαφάνηκε ήταν πως, αν και οι δύο κατηγορίες 
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εκπαιδευτικών δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίησή τους σ’ αυτό τον τομέα, 
εντούτοις οι δάσκαλοι δείχνουν να υπερτερούν σε σύγκριση με τους καθηγητές της 
Δευτεροβάθμιας. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε και με τις συσχετίσεις των ερευ-
νητικών δεδομένων, όπου οι δάσκαλοι εμφανίζουν μεγαλύτερο μέσο όρο στις απαντή-
σεις τους σε σχέση με τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας και ειδικότερα τους αντί-
στοιχους της θετικής κατεύθυνσης. Τέλος, σημαντικό εύρημα αποτέλεσε η διαπίστωση 
πως ο βαθμός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων ως προς το θέμα της 
πρωτοβουλίας και της αυτενέργειάς τους αυξάνεται με την πάροδο των χρόνων υπηρε-
σίας τους. 

Η διερεύνηση του επαγγελματικού/επιστημονικού κύρους που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
στο κοινωνικό περιβάλλον όπου υπηρετούν, αποτέλεσε την τρίτη διάσταση της αυτο-
αντίληψής τους. Η έρευνα ανέδειξε ως εύρημα μια μετριοπαθή στάση των εκπαιδευτι-
κών των δύο βαθμίδων έναντι αυτού του ζητήματος, με τους δασκάλους να δηλώνουν 
πως διαπιστώνουν μικρότερης εμβέλειας επιστημονικό κύρος στο κοινωνικό περιβάλ-
λον όπου υπηρετούν, σε σχέση με αυτό που αναφέρουν αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί 
της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Τέλος, ως τέταρτη παράμετρος εξετάστηκε το θέμα των κυριότερων λόγων της ικανο-
ποίησης των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων από την άσκηση του επαγγέλματός 
τους.  Από τις συσχετίσεις των δεδομένων διαφάνηκε πως οι δάσκαλοι εισπράττουν 
μεγαλύτερη ικανοποίηση από το επάγγελμά τους κυρίως ως απόρροια της συμβολής 
του στη διάπλαση της νέας γενιάς και ως μιας επιστημονικής εργασίας περισσότερο 
απ’ ότι το αισθάνονται οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας. Επίσης, διαπιστώθηκε πως 
οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας νιώθουν ικα-
νοποίηση από τη δουλειά τους, τόσο επειδή  είναι επιστήμονες όσο και διότι συμβάλ-
λουν στη διάπλαση της νέας γενιάς σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τους αντί-
στοιχους εκπαιδευτικούς με τα λιγότερα χρόνια υπηρεσίας. 
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Η σύνδεση θεωρίας - πράξης και οι δυσκολίες που συναντούν οι φοιτητές στη Β΄ 
Φάση της Πρακτικής Άσκησης του ΠΤΔΕ Φλώρινας 

 
Παπαδοπούλου Βασιλική 

Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Φλώρινας 
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Σταυρίδης Παύλος 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υποψ. Διδάκτορας 
pstavridis@uowm.gr 

Περίληψη 

Η δυναμική σχέση μεταξύ θεωρίας και πράξης, πανεπιστημίου και σχολείου, σπουδών 
και επαγγέλματος αντανακλάται στην πρακτική άσκηση, που αποτελεί διεθνώς αναπό-
σπαστο και σημαντικό τμήμα της παιδαγωγικής κατάρτισης των υποψήφιων εκπαιδευ-
τικών. Στο Πρόγραμμα Σπουδών του του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η Διδακτική Μεθοδολογία και Πρα-
κτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.) αναλαμβάνει την πρακτική κατάρτιση (παιδαγωγική και 
διδακτική) και προετοιμασία των φοιτητών και τους βοηθά να μετασχηματίσουν τις 
διδακτικές και θεωρητικές τους γνώσεις σε συγκεκριμένες ενέργειες και παιδαγωγικές 
πρακτικές οργάνωσης, εκτέλεσης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις 
σχολικές αίθουσες.  Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση των απόψεων 
των φοιτητών και των σχετικών δυσκολιών που τυχόν αντιμετωπίζουν κατά την οργά-
νωση, τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των ωριαίων τους διδασκαλιών στις Υποχρεω-
τικές Διδακτικές της Β΄ Φάσης της Πρακτικής Άσκησης. 

Λέξεις-Kλειδιά: Πρακτική Άσκηση, Διδακτικός Μετασχηματισμός, Εκπαίδευση Εκ-
παιδευτικών.  

Εισαγωγή 

Η πρακτική άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σπουδών που 
συναντούμε σε κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα. Μέσω αυτής, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
αποκτούν ένα ευρύ φάσμα εμπειριών με την επαφή τους με το σχολείο, τόσο με την 
παρατήρηση όσο και με διεξαγωγή διδασκαλιών, εστιάζοντας ταυτόχρονα στην πρα-
κτική πλευρά των σπουδών τους αλλά και στη θεωρητική (Αυγητίδου, 2014). Αποτελεί 
τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή, 
εφοδιάζοντας τους φοιτητές με τα απαραίτητα θεωρητικά εργαλεία και εφόδια, εξοι-
κειώνοντάς τους ταυτόχρονα με τις πραγματικές συνθήκες του μελλοντικού τους επαγ-
γέλματος (Δημητριάδου, 2016).  

Η έννοια της Πρακτικής Άσκησης 

Ως «Πρακτική Άσκηση μπορεί να οριστεί κάθε προγραμματισμένη και μεθοδευμένη 
εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία έχει ως σκοπό να συνδέσει την παιδαγωγική 
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θεωρία με τη διδακτική πράξη, να εξοικειώσει τον υποψήφιο εκπαιδευτικό με το μελ-
λοντικό του επάγγελμα, με την κατανόηση των συνθηκών και προϋποθέσεων του εκ-
παιδευτικού έργου μέσα στο σχολείο και μέσα στη σχολική τάξη» (Αντωνίου, 
2009:112).  

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί σήμερα τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς αναπόσπα-
στο μέρος των βασικών σπουδών των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Σε κάθε πρόγραμμα 
βασικής εκπαίδευσής των εκπαιδευτικών, η πρακτική άσκηση, ως μια ιδιαίτερη εκπαι-
δευτική δραστηριότητα επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει το λεγόμενο «σοκ» της πράξης 
ή αλλιώς το λεγόμενο «σοκ της μεταφοράς της θεωρίας στην πράξη» (transition shock) 
(Ζμας & Παπαδοπούλου, 2007). Αυτό επιτυγχάνεται, όταν εμπεριέχει τόσο την πρώιμη 
ευαισθητοποίηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών όσο και ειδικότερα τη συστηματική, 
στενή επαφή τους με το σχολείο και τη μύησή τους στη μεθόδευση της διδακτικής 
διαδικασίας, από τον σχεδιασμό ως την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της (Ξωχέλ-
λης, 1997:16). 

Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η οργάνωσή της σε επίπεδα ή φάσεις, τα οποία κα-
τανέμονται στα εξάμηνα σπουδών και διατρέχουν συνήθως τα τέσσερα τελευταία από 
αυτά. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της, επιχειρείται αρχικά μια πρώτη εξοικείωση των 
φοιτητών με τη σχολική ζωή και τάξη μέσα από την παρατήρηση συμπεριφοράς και 
διδασκαλιών, κατόπιν ακολουθεί η εξειδίκευση στη Διδακτική των επιμέρους γνωστι-
κών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμά της είτε 
με τη διδασκαλία κάποιου γνωστικού αντικειμένου επί έναν ορισμένο αριθμό ωρών, 
είτε αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη μιας τάξης για μία ή δύο εβδομάδες (Παπα-
δοπούλου, 2014).  

Η Πρακτική Άσκηση στο ΠΤΔΕ Φλώρινας 

Στα παιδαγωγικά τμήματα τόσο της προσχολικής όσο και της δημοτικής εκπαίδευσης, 
η πρακτική άσκηση, ως αναπόσπαστο μέρος των βασικών σπουδών των υποψήφιων 
εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται με τη λήψη του πτυχίου, δηλ. επικρατεί το λεγόμενο 
μονοφασικό μοντέλο (Θεοδώρου, 1998).  

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, θεωρεί ότι αυτή είναι αποτελεσματικότερη, όταν 
συνδυάζεται με θεωρητικό μάθημα. Στην προκειμένη περίπτωση, το μάθημα αυτό είναι 
η Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση (ΔΙ.ΜΕ.Π.Α.). Ξεκινά στο τρίτο ε-
ξάμηνο σπουδών, ολοκληρώνεται στο όγδοο, αποτελείται από τρεις ξεχωριστές φάσεις 
με συναφείς στόχους, περιεχόμενα και τρόπο οργάνωσης και αποσκοπεί κυρίως στη 
βασική διδακτική κατάρτιση (θεωρητική και πρακτική) του φοιτητή. 

Η Α΄ Φάση (Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη του σχολείου) αποβλέπει στην εισαγωγή 
του φοιτητή στη θεωρία και πράξη του σχολείου και της διδασκαλίας, με σχετικά θεω-
ρητικά μαθήματα στη Σχολή και συστηματική παρατήρηση στο σχολείο.  Η Β΄ Φάση 
(Διδακτική μαθημάτων του δημοτικού σχολείου) αποβλέπει στη θεωρητική κατάρτιση 
του φοιτητή στη διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου και στην ανάπτυξη 
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ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης της διδασκαλίας των μαθημά-
των αυτών. Υπάρχουν δύο επιμέρους κατηγορίες, αυτή των «Υποχρεωτικών Διδακτι-
κών», που περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των 
Μαθηματικών, της Ιστορίας και της Φυσικής, στα οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά 
όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί, από το τέταρτο μέχρι και το έβδομο εξάμηνο και αυτή 
των «Επιλογής Διδακτικών», όπου οι φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν μόνο 
δύο εκ των Θρησκευτικών, της Μουσικής Αγωγής, της Εικαστικής Αγωγής, της Μελέ-
της Περιβάλλοντος και της Φυσικής Αγωγής.  

Τέλος, η Γ΄ και Φάση, (Ανάληψη παιδαγωγικού-διδακτικού έργου σε σχολική τάξη επί 
δύο εβδομάδες με θεωρητική προετοιμασία και ανατροφοδότηση) αποσκοπεί στην ει-
σαγωγή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στον κανονικό, καθημερινό ρυθμό εργασίας και 
ζωής στο σχολείο, όπου αναλαμβάνει την ευθύνη του παιδαγωγικού και διδακτικού 
έργου σε μια τάξη, για περίπου δύο εβδομάδες (Οδηγός Σπουδών 2013-14).  

Ερευνητικά ερωτήματα – Προβληματισμοί 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αποκτούν θεωρητι-
κές γνώσεις, στη βάση των οποίων γνωρίζουν και κατανοούν βασικές παιδαγωγικές 
έννοιες, θεωρητικά σχήματα και διδακτικές μεθόδους. Σε αυτό βοηθούν όλα τα προα-
παιτούμενα μαθήματα που πρέπει να έχει παρακολουθήσει κάποιος για να συμμετάσχει 
στη Β΄ Φάση και στις επιμέρους Διδακτικές και τα οποία είναι δύο ειδών: Πρώτον, 
αυτά που καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο που θα πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι 
εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να συμμετέχουν στις επιμέρους Διδακτικές όπως π.χ. 
για την Ιστορία τα «Αρχαιότητα & Βυζάντιο» και «Νέα Ελληνική Ιστορία», για τη 
Φυσική «Οι έννοιες της Φυσικής και οι αναπαραστάσεις τους» και για τη Νεοελληνική 
Γλώσσα το μάθημα «Ελληνική Γλώσσα και η Γραμματική της». Δεύτερον, αυτά που 
καλύπτουν την παιδαγωγική και διδακτική διάσταση, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπως 
π.χ. η «Παιδαγωγική», η «Διδακτική Μεθοδολογία» και οι «Θεωρίες Μάθησης & Μα-
θησιακές Δυσκολίες». 

Σε ποιον βαθμό όμως, όλα αυτά τα προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα, κάλυψαν το 
μεγαλύτερο μέρος της γνωστικής ύλης που πρέπει να ξέρει κάποιος για να είναι σε θέση 
να διδάξει και πόσο προετοίμασαν τους φοιτητές για τη συμμετοχή τους στις Υποχρε-
ωτικές Διδακτικές; Κατά τη διεξαγωγή των διδασκαλιών, υπήρχαν προβλήματα και 
δυσκολίες; Αν ναι, σε ποια μαθήματα και από που πηγάζουν; Κατά πόσο επηρεάζει η 
κατεύθυνση σπουδών που ακολούθησαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;  

Μεθοδολογία Έρευνας 

Επιλέχθηκε και εφαρμόστηκε η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση και ως τεχνική συλ-
λογής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Στόχος του ήταν η απο-
τύπωση των απόψεων, προτιμήσεων, προσδοκιών και στάσεων των φοιτητών σχετικά 
με την κάλυψη της απαραίτητης γνωστικής ύλης, για τη συμμετοχή στις Υποχρεωτικές 
Διδακτικές, από τα προαπαιτούμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον 
στόχος ήταν ο προσδιορισμός των δυσκολιών που αντιμετώπισαν κατά τη διεξαγωγή 
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των ωριαίων τους διδασκαλιών, στις Υποχρεωτικές Διδακτικές της Β΄ Φάσης, επιχει-
ρώντας να μετασχηματίσουν τη θεωρία σε πράξη. 

Τα ερωτηματολόγια απευθύνθηκαν στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρω-
σαν τη Β΄ Φάση, στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-17. 
Συμπληρώθηκαν από 134 φοιτητές και φοιτήτριες, που συμμετείχαν στην Πρακτική 
Άσκηση και περιέχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου (διαβαθμισμένης πεντάβαθμης κλί-
μακας). Για την επεξεργασία των δεδομένων και για την ποσοτική τους ανάλυση χρη-
σιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (v.24).  Επίσης για την επεξεργασία των ε-
ρωτήσεων ανοιχτού τύπου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου. 

Ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 
Πίνακας 1: Φύλο και Κατεύθυνση Σπουδών στις τελευταίες τάξεις της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 
Φύλο Συχνότητα Ποσοστό 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 24 19,8 
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 97 80,2 
   

Κατεύθυνση 
Σπουδών 

Συχνότητα Ποσοστό 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 101 84,2 
ΘΕΤΙΚΗ 8 6,7 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 11 9,2 

Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει την ταυτότητα του δείγματός μας. Συγκεκριμένα, η 
πλειοψηφία του αποτελείτο από φοιτήτριες (80,2%), με το ανδρικό φύλο να αντιπρο-
σωπεύεται σε ποσοστό 19,8%. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το δείγμα 
μας, προέρχονται σε ποσοστό 84,2% από τη Θεωρητική Κατεύθυνση σπουδών, στις 
τελευταίες τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αυτούς που ακολούθησαν την 
Τεχνολογική Κατεύθυνση να συγκεντρώνουν το ποσοστό του 9,2% και μόλις 6,7% 
αυτοί που προέρχονται από τη Θετική Κατεύθυνση. Στη συντριπτική πλειονότητά του 
λοιπόν, το δείγμα μας, με το θεωρητικό του υπόβαθρο, δείχνει να έχει έναν σαφή προ-
σανατολισμό προς τα μαθήματα των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Επιστημών 
της Αγωγής,  έναντι των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.  

Για τη συμμετοχή των φοιτητών στις Υποχρεωτικές Διδακτικές της Β΄ Φάσης της Πρα-
κτικής Άσκησης, πέραν της επιτυχούς παρακολούθησης της πρώτης, κρίνεται απαραί-
τητο οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να έχουν λάβει τα κατάλληλα εφόδια και τις απαραί-
τητες γνώσεις των γνωστικών αντικειμένων που θα κληθούν να διδάξουν, μέσα από τα 
προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα, που θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις και να επιτύχουν τους επιμέρους στόχους, τόσο των εκάστοτε Διδακτικών, 
όσο και του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης. Κατά πόσο όμως αυτά, κάλυψαν 
το μεγαλύτερο μέρος της γνωστικής ύλης που πρέπει να ξέρει κάποιος για να είναι σε 
θέση να διδάξει και πόσο προετοίμασαν τους φοιτητές για τη συμμετοχή τους στις Υ-
ποχρεωτικές Διδακτικές;   
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Από τις απαντήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών στη σχετική ερώτηση, το 74,2% 
(98 φοιτητές) δήλωσε ότι τα προαπαιτούμενα μαθήματα για τη συμμετοχή τους στις 
Διδακτικές κάλυψαν αρκετά έως πάρα πολύ τη γνωστική ύλη που απαιτείται να κατέ-
χουν, ενώ το 25,8% (34 φοιτητές) πως το κάλυψαν λίγο ή καθόλου. Διαπιστώνουμε 
έτσι ότι η πλειοψηφία των φοιτητών μένει ικανοποιημένη από τα προαπαιτούμενα μα-
θήματα και τον ρόλο τους, που είναι η προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις Υπο-
χρεωτικές Διδακτικές και η παροχή των κατάλληλων εφοδίων που θα τους βοηθήσουν 
για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις τόσο των θεωρητικών μαθημάτων όσο και στην 
πρακτική εφαρμογή στη σχολική αίθουσα όλων των θεωριών και μεθόδων που έχουν 
διδαχθεί.  

 
Πίνακας 2: Τα προαπαιτούμενα των Υποχρεωτικών Διδακτικών κάλυψαν το μεγαλύ-

τερο μέρος της γνωστικής ύλης που πρέπει να ξέρει κανείς για να τα διδάξει; 
 Συχνότητα Ποσοστό 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 7 5,3 
ΠΟΛΥ 33 25,0 
ΑΡΚΕΤΑ 58 43,9 
ΛΙΓΟ 28 21,2 
ΚΑΘΟΛΟΥ 6 4,5 

Στη συνέχεια, διερευνήσαμε αν και πόσο δυσκόλεψαν τους υποψήφιους εκπαιδευτι-
κούς τα μαθήματα των Υποχρεωτικών Διδακτικών, δηλαδή της Νεοελληνικής Γλώσ-
σας, της Ιστορίας, των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, κατά τη διεξαγωγή 
των διδασκαλιών τους. Προσπαθήσαμε να δούμε αν αυτές οι δυσκολίες προέρχονται 
από την ανεπιτυχή εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη, δηλαδή στην εκ-
παιδευτική διαδικασία.  

Στη Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας, η συντριπτική πλειοψηφία τους υποστή-
ριξε ότι τα μαθήματα που δίδαξαν στο σχολείο, τους δυσκόλεψαν λίγο ή καθόλου 
(85%), ενώ αρκετά ή πολύ απάντησε το 15%. Γίνεται έτσι ξεκάθαρο, ότι το αντικείμενο 
της Διδακτικής της Νεοελληνικής Γλώσσας που καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί 
να μελετήσουν και να διδάξουν στην τάξη, τους είναι οικείο και σχετικά εύκολο ως 
προς τη διαχείρισή του, τον σχεδιασμό και την οργάνωση. Αυτό δικαιολογείται και από 
το γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές του συγκεκριμένου έτους, οι οποίοι και απο-
τελούν το δείγμα της έρευνάς μας, προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση σπου-
δών στο Λύκειο σε ποσοστό 84,2%.  

Παρ’ όλα αυτά όμως, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αντιμετώπισαν προβλήματα στη δι-
δασκαλία των μαθημάτων. Από αυτούς, που αποτελούν το 15% του συνολικού δείγμα-
τος, ένας στους τρεις (33,3%) δυσκολεύτηκε στην κατάκτηση του γνωστικού αντικει-
μένου της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, ενώ σε αντίστοιχο ποσοστό 
(33,3%) είναι και οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια των θεωρητικών 
μαθημάτων της Διδακτικής και οι οποίες προέρχονται είτε από τη μη κατανόηση ή ορθή 
χρήση του υποδείγματος σχεδιασμού διδασκαλίας που τους δόθηκε, είτε από τις 
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δυσκολίες που συνάντησαν στο θεωρητικό πλαίσιο. Τα υπόλοιπα προβλήματα, εντοπί-
ζονται στις υψηλές απαιτήσεις του διδάσκοντα (ποσοστό 25%) και σε κάποιες μεμο-
νωμένες περιπτώσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών που αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκο-
λίες λόγω προσωπικών ζητημάτων, όπως δυσλεξία (8,3%), οι οποίες στάθηκαν εμπόδιο 
στη διεξαγωγή της διδασκαλίας τους, δυσχεραίνοντας αρκετά το έργο τους.  

 
Πίνακας 3: Πόσο με δυσκόλεψε η Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας κατά τη διεξα-

γωγή της διδασκαλίας; 
 Συχνότητα Ποσοστό 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 2 1,5 
ΠΟΛΥ 4 3,0 
ΑΡΚΕΤΑ 14 10,5 
ΛΙΓΟ 65 48,9 
ΚΑΘΟΛΟΥ 48 36,1 

Στην Υποχρεωτική Διδακτική των Μαθηματικών, λίγοι παραπάνω από τους μισούς 
(53,3%) υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους δυσκολεύτηκαν λίγο 
ή καθόλου ενώ οι υπόλοιποι (46,6%) δήλωσαν ότι οι δυσκολίες ήταν αρκετές έως πάρα 
πολλές, με τους περισσότερους εξ αυτών να παραδέχονται πως είχαν να αντιμετωπί-
σουν αρκετά προβλήματα (27,1%). Παρατηρούμε λοιπόν, ότι σε σχέση με τη Διδακτική 
της Γλώσσας, εδώ τα πράγματα είναι πιο μοιρασμένα, με σαφώς περισσότερους υπο-
ψήφιους εκπαιδευτικούς να υποστηρίζουν ότι συνάντησαν διάφορα προβλήματα, είτε 
μικρά είτε μεγάλα, κατά τη διάρκεια των ωριαίων διδασκαλιών που πραγματοποίησαν.  

Από το 46,6% των ερωτηθέντων που υποστήριξε ότι αντιμετώπισε «αρκετά» έως 
«πάρα πολλά» προβλήματα, τα περισσότερα (64,7%) εντοπίζονται στις υψηλές απαι-
τήσεις του γνωστικού αντικειμένου και τη δυσκολία κατάκτησής τους από τους φοιτη-
τές, κάτι που υποθέταμε ότι θα συμβεί, λόγω του ότι, όπως προαναφέραμε, οι περισσό-
τεροι εξ αυτών (84,2%) προέρχονται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση και έχουν ιδιαί-
τερη κλίση προς τις Θεωρητικές Επιστήμες, δυσκολευόμενοι αρκετά με τα μαθήματα 
των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Επιπλέον, σε ποσοστό 19,6%, οι υποψή-
φιοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες και στη διδακτική του 
μαθήματος, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν πλήρως τις 
διαλέξεις και τις μαθηματικές θεωρίες που διδάχτηκαν, με αποτέλεσμα να αντιμετωπί-
σουν πολλά προβλήματα κατά τον σχεδιασμό του πλάνου διδασκαλίας και κατ’ επέ-
κταση της πορείας που θα ακολουθούσαν στο μάθημά τους. Τα υπόλοιπα προβλήματα, 
προέρχονται από τις υψηλές απαιτήσεις του διδάσκοντα (ποσοστό 11,8%) και από τις 
δυσκολίες που συνάντησαν οι φοιτητές, λόγω του τμήματος και των μαθητών στους 
οποίους κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν τη διδασκαλία τους (ποσοστό 5,9%), όπου 
τα πειθαρχικά προβλήματα και η έλλειψη συνεργατικότητας, ήταν ζητήματα τα οποία 
καλούνταν να αντιμετωπίσουν αρκετά συχνά, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την 
προσπάθειά τους. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το 11,8% υποστήριξε ότι δεν έχει 
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καθόλου καλή σχέση με τα Μαθηματικά, οι γνώσεις του είναι ελλιπείς και νιώθει με-
γάλη ανασφάλεια να τα διδάξει.  

 
Πίνακας 4: Πόσο με δυσκόλεψε η Διδακτική των Μαθηματικών κατά τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας;  
 Συχνότητα Ποσοστό 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 8 6,0 
ΠΟΛΥ 18 13,5 
ΑΡΚΕΤΑ 36 27,1 
ΛΙΓΟ 49 36,8 
ΚΑΘΟΛΟΥ 22 16,5 

Συνεχίζοντας στη Διδακτική της Ιστορίας, η πλειοψηφία των υποψήφιων εκπαιδευτι-
κών (57,6%) υποστήριξε πως συνάντησε μηδενικά ή λίγα προβλήματα ενώ αντίθετα το 
42,4% δήλωσε ότι αντιμετώπισε αρκετές έως πάρα πολλές δυσκολίες, με τους περισ-
σότερους να παραδέχονται ότι δυσκολεύτηκαν «αρκετά» (31,1%).  

Από το 42,4% των ερωτηθέντων που υποστήριξε ότι αντιμετώπισε «αρκετά» έως 
«πάρα πολλά» προβλήματα, οι μισοί (50%) δήλωσαν ότι αυτά πηγάζουν από τις υψηλές 
απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο. Ακόμα, 
το 43,2% απάντησε ότι αυτά εστιάζονται στις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά τη 
διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων της Διδακτικής, οι οποίες προέρχονται είτε από 
τη δυσκολία κατάκτησης του θεωρητικού πλαισίου της Διδακτικής της Ιστορίας, είτε 
από τη μη κατανόηση ή ορθή χρήση του υποδείγματος σχεδιασμού διδασκαλίας που 
τους δόθηκε. Μόνο το 9,1% υποστήριξε ότι τα προβλήματα που συνάντησε κατά τη 
διεξαγωγή των διδασκαλιών οφείλονταν από τις υψηλές απαιτήσεις του διδάσκοντα, 
ενώ μόλις το 2% δήλωσε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες λόγω του τμήματος και των μα-
θητών που κλήθηκε να διδάξει.  

 
Πίνακας 5: Πόσο με δυσκόλεψε η Διδακτική της Ιστορίας κατά τη διεξαγωγή της διδα-

σκαλίας;  
 Συχνότητα Ποσοστό 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 4 3,0 
ΠΟΛΥ 11 8,3 
ΑΡΚΕΤΑ 41 31,1 
ΛΙΓΟ 40 30,3 
ΚΑΘΟΛΟΥ 36 27,3 

Τελευταία από τις Υποχρεωτικές Διδακτικές είναι αυτή των Φυσικών Επιστημών, στην 
οποία παρατηρούμε ότι με οριακή πλειοψηφία (50,4%) οι ερωτηθέντες υποστήριξαν 
ότι αντιμετώπισαν αρκετά έως πάρα πολλά προβλήματα ενώ λίγα και καθόλου απά-
ντησε το 49,6%. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι εδώ συναντάμε το χαμηλότερο 

1098

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



ποσοστό αυτών που δεν συνάντησαν κανένα πρόβλημα στη διδασκαλία τους (13,5%) 
σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μαθήματα των Υποχρεωτικών Διδακτικών.  

Διεξοδικότερα, οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ωριαίων διδασκα-
λιών του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, σύμφωνα με τους  υποψήφιους εκπαι-
δευτικούς που απάντησαν από «αρκετά» έως «πάρα πολύ» (το 50,4% του συνολικού 
δείγματος), προήλθαν κατά 42,9% από τις υψηλές απαιτήσεις του γνωστικού αντικει-
μένου της Φυσικής στο δημοτικό σχολείο καθώς και από τη δυσκολία κατάκτησής 
τους. Ακόμα μεγαλύτερο είναι το ποσοστό που υποστηρίζει πως δυσκολεύτηκε στη 
διεξαγωγή των διδασκαλιών λόγω των πολλών δυσκολιών που αντιμετώπισε κατά τη 
διάρκεια της Διδακτικής του μαθήματος (51,8%) κυρίως λόγω των πειραμάτων που 
κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν στις διδασκαλίες τους και όντας μη εξοικειωμένοι με 
αυτά, δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν όπως θα έπρεπε. Επιπλέον, δύσκολη ήταν 
και η εύρεση του κατάλληλου εποπτικού υλικού που ήταν απαραίτητη για την εκπό-
νηση των πειραμάτων, παρόλη την βοήθεια που υπήρχε από το εξοπλισμένο εργαστή-
ριο Φυσικής του Πανεπιστημίου, ενώ χρονοβόρα και δύσκολη ήταν και η συμπλήρωση 
του σχεδίου διδασκαλίας του μαθήματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του υποδειγματι-
κού πλάνου που δόθηκε στους φοιτητές στη διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων. Υ-
ψηλές θεωρεί τις απαιτήσεις του διδάσκοντα το 23,2% των υποψήφιων εκπαιδευτικών 
και το 9% δηλώνει πως αντιμετώπισε πολλά ζητήματα πειθαρχίας λόγω του τμήματος 
και των μαθητών στους οποίους κλήθηκε να πραγματοποιήσει τη διδασκαλία του.  

 
Πίνακας 6: Πόσο με δυσκόλεψε η Διδακτική της Φυσικής κατά τη διεξαγωγή της διδα-

σκαλίας;  
 Συχνότητα Ποσοστό 
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ 7 5,3 
ΠΟΛΥ 22 16,5 
ΑΡΚΕΤΑ 38 28,6 
ΛΙΓΟ 48 36,1 
ΚΑΘΟΛΟΥ 18 13,5 

Συνοπτικά λοιπόν, όπως παρατηρούμε και στον πίνακα 8, κατά τη συμμετοχή τους στις 
Υποχρεωτικές Διδακτικές της Β΄ Φάσης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν 
περισσότερα προβλήματα στα Θετικά μαθήματα (Φυσική και Μαθηματικά) και λιγό-
τερα στα Θεωρητικά (Γλώσσα και Ιστορία). Τα προβλήματα αυτά πηγάζουν κυρίως 
από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στις επιμέρους Διδακτικές καθώς και από τις 
υψηλές απαιτήσεις των γνωστικών αντικειμένων, εκτός από τη Διδακτική της Γλώσ-
σας, ενώ εμφανώς λιγότερες ήταν οι δυσκολίες που προέρχονταν από τις υψηλές απαι-
τήσεις των διδασκόντων αλλά και αυτές που οφείλονται σε πειθαρχικά ζητήματα κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία.   

 
Πίνακας 7: Πόσοι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δυσκολεύτηκαν στις Υποχρεωτικές Διδακτι-

κές και από πού αυτές πηγάζουν; 
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 Νεοελλη-
νική 

Γλώσσα 

Μαθημα-
τικά 

 

Ιστορία 
 

Φυσική 
 

Δυσκολεύτηκαν από «αρ-
κετά» έως «πάρα πολύ» 15% 46,6% 42,4% 50,4% 

Υψηλές απαιτήσεις του 
γνωστικού αντικειμένου 33,3% 64,7% 50% 42,9% 

Δυσκολίες στη διδακτική 
του μαθήματος 

33,3% 19,6% 43,2% 51,8% 

Υψηλές απαιτήσεις του δι-
δάσκοντα 25% 11,8% 9,1% 23,2% 

Δυσκολίες λόγω της τάξης 
που δίδαξα και των μαθη-
τών 

8,3% 5,9% 2% 9% 

 

Συμπεράσματα – Παρατηρήσεις 

Με την ανάλυση και παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μπορούμε να ι-
σχυριστούμε ότι το Πρόγραμμα Σπουδών που ακολουθείται στο Τμήμα, μέσα από τα 
προαπαιτούμενα θεωρητικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων, φαίνεται να προετοιμά-
ζει κατάλληλα τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς και να τους καλύπτει πολύ σημαντικό 
μέρος της γνωστικής ύλης που είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή τους στις Υποχρε-
ωτικές Διδακτικές της Β΄ Φάσης. Δείχνει να τους παρέχει τα κατάλληλα εφόδια (μο-
ντέλα διδασκαλίας, θεωρίες μάθησης, δεξιότητες, γνώσεις και εργαλεία παιδαγωγικής 
αλληλεπίδρασης) τα οποία και θα αξιοποιήσουν κατά την πρακτική εφαρμογή στη σχο-
λική αίθουσα.  

Διαπιστώθηκε όμως, ότι ένα σημαντικό μέρος των φοιτητών αντιμετωπίζει αρκετές και 
σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των διδασκαλιών του. Τις περισσότερες τις 
συναντούν στα Θετικά μαθήματα, αυτά της Φυσικής και των Μαθηματικών και πιθα-
νολογούμε πως αυτό συμβαίνει λόγω του ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας, 
προέρχεται από τη Θεωρητική Κατεύθυνση Σπουδών στις τελευταίες τάξεις της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι που όμως χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Παρ’ όλα 
αυτά όμως, αρκετές δυσκολίες συναντούν και στην Διδακτική της Ιστορίας, κυρίως 
εξαιτίας των υψηλών απαιτήσεων του γνωστικού αντικειμένου στις μεγάλες τάξεις του 
Δημοτικού Σχολείου, αλλά και των υψηλών απαιτήσεων που υπάρχουν στη Διδακτική.  

Ερευνώντας διεξοδικότερα την πηγή αυτών των προβλημάτων, εντοπίσαμε ότι η πλειο-
ψηφία των φοιτητών αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επαρκή κατάκτηση του γνωστικού 
αντικειμένου, κυρίως στα Θετικά μαθήματα, αλλά και στην Ιστορία, ενώ αντιμετωπίζει 
πολλά προβλήματα λόγω των υψηλών απαιτήσεων που υπάρχουν στις Διδακτικές της 
Ιστορίας και της Φυσικής και που οφείλονται είτε στη μη κατανόηση ή ορθή χρήση του 
επιμέρους υποδείγματος σχεδιασμού διδασκαλίας που τους δόθηκε είτε λόγω της μη 
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εξοικείωσης με τα πειράματα που κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν στις διδασκαλίες 
τους. Επίσης, πηγή των προβλημάτων αποτελούν και οι αντικειμενικές συνθήκες που 
επικρατούν στη σχολική αίθουσα, όπως απειθαρχία των μαθητών ή μη κατάλληλος δι-
δακτικός χώρος, αλλά και οι υψηλές απαιτήσεις που τυγχάνει να έχει ο υπεύθυνος Κα-
θηγητής των Διδακτικών.  

Βλέπουμε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της Β΄ Φάσης της Πρακτικής Άσκησης, οι υπο-
ψήφιοι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες και κάνοντας σύγκριση με παλαιότε-
ρες έρευνες που έγιναν στο Τμήμα (Σταυρίδης κ.ά., 2013, Θωίδης κ.ά., 2011), παρατη-
ρούμε ότι το ποσοστό αυτό είναι ελάχιστα αυξημένο, γεγονός που ίσως μας ωθήσει 
στην αλλαγή και βελτίωση ορισμένων πραγμάτων. Θα μπορούσε έτσι να δοθεί μεγα-
λύτερη έμφαση στο πρακτικό μέρος, με τη δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότε-
ρων ωριαίων διδασκαλιών από τους φοιτητές, στα πλαίσια της εκάστοτε διδακτικής, 
με απώτερο σκοπό τόσο τη μεγαλύτερη εξοικείωσή τους με την εκπαιδευτική διαδικα-
σία όσο και την καλύτερη διαχείριση του γνωστικού περιεχομένου και έμψυχου δυνα-
μικού της τάξης. Επίσης, η μείωση των απαιτήσεων από τους υπεύθυνους Καθηγητές 
των Διδακτικών και η απλοποίηση της προετοιμασίας και της οργάνωσης μιας διδα-
σκαλίας, μέσω του υποδείγματος διδασκαλίας, ίσως τους διευκόλυνε ακόμα περισσό-
τερο. Τέλος, θα ήταν θεμιτή η ενίσχυση και η εμβάθυνση των γνωστικών αντικειμένων 
των Θετικών Επιστημών, είτε με περισσότερες θεωρητικές διαλέξεις είτε με την πραγ-
ματοποίηση κάποιων εργαστηριακών μαθημάτων, καθότι σε αυτές σημειώθηκαν τα υ-
ψηλότερα ποσοστά δυσκολιών που συνάντησαν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί.  

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, σημειώνουμε ότι η πλειοψηφία των φοι-
τητών που συμμετέχει στη Β΄ Φάση της πρακτικής άσκησης, δείχνει να έχει κατακτή-
σει, μέσω των προαπαιτούμενων θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, σημαντικό 
μέρος της γνωστικής ύλης που είναι απαραίτητη για να προχωρήσουν στο στάδιο της 
πρακτικής εφαρμογής, ένα σημαντικό κομμάτι όμως, συνεχίζει να συναντά αρκετές 
δυσκολίες, τις οποίες οφείλουμε να λάβουμε σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπίσουμε, 
στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για τη βελτίωση του προγράμματος της Εκπαί-
δευσης των Εκπαιδευτικών.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει το ρυθμό ανάγνωσης και το επίπεδο ανα-
γνωστικής ευχέρειας μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού. Στην έρευνα συμ-
μετείχαν 69 μαθητές της πρώτης και δευτέρας τάξης του δημοτικού, οι οποίοι αξιολο-
γήθηκαν στην ανάγνωση κειμένου. Εξετάσθηκαν η συνολική διάρκεια της ανάγνωσης, 
ο χρόνος εκφοράς, οι αναγνωστικές παύσεις, ο ρυθμός ανάγνωσης και η προσωδία. Για 
τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα 
Cognitive Workshop καθώς και το λογισμικό Praat για την ψηφιακή ανάλυση της ανά-
γνωσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε όλες 
τις μεταβλητές της αναγνωστικής αξιολόγησης και την προσωδία, αλλά όχι στη συχνό-
τητα και τον τύπο των αναγνωστικών λαθών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ρυθμός ανάγνωσης, αναγνωστική ευχέρεια, προσωδία 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του γραπτού λόγου είναι εξαιρετικής σημασίας για τον 
σύγχρονο άνθρωπο, αφού αποτελεί το κύριο μέσο μετάδοσης μηνυμάτων αλλά και βα-
σικό συστατικό της ακαδημαϊκής επιτυχίας (Zumeta, Compton, & Fuchs, 2012). Η α-
πόκτηση βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων όχι μόνο επεκτείνει τις γνώσεις μας, αλλά 
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης, επιδρά στην ανάπτυξη της φαντασίας, 
έχει ισχυρή επιρροή στην ανάπτυξη της συναισθηματικής, ηθικής και λεκτικής νοημο-
σύνης (Harrison, 2004) και μας επιτρέπει να συμμετέχουμε με ίσους όρους στα πλαίσια 
της σύγχρονης κοινωνίας.  

Εδώ και δεκαετίες, η μελέτη της διεκπεραίωσης αλλά και της μάθησης της ανάγνωσης 
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αποτελεί βασικό αντικείμενο έρευνας τόσο στην παιδαγωγική επιστήμη όσο και στο 
χώρο της πειραματικής γνωστικής ψυχολογίας (Aro & Wimmer, 2003; Seymour, Aro 
& Erskine, 2003; McGuinness, 2005). Μάλιστα, στη διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται ότι 
το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε δύο άξονες: τη μελέτη της ανάπτυξης των 
βασικών αναγνωστικών δεξιοτήτων (Seymour, Aro, & Erskine, 2003; Zumeta, 
Compton, & Fuchs, 2012; Pfost, Hattie, Dörfler, & Artelt, 2014; Juul, Poulsen, & Elbro, 
2014) και τη μελέτη της αναγνωστικής κατανόησης (Cornoldi, & Oakhill, 2013; 
Perfetti, & Stafura, 2014; Kendeou, Broek, Helder, & Karlsson, 2014). Ωστόσο, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Landerl και Wimmer (2008), ήταν περισσότερο από εμ-
φανές ότι είχε συστηματικά παραμεληθεί η μελέτη της αναγνωστικής ευχέρειας, μετα-
βλητής που όπως προκύπτει από πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα συνδέεται άμεσα 
τόσο με την αναγνωστική κατανόηση (Rasinski et al., 2005; Denton et al., 2011), όσο 
και με τις δεξιότητες αποκωδικοποίησης (Schwanenflugel et al., 2006). 

Η ανάγνωση, ως γνωστική διαδικασία, είναι πολυπαραγοντική και σε αυτή εμπλέκο-
νται πλήθος γνωστικών μηχανισμών και διαδικασιών (Schaffner & Schiefele, 2013). 
Διακρίνονται δε σε διαδικασίες χαμηλού επιπέδου (low-level processes), όπως η ανα-
γνώριση των γραμμάτων και η αποκωδικοποίηση των λέξεων (Kuhn & Stahl, 2003) 
και σε διαδικασίες υψηλού επιπέδου (high-level processes), όπως η κατανόηση και η 
αναγνωστική ευχέρεια (Norton & Wolf, 2012). Σύμφωνα με τη Valencia και τους συ-
νεργάτες της, η αναγνωστική ευχέρεια ορίζεται ως η «… ικανότητα της γρήγορης, ορθής 
με κατάλληλη διατύπωση και έκφραση ανάγνωσης κειμένου, η οποία αντικατοπτρίζει την 
ικανότητα ταυτόχρονης αποκωδικοποίησης και κατανόησης» (Valencia et al., 2010, σ. 
271). Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται αντιληπτό ότι η αναγνωστική ευχέρεια ενσωματώνει 
τόσο διαδικασίες χαμηλού όσο και διαδικασίες υψηλού επιπέδου, ενώ διακρίνονται 
τρία ζωτικής σημασίας χαρακτηριστικά: η αναγνωστική ακρίβεια (reading accuracy), 
ο αυτοματισμός (automaticity) και η προσωδία (prosody) (Rasinski, Rikli & Johnston, 
2009; Kuhn, Schwanenflugel & Meisinger, 2010; Wise et al., 2010). Οι Chard, Pikulski 
και McDonagh (2006) αναφέρουν ότι η έννοια της αναγνωστικής ευχέρειας περιλαμ-
βάνει τέσσερις διαστάσεις: την αναγνωστική ακρίβεια (reading accuracy), το ρυθμό 
ανάγνωσης (reading rate), την αναγνωστική ποιότητα (quality of oral reading) και την 
αναγνωστική κατανόηση (reading comprehension). 

Η επιτυχής διεκπεραίωση της ανάγνωσης προϋποθέτει την ακριβή αποκωδικοποίηση 
των γλωσσικών μονάδων, των λέξεων δηλαδή, ώστε ο αναγνώστης να αποκτήσει πρό-
σβαση στις σημασίες αυτών των λέξεων. Επομένως, η αποκωδικοποίηση και η ανα-
γνώριση των λέξεων είναι εφικτή μόνο όταν οι γραφημικές αναπαραστάσεις μπορούν 
να αντιστοιχιστούν με τις κατάλληλες φωνολογικές αναπαραστάσεις στη λεξική μνήμη 
(Grainger & Holcomb, 2009). Η ευχέρεια με την οποία ένας αναγνώστης συνδυάζει 
ένα οπτικό γραφημικό ερέθισμα με μια αντίστοιχη φωνολογική αναπαράσταση σχετί-
ζεται με την ανάπτυξη της αναγνωστικής ακρίβειας αλλά όχι απαραίτητα και με το 
ρυθμό/ταχύτητα ανάγνωσης. Όπως αναφέρουν οι Πρωτόπαπας και Σκαλούμπακας 
(2008, σ. 270) «…η ακρίβεια και η ταχύτητα της ανάγνωσης αποτελούν ενδείξεις της 
αυτοματοποίησης των αναγνωστικών διεργασιών». 
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Ο αυτοματισμός, το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό της αναγνωστικής ευχέρειας, 
ενσωματώνει τρεις ξεχωριστούς παράγοντες: την ταχύτητα, την αυτονομία και την α-
ξιοποίηση των γνωστικών πόρων (Schwanenflugel et al., 2006). Σύμφωνα με τους Tun-
mer και Chapman (2002), ο αυτοματισμός στην ανάγνωση σχετίζεται με τη χρήση α-
ποτελεσματικών στρατηγικών αναγνώρισης των λέξεων, οι οποίες διευκολύνουν την 
συστηματοποιημένη γραφημική-φωνημική αντιστοίχιση και ως εκ τούτου επιτρέπουν 
την ταχεία οπτική αναγνώριση των μορφηματικών μονάδων που επαναλαμβάνονται 
στο γραπτό λόγο. Επομένως, η γρήγορη και χωρίς κόπο αποκωδικοποίηση έχει ως α-
ποτέλεσμα ο αναγνώστης να διατηρεί γνωστικούς πόρους που μπορούν να διατεθούν 
για τη διεκπεραίωση διαδικασιών υψηλού επιπέδου όπως η κατανόηση (Kuhn & Stahl, 
2003; Rasinski, Rikli & Johnston, 2009; Norton & Wolf, 2012). 

Τέλος, ένα τρίτο χαρακτηριστικό της αναγνωστικής ευχέρειας είναι η προσωδία, η ο-
ποία σχετίζεται με την ανάλυση του κειμένου σε συντακτικά και σημασιολογικά κα-
τάλληλες αναγνωστικές μονάδες (Rasinski, 2004). Παρά το γεγονός ότι η απόδοση της 
έννοιας της προσωδίας δεν είναι εύκολη, καθώς ενσωματώνει πολλά χαρακτηριστικά, 
οι Torgesen και Hudson (2006) παρέχουν ίσως τον πιο αποδεκτό ορισμό, σύμφωνα με 
τον οποίο ως προσωδία ορίζεται «… ο γλωσσικός όρος που περιγράφει τις ρυθμικές και 
τονικές πλευρές του λόγου: [είναι δηλαδή] η μουσική της προφορικής γλώσσας» 
(Torgesen & Hudson (2006, σ. 4). Μάλιστα θεωρείται ότι η βελτίωση της αναγνωστι-
κής δεξιότητας και ευχέρειας συνδέεται με την αύξηση της επίγνωσης για την προσω-
δία (Patel & McNab, 2011), ενώ ο Samuels (1994) την θεωρεί στοιχείο του αυτοματι-
σμού. Στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται αρκετά «συστατικά» της προσωδίας. 
Μεταξύ αυτών η διάρκεια της ανάγνωσης (Duong, Mostow & Sitaram, 2011; Benjamin 
et al., 2013), ο επιτονισμός (η διακύμανση της θεμελιώδους συχνότητας) και οι ανα-
γνωστικές παύσεις (Torgesen & Hudson, 2006). Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι η 
προσωδία συνδέεται στενά με το επίπεδο αναγνωστικής κατανόησης (Kuhn & Stahl, 
2003, Patel & McNab, 2011). 

Στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., η αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας είναι συστη-
ματική (Πρωτόπαππας και Σκαλούμπακας, 2008). Μάλιστα εδώ και δεκαετίες χρησι-
μοποιούνται σταθμισμένα εργαλεία και μέσα αξιολόγησης, που περιλαμβάνουν κεί-
μενα διαβαθμισμένης δυσκολίας για κάθε αναγνωστικό επίπεδο ή ηλικιακή ομάδα 
(items) αλλά και στατιστικούς πίνακες/νόρμες (norms), που επιτρέπουν τη σύγκριση 
και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επομένως οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα 
της έγκαιρης παρέμβασης σε μαθητές που αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες. 
Στη χώρα μας, μολονότι η σχετική έρευνα παρέχει αρκετά χρήσιμα στοιχεία, δεν υπάρ-
χει ακόμη η δυνατότητα χρήσης τέτοιων εργαλείων, τουλάχιστον σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να μην μπορεί να σχηματίσει μια σαφή, επι-
στημονική εικόνα για το αναγνωστικό επίπεδο των μαθητών του. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας σε εξέλιξη διαχρονικής έρευνας που στοχεύει 
στην συστηματική αξιολόγηση της προσωδίας στην ανάγνωση αλλά και του ρυθμού 
ανάγνωσης των μαθητών του Δημοτικού σχολείου. Υπό αυτό το πρίσμα, μαθητές της 
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Α΄ και Β΄ τάξης του δημοτικού αξιολογήθηκαν στην ανάγνωση κειμένου στο τέλος του 
σχολικού έτους. Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης αξιολογήθηκαν τέσσερις 
μεταβλητές που σχετίζονται με την αναγνωστική ευχέρεια: τη διάρκεια ανάγνωσης 
(duration), το χρόνο εκφοράς (phonation time), το χρόνο παύσης (pause time) και το 
ρυθμό ανάγνωσης (reading rate), ο οποίος προκύπτει από τον υπολογισμό των ορθά 
αναγνωσμένων λέξεων ανά μονάδα χρόνου (Valencia et al., 2010). Για την αξιολόγηση 
της προσωδίας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων 
(rubrics) των Fountas και Pinnell (2009). 

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Συνολικά 69 μαθητές συμμετείχαν στην έρευνα. Στην Α΄ τάξη φοιτούσαν 33 μαθητές 
(19 αγόρια και 14 κορίτσια) και είχαν μέσο όρο ηλικίας 81,63 μήνες (τυπική απόκλιση 
5,93), ενώ 36 μαθητές φοιτούσαν στη Β΄ τάξη (15 αγόρια και 21 κορίτσια) και είχαν 
μέσο όρο ηλικίας 94,52 μήνες (τυπική απόκλιση 4,91). Όλοι οι μαθητές που συγκρό-
τησαν το δείγμα της μελέτης συμμετείχαν εθελοντικά. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 
των μαθητών συναίνεσαν για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης. Κανείς από τους 
μαθητές δεν αντιμετώπιζε νοητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. 

Υλικό 

Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας χρησιμοποιήθηκαν κείμενα από τα 
βιβλία της Γλώσσας της Α΄ και Β΄ τάξης. Στα κείμενα έγιναν ελάχιστες παρεμβάσεις 
προκειμένου να έχουν το ίδιο δείκτη αναγνωσιμότητας (Πίνακας 1). Η αναγνωσιμό-
τητα των κειμένων υπολογίστηκε με τους δείκτες Flesch-Kincaid και Gunning-FOG 
(συμβατότητα δεικτών= 85,71%). Για να αποφευχθεί η πιθανότητα αλλοίωσης των με-
τρήσεων από την επίδραση του πρόσφατου (recency effect), τα κείμενα που τελικά ε-
πιλέχθηκαν είχαν διδαχθεί στην αρχή του σχολικού έτους, και πάντως τουλάχιστον 4 
μήνες πριν την αξιολόγηση. Για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ευχέρειας χρησιμο-
ποιήθηκε η τετράβαθμη κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων (rubrics) των Fountas και 
Pinnell (2009). Τρεις διαφορετικοί εξωτερικοί αξιολογητές χρησιμοποιήθηκαν για να 
βαθμολογήσουν τις αναγνώσεις των συμμετεχόντων. Από την αξιολόγηση και των 
τριών αξιολογητών προέκυψε η συνολική μέση τιμή για της κλίμακας για κάθε μαθητή 
(σκορ προσωδίας). 

Σύνολο λέξεων 82 Αρ. Συλλαβών / 100 λέξεις 191,57 
Σύνολο προτάσεων 9 Δείκτης Flesch-Kincaid 84.56 
Μέσο μήκος Πρότασης 9 λέξεις Δείκτης Gunning-FOG 73.45 

Πίνακας 1: Δείκτες αναγνωσιμότητας κειμένων 

Εξοπλισμός και Διαδικασία 

Όλοι οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν ατομικά σε μια ήσυχη σχολική αίθουσα, όπου τους 
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ζητήθηκε να διαβάσουν όσο καλύτερα μπορούσαν ένα κείμενο. Τα κείμενα παρουσιά-
ζονταν στην οθόνη του υπολογιστή, αφού προηγούνταν ένα σημάδι οπτικής εστίασης 
(fixation point) για 1000 χιλιοστά του δευτερολέπτου (*). Η συλλογή των δεδομένων 
έγινε με τη χρήση της πειραματικής πλατφόρμας Cognitive Workshop (v.1.1). Τα ψη-
φιακά αρχεία ήχου αναλύθηκαν με το λογισμικό Praat v.5.3.59.  

Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι (Μ.Ο.), οι τυπικές αποκλίσεις (Τ.Α.). 
Εξήντα εννέα μαθητές του Δημοτικού (33 μαθητές της Α΄ τάξης και 36 της Β΄ τάξης) 
αξιολογήθηκαν στην ανάγνωση κειμένου. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του 
κριτηρίου t για δύο ανεξάρτητα δείγματα (independent samples t-test).  

Μεταβλητές M.O. T.A. t df p η2 
Διάρκεια ανάγνωσης   4,54 45,43 ,000 ,25 

Α΄ τάξη 130,90 69,14     
Β΄ τάξη 70,61 33,63     

Χρόνος εκφοράς   5,58 67 ,000 ,32 
Α΄ τάξη 46,25 9,33     
Β΄ τάξη 35,30 6,89     

Χρόνος παύσης   4,07 46,01 ,000 ,21 
Α΄ τάξη 84,65 62,89     
Β΄ τάξη 35,31 31,29     

Ρυθμός ανάγνωσης   -5,17 67 ,000 ,29 
Α΄ τάξη 44,62 23,49     
Β΄ τάξη 75,02 25,24     

Πίνακας 2: Συγκριτική ανάλυση των τάξεων Α΄ και Β΄ στις μεταβλητές αξιολόγησης του 
ρυθμού ανάγνωσης (n = 69) 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομά-
δων σε όλες τις επιμέρους αναλύσεις. Σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στη διάρκεια 
ανάγνωσης [t(45,43) = 4,54; p < ,001; η2= ,25], το χρόνο εκφοράς [t(67) = 5,58; p < 
,001; η2= ,32], το χρόνο παύσης [t(46,01) = 4,07; p < ,001; η2= ,21] αλλά και το ρυθμό 
ανάγνωσης [t(67) = -5,17; p < ,001; η2= ,29]. Οι μέσες τιμές του χρόνου ανάγνωσης 
των ομάδων παρουσιάζεται στο Γράφημα 1. 
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Γράφημα 1: Συνολικός χρόνος ανάγνωσης, χρόνος εκφοράς και χρόνος παύσης 

Τρεις ανεξάρτητοι αξιολογητές βαθμολόγησαν την ανάγνωση των μαθητών (προσω-
δία) με την κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων των Fountas και Pinnell (2009). Ο δεί-
κτης αξιοπιστίας των αξιολογήσεων κρίνεται αποδεκτός (a= ,88). Από τις αναλύσεις 
και των τριών αξιολογητών υπολογίσαμε τη μέση τιμή για το σύνολο των κριτηρίων 
της κλίμακας. Έτσι, για την Α΄ τάξη η μέση τιμή ήταν 2,36 ενώ για τη Β΄ τάξη 3,02. 
Στην ανάλυση εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τάξεων, t(67) 
= 3,68; p < ,001; η2= ,17. Για να ελεγχθεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ της μέσης τιμής στην κλίμακα αξιολόγησης της προσωδίας και του ρυθμού α-
νάγνωσης των μαθητών, υπολογίστηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson. Ο συντε-
λεστής συσχέτισης για την Α΄ τάξη ήταν r = ,84; n = 33; p < ,001. Η κατεύθυνση της 
συσχέτισης ήταν θετική, γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές που έχουν υψηλότερο 
ρυθμό ανάγνωσης κατά κανόνα διαβάζουν με υψηλότερο βαθμό προσωδίας. Παρόμοια 
αποτελέσματα προέκυψαν και στην ανάλυση των μαθητών τη Β΄ τάξης, r = ,,90; n = 
36; p < ,001. Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες των Cohen, Manion και Morrison (2007) 
το μέγεθος της επίδρασης (effect size) θεωρείται υψηλό και στις δύο περιπτώσεις. 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι τύποι και οι συχνότητες των αναγνωστικών λαθών. 
Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του κριτηρίου χ2 (test of Independence) για να 
εξετασθεί εάν προκύπτει στατιστικά σημαντική διαφορά στη συχνότητα των αναγνω-
στικών λαθών μεταξύ της Α΄ και της Β΄ τάξης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεν 
υποδεικνύουν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των κατηγοριών αναγνωστικών λα-
θών, χ2(7)= 6,09; n = 439; p > ,05. 

Τύπος λάθους Α΄ τάξη Β΄ τάξη 
Άλλη λέξη 90 91 
Παράλειψη λέξη 24 34 
Τόνος-λέξη 41 40 
Τόνος-ψευδολέξη 5 3 
Προσθήκη λέξης 14 10 
Ψευδολέξη 36 49 
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Πίνακας 3: Τύποι αναγνωστικών λαθών και συχνότητες ανά τάξη 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα μιας σε εξέλιξη δια-
χρονικής έρευνας που επιχειρεί να μελετήσει το ρυθμό ανάγνωσης και την προσωδία 
στην ανάγνωση κειμένου. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι μαθητές βελτιώνο-
νται σημαντικά σε όλους τους ποσοτικούς δείκτες της ανάγνωσης που χρησιμοποιήθη-
καν στη μελέτη. Αυξάνουν δηλαδή σημαντικά το ρυθμό ανάγνωσης στη Β΄ τάξη, ενώ 
αντίστοιχα μειώνεται τόσο η διάρκεια ανάγνωσης όσο και ο χρόνος αναγνωστικών 
παύσεων. Τα δεδομένα συνάδουν με την άποψη ότι οι δεξιότητες αυτοματισμού βελ-
τιώνονται με αποτέλεσμα οι μαθητές να αποκωδικοποιούν με μεγαλύτερη επάρκεια, 
ενώ φαίνεται ότι αρχίζουν να αξιοποιούν μεγαλύτερα ορθογραφικά σύνολα (π.χ. συλ-
λαβές) για τη διεκπεραίωση της ανάγνωσης (Ziegler & Goswami, 2006). Ωστόσο, στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάγνωσης η εικόνα είναι περισσότερο σύνθετη. Μολο-
νότι στην αξιολόγηση της προσωδίας η ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφο-
ρές μεταξύ των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης, δε συνέβη το ίδιο στην ανάλυση των 
αναγνωστικών λαθών. Οι μαθητές και των δύο τάξεων εμφανίζουν τους ίδιους τύπους 
αναγνωστικών λαθών αλλά και η συχνότητα αυτών των λαθών δεν διαφοροποιείται 
σημαντικά.  
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Ο ψηφιακός εννοιολογικός χάρτης ως εκπαιδευτικό και μεταγνωστικό εργαλείο. 
Αντιλήψεις εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών. 
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Περίληψη 

Ο Ψηφιακός Εννοιολογικός Χάρτης (ΨΕΧ) αποτελεί μια δυναμική εκπαιδευτική 
εφαρμογή, λόγω του δυναμικού του χαρακτήρα και του εύρους των παιδαγωγικών 
πρακτικών που μπορεί να υποστηρίξει. Ειδικότερα, μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα 
ισχυρό μεταγνωστικό εργαλείο, διότι αφενός ενισχύει την ικανότητα του «μαθαίνω πώς 
να μαθαίνω», αφετέρου προσφέρει επιπλέον δυνατότητες (διαμοιρασμός, διάλογος, 
συγκατασκευή) λόγω του ψηφιακού του χαρακτήρα. Στην Ελλάδα, φαίνεται να υπάρχει 
ανάγκη περισσότερων μελετών σε αυτό το πεδίο. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν 
η διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών για τις νέες τεχνολογίες 
και για τη χρήση του ΨΕΧ ως εκπαιδευτικού- μεταγνωστικού εργαλείου. Σύμφωνα με 
τα ευρήματα, οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί είναι θετικοί απέναντι στις νέες 
τεχνολογίες. Αναγνωρίζουν τη δυναμική του ΨΕΧ στην ανάπτυξη μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων και ειδικότερα στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ενεργού συμμετοχής και 
μεταγνωστικής επίγνωσης.  

Λέξεις-Kλειδιά: εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτικοί, Τ.Π.Ε., ψηφιακός εννοιολογικός 
χάρτης, μεταγνωστικές δεξιότητες  

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση σήμερα έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για την προσωπική και 
επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου αλλά και την επιβίωση του σε ένα πλαίσιο που 
συνεχώς επαναδιαμορφώνεται και εξελίσσεται. Ο βασικότερος στόχος της στις 
κοινωνίες της μάθησης του 21ου αιώνα αποτελεί η δημιουργία ισχυρών γνωστικών, 
μεταγνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων που συνεπάγονται κριτικά σκεπτόμενους 
και ανεξάρτητους πολίτες (Πετροπούλου, Κασιμάτη, & Ρετάλης, 2015). Η ένταξη 
επομένως των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
είναι αναγκαία, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύνθετες και μεταβαλλόμενες προκλήσεις 
της σύγχρονης κοινωνίας (Γιαμβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκάνος, 2010).  

Τις τελευταίες δεκαετίες, ένας μεγάλος αριθμός μελετών αναδεικνύει τα 
πλεονεκτήματα της αξιοποίησης του Εννοιολογικού Χάρτη (ΕΧ) στην εκπαιδευτική 
πρακτική, όπως η ενεργή οικοδόμηση της γνώσης και η εμπλοκή των μαθητών σε 
ανώτερες νοητικές διεργασίες ανάλυσης και κατανόησης (Kinchin, 2005; McClure J. 
R., Sonak B., & Suen, H.K., 1999; Novak, 1990; Novak & Canas, 2006; Πετροπούλου, 
κ.α., 2015). Ο ΕΧ ουσιαστικά αποτελεί οπτικοποιημένη μορφή απεικόνισης, σύνδεσης 
και συσχέτισης των εννοιών ενός γνωστικού αντικειμένου (Γουλή, κ.α., 2006. 
Πετροπούλου, κ.α., 2015). Ο κύριος στόχος που επιδιώκεται μέσα από την εφαρμογή 
του ως παιδαγωγική τεχνική είναι η μεγιστοποίηση της μάθησης, με τρόπο που να έχει 
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νόημα και να είναι ουσιαστική για το άτομο (meaningful learning, Novak, 1990; Novak 
& Canas, 2006).  

Ο Ψηφιακός ΕΧ (ΨΕΧ) έχει ήδη αναγνωριστεί ως ένα ιδιαίτερα δυναμικό εργαλείο 
διδασκαλίας, μάθησης, αξιολόγησης και ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων 
στη μαθησιακή διαδικασία (Πετροπούλου, κ.α., 2015).  

Σύμφωνα με τη μελέτη των Σοφός και Λιάπη (2009), η δυναμικότητά του έγκειται στη 
δημιουργία ενός ανοικτού μαθησιακού περιβάλλοντος αλλά και στην αλλαγή που 
επιφέρει στο ρόλο του δασκάλου και του μαθητή. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι 
υπάρχει ανάγκη περισσότερων ερευνητικών μελετών για τον ΕΧ στο εγχώριο 
ερευνητικό πεδίο, που θα διευκολύνουν την προσπάθεια αξιοποίησής της ως 
εκπαιδευτικού και μεταγνωστικού εργαλείου (Γουλή, κ.α., 2006; Σοφός & Λιάπη, 
2009).  

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις αντιλήψεις των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών στο 
Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στην Αθήνα για τις νέες 
τεχνολογίες και ειδικότερα για τη χρήση του ΨΕΧ ως εκπαιδευτικού και 
μεταγνωστικού εργαλείου. Αφετηρία της αποτέλεσαν α) το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζει ο ΨΕΧ για τον εκπαιδευτικό και το μαθητή σε όλα τα στάδια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και β) ότι υπάρχει ανοιχτό πεδίο διερεύνησης στη χώρα μας 
για την αξιοποίησή του ως μεταγνωστικό εργαλείο (Σοφός & Λιάπη, 2009). Τα 
κυριότερα ερωτήματα που τέθηκαν στη μελέτη επικεντρώθηκαν στη χρήση και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΨΕΧ ως μεταγνωστικού, εκπαιδευτικού εργαλείου. 

Μέθοδοι-Εργαλεία 

Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκε το αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο με τίτλο «Η χρήση του 
ΨΕΧ ως εκπαιδευτικού εργαλείου». Ο σχεδιασμός του βασίστηκε σε αντίστοιχες 
μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας (Barton & Hydn, 2006; Chiou, 2008; Liton, 2015; 
Νovak, 1990; Γουλή, κ.α., 2006; Σοφός & Λιάπη, 2009). Το Ερωτηματολόγιο της 
μελέτης αποτελείται από τέσσερις θεματικές ενότητες και περιλαμβάνει 19 κλειστές 
και δυο ανοιχτού τύπου ερωτήσεις.  

Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 71 σπουδαστές - εκπαιδευτικοί στο πρόγραμμα 
ΕΠΠΑΙΚ του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη 
μέθοδο της απλής τυχαίας δειγματοληψίας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν 
ανώνυμη. Για τη διάθεση του ερωτηματολογίου στους σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ 
δόθηκε γραπτή άδεια από τους υπεύθυνους του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΑΣΠΑΙΤΕ 
2016-17.  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως αριθμός ατόμων (ποσοστό %). Η επεξεργασία 
έγινε με το Statview 5.0 (Abacus Concepts, USA). Οι συγκρίσεις μεταξύ των 
κατηγοριών έγιναν με το μη παραμετρικό στατιστικό χ2-test (Chi-Square test). Τιμές 
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p<0.05 θεωρήθηκαν ως στατιστικά σημαντικές. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις 
αναλύθηκαν με την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και η ομαδοποίηση έγινε 
σύμφωνα με το θέμα των απαντήσεων. Για την ερώτηση «Γνωστικό αντικείμενο - 
ειδικότητα» οι απαντήσεις ομαδοποιήθηκαν ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο και 
την ερώτηση «Με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιούσατε τον ψηφιακό εννοιολογικό χάρτη 
ως μεταγνωστικό εργαλείο; Περιγράψτε», με το εννοιολογικό περιεχόμενο.  

Ευρήματα 

Πρώτη θεματική ενότητα- Δημογραφικά Στοιχεία 

Στη μελέτη συμμετείχαν 27 (38%) άνδρες και 44 (62%) γυναίκες. Οι ηλικίες ήταν 22-
29 ετών: 20 (28%), 30-39 ετών: 34 (48%), 40-49 ετών: 16 (22%) και >50 ετών: 1 (1%) 
άτομο. Από τους συμμετέχοντες είχαν διδακτορικό τίτλο σπουδών οι 5 (7%), 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οι 26 (37%), πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης οι 12 
(17%), και πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης οι 28 (39%). Εκπαιδευτική εμπειρία 
διέθεταν από 0-1 έτος 48 (67%), 1-5 έτη 14 (20%), 6-10 έτη 4 (6%), >10 έτη 5 (7%). 
Η ειδικότητα - γνωστικό αντικείμενο των συμμετεχόντων ομαδοποιήθηκε σε τέσσερις 
κατηγορίες. Αυτές ήταν οι σχολές επιστημών υγείας με συμμετοχή 23 (32%), θετικών 
επιστημών 11 (16%), οικονομικών και πολιτικών επιστημών 20 (28%) και 
τεχνολογικών εφαρμογών 9 (13%). Σε αυτή την ερώτηση δεν απάντησαν 8 (11%) 
συμμετέχοντες. 

Δεύτερη θεματική ενότητα- Οι ψηφιακές εφαρμογές ως εργαλεία εκπαίδευσης 

Στην ερώτηση «Έχετε λάβει κάποια εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών ως 
εργαλεία εκπαίδευσης;» απάντησαν θετικά 56 (79%) συμμετέχοντες. Τα 
πλεονεκτήματα των ψηφιακών εφαρμογών (Διάγραμμα 1) ως εργαλεία εκπαίδευσης 
σύμφωνα με τις απαντήσεις είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας 2 (3%), η 
ανάπτυξη δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης 6 (8%), η κινητοποίηση μαθητών να 
μάθουν 10 (14%) και η σύνδεση του μαθητή με τις νέες τεχνολογίες 12 (17%). Το 57% 
του δείγματος (41 άτομα) απάντησε «όλα τα παραπάνω» στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται οι παραπάνω απαντήσεις καθώς και η ανάπτυξη των 
ακαδημαϊκών επιδόσεων, απάντηση η οποία δεν επιλέχθηκε μεμονωμένα. Τα 
μειονεκτήματα των ψηφιακών εφαρμογών ως εργαλεία εκπαίδευσης σύμφωνα με τις 
απαντήσεις είναι ότι απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες εκ μέρους του εκπαιδευτικού 14 
(20%), αυξημένο χρόνο για προετοιμασία και εφαρμογή 21 (30%), υψηλό κόστος 6 
(8%) και όλα τα παραπάνω 30 (42%). 
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Διάγραμμα 1 

 

Τρίτη θεματική ενότητα- Εννοιολογική χαρτογράφηση 

Το 68 (96%) του δείγματος γνωρίζει τι είναι ο ΕΧ. Στην ερώτηση «Έχετε σχεδιάσει 
κάποιο ΕΧ;», το 64 (90%) απάντησε θετικά. Η σχεδίαση του ΕΧ έγινε με τη χρήση 
ηλεκτρονικών λογισμικών- ψηφιακών εργαλείων από 51 άτομα (72%). 65 
συμμετέχοντες (92%) θα ανέθεταν στους μαθητές τους τη σχεδίαση ενός ΨΕΧ ενώ 
μόνο 6 (8%) άτομα απαντούν αρνητικά. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουν να 
αναθέσουν στους μαθητές τους τη σχεδίαση είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
και συνεργασίας 5 (7%), η ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα 9 (13%) και η ενίσχυση 
της αυτό- αξιολόγησης και ετερο- αξιολόγησης 7 (10%). Το 66% (47 άτομα) απάντησε 
«όλα τα παραπάνω» (Διάγραμμα 2).  

Αποτελεσματική χαρακτηρίζει τη χρήση του ΨΕΧ ως εκπαιδευτικού εργαλείου το 89% 
(63 άτομα). Όσο αφορά στα πλεονεκτήματα οι συμμετέχοντες απάντησαν την 
ενεργητική συμμετοχή του μαθητή 13 (10%), την αποτελεσματικότερη επεξεργασία 
μαθήματος 8 (6%), την οπτική αναπαράσταση 15 (11%), τη σύνδεση με πολυμεσικές 
εφαρμογές (video, internet κλπ) 7 (5%), τη δυνατότητα γρήγορης διόρθωσης, ελέγχου, 
αποθήκευσης, δημοσιοποίησης 6 (4%), τη χρήση ως αντικειμενικό κριτήριο 
αξιολόγησης της κατανόησης των μαθητών/τριων 8 (6%), τον εντοπισμό ελλείψεων 
των μαθητών/τριων 6 (4%), την κατάλληλη προσαρμογή μαθημάτων ανάλογα με τις 
μαθησιακές ανάγκες 5 (4%), την ενδιαφέρουσα και ευχάριστη δραστηριότητα 11 (8%) 
και την ενίσχυση της διδασκαλίας 18 (14%). Τριάντα πέντε άτομα (26%) απάντησαν 
όλα τα παραπάνω. 
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Διάγραμμα 2 

Τέταρτη θεματική ενότητα- Ο ΨΕΧ ως μεταγνωστικό εργαλείο 

Οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιούσαν τον ΨΕΧ ως διδακτικό εργαλείο 21 (30%), 
εργαλείο αξιολόγησης 7 (10%), μεταγνωστικό εργαλείο 5 (7%) και όλα τα παραπάνω 
35 (49%). Στην ανοιχτού τύπου ερώτηση «Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιούσατε τον 
ΨΕΧ ως μεταγνωστικό εργαλείο? Περιγράψτε», οι 31 (44%) συμμετέχοντες που 
απάντησαν, θα τον χρησιμοποιούσαν κυρίως για εργαλείο αυτό- αξιολόγησης και 
ετερο- αξιολόγησης 13 (42%), ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 7 (22%), ενίσχυσης της 
ενεργού συμμετοχής 8 (26%) και ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων 3 (10%) όπως 
φαίνεται στο Διάγραμμα 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3 
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Όσο αφορά στη χρήση του ως μεταγνωστικού εργαλείου, απάντησαν την αύξηση 
ανάκτησης και απομνημόνευσης γνώσεων 10 (8%), τη σύνδεση νέας γνώσης με 
παλαιότερες 13 (11%), την ουσιαστική μάθηση μέσω οργάνωσης σκέψεων και 
οικοδόμησης γνώσεων 16 (13%), την ενθάρρυνση διαφορετικής άποψης εκ μέρους του 
μαθητη 5 (4%), είναι αποτελεσματικός για όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως 
ικανοτήτων 5 (4%), προαγωγή αυτό- αξιολόγησης 10 (8%), προαγωγή κριτικής σκέψης 
11 (9%), ανάπτυξη μεταγνωστικής επίγνωσης 11 (9%), όλα τα παραπάνω 34 (27%) και 
είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί ως μεταγνωστικό εργαλείο 3 (3%). 4 
συμμετέχοντες (3%) δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ενότητα. 

Από τη μελέτη προκύπτει επίσης ότι υπάρχει σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της χρήσης του ΨΕΧ ως 
εκπαιδευτικού εργαλείου (χ2=7.9, p<0.05). Επίσης, τα άτομα που ανήκουν στο πεδίο 
υγείας και πρόνοιας απαντούν ότι έχουν σχεδιάσει για το μάθημά τους ΕΧ με 
στατιστικά σημαντική διαφορά σε σχέση με τα άλλα πεδία (χ2=14.3, p<0.01). Το 
γνωστικό πεδίο επηρεάζει επίσης και τον τρόπο σχεδίασης του ΕΧ. Τα άτομα που 
ανήκουν στα πεδία υγείας και πρόνοιας και οικονομικών και πολιτικών επιστημών 
απαντούν ότι έχουν σχεδιάσει το χάρτη τους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων με 
σημαντική διαφορά από τα άλλα πεδία (χ2=20.1, p<0.01). Το γνωστικό αντικείμενο 
σχετίζεται και με τη χρήση του ΨΕΧ ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Τα πεδία υγείας και 
πρόνοιας και οικονομικών και πολιτικών επιστημών θεωρούν τη χρήση του ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλα πεδία (χ2=16.2, p<0.05). 
Ειδικότερα, τα άτομα που ανήκουν στο γωστικό πεδίο υγείας και πρόνοιας θα 
χρησιμοποιούσαν τον ΨΕΧ σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας σε σχέση με τις άλλες 
ομάδες (χ2=30.71, p<0.05). 

Όσοι απάντησαν θετικά στη σχεδίαση του ΨΕΧ σημειώνουν ότι θα τον 
χρησιμοποιούσαν στην τάξη ως εργαλείο διδασκαλίας, αξιολόγησης και μετάγνωσης 
(χ2=13.3, p<0.01). Η χρήση λογισμικών για το σχεδιασμό ενός ΨΕΧ σχετίστηκε και με 
τη χρήση του ως μεταγνωστικού εργαλείου (χ2=53.23, p<0.0001). Επίσης, όσοι 
απάντησαν ότι θα ανέθεταν στους μαθητές τους τη σχεδίαση ενός ΨΕΧ συμφωνούν 
και με τη χρήση του ως μεταγνωστικού εργαλείου (χ2=23.1, p<0.01). Οι λόγοι για τους 
οποίους θα ανέθεταν στους μαθητές τους τη σχεδίαση ενός ΨΕΧ σχετίζεται με την 
απάντηση που δόθηκε ως προς τη χρήση του ως μεταγνωστικό εργαλείο (χ2=83.1, 
p<0.0001).  

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα της μελέτης συνοπτικά είναι τα εξής: 

1. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 71 σπουδαστές (άνδρες και γυναίκες) στο 
πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τέσσερα 
επιστημονικά πεδία με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και με το μεγαλύτερο 
ποσοστό να έχει εκπαιδευτική εμπειρία μικρότερη του ενός έτους. 
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2. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος έχει εκπαιδευτεί στη χρήση ψηφιακών 
εφαρμογών ως εργαλεία εκπαίδευσης και θεωρεί ότι η εφαρμογή τους προσφέρει 
πολλαπλά πλεονεκτήματα στο μαθητή. Τα κυριότερα μειονεκτήματα θεωρεί ότι 
είναι ο αυξημένος χρόνος για προετοιμασία και εφαρμογή, το υψηλό κόστος και ότι 
απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες εκ μέρους του εκπαιδευτικού. 

3. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος γνωρίζει τι είναι ο ΨΕΧ, χρησιμοποιεί 
ηλεκτρονικά λογισμικά- ψηφιακά εργαλεία για την κατασκευή του και θα ανέθετε 
στους μαθητές του τη σχεδίαση με ψηφιακά μέσα με σκοπό την ανάπτυξη της 
αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης, την ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα και την 
ενίσχυση της αυτό- αξιολόγησης και ετερο- αξιολόγησης.  

4. Στην ανοιχτού τύπου ερώτηση «Με ποιο τρόπο θα χρησιμοποιούσατε τον ΨΕΧ 
ως μεταγνωστικό εργαλείο;», οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι θα τον 
χρησιμοποιούσαν κυρίως για εργαλείο αυτό- αξιολόγησης και ετερο- αξιολόγησης, 
ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, ενίσχυσης της ενεργού συμμετοχής και ανάπτυξης 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων. 

Συζήτηση 

Όπως αναφέρθηκε, η εκπαίδευση έχει σημαντική προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες 
της μάθησης του 21ου αιώνα (Πετροπούλου, κ.α., 2015). Η εφαρμογή του νέου 
στρατηγικού πλαισίου, δίνει έμφαση στην επιστήμη και την τεχνολογία καθώς και στις 
ψηφιακές και μεταγνωστικές δεξιότητες (Κατσαρός, 2008). Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται 
να αντιμετωπίζουν θετικά την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 
(Γιαμβρίμης, κ.α, 2010). Όσο αφορά στη μελέτη μας, φαίνεται να συμφωνεί με τη 
συγκεκριμένη παρατήρηση διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρεί 
ότι η εφαρμογή τους προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στο μαθητή. Από την άλλη 
πλευρά, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών αντιμετωπίζεται με αμφιθυμία εκ μέρους 
των εκπαιδευτικών λόγω των περιορισμών που υπάρχουν ως προς την αξιοποίησή τους 
(Γιαμβρίμης, κ.α, 2010). Σημαντικό ρόλο σε αυτό έχει η συνεχής υποστήριξη και 
επιμόρφωση (Γουλή, κ.α., 2006; Σοφός & Λιάπη, 2009).  

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
συμμετεχόντων γνωρίζει τι είναι ο ΕΧ και χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για την 
κατασκευή του. Ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο είναι η συσχέτιση του φύλου με τη χρήση 
του ΨΕΧ με τις γυναίκες να πιστεύουν ότι μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό 
εκπαιδευτικό εργαλείο. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί με τη μελέτη των Yuan & Ma 
(2002), στην οποία αναφέρεται ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πρόθεση ως προς τη 
χρήση υπολογιστικών εργαλείων σε σχέση με τους άνδρες. 

Επιπρόσθετα, το γνωστικό πεδίο φαίνεται να επηρεάζει τη σχεδίαση ενός ΕΧ. 
Ειδικότερα, τα άτομα που ανήκουν στο πεδίο υγείας και πρόνοιας θα χρησιμοποιούσαν 
τον ΨΕΧ σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Η 
παρατήρηση αυτή συμφωνεί με άλλες μελέτες που δείχνουν ότι η χρήση του στην 

1119

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



ιατρονοσηλευτική εκπαίδευση μπορεί να επιτύχει την αποτελεσματικότερη κατανόηση 
των νοσηλευτικών διαδικασιών καθώς και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Wilgis 
& McConnell, 2008).  

Τέλος, διερευνήθηκαν επιπλέον οι απόψεις για τη χρήση του ΨΕΧ ως μεταγνωστικού 
εργαλείου. Οι συμμετέχοντες καθόρισαν τα χαρακτηριστικά του ως μεταγνωστικό 
εργαλείο με έμφαση στην ουσιαστική μάθηση μέσω της οικοδόμησης γνώσεων, 
προαγωγή της κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη μεταγνωστικής επίγνωσης. Φαίνεται 
ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη δυναμικότητα του συγκεκριμένου ψηφιακού 
εργαλείου σε ένα καθοριστικό επίπεδο μάθησης, την ανάπτυξη μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων και είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν περισσότερες μελέτες για τον 
ΕΧ στον Ελλαδικό χώρο που θα διευκολύνουν την προσπάθεια αξιοποίησής της ως 
μεταγνωστικού εργαλείου (Σοφός & Λιάπη, 2009). Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαν 
να οργανωθούν μελέτες με στόχο τη διερεύνηση, σε πραγματικό χρόνο (π.χ. 
πραγματικός online σχεδιασμός μαθήματος με ενσωμάτωση του ΨΕΧ από τον 
εκπαιδευτικό) του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κάθε εκπαιδευτικός τη χρήση 
του ως μεταγνωστικό εργαλείο και κατά πόσο εφικτό ή αποτελεσματικό είναι αυτό στο 
σχεδιασμό και τη διδασκαλία.  

Ολοκληρώνοντας, πιστεύουμε ότι η μελέτη μας απάντησε στα ερωτήματα που έθεσε 
κατά το σχεδιασμό της κατά το μέγιστο δυνατό και εκπλήρωσε το στόχο της. Οι 
κυριότεροι περιορισμοί ήταν το σύντομο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της μελέτης 
και ο μικρός αριθμός ανοιχτού τύπου ερωτήσεων. 
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Σχολική διαρροή και υποεπίδοση στο Δημοτικό Σχολείο. Μελέτη περίπτωσης 
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Μαστρογιάννης Αλέξιος, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τα περιθώρια αυτονομίας της 
σχολικής μονάδας στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται μελέτη περίπτωσης 
κατά την οποία ο Διευθυντής καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα σχολικής 
διαρροής, παραβατικότητας και υποεπίδοσης σε Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο το 
μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών του είναι αθίγγανοι και ρομά. Η εστίαση στοχεύει 
κυρίως στον ρόλο που έχει η σχολική μονάδα αλλά και η διοίκηση στην αντιμετώπιση 
αυτών των ζητημάτων, στις διαστάσεις της μονάδας στις οποίες θα επικεντρωθούν 
κυρίως οι προτεινόμενες αλλαγές αλλά και στην προσέγγιση της αλλαγής που σκοπεύει 
να υιοθετήσει ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αυτονομία, υποεπίδοση, παραβατικότητα, Διευθυντής, ρομά  

Εισαγωγή-Εκπαιδευτική μονάδα και εκπαιδευτική πολιτική 

Στην Ελλάδα, το σύστημα εκπαίδευσης είναι οργανωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε η 
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής να προβάλλεται στο πρόσωπο του κάθε 
Υπουργού Παιδείας, ο οποίος φαίνεται να παίρνει «προσωπικά» τις αποφάσεις 
(Μαυρογιώργος, 2008). Μέσα σε ένα τέτοιο συγκεντρωτικό σύστημα, η εκπαιδευτική 
μονάδα αντιμετωπίζεται ως ο τελικός αποδέκτης αποφάσεων, οι οποίες λαμβάνονται 
γι’ αυτή, μακριά, όμως, από αυτή (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994).  

Το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε συνδυασμό με τη δεκάχρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση, που εδώ και χρόνια είναι θεσμοθετημένη στη χώρα μας, 
φαίνεται να εξασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές έχουν ίσες ευκαιρίες για μόρφωση. Κάθε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται σε σχέση με ένα συγκεκριμένο γνωστικό 
αντικείμενο και, παρά το γεγονός ότι έχουν διακριτούς μεταξύ τους σκοπούς και 
στόχους, όλα τα προγράμματα συνδέονται μεταξύ τους και υπηρετούν κοινούς 
ανθρωπιστικούς και παιδαγωγικούς σκοπούς.  

Σύμφωνα, όμως, με τον Παπακωνσταντίνου (2012), το βασικό ερώτημα που τίθεται 
από την εφαρμογή αυτής της κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής είναι αν η ισότητα 
ευκαιριών μέσω του «ίδιου σχολείου για όλους», με τις ιδιαιτερότητες του κάθε 
σχολείου, έχει ως αποτέλεσμα την ισότητα στη σχολική επιτυχία. 

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, φαίνεται πως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
σχολείων, όπου οι διαφορετικές τοπικές συνθήκες και οι κοινωνικές και πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες των μαθητών οδηγούν σε δυσλειτουργία στην καθημερινή ζωή της 
μονάδας, εμποδίζοντας, έτσι, την υλοποίηση των κυβερνητικών αποφάσεων και την 
επίτευξη των ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών σκοπών της εκπαίδευσης (Γκότοβος, 
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2002). Είναι προφανές πως για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών πρέπει να 
γίνουν κάποιες αλλαγές στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Τα τελευταία χρόνια, σε 
πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως και στην Ελλάδα, γίνεται λόγος για την ανάδειξη της 
εκπαιδευτικής μονάδας ως ενός σημαντικού παράγοντα τόσο για την άσκηση, όσο και 
τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυρογιώργος, 2008). Σε μια 
εκπαιδευτική μονάδα, καθοριστικός παράγοντας επιτυχούς σχεδιασμού και 
υλοποίησης μιας «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής ή μιας αλλαγής είναι, 
αδιαμφισβήτητα, ο Διευθυντής ο οποίος θα πρέπει να μεταφέρει το όραμά του στους 
εκπαιδευτικούς, να τους εμπνεύσει, να τους μεταδώσει τη θέληση για αλλαγή κι έτσι 
μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες να δρομολογηθούν από κοινού δράσεις, οι οποίες 
θα αντιστρέψουν τη χωλή πραγματικότητα. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Σύμφωνα με τους Jones και Crochet (2007), εκπαιδευτικό όραμα είναι η περιγραφή της 
μορφής που θα έχει η εκπαιδευτική μονάδα στο μέλλον. Το όραμα ενώνει τους 
εκπαιδευτικούς, ορίζει στόχους, κατευθύνει τον στρατηγικό σχεδιασμό και θεωρείται 
απαραίτητο στοιχείο για την επιτυχή ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων, αλλαγών ή 
καινοτομιών. 

Εκπαιδευτική αλλαγή είναι κάθε εκπαιδευτικός μετασχηματισμός, που άλλοτε 
θεσμοθετείται και άλλοτε όχι. Συνήθως, οι αλλαγές αναφέρονται σε επιμέρους πτυχές 
της εκπαίδευσης και διακρίνονται σε αλλαγές που νομιμοποιούνται από θεσμικά 
κείμενα, αλλαγές που σχετίζονται με εμπειρικές έρευνες και πειραματισμούς και τέλος, 
αλλαγές που προέρχονται από πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών και μεμονωμένων 
σχολείων (Δακοπούλου, 2008).  

Επίσης, οι αλλαγές κατηγοριοποιούνται με κριτήρια σκοποθεσίας και εστιάζουν σε 
άξονες όπως: ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, σκοποί και στόχοι, 
σύστημα διοίκησης και διαχείρισης, επιχορήγηση και χρηματοδότηση, αναλυτικά 
προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι, επιλογή, αξιολόγηση και προαγωγή των μαθητών, 
επιλογή, αξιολόγηση και προαγωγή των εκπαιδευτικών (Δακοπούλου, 2008).  

Η άρρηκτη σχέση της αλλαγής με συγκεκριμένους σκοπούς και στόχους υποδηλώνει 
τη στενή της σχέση με τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας. Όταν οι στόχοι 
είναι μακροπρόθεσμοι, αναφέρονται σε στρατηγικό προγραμματισμό, ενώ όταν είναι 
βραχυπρόθεσμοι, σε λειτουργικό προγραμματισμό. Ο στρατηγικός προγραμματισμός 
πραγματοποιείται από τα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας, και έτσι λόγω του 
συγκεντρωτικού εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας, η οποιαδήποτε αναφορά 
στην εκπαιδευτική μονάδα ακολουθείται, αυτόματα, από τη διαπίστωση ότι τα 
περιθώρια για στρατηγικό προγραμματισμό περιορίζονται αρκετά (Κουτούζης, 2008). 

Μελέτη Περίπτωσης 

Το σχολείο στο οποίο τοποθετήθηκε φέτος ο νέος Διευθυντής είναι ένα δωδεκαθέσιο 
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Δημοτικό σχολείο, στα όρια ενός μεγάλου Δήμου, μιας οικονομικά και κοινωνικά 
υποβαθμισμένης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας. Το συγκεκριμένο σχολείο ήταν 
προσωπική επιλογή, παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή ο νέος Διευθυντής 
γνώριζε πως το σχολείο αντιμετωπίζει προβλήματα σχολικής διαρροής και 
υποεπίδοσης, αφού η πλειονότητα των μαθητών είναι αθίγγανοι και ρομά. Με την 
ανάληψη των καθηκόντων, διαπιστώθηκε, επίσης, πως υπήρχαν προβλήματα 
παραβατικότητας των μαθητών, συχνοί καβγάδες μεταξύ τους, κατεστραμμένη έως 
ανύπαρκτη υλικοτεχνική υποδομή, έλλειψη επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με την 
τοπική κοινωνία και τους γονείς των μαθητών και μια σχεδόν καθολική απαξίωση του 
συγκεκριμένου σχολείου, τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους γονείς τους. 
Μάλιστα, κάποιοι γονείς παιδιών ρομά απέφευγαν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο, δηλώνοντας πως δεν πληροί τις παιδαγωγικές προδιαγραφές, καθώς «δεν είναι 
καλό».  

Η προσωπική εμπειρία του Διευθυντή από σχολεία με ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, 
όπως αθίγγανους και ρομά, του ενίσχυσε την πεποίθηση, από την πρώτη κιόλας στιγμή, 
πως θα μπορούσαν όλοι μαζί οι εκπαιδευτικοί να αλλάξουν την εικόνα του σχολείου, 
εάν κατάφερναν να εργαστούν συλλογικά. 

Εξαιτίας της αρχικής διαπίστωσης ότι τα προβλήματα του σχολείου δε θα ήταν 
καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και από λίγα 
άτομα, επιλέχθηκε μια ολιστική προσέγγιση αλλαγής, μέσω της καλλιέργειας, 
πρωτίστως, ενός συνεργατικού πνεύματος διοίκησης. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να 
βοηθήσει το σχολείο να ανταποκρίνεται επαρκώς στις συνεχόμενες 
κοινωνικοοικονομικές αλλαγές μιας πολυμορφικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτής της 
προσέγγισης το σχολείο αντιμετωπίζεται ως ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα, όπου όλη 
η σχολική κοινότητα (Διευθυντής, Υποδιευθυντής, εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, 
φορείς) συμμετέχουν σε συλλογικές και συνεργατικές δράσεις (Χυτήρης, 2006). Όλα 
τα μέλη της σχολικής κοινότητας αισθάνονται υπεύθυνα και διαδραματίζουν ενεργό 
ρόλο στην αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η παραβατικότητα, η 
υποεπίδοση. Η ενεργοποίηση συλλογικών δράσεων αλλάζει τη σχολική κουλτούρα και 
οι μαθητές αισθάνονται υπεύθυνοι, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται συναισθηματικά 
και ψυχολογικά. Η ολιστική προσέγγιση, άλλωστε, επιβάλλει και τη στενή συνεργασία 
με εξειδικευμένους φορείς και προσωπικό (ψυχολόγους, κοινωνικές υπηρεσίες, 
λογοθεραπευτές, ειδικούς επαγγελματικού προσανατολισμού), οι οποίοι παρέχουν 
τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές την απαραίτητη υποστήριξη που 
χρειάζονται κατά την επίπονη πορεία της αλλαγής. 

Η εισαγωγή των αλλαγών, από τον Διεθυντή, επιλέχθηκε να γίνει σύμφωνα με το 
μοντέλο των τριών σταδίων του Fullan (1991). Το μοντέλο αυτό περιέχει τη φάση 
εισαγωγής, στην οποία γίνεται ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης, εντοπίζεται 
πού βρίσκεται το πρόβλημα και σηματοδοτεί, έτσι, και την έναρξη της αλλαγής. Στη 
συνέχεια ακολουθεί η φάση της εφαρμογής και τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται με 
την εσωτερίκευση, όπου η αλλαγή σταματάει πλέον να αποτελεί κάτι νέο για τη 
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σχολική μονάδα. 

Από τις πρώτες συζητήσεις του Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς φάνηκε πως όλοι 
ήταν ενήμεροι για τα προβλήματα του σχολείου, αλλά κανείς δεν έκανε κάτι, γιατί όπως 
είπαν δε γνώριζαν πώς να αλλάξουν την κατάσταση. Επίσης, όλοι ήταν πρόθυμοι να 
βοηθήσουν στην αντιστροφή του κλίματος, θεωρώντας πως αυτή η εικόνα δεν ήταν 
κάτι που τους αντιπροσώπευε και αποδέχτηκαν την πρόταση του Διευθυντή να κληθεί 
ο Σχολικός Σύμβουλος της οικείας περιφέρειας σε σχετική συζήτηση με θέμα τα 
προβλήματα του σχολείου.  

Πράγματι, τις επόμενες μέρες συγκλήθηκε Σύλλογος Διδασκόντων με την παρουσία 
του Σχολικού Συμβούλου. Αρχικά, έγινε η διάγνωση του προβλήματος και 
παρουσιάστηκε η εικόνα του σχολείου, με συγκεκριμένα περιγραφικά αλλά και 
αριθμητικά στοιχεία. Ακολούθως, τοποθετήθηκαν οι εκπαιδευτικοί, κατέθεσαν τις 
προσωπικές τους απόψεις και εξέφρασαν την επιθυμία τους για συμμετοχή σε δράσεις 
αντιμετώπισης των προβλημάτων αλλά και για σταδιακή υιοθέτηση επικοινωνιακών 
στρατηγικών διδασκαλίας, με την προϋπόθεση της στήριξής τους τόσο από τη διοίκηση 
του σχολείου όσο και από τον Σχολικό Σύμβουλο. Ο Διευθυντής του σχολείου 
διατύπωσε τη βασική προτεραιότητα όλης αυτής της προσπάθειας, που είναι η αλλαγή 
της κουλτούρας των εκπαιδευτικών, θέτοντας έτσι τον κύριο στόχο του στρατηγικού 
προγραμματισμού. Ο στόχος αυτός έγινε αποδεκτός από όλους τους εκπαιδευτικούς, 
οι οποίοι, κατόπιν, πρότειναν μια σειρά συλλογικών δράσεων και εξεύρεσης τρόπων 
ενίσχυσης θετικών συμπεριφορών των μαθητών με απώτερο στόχο τη διατήρησή τους. 
Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, συζητήθηκε ο ρόλος του Διευθυντή, του Σχολικού 
Συμβούλου και των εκπαιδευτικών. Τέλος, οριοθετήθηκε χρονικά ο προγραμματισμός 
στα τρία έτη, χρόνος αρκετός, σύμφωνα με όλους, για την επιτυχή ολοκλήρωσή του, 
αλλά και για διορθωτικές αλλαγές των δράσεων, όπου πιθανόν θα χρειάζονταν. 

Αφού συζητήθηκαν οι επιμέρους στόχοι κάθε έτους προτάθηκαν συγκεκριμένες 
δράσεις και τρόποι αξιολόγησής τους. Ως επιμέρους στόχοι, για τους εκπαιδευτικούς, 
ορίστηκαν οι εξής: 

• Να βελτιώσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις σε σχέση με το εκπαιδευτικό και 
παιδαγωγικό τους έργο, έτσι ώστε μέσα από ομαδοσυνεργατικές παρεμβάσεις να 
αναδείξουν τους μαθητές ως πρωταγωνιστές στην τάξη. 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. 
• Να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες 
• Να έχουν θετική στάση στις διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες μαθητών. 

Οι σχετικές δράσεις που προτάθηκαν ήταν οι εξής: 

• Ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα την επιστημονική τεκμηρίωση της απαιτούμενης 
αλλαγής στο σχολείο. 

• Σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέματα όπως νέες διδακτικές μέθοδοι, η 
επίδοση και ο έλεγχος της προόδου των μαθητών, επικοινωνιακές τεχνικές 
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προσέγγισης ιδιαίτερων πολιτισμικών ομάδων.  
• Πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων με επίκεντρο τις πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες των αθίγγανων και των ρομά. 
• Δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών για ενδοσχολικές παρουσιάσεις με θέματα όπως 

η διαχείριση των απουσιών και οι επικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών σε 
σχέση με τους μαθητές και τους γονείς. 

• Πραγματοποίηση στον χώρο του σχολείου βιωματικών εργαστηρίων στα οποία 
μπορούν να και οι γονείς των μαθητών. 

• Δημιουργία ομάδων μαθητών οι οποίοι θα ελέγχουν και θα καταγράφουν πιθανές 
ζημιές στην υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. 

• Δράσεις που θα έχουν ως κύριο στόχο το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία, 
ώστε να βελτιωθούν οι σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης ανάμεσα στο 
σύγχρονο σχολείο, την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. 

• Επιπλέον δράσεις που θα καλλιεργούν περισσότερο μια άδολη, αγαστή και αρμονική 
συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας καθώς αποτελούν 
πρόκριμα ενός επιτυχημένου σχολείου. Αναντίρρητα, ισχυρή παράμετρο μιας 
παρεχόμενης ποιοτικής αποτελεσματικής εκπαίδευσης αποτελεί, σε κρίσιμο βαθμό, η 
αγαστή συνεργασία, με κοινούς σκοπούς και στόχους, του σχολείου και της 
οικογένειας. 

Ο ρόλος της σχολικής μονάδας στις αλλαγές 

Ο γόνιμος διάλογος, που διαμείφθηκε στον χώρο του σχολείου, ανέδειξε, τελικά, τον 
σημαντικό, κρίσιμο ρόλο της σχολικής μονάδα, η οποία, παρότι λειτουργεί μέσα σε ένα 
ασφυκτικά συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, στο πλαίσιο ενός κεντρικού 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού από το Υπουργείο Παιδείας, έχει κάποια περιθώρια 
σχετικής αυτονομίας. Η σχέση του σχολείου με την εκπαιδευτική πολιτική κινείται, 
κυρίως, σε δύο άξονες, στην κριτική διαμόρφωση και υποδοχή της κεντρικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και στην διαμόρφωση μιας «εσωτερικής» εκπαιδευτικής 
πολιτικής (Μαυρογιώργος, 2008). 

Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί συντάχθηκαν με τη 
γνώμη του Σχολικού Συμβούλου πως το σχολείο μπορεί να είναι φορέας παραγωγής 
και υλοποίησης παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών στις οποίες οι ίδιοι 
θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα περιθώρια αυτονομίας των εκπαιδευτικών, έστω 
και συμβολικά, εκφράζονται όταν μπαίνουν στην αίθουσα διδασκαλίας για να 
ασκήσουν το παιδαγωγικό, διδακτικό και εκπαιδευτικό τους έργο (Μαυρογιώργος, 
2008). Με αυτό ως δεδομένο, είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι η εκπαιδευτική μονάδα 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων, τα οποία 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών του σχολείου και στην υλοποίηση του 
οράματος του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών. Άλλωστε, το σχολείο σήμερα 
απαιτείται να είναι ευέλικτο και προσαρμόσιμο στις αλλαγές. Η εισαγωγή και η 
επιτυχημένη διαχείριση αλλαγών, που συνυπάρχει με την αναζήτηση της ποιότητας, 
της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης της εκπαίδευσης, αναδεικνύεται ιδιαίτερης 
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σημασίας για τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για 
την άσκηση επιτυχημένης και αποτελεσματικής εκπαιδευτικής διοίκησης.  

Σύμφωνα με τους Πασιαρδή & Πασιαρδή (2000), επειδή τα σχολεία διαφέρουν στη 
σύσταση του μαθητικού τους δυναμικού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
διαφορετικές ανάγκες στους μαθητές, ο Διευθυντής και το διδακτικό προσωπικό πρέπει 
να βρουν τρόπους να προγραμματίσουν κατάλληλα και να εφαρμόσουν το καλύτερο 
δυνατό σχέδιο βελτίωσης για το σχολείο τους, δίνοντας έτσι στη σχολική μονάδα ίσως 
τον σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία της αλλαγής. Έτσι, σήμερα, μπορεί να 
υποστηριχτεί ότι και στη χώρα μας, έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε 
η εκπαιδευτική μονάδα να έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, να 
κατανείμει πόρους και να αξιολογήσει ιδιαίτερα θέματα, που αφορούν στην 
εκπαιδευτική της λειτουργία μέσα σε ένα πλαίσιο σχετικής αυτονομίας 
(Μαυρογιώργος, 2008).  

Σύμφωνα με τον Κουτούζη (2008), η εκπαιδευτική μονάδα από παθητικός δέκτης της 
πολιτικής του υπουργού, που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, μετατρέπεται σταδιακά σε 
έναν φορέα που υποδέχεται κριτικά και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, προκειμένου να 
προσαρμόσει την πολιτική αυτή στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της. Πεδία τέτοιας 
παρέμβασης είναι η σχολική επίδοση των μαθητών, η διαχείριση της 
διαφορετικότητας, η παραβατικότητα, οι νέες τεχνολογίες, η επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών και η καινοτομία. 

Όπως φαίνεται και από τις δράσεις που προτάθηκαν στην παρούσα μελέτη περίπτωσης, 
οι διαστάσεις της εκπαιδευτικής μονάδας, στις οποίες πρέπει να εστιάσουν οι αλλαγές 
που θα επιχειρηθούν, είναι οι διδακτικές μέθοδοι, η οργάνωση της διδασκαλίας και 
μάθησης, ο τρόπος προσέγγισης των μαθητών, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι 
σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Ένα αποτελεσματικό σχολείο, σύμφωνα 
με τους Sergionanni και Starratt (1998), χρησιμοποιεί σύγχρονες μαθητοκεντρικές 
διδακτικές μεθόδους, παρέχει πλούσια ακαδημαϊκά προγράμματα και οδηγίες που 
προωθούν τη μάθηση, έχει θετικό σχολικό κλίμα, ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση, 
ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του προσωπικού, ενθαρρύνει τη δημιουργική επίλυση 
προβλημάτων και συνεργάζεται αρμονικά με τους γονείς και την κοινότητα.  

Γενικά, η συμπεριφορά των μαθητών, η επικοινωνία και η αγαστή συνεργασία μεταξύ 
των δύο συμβατών χώρων με κοινούς σκοπούς και στόχους, του σχολείου και της 
οικογένειας, η οικοδόμηση θετικού κλίματος στο σχολείο, καθώς και η συνεργασία του 
σχολείου με τοπικούς πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς, συνιστούν καίριες 
παιδαγωγικές και επιστημονικές παρεμβάσεις. Τέλος, η πρωτοβουλία για ανάληψη 
κοινών δράσεων από όλα τα μέλη της ευρύτερης σχολικής κοινότητας για εξάλειψη 
φαινομένων βίας και εκφοβισμού αλλά και μείωσης της καθημερινής εξόντωσης και 
εξουθένωσης των μαθητών, εξαιτίας των επιβαρημένων σχολικών απαιτήσεων πρέπει 
να αποτελούν σημαντική στόχευση ενός σύγχρονου σχολείου. 

Ο ρόλος του Διευθυντή  
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Η διοίκηση στην εκπαίδευση νοείται μόνο, όταν υπάρχουν περιθώρια αυτονομίας, 
όταν, δηλαδή, το θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό σύστημα δε χαρακτηρίζεται από 
«υπερσυγκεντρωτισμό», αλλά δίνει στην εκπαιδευτική μονάδα, άρα και στον 
Διευθυντή, περιθώρια μιας σχετικής αυτονομίας (Κουτούζης, 1999). 

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, ο ρόλος του Διευθυντή ήταν περισσότερο γραφειοκρατικός 
και διεκπεραιωτικός. Ο ίδιος περιορίζονταν στο να «επιτύχει» το έργο του μέσα από 
αυτές τις διαδικασίες, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να πάρει σημαντικές 
αποφάσεις. Παρότι ο ρόλος του Διευθυντή έχει σήμερα μάλλον αλλάξει, οι 
περισσότεροι Διευθυντές συνεχίζουν να αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως 
γραφειοκρατικό και διεκπεραιωτικό. Η σημερινή, όμως, ανάγκη της κοινωνίας για ένα 
περισσότερο αποτελεσματικό και ποιοτικό σχολείο έχει οδηγήσει αναπόφευκτα στο να 
αλλάξουν τα περιθώρια αυτονομίας των σχολικών μονάδων και συνακόλουθα και των 
Διευθυντών. 

Ήδη, τις τελευταίες δεκαετίες, η σχολική κουλτούρα έχει απασχολήσει πολλούς 
ερευνητές και κοινωνιολόγους, δεδομένου ότι μια υγιής σχολική κουλτούρα σχετίζεται 
έντονα με την επίδοση, την απόδοση και τα κίνητρα των μαθητών, με τη διαμόρφωση 
του χαρακτήρα της μονάδας και του τρόπου σκέψης των ανθρώπων της αλλά ακόμα 
και με την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ικανοποίηση των 
δασκάλων (Μαστρογιάννης, 2010). 

Ο Διευθυντής, σήμερα, όπως φάνηκε και στην παρούσα μελέτη περίπτωσης, μπορεί να 
στοχεύει στη διαμόρφωση κατάλληλης αξιακής, εν γένει, κουλτούρας της σχολικής 
μονάδας. Μπορεί να επηρεάσει και να εμπνεύσει, μέσα από το δικό του όραμα, τους 
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες ικανότητες του 
κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά, μέσω ενός συνεργατικού μοντέλου διοίκησης, να 
επιτύχει ένα περισσότερο ποιοτικό και αποτελεσματικό σχολείο. Ο Διευθυντής, 
σήμερα, είναι αυτός που μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της 
μονάδας, να καθορίσει στόχους και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου 
και οργανώνοντας την υλικοτεχνική του υποδομή να επηρεάσει έμμεσα τη μάθηση. 
Αυτός είναι ο συντονιστής και εμψυχωτής του σχολείου. Υιοθετώντας ένα 
δημοκρατικό στυλ διοίκησης μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός θετικού 
κλίματος με πνεύμα συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και υποστήριξης. Το θετικό αυτό 
κλίμα επηρεάζει τα παιδιά, τα οποία αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια ομάδα που μπορεί 
να τα εμψυχώσει και να τα υποστηρίξει οποιαδήποτε στιγμή. 

Άλλωστε, η αλλαγή του ρόλου του Διευθυντή από απλού διεκπεραιωτή σε ηγετική 
μορφή στο σχολείο φαίνεται να υποστηρίζεται, τουλάχιστον «στα χαρτιά», και επίσημα 
από την πολιτεία. «Ο Διευθυντής του σχολείου καθίσταται ο ηγέτης, ο εμψυχωτής και 
ο διευκολυντής των αλλαγών στη σχολική του μονάδα. Έχει ευθύνη για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου επίδοσης και καλής συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο σε 
εκπαιδευτικό επίπεδο και για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σε διοικητικό 
επίπεδο» (ΥΠΕΠΘ, 2011). 
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Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η ανάδειξη του ρόλου που έχει σήμερα η 
σχολική μονάδα στην άσκηση «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά και η 
μελέτη του ρόλου που έχει ο Διευθυντής στη διαδικασία αυτή.  

Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης ενός Δημοτικού Σχολείου, στο οποίο παρατηρούνται 
φαινόμενα σχολικής διαρροής και υποεπίδοσης, αναδεικνύεται ο ρόλος της σχολικής 
μονάδας η οποία, σήμερα, έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, και να 
υποστηρίξει αποτελεσματικά αλλαγές κινούμενη σε ένα πλαίσιο σχετικής αυτονομίας. 

Κάθε σχολείο διαθέτει την κουλτούρα του, την οποία πρέπει να προσπαθεί να αλλάξει 
και να βελτιώσει, αν και απαιτούνται δυνατές και επίμονες προσπάθειες. Για να 
δημιουργηθεί, βέβαια, μια νέα κουλτούρα αλλαγής, οι σχολικοί ηγέτες πρέπει να 
επικεντρωθούν και να εστιάσουν σε έναν γενικό οργανωτικό μετασχηματισμό, ο οποίος 
θα περιλαμβάνει πολλές επιτυχείς πρακτικές και συνιστώσες της θετικής κουλτούρας. 

Ο Διευθυντής στοχεύοντας στην υιοθέτηση κατάλληλης κουλτούρας στο σχολείο αυτό, 
μέσα από δημοκρατικές και συνεργατικές διαδικασίες, εμπνέει τους εκπαιδευτικούς 
και οδηγεί τη σχολική μονάδα σε αλλαγές οι οποίες επιβάλλονται προκειμένου να 
αντιστραφεί η εικόνα του σχολείου τους. Με τη σύμφωνη γνώμη των εκπαιδευτικών 
του σχολείου επιχειρούνται αλλαγές στις διδακτικές μεθόδους, στην οργάνωση της 
διδασκαλίας, στον τρόπο προσέγγισης των μαθητών αλλά και στις σχέσεις του 
σχολείου με την τοπική κοινωνία.  

Τελικά, οι αξίες των μελών ενός σχολικού οργανισμού, που συναρτώνται άμεσα με τα 
μοντέλα σχολικής κουλτούρας, αποτελούν βασικό παράγοντα βελτίωσης και 
συμβάλλουν στα ποσοστά αποτελεσματικότητας του σύγχρονου Σχολείου. Η 
ταξινόμησή τους μπορεί να εντοπίσει τυχόν νοσηρές καταστάσεις αλλά και δυνατά 
σημεία της μονάδας, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν και να προκριθούν γρήγορες και 
καίριες τεχνικές και διαδικασίες αντιμετώπισης και ενίσχυσής τους, αντίστοιχα 
(Κιούση, 2009; 2008).  
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Σχολική κουλτούρα, επαγγελματική ταυτότητα και ανάπτυξη 
του σύγχρονου Έλληνα εκπαιδευτικού 

Παπαγεωργίου Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, kalpapageorgiou@gmail.com 

Περίληψη 

Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις σε ποικίλους τομείς, πολι-
τικής, κοινωνικής, οικονομικής και κοινωνικής φύσεως. Η εκπαίδευση, ως θεμελιώδες 
κομμάτι της κοινωνίας δεν μπορεί να είναι αμέτοχη των εξελίξεων αυτών. Οι συνεχώς 
αυξανόμενες επιστημονικές έρευνες που αφορούν σε εκπαιδευτικά θέματα, η κριτική 
θεώρηση των πραγμάτων, η επιστημονική αναζήτηση, η αμφισβήτηση κυρίαρχων α-
ντιλήψεων, η διαμόρφωση δυναμικών σχέσεων του διδάσκοντος και του διδασκόμενου 
με τη μάθηση, η αναζήτηση νέων δρόμων εξέλιξης για τους εκπαιδευτικούς, όλα αυτά 
αποτελούν μια νέα και εξόχως ενδιαφέρουσα πραγματικότητα. Ο εκπαιδευτικός ως βα-
σικό στοιχείο αυτών των αλλαγών καλείται να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να 
οδηγήσει τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθεί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει συζη-
τηθεί πολύ η σημασία της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ως παράγο-
ντα διαμόρφωσης της σχολικής κουλτούρας, ανάπτυξης και αλλαγής του εκπαιδευτι-
κού συστήματος στο σύνολό του. Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, στην πα-
ρούσα εργασία επιχειρείται να παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες διαμόρφωσης της ε-
παγγελματικής ταυτότητας του σύγχρονου Έλληνα εκπαιδευτικού, οι τακτικές αποτε-
λεσματικότητας και βελτίωσης της σχολικής κουλτούρας και τέλος να παρουσιαστούν 
οι τρόποι επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολική κουλτούρα, επαγγελματική ταυτότητα, επαγγελματική ανά-
πτυξη. 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι 
με συνεχείς αλλαγές, η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει έναν σύνθετο ρόλο. Από 
τη μια πλευρά πρέπει να φροντίζει για τη συνέχεια και συντήρηση των παραδόσεων 
της κοινωνίας και από την άλλη να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εφόδια που να τους 
επιτρέπει να ενταχθούν με τον καλύτερο, γι’ αυτούς τρόπο σε μια συνεχώς μεταβαλλό-
μενη κοινωνία (Neave, 2001). 

Επρόκειτο για ένα απαιτητικό ρόλο που για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτόν η 
εκπαιδευτική διαδικασία έχει ανάγκη από κατάλληλο εκπαιδευτικό δυναμικό που σύμ-
φωνα με τον Παπακωνσταντίνου (2000) είναι ο βασικότερος παράγοντας εξασφάλισης 
παρεχόμενης ποιοτικής εκπαίδευσης. Όμως, η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι απο-
τέλεσμα μιας μακροχρόνιας πορείας κατά τη διάρκεια της οποίας διαμορφώνεται η ε-
παγγελματική τους ταυτότητα.  
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Η παρούσα εργασία συνιστά μια προσπάθεια προσέγγισης της επαγγελματικής ταυτό-
τητας των εκπαιδευτικών μέσα από την παρουσίαση συνθηκών και διαδικασιών που 
την προσδιορίζουν. Παρουσιάζει τους παράγοντες διαμόρφωσης της σχολικής κουλ-
τούρας και αναφέρεται στους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  

Επαγγελματική ταυτότητα εκπαιδευτικών 

Η έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας σχετίζεται με τις αντιλήψεις και τις σκέψεις 
των εκπαιδευτικών σχετικά με το επάγγελμά τους. Οι σκέψεις και οι αντιλήψεις αυτές 
λειτουργούν καθοριστικά στον τρόπο διδασκαλίας τους αλλά και εξέλιξής τους, καθώς 
και στον τρόπο που οι ίδιοι εξελίσσονται και στέκονται απέναντι στις αλλαγές (Chong 
& Low, 2009; Knowles, 1992).  

Η επαγγελματική ταυτότητα ορίζεται ως ένα σύνολο πληροφοριών σχετικών με το ά-
τομο και το επάγγελμά του. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στα επαγγελματικά 
προσόντα του, όπως είναι οι σπουδές, η επαγγελματική πείρα καθώς και οι τυχών ε-
παγγελματικές «ποινές». Η επαγγελματική ταυτότητα είναι τμήμα της συνολικής ταυ-
τότητας του ανθρώπου. Η διαμόρφωσή της, σύμφωνα με την Πρόταση Ψηφίσματος 
Ε.Κ., 2008/2172, επηρεάζεται από τους εξής παράγοντες: α) την εκλογή του επαγγέλ-
ματος, β) τις σπουδές και γ) την επαγγελματική πείρα και επαγγελματική κινητικότητα 
(Γκίνης, 2009). 

Καθένας έχει τη δική του προσωπική ταυτότητα, αποτέλεσμα των αντιλήψεων που έ-
χουμε για τον εαυτό του. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του, διαμορφώνεται η 
προσωπικότητα του ατόμου μέσα από διάφορες αλληλεπιδράσεις και εξελίσσεται σε 
όλη τη διάρκειά της. Ένα σύνολο από συνειδητούς και ασυνείδητους παράγοντες, δια-
μορφώνουν την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών. 

Διαμόρφωση επαγγελματικής ταυτότητας εκπαιδευτικού  

Οι συνεχόμενες αλλαγές που παρατηρούνται σε παγκόσμια κλίμακα διαμορφώνουν συ-
νεχώς νέες συνθήκες εγείροντας προσδοκίες και απέναντι στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Αυτό θέτει τον εκπαιδευτικό σε μια διαδικασία ανάληψης νέων ρόλων ώστε να είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Καλείται να επαναπροσδιορίσει τον 
ρόλο του και να διαμορφώσει μια ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα, καθώς αυτή απο-
τελεί ένα καθοριστικό στοιχείο παρουσίας του εκπαιδευτικού στο χώρο εργασίας του 
(Φωτοπούλου, 2013). Η επαγγελματική ταυτότητα ενός εκπαιδευτικού είναι αυτή που 
τον ξεχωρίζει από οποιονδήποτε άλλο συνάδελφό του, όπως άλλωστε συμβαίνει με την 
αστυνομική μας ταυτότητα. Η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαι-
δευτικού, ξεκινά από την ηλικία περίπου των 5 ετών, από την πρώτη του επαφή με το 
σχολείο ως μαθητής, και ολοκληρώνεται με την αφυπηρέτησή του (Μαυρογιώργος, 
2005). Κατά τη διάρκεια αυτή, περνά από διάφορα στάδια, όπως του μαθητή, του φοι-
τητή, του επαγγελματία, το καθένα από τα οποία αποτελεί σκαλοπάτι για το επόμενο.  
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 Τα στοιχεία που συνθέτουν τον επαγγελματικό εαυτό του εκπαιδευτικού, κατά τον 
Ματσαγγούρα (2005) αναφέρονται στο σύνολο των γνώσεων, αντιλήψεων, πεποιθή-
σεων, αξιών, συναισθημάτων, προτεραιοτήτων, δεξιοτήτων, που τον διακρίνουν στην 
διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας. Προκειμένου να τιθασεύσουμε αυτό το ευρύ 
σύνολο παραγόντων, θα επιχειρήσουμε μια άτυπη ομαδοποίησή του στηριζόμενη στις 
φάσεις διαμόρφωσης της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών.  

Μπορούμε να διακρίνουμε την πορεία αυτή σε τέσσερις περιόδους όπως προτάθηκε 
από τον Μαυρογιώργο (2005): 
α)  Σχολική ηλικία μέχρι το διορισμό. 
β)  Επαγγελματική ενσωμάτωση. 
γ)  Υπόλοιπη θητεία μέχρι την αφυπηρέτηση. 
δ)  Προσωπική ανάπτυξη και πορεία αυτογνωσίας. 

Ο κάθε εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο αυτών των φάσεων, σμιλεύει την επαγγελματική 
του ταυτότητα με την συνέργεια παραγόντων, όπως η άτυπη «μαθητεία» στο επάγ-
γελμα (η μαθητική ζωή του εκπαιδευτικού), η βασική εκπαίδευση, η διαδικασία διορι-
σμού, η υποδοχή του νεοδιόριστου στο σχολείο, η κουλτούρα του σχολείου, το στυλ 
άσκησης του διευθυντικού έργου και οι διάφορες επιμορφώσεις, στοιχεία που θα πα-
ρουσιαστούν αναλυτικά στη συνέχεια. Επίσης είναι αποφασιστικής σημασίας και το 
εκάστοτε επίπεδο προσωπικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, ως τρόπος εκφοράς μιας 
πορείας αυτοολοκλήρωσης και αυτογνωσίας. Η εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε όλη 
αυτή την πορεία, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην εξέλιξή του. 

Σχολική κουλτούρα 

Ως κουλτούρα σε έναν σχολικό οργανισμό, θα χαρακτηρίζαμε την περιρρέουσα ατμό-
σφαιρα ενός εκπαιδευτηρίου που σχετίζεται τόσο με τον χώρο (καθαριότητα, αισθη-
τική, κ.τ.λ) όσο και με το ανθρώπινο δυναμικό, διαμορφώνοντας ένα κοινό πλαίσιο 
αναφοράς που συνδέει τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτό το χώρο, προσδιορί-
ζοντας τον τρόπο που λειτουργούν (Μπουραντάς, 2003). Η κουλτούρα είναι αυτή που 
διαμορφώνει την ατμόσφαιρα, το κλίμα, με τέτοιο τρόπο που να καθορίζει την επικοι-
νωνία – συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και άρα τη συμμετοχή τους στην 
παραγωγή έργου (Σαΐτης, 2001). 

Η κουλτούρα ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, σύμφωνα με τους Αθανασούλα– Ρέππα, 
Ανθοπούλου, Κατσουλάκη, και Μαυρογιώργο (1999), είναι ένας συνδυασμός εξωτε-
ρικών και εσωτερικών χαρακτηριστικών αυτού. Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά σχετί-
ζονται με την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου ενώ τα εσωτερικά χαρακτηριστικά 
αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις. Η επίδοση και η συμπεριφορά των ατόμων που ερ-
γάζονται στον οργανισμό επηρεάζεται από την κουλτούρα αυτού αλλά και οι ίδιοι «κα-
ταθέτοντας» την προσωπική τους κουλτούρα συμπράττουν στη διαμόρφωση της κουλ-
τούρας του οργανισμού (Ανθοπούλου, 1999) . Στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικό-
τητας, ο εκπαιδευτικός λόγω των πολλών μετακινήσεών του ανά την επικράτεια 
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έρχεται σε επαφή με πλήθος κουλτούρων με αποτέλεσμα να εμπλουτίζει την επαγγελ-
ματική του ταυτότητα (Γκίνης, 2009). 

Ένας βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της κουλτούρας στη σχολική μονάδα είναι η 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (Ρες, 2005) η οποία σχετίζεται με την εξωτερική 
και εσωτερική διάσταση της κουλτούρας. Η εξωτερική διάσταση της κουλτούρας α-
φορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδομή ενώ η εσωτερική την 
ανάδειξη ανθρώπινων σχέσεων και τη θέση του διευθυντή (Ρες, 2005). Η αποτελεσμα-
τικότητα του σχολείου, η διαμόρφωση ενός πνεύματος συνεργασίας και συνεργατικό-
τητας σχετίζεται με την κουλτούρα της σχολικής μονάδας και συμβάλλει στην βελτί-
ωση αυτής (Χριστοφίδου, 2011). 

Ρόλος του ηγέτη στη διαμόρφωση κουλτούρας 

Σύμφωνα με την Κονταξή (2008), ηγέτης είναι «το άτομο που ενεργεί ως φάρος, καθο-
δηγώντας τους εκπαιδευτικούς σε ένα κοινό όραμα ή στόχο προς όφελος των μαθη-
τών». Ο Κουτούζης (1999) υποστηρίζει ότι ηγεσία είναι μια διαδικασία στο πλαίσιο 
της οποίας ένα άτομο επηρεάζει τη συμπεριφορά άλλων ατόμων με βασικό σκοπό να 
πετύχει κάποιους στόχους που έχει θέσει.  

Ο ηγέτης εντάσσει στους κόλπους του σχολείου τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω του, 
εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα, προχωρά σε δράσεις με τη συμμετοχή εκπαιδευ-
τικών, γονέων και τοπικής κοινωνίας, προωθεί το μαθητικό δυναμικό δημιουργώντας 
ένα κλίμα συνεργασίας αλλά και υψηλές προσδοκίες σε μαθητές, εκπαιδευτικούς , γο-
νείς και τοπική κοινωνία (Κονταξή, 2008).  

Ο ηγέτης είναι αυτός που έχει γίνει αποδεκτός από τους υφισταμένους του, αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση, και ασκεί επιρροή λόγω της προσωπικότητάς του και όχι 
απαραίτητα της θέσης του. Η ηγεσία δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη διοίκηση. Η η-
γεσία είναι έμπνευση, ταλέντο ενώ η άσκηση διοίκησης αποτελεί μια διαδικασία εκμά-
θησης. Η διοίκηση αποτελείται από ένα σύστημα επιστημονικών κανόνων οι οποίοι 
είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν ενώ η ηγεσία είναι τέχνη.  

Οι ικανότητες τόσο οι ηγετικές όσο και οι διοικητικές είναι απαραίτητες για έναν ορ-
γανισμό και μάλιστα όταν αυτές συμπίπτουν σε ένα και το αυτό πρόσωπο (Φαναριώ-
της, 1999, σελ. 234-238 που δεν είναι άλλο από τον διευθυντή που αποτελεί την κινη-
τήρια δύναμη του οργανισμού.  

Ρόλος του διευθυντή στη διαμόρφωση κουλτούρας 

Η διαμόρφωση της κουλτούρας αποτελεί βασικό στόχο ενός διευθυντή αλλά και ο ρό-
λος που διαδραματίζει ο ίδιος στη διαμόρφωσή της είναι εξίσου σημαντικός. (Πα-
σιαρδή, 2008). Ο διευθυντής κατανοεί την υπάρχουσα κουλτούρα, τον ενδιαφέρει η 
σταθερότητα της σχολικής μονάδας ενώ ταυτόχρονα προωθεί αλλαγές χρήσιμες στην 
τοπική κοινωνία. Επίσης, βρίσκεται σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς της σχολι-
κής μονάδας, τους γονείς και την τοπική κοινωνία εκφράζοντας την ικανοποίησή του 
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για τις επιτυχίες του σχολείου (Κυθραιώτης, 2006). Ο διευθυντής έχει ένα δικό του 
όραμα και ένα σύστημα εργασίας, με ανάληψη ευθυνών - εξουσιών από τους περισσό-
τερους εμπλεκόμενους στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Σύμφωνα με τον Τσάφο (2006) 
ο διευθυντής του σχολείου παίζει σημαντικό ρόλο «στη δημιουργία αναστοχαστικής 
πρακτικής για τη διδασκαλία και στη διαμόρφωση ενός συνεργατικού κλίματος στο 
σχολείο», ενώ οι Everard και Morris (1999) υποστηρίζουν ότι οι διευθυντές διαμορφώ-
νουν το αξιακό σύστημα του σχολείου.  

Ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση κουλτούρας 

Οι αξίες, στάσεις, πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών καθορίζουν τη συμπεριφορά τους 
στο σχολικό χώρο και παίζουν σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή καινοτόμων δρά-
σεων, την εφαρμογή κατάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων, για την επαγγελματική τους 
ανάπτυξη και στη γενικότερη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Όλα τα παραπάνω συ-
ντελούν στο ρόλο που διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί στη διαμόρφωση της σχολικής 
κουλτούρας (Θεριανός, 2006).  

Η βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα του 
διευθυντή που συμβάλλει και στην διαμόρφωση της κουλτούρας της σχολικής μονά-
δας. Ο ρόλος του οφείλει να είναι υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός, να φροντίζει για την 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να καθοδηγεί και να υποστηρίζει (Κατσουλάκης, 
1999).  

Κουλτούρα και διαχείριση της τάξης, κουλτούρα και διαχείριση διδασκαλίας-
μάθησης 

Η σχολική κουλτούρα καθώς και η κουλτούρα της τάξης έχουν σημαντική επίδραση 
στις επιδόσεις των μαθητών, όπως υποστηρίζουν οι Κυθραιώτης (2006) και Πασιαρδής 
(2006). Τον ρόλο που διαδραματίζει η σχολική κουλτούρα στη διαχείριση της τάξης 
και της διδασκαλίας – μάθησης αναφέρει ο Θεριανός (2006). Διακρίνει τρεις μορφές.  

Σύμφωνα με το μοντέλο του ατομισμού δεν υπάρχει καμία επικοινωνία του εκπαιδευ-
τικού με τους συναδέλφους του και άρα καμία ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δια-
χείριση της τάξης και τη διδασκαλία – μάθηση. Κατά το μοντέλο της κουλτούρας τε-
χνητής συνεργασίας, οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να είναι σε συνεργασία χωρίς συ-
νεργατική κουλτούρα. Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική προώθηση της έννοιας της διαχεί-
ρισης της τάξης και καμία συζήτηση καινοτομιών. 

Κατά το μοντέλο της συνεργατικής κουλτούρας (γνήσιας συνεργασίας), δεν υπάρχει 
μόνο ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα αλλά η συνεργασία 
καταλήγει να είναι συλλογικός στοχασμός και αναστοχασμός (Θεριανός, 2005). Η συ-
νεργατική κουλτούρα θεωρείται βασικό στοιχείο ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και της 
σχολικής αποτελεσματικότητας αν και στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας οι 
σχετικές έρευνες δείχνουν ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός είναι μάλλον ανταγωνιστικός 
(Ανθοπούλου, 1999).  
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Η κουλτούρα σχολικής αποτελεσματικότητας ενισχύεται από τη συμμετοχή των γο-
νέων και την ανάληψη καινοτόμων δράσεων από τους εκπαιδευτικούς με στόχο την 
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και δημιουργικότητας των μαθητών (Χατζηπαναγιώτου, 
2001).  

Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα με τη βασική του εκ-
παίδευση, την εμπειρία του στο σχολείο ως νεοδιόριστου και την επαγγελματική του 
πορεία, σύμφωνα με το Μαυρογιώργο (1999) οπ. αναφ. στο Αθανασούλα- Ρέππα & 
συν. (1999). Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν 
αναφέρεται στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη παρά ότι είναι μια μακρά περιπέτεια που 
κρατάει από την ηλικία των 5 ετών περίπου ως την αφυπηρέτηση. Σύμφωνα με τους 
Hargreaves και Fullan (1995), η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αφορά 
σε ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, στην προσαρμογή τους στο κοινωνικό και ερ-
γασιακό περιβάλλον και τελικά στην αυτογνωσία. 

Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο, οπ. αναφ. στο Μπαγάκης (2003), η αναβάθμιση της 
επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού προέρχεται μέσα από τη βασική του 
εκπαίδευση, την επιμόρφωση που θα πάρει και εν τέλει την επαγγελματική του ανά-
πτυξη. Όλα τα προηγούμενα, προσθέτοντας και τον κοινωνικό του ρόλο, προσδιορί-
ζουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της ε-
παγγελματικής ανάπτυξής του (Μπαγάκης 2003). 

Οι εκπαιδευτικοί, κουβαλώντας το σύνολο των διαφορών τους, καθώς δεν αποτελούν 
μια ομοιογενής ομάδα, αποτελούν ένα σύνολο εργαζομένων με ιδιαίτερα σημαντική 
συμβολή στη λειτουργία της εκπαίδευσης. Εργάζονται μέσα σε ένα πλαίσιο σχετικής 
αυτονομίας και αποτελούν ενεργά υποκείμενα της επαγγελματικής τους ανάπτυξης αν 
και αυτή πραγματώνεται ανάμεσα σε κοινωνικές και θεσμικές δεσμεύσεις καθώς αντι-
μετωπίζονται και ως αντικείμενα ελέγχου (Μαυρογιώργος, 1999). 

Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη 

Ο Μαυρογιώργος (2007) ισχυρίζεται ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών είναι, κύρια, θέμα προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων. Είναι αδιανόητο στις μέρες μας η επιμόρφωση να μην είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τον εκπαιδευτικό και την πορεία του στην εκπαίδευση. 

Την σπουδαιότητα της επιμόρφωσης αναδεικνύουν πολλοί δείκτες (Αθανασούλα – Ρέ-
ππα &. συν., 1999, ; Κουτούζης, 1999). Για τον εργαζόμενο αλλά και για την εξέλιξη 
του οργανισμού η επιμόρφωση αποτελεί επένδυση καθώς η βασική εκπαίδευση από 
μόνη της δεν είναι σε θέση να καλύψει πεδία που συνεχώς εξελίσσονται. Όλα αυτά 
επηρεάζουν τη διδακτική μεθοδολογία και τις παιδαγωγικές σχέσεις που αναπτύσσο-
νται σε μια τάξη. Θα αναφερθούμε, επίσης στις αλλαγές στα σχολικά βιβλία, στα 
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αναλυτικά προγράμματα, στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, παράγοντες 
που καθιστούν απαραίτητη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Βασικός σκοπός της επιμόρφωσης είναι η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των ακαδημα-
ϊκών – τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών- γνώσεων, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων 
των εκπαιδευτικών κατά την επαγγελματική τους πορεία. Με κανένα τρόπο η επιμόρ-
φωση δεν πρέπει να αφορά «συμμόρφωση» του εκπαιδευτικού και μετατροπή του σε 
παθητικό δέκτη και εφαρμοστή εκπαιδευτικών αλλαγών, που συνδέονται κάθε φορά με 
την εξυπηρέτηση αναγκών του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος (Αθανασούλα 
– Ρέππα & συν, 1999). 

Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προϋ-
ποθέτει:  
α.  Άρτια οργάνωση προκειμένου να αναδειχθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαι-

δευτικών.  
β.  Αποφάσεις σχετικά με τις θεματικές επιμορφωτικών προγραμμάτων, την ιεράρχηση 

αναγκών, την κατανομή τους σε όλα τα επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό).  
γ.  Φορείς οργάνωσης, υλοποίησης και εκτέλεσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

(Αθανασούλα Ρέππα & συν., 1999). 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα προαναφερθέντα μια επιμορφωτική πολιτική πρέπει να 
παρέχει στους εκπαιδευτικούς κίνητρα και υποστήριξη για επιμόρφωση. Επίσης, να 
είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα δίκτυο επιμορφωτικών δραστηριοτήτων με ενεργή 
εμπλοκή των εκπαιδευτικών. Ακόμη, να προωθεί την επαγγελματική νοοτροπία της 
αλλαγής στους όρους διδασκαλία, μάθηση, κ.τ.λ ως αναπόσπαστο μέρος του σχολικής 
πραγματικότητας. Η επιμορφωτική πολιτική πρέπει να σχεδιάζεται συμπληρωματικά 
και με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και να λειτουργεί προσθετικά με άλλα μέ-
τρα που αφορούν στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

«Υποστήριξη» του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού και επαγγελματική ανάπτυξη 
– θεσμός του μέντορα 

Στη χώρα μας παρουσιάζεται έλλειψη μηχανισμού υποστήριξης του νεοδιοριζόμενου 
εκπαιδευτικού. Κατά τον Μαυρογιώργο (1992) θέματα όπως η ανεπάρκεια βασικής 
εκπαίδευσης, η μακροχρόνια αποχή (ανεργία) από το επάγγελμα, η ανυπαρξία κάποιου 
προγράμματος υποδοχής, ωθούν βίαια τον νεοδιοριζόμενο εκπαιδευτικό από το ρόλο 
του μαθητή στο ρόλο του διδάσκοντα. 

Το «κλίμα» μιας σχολικής μονάδας και οι διδακτικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτή, λειτουργούν καταλυτικά στη στάση και περαι-
τέρω εξέλιξη του νεοδιοριζόμενου (Αθανασούλα- Ρέππα & συν., 1999). Παρόλα αυτά 
διαπιστώνεται απουσία ενός επίσημα οργανωμένου μηχανισμού υποδοχής και υποστή-
ριξης του νεοδιοριζόμενου, γεγονός που δεν βοηθά στην ομαλή του ένταξη και στην 
καλύτερη άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου. Τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής 
δράσης του εκπαιδευτικού «δεν αποτελούν τόσο μια περίοδο δοκιμασίας όσο ένα 
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σταθμό – αφετηρία για τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού « (Μαυ-
ρογιώργος, 1996). 

Είναι πρωταρχικής σημασίας η θεσμοθέτηση ενός οργάνου που αποκλειστικός του ρό-
λος θα είναι η υποστήριξη – από κάθε πλευρά – του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού. 
Στη λογική αυτή κινείται ο θεσμός του «μέντορα» Ο θεσμός του μέντορα στην εκπαί-
δευση αφορά στην υποδοχή, από τη σχολική μονάδα, του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτι-
κού «αποτελεί μια ιδιαίτερη επιτυχημένη προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών 
του» (Ανθοπούλου 1999). Ως μέντορας, καλείται ένας έμπειρος εκπαιδευτικός ο οποίος 
«προσφέρεται εθελοντικά να αναλάβει τον εποπτικό, το συμβουλευτικό και μερικές 
φορές αξιολογικό ρόλο για το νεοδιόριστο εκπαιδευτικό» ή «αναλαμβάνει το ρόλο να 
προσφέρει και τη στήριξη σε έναν νεοδιόριστο εκπαιδευτικό (Αθανασούλα – Ρέππα, 
Ανθοπούλου, Κατσουλάκης, και Μαυρογιώργος 2011) ή «ο άνθρωπος αυτός είναι κά-
ποιος ώριμος (συνήθως, αλλά όχι πάντοτε και στην ηλικία) διδάσκων, ο οποίος στηρί-
ζει, καθοδηγεί και συμβουλεύει εντατικά τον αρχάριο, διαμορφώνοντας μαζί του μια 
ζεστή σχέση» (Ανθοπούλου, 1999).  

Βασικό στοιχείο της μεντορικής σχέσης, προκειμένου ο νεοεισερχόμενος να αισθανθεί 
επαγγελματική ασφάλεια είναι η σχέση ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης που θα αναπτυ-
χθεί με τον μέντορα (Αθανασούλα – Ρέππα, Ανθοπούλου, Κατσουλάκης, και Μαυρο-
γιώργος 2011). Στο Κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
για το θεσμό του μέντορα, αναφέρεται «Ο μέντορας λειτουργεί ως πρότυπο για το νε-
οδιοριζόμενο εκπαιδευτικό, ενώ παράλληλα τον ενθαρρύνει και του παρέχει ευκαιρίες 
για έμπνευση, αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση στα πλαίσια μιας ισότιμης σχέσης». 
Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον, ο θεσμός του μέντορα αποτελεί μια ευκαι-
ρία για επανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Το σημαντικότερο όλων, 
όμως, είναι η σχέση του μεντορικού θεσμού με ένα γενικότερο κλίμα μεταρρύθμισης 
του εκπαιδευτικού επαγγέλματος (Hargreaves & Fullan 2000).  

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και άνοιγμα του σχολείου στη κοι-
νωνία 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται άμεσα με το επικοινωνιακό 
κλίμα που αναπτύσσεται στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς και τη διασύνδεσή τους 
με την κοινωνία. Μέσα σε ένα επικοινωνιακό κλίμα καλλιεργείται η αίσθηση της α-
σφάλειας και της συνεργασίας. Προωθείται η αλληλοκατανόηση, ενισχύεται ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού και προωθείται η επαγγελματική του ταυτότητα. 

Ένα κλειστό επικοινωνιακό κλίμα δεν ευνοεί την επικοινωνία και την βελτίωση (Αθα-
νασούλα – Ρέππα & συν., 1999). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα άτομα νιώθουν ότι απει-
λούνται και καταπιέζονται. Η μεταξύ τους επικοινωνία εξαφανίζεται και τη θέση της 
καταλαμβάνει η επιθετικότητα (Everard και Morris, 1999). 

Αντιθέτως, το «άνοιγμα» του σχολείου στην κοινωνία, δημιουργεί κίνητρα επαγγελμα-
τικής και προσωπικής ανάπτυξης, επιδρά στην ενίσχυση της επαγγελματικής 
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ταυτότητας κάνοντας γνωστό το έργο του εκπαιδευτικού και γενικότερα του σχολικού 
οργανισμού. Κατά τον Μαυρογιώργο όπως αναφ. στο Μπαγάκης (2003), η σύνδεση 
σχολείου – κοινωνίας, παρακινεί τους μετέχοντες στην εκπαιδευτική κοινότητα σε α-
νάληψη πρωτοβουλιών για αλλαγή. 

Όπως αναφέρεται στο Αθανασούλα Ρέππα & συν. (1999), η εξωστρέφεια ενός εκπαι-
δευτικού οργανισμού μπορεί να επιτευχθεί μέσω επώνυμων προτάσεων των ίδιων των 
εκπαιδευτικών, μέσω της «πολιτικής των ανοιχτών θυρών» και μέσω εφαρμογής, στο 
σχολείο, μιας επιστημονικής έρευνας, όπως, επίσης και με την διοργάνωση εκδηλώ-
σεων, την έκδοση περιοδικού κ.ά., με στόχο τόσο τη σύνδεση σχολείου – κοινωνίας 
όσο και τη βελτίωση της προσωπικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. 

Συμπέρασμα 

Σήμερα περισσότερο από ποτέ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι τόσο κοντά με τον ρόλο 
του μαθητή. Σε ένα περιβάλλον συνεχών εξελίξεων και αλλαγών ο εκπαιδευτικός δι-
δάσκει και ταυτοχρόνως μαθαίνει. Στόχος πρέπει να είναι, λοιπόν, η διαμόρφωση εκ-
παιδευτικών με ισχυρή επαγγελματική ταυτότητα, η οποία με την σειρά της επηρεάζει 
και επηρεάζεται από την κουλτούρα του εκπαιδευτικού οργανισμού, γεγονός που συ-
ντελεί, εν τέλει, στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μια εκπαιδευτική έρευνα αναφορικά με την συνει-
σφορά της αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε μια δίγλωσση (Ελληνικών 
και Αγγλικών) τάξη προσχολικής ηλικίας. Ερευνήθηκε εάν η Ψηφιακή Αφήγηση (ΨΑ) 
χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή προγραμματισμού (ScratchJr) οδηγεί σε καλύτερα μα-
θησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με την Παραδοσιακή Αφήγηση (ΠΑ). Αναζητή-
θηκε αν η εισαγωγή του προγραμματισμού στο αναλυτικό πρόγραμμα βοήθησε να επι-
τευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι υπό το πρίσμα μιας εναλλακτικής οπτικής. Η έρευνα 
διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες, πριν και κατά την διάρκεια της οποίας, συλλέχθηκαν 
δεδομένα από μαθητές και γονείς μέσω ερωτηματολογίων και ημερολογίων ανασκό-
πησης καθώς και με φόρμες παρατήρησης του εκπαιδευτικού και βιντεοσκοπήσεις των 
συνεδριών. Παρατηρήθηκε ότι η αφήγηση στο σύνολό της παρέχει ευκαιρίες στους 
μαθητές να βελτιώσουν τις κοινωνικές και μαθησιακές τους δεξιότητες. Ο προγραμμα-
τισμός εκλήφθηκε ως μια συναρπαστική ιδέα βελτιστοποίησης της γλωσσικής επιδε-
ξιότητας. Επιπροσθέτως, και οι μαθητές και οι γονείς ήταν υπερμέτρως θετικοί ως προς 
την μόνιμη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο σχολείο.  

Λέξεις-Κλειδιά:  Παραδοσιακή αφήγηση, Ψηφιακή Αφήγηση, προγραμματισμός, 
ScratchJr 

Εισαγωγή 

Κάθε πτυχή της ανθρώπινης ιστορίας χαρακτηρίζεται από διάδραση και επικοινωνία 
(Miller & Pennycuff, 2008). Οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στα πολυμέσα εισχώρη-
σαν και στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνοντας νέα διάσταση στην διαμόρφωση γρα-
πτού και προφορικού λόγου (Ohler, 2008). Σύμφωνα με τον Robin (2006) η ΨΑ θεω-
ρείται ένα αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς κα-
θώς δίνει έναυσμα παραγωγικής χρήσης της τεχνολογίας μέσα στην τάξη (Δασκολιά, 
Μακρή & Κυνηγός, 2014; Di Blas & Ferrari, 2014; Μαργαρίτη & Μπρατίτσης, 2014, 
Φεσάκης & Σεραφείμ, 2009). Σκοπός της εργασίας ήταν να ερευνήσει τον τρόπο με 
τον οποίο θα υπάρξουν τα βέλτιστα αποτελέσματα μέσω της αφήγησης παραδοσιακής 
είτε ψηφιακής.  
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Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών στην Προσχολική Ηλικία 

Ο ηλικιακός παράγων στην εισαγωγή Ξένων Γλωσσών (ΞΓ) στο σχολικό αναλυτικό 
πρόγραμμα (ΑΠ) έχει συζητηθεί για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Από την κρίσιμη 
περίοδο για την κατάκτηση της γλώσσας του Lennerberg (1967) ξεκίνησε το ενδιαφέ-
ρον των ερευνητών σχετικά με την κατάλληλη ηλικία έναρξης της εκπαίδευσης ΞΓ 
(Gass, Behney & Plonsky, 2013: 117-137). Ανάμεσα στους παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψιν στον σχεδιασμό ΑΠ που περιλαμβάνουν Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα 
είναι το ηλικιακό κριτήριο, η μετεκπαίδευση των δασκάλων, το μέγεθος της ομάδας 
και η έκθεση στα πολυμέσα (Davies & Taronna, 2012: 2-10).  

Η Εξέλιξη, η Σημασία και ο Ρόλος της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.  

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα 
με την χρήση εκπαιδευτικών ταινιών στις ΗΠΑ (Saettler, 1969). Η εφεύρεση της τηλε-
όρασης και του υπολογιστή βοήθησε στην διάδοση και εγκαθίδρυση του όρου «Εκπαι-
δευτική Τεχνολογία» ως η χρήση τεχνολογικών συσκευών στην διδαχή και μάθηση 
(Κανάκης, 1989, Σολωμονίδου, 1999). Η ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών δίνει ολο-
ένα καινούρια διάσταση στον προαναφερθέν όρο.  

Ο Prensky (όπως αναφέρεται στους Davies & Taronna, 2012: 38) παρατηρεί ότι η νέα 
γενιά των μαθητών αντιμετωπίζει την ψηφιακή γλώσσα ως «μητρική», γεγονός που 
καθιστά εκπαιδευτικό καθήκον να προσαρμοστούν οι πρακτικές εκμάθησης σε αυτήν 
την εξέλιξη. Είναι γνωστικό εργαλείο που βοηθά στην ολιστική εξέλιξη των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις μοντέρνες επιστημονικές θεωρίες και τις κοι-
νωνικές αλλαγές (Bates & Poole, 2003; Nanjappa & Grant, χ.α.). Δεν λείπουν βέβαια 
και οι επικριτές της άποψης καθώς δεν έχουν όλοι οι μαθητές το ίδιο επίπεδο εξοικεί-
ωσης και πρόσβασης στην τεχνολογία. (Bennet & Maton, 2010).   

Τα iPads  - ScratchJr 

Τα iPads μπορούν να χρησιμοποιηθούν εν μέσω άλλων, ως ψηφιακό μέσο ακρόασης 
και θέασης ιστοριών, ως πλατφόρμα δημιουργίας πολυμεσικών ιστοριών, ως μέσο εύ-
ρεσης πληροφοριών στο διαδίκτυο ή για προσομοίωση επιστημονικών πειραμάτων. 
(Dezuanni, Dooley, Gattenhof & Knight, 2015). 

To ScratchJr είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού σχεδιασμένο ειδικά για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιτρέπει στους μαθητές να δημιουρ-
γούν μόνοι τους διαδραστικές ιστορίες και παιχνίδια κινώντας στην οθόνη γραφικά και 
εικονίδια παζλ (ScratchJr – Home, 2015; Peppler, Santo, Gresalfi, & Tekinbas, 2014). 
Οι υποστηρικτές της εφαρμογής θεωρούν πως οι μαθητές όχι μόνο αναπτύσσουν 
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υπολογιστική σκέψη αλλά και κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες (Grover & Pea, 
2013; Portelance, Strawhacker, Bers, 2015; Senechal & LeFevre, 2002).  

Η Αφήγηση στην Προσχολική Ηλικία και Πρώτη Σχολική Ηλικία 

Σύμφωνα με τον Stevens (2013:2) αλλά και το αγγλικό αναλυτικό πρόγραμμα της προ-
σχολικής ηλικίας (EYFS) (2017) η αφήγηση ενθαρρύνει την κριτική σκέψη, την επί-
λυση προβλημάτων, διεγείρει την φαντασία και δημιουργικότητα και δημιουργεί ένα 
ασφαλές περιβάλλον ώστε να μετουσιώσουν τα παιδιά την φαντασία τους σε κάτι απτό 
αλλά και να εξερευνήσουν συναισθήματα και κοινωνικές καταστάσεις.  

Σύμφωνα με τους Sole και Wilson  (2002) η παραδοσιακή αφήγηση (ΠΑ) αποτελεί 
μέσο μετάδοσης γνώσης και αξιών και δημιουργός κουλτούρας. Ο Σούρλας (1961) μι-
λώντας για την προσχολική ηλικία εξηγεί ότι μια απλή προφορική αφήγηση για να γίνει 
κατανοητή, συχνά εμπλουτίζεται με οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα.  

Η ΨΑ είναι η πρακτική του συνδυασμού αφήγησης με ψηφιακό περιεχόμενο όπως ει-
κόνες, ήχους και βίντεο ώστε να δημιουργηθεί μία μικρού μήκους ταινία, συνήθως με 
ισχυρό συναισθηματικό περιεχόμενο (Davies & Taronna, 2012: 39).  Η ΨΑ είναι ένα 
ισχυρό εργαλείο στην πολυπολιτισμική μάθηση αφού επιτρέπει την άμεση επαφή και 
ανταλλαγή ιδεών με ανθρώπους άλλης κουλτούρας (Jonassen, Howland, Marra, 
Crismond, 2008).  

Ερευνητική Μεθοδολογία  

Η έρευνα δράσης έλαβε χώρα σε μια προσχολική τάξη ενός δίγλωσσου (Ελληνικά και 
Αγγλικά) ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και συμμετείχαν είκοσι- δύο νήπια και προ- νήπια. 
Η γλώσσα διεξαγωγής της έρευνας ήταν η αγγλική. Λόγω της ενασχόλησης της έρευ-
νας με ανθρώπους και δη και με ανήλικα παιδιά, υπήρχε προσπάθεια εντόπισης όλων 
των ηθικών ζητημάτων όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετε-
χόντων και η έγγραφη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων ( Burns, 2009). Οι συμ-
μετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες των 11 ατόμων. Η πρώτη ομάδα ασχο-
λήθηκε με την ΠΑ ενώ η δεύτερη με την ΨΑ. Όλες οι συνεδρίες διεξάγονταν με δύο 
εκπαιδευτικούς. Τον εκπαιδευτικό-ερευνητή και τον εκπαιδευτικό-παρατηρητή. Η έ-
ρευνα δράσης διήρκησε ένα μήνα.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: 1) Σε ποιο βαθμό αναπτύσσονται οι δε-
ξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας χρησιμοποιώντας το ScratchJr. 2) Σε ποιο 
βαθμό μπορεί να βοηθήσει το ScratchJr να αναπτύξουν την κριτική σκέψη σε σχέση με 
την διγλωσσία. 3) Ποια η στάση των παιδιών αναφορικά με την ψηφιακή και παραδο-
σιακή αφήγηση. 4) Να εξετάσει η έρευνα πως το σχολείο βοηθήθηκε από την χρήση 
του ScratchJr. 

Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν η θέαση μιας ιστορίας στο iPad, η δημιουργία 
και η αφήγηση μιας ψηφιακής ή παραδοσιακής ιστορίας, η αναγνώριση των βασικών 
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στοιχείων και της σωστής δομής μιας αφήγησης  όπως η απόδοση αρχής, μέσης και 
τέλους. Ακόμη, η ομάδα της ΠΑ να μάθει να σχεδιάζει ένα εικονογραφημένο σενάριο 
(storyboard), σκηνικά και κοστούμια ενώ η ομάδα της ΨΑ να μάθει να προγραμματίζει 
στο ScratchJr. Επιπλέον να μάθουν να παράγουν διάλογο χρησιμοποιώντας προ υπάρ-
χον είτε νέο λεξιλόγιο. Κάθε δραστηριότητα συνδέθηκε με έναν τουλάχιστον στόχο. 

Ως αφόρμηση ζητήθηκε από τις δύο ομάδες να δημιουργήσουν μία ιστορία με τίτλο  
«Ένας Άγγλος τουρίστας στον τόπο μου» αποσκοπώντας στην αιτιολόγηση χρήσης της 
αγγλικής γλώσσας. Η ομάδα της ΠΑ ακολούθησε τα εξής βήματα: α) καταιγισμό ιδεών 
– σενάριο, β) εικονογράφηση των σκηνών και των χαρακτήρων γ) επιλογή κουστου-
μιών – σκηνικών, δ) διανομή ρόλων – πρόβες, ε) δραματοποίηση, στ) θέαση- αυτοξιο-
λόγηση – ανατροφοδότηση, ζ) θέαση αξιολόγηση από ομάδα ΨΑ και η) παρουσίαση 
στους γονείς. Αντιστοίχως η ομάδα της ΨΑ ακολούθησε τα εξής βήματα: α) γνωριμία 
με ScratchJr, β) καταιγισμό ιδεών – σενάριο, γ) εξοικείωση με το ScratchJr, δ) Δη-
μιουργία σκηνών στο iPad (ανά ομάδες δύο ατόμων), ε) θέαση – αυτοαξιολόγηση – 
ανατροφοδότηση, στ) θέαση αξιολόγηση από ομάδα ΠΑ και ζ) παρουσίαση σε γονείς.  

 Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: 82 ανώνυμα  ερωτηματολόγια 
παιδιών (με την μορφή συνέντευξης) και γονέων (google forms) κρίθηκαν ως αναγκαίο 
εργαλείο στην στατιστική ανάλυση και σύγκριση των δύο ομάδων. Για την εξασφάλιση 
της εγκυρότητας και αξιοπιστίας οι ερωτήσεις συνδέθηκαν άμεσα με τα ερευνητικά 
ερωτήματα. 21 φόρμες παρατήρησης από εκπαιδευτικό - παρατηρητή με στόχο την α-
ξιολόγηση και ανάλυση της κάθε διδακτικής ώρας. Ο αμέτοχος παρατηρητής κατέ-
γραφε χρονική περίοδο της δραστηριότητας, τους μαθησιακούς και διδακτικούς στό-
χους, υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, απορίες των συμμετεχόντων και στάση μεταξύ των 
μαθητών αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικού – μαθητών. Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν 84 ε-
βδομαδιαία ημερολόγια μαθητών με τη βοήθεια του γονέα ώστε να είναι ένας τρίτος 
αμερόληπτος άνθρωπος. Τα ερωτηματολόγια δομήθηκαν σε 8 ανοικτού τύπου ερωτή-
σεις μελετώντας την στάση, την συνεργασία και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε σε 
σχέση με την ΠΑ και την ΨΑ. (Coats, 2005). Βιντεοσκοπήθηκαν 31 συνεδρίες οι οποίες 
εν συνεχεία απομαγνητοφωνήθηκαν. Καταγράφτηκε κυρίως η λεκτική και η μη λε-
κτική επικοινωνία ενώ η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ερευνητή αποδείχτηκε η αμε-
ρόληπτη απόδοση των συναισθημάτων και αντιδράσεων των συμμετεχόντων.  

Ερευνητικά Αποτελέσματα 

Η έρευνα έδειξε ότι η στάση των μαθητών απέναντι στην χρήση τεχνολογικών μέσων 
στην τάξη επηρεάζεται και από το οικογενειακό περιβάλλον, η εξοικείωση των παιδιών 
ως προς την τεχνολογία συνάδει με το ηλικιακό – μορφωτικό και βιοτικό επίπεδο των 
γονιών.  Βάση των ερωτηματολογίων, η πλειοψηφία δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα 
(52,6%), έχουν ανώτατο επίπεδο μόρφωσης ( 47,4% πατέρες και 63,2% μητέρες) ενώ 
ο μέσος όρος ηλικίας είναι 35 – 45 χρόνων. Έτσι πιθανόν δικαιολογείται η αρκετή 
χρήση τεχνολογικών μέσων και στο σπίτι αφού το 82,4% των ερωτηθέντων χρησιμο-
ποιούν Η/Υ ή iPad μαζί με τα παιδιά τους ενώ το 72% χρησιμοποιούν και εκπαιδευτικά 
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λογισμικά. Παρατηρήθηκε ότι θεώρησαν πως η  ΠΑ είναι περισσότερο δραστηριότητα 
κοινωνικών δραστηριοτήτων ενώ η ενασχόληση με το ScratchJr πιο εκπαιδευτική. 
Αυτό το συμπέρασμα διαφαίνεται στην ανάλυση καθώς οι γονείς πιστεύουν ότι το κύ-
ριο όφελος της ΠΑ είναι η συνεργασία (75%) ενώ της ΨΑ το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 
εκλαμβάνεται ως η γλωσσική ανάπτυξη (60%).   Βάση των εμπειρικών ευρημάτων 
βλέπουμε ότι οι γλωσσικές δεξιότητες συνδέονται με την χρήση του ScratchJr ενώ οι 
κοινωνικές με την ΠΑ. Όσων αφορά τα αποτελέσματα από την σκοπιά των παιδιών 
επικεντρώθηκαν κυρίως στις προσωπικές τους προτιμήσεις, δυσκολίες και γενική 
στάση ως προς την ΠΑ και ΨΑ αντίστοιχα. Άρεσε ιδιαίτερα στην ομάδα της ΠΑ η 
καλλιτεχνική δημιουργία (43%) και συνεργασία (43%) αν και θα προτιμούσαν να έ-
χουν παραπάνω χρόνο. Αντίστοιχα αποτελέσματα είχε και η ομάδα της ΨΑ με την μόνη 
διαφορά ότι το 10,3% αντιμετώπισε μια δυσκολία στην χρήση της οθόνης αφής. Οι 
φόρμες παρατήρησης επικεντρώθηκαν στην καταγραφή της στάσης των μαθητών. 
Δούλευαν αρμονικά, κατανοούσαν οδηγίες και δεν υπήρχε ιδιαίτερη δυσκολία στην 
χρήση των αγγλικών καθώς μόνο ένα 10% ανέφερε ότι δυσκολεύτηκε. Επιπλέον οι 
δομημένες δραστηριότητες κυλούσαν ομαλά ενώ στις ελεύθερες υπήρχε διάδραση και 
συνεργασία. Οι απομαγνητοφωνήσεις επικεντρώθηκαν στις γλωσσικές δεξιότητες. Η 
μεγαλύτερη πρόσκληση αποδείχθηκαν οι χρονικές και χωροταξικές έννοιες αλλά κρί-
θηκαν δευτερεύουσας σημασίας λόγω της ηλικίας των παιδιών καθώς όπως η προφορά 
και η σύνταξη. Η μεταξύ επικοινωνία των παιδιών πρωτίστως γινόταν στα ελληνικά 
ενώ με τον εκπαιδευτικό στα αγγλικά. Το πιο σύνηθες σενάριο ήταν η ταυτόχρονη επι-
κοινωνία και στις δύο γλώσσες.  

Συμπεράσματα 

Τα ευρήματα σύμφωνα με την έρευνα δείχνουν ότι οι δραστηριότητες αφήγησης ανε-
ξαιρέτως χρήσης της τεχνολογίας ή όχι αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας. Οι γο-
νείς και των 2 ομάδων παρατήρησαν βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των παι-
διών ταυτοχρόνως σύμφωνα με τις φόρμες παρατηρήσεις αλλά και τις απομαγνητοφω-
νήσεις τα παιδιά χρησιμοποιήσαν καινούργιο λεξιλόγιο. Ένας λόγος θα μπορούσε να 
είναι ότι τα παιδιά δεν νιώθουν εκτεθειμένα όταν χρησιμοποιούν χαρακτήρες (δραμα-
τοποίηση - ρόλους και ScratchJr - άβαταρ) και έτσι δοκιμάζουν νέες δυνατότητες. Οι 
δραστηριότητες αφήγησης προσφέρουν την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να οργανώσει 
δραστηριότητες συνεργασίας σε μικρές ομάδες ή ζευγάρια. Αυτή η πρακτική επέφερε 
θετικά αποτελέσματα καθώς ο εκπαιδευτικός παρατήρησε την δυναμική της ομάδας 
και είχε την δυνατότητα να ενσωματώσει παρεμβάσεις κοινωνικών δεξιοτήτων. Σαφώς 
και υπήρξαν περιστατικά όπου οι μαθητές δεν συνεργάστηκαν σωστά καθόλου την 
διάρκεια αλλά λαμβάνοντας υπόψιν την ηλικία είναι κατανοητό. Η συνεργασία ήταν ο 
δεύτερος τομέας ανάπτυξης στην ομάδα ΨΑ και ο πρώτος στην ομάδα της ΠΑ. Μαθη-
τές και γονείς σχετίζουν τις δεξιότητες επικοινωνίας με την αφήγηση. Λαμβάνοντας 
μέρος στις δραστηριότητες αφήγησης ήταν ωφέλιμο για τους μαθητές καθώς βελτίω-
σαν προφορικές και ακουστικές δεξιότητες. Ο στόχος ήταν όχι μόνο να μιλήσουν αγ-
γλικά αλλά να ακούσουν, να κατανοήσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του εκ-
παιδευτικού στα αγγλικά. Παρατηρήθηκε θετική στάση και από τις δύο ομάδες καθώς 
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στα παιδιά αρέσουν και τα τεχνολογικά μέσα αλλά και οι δραματοποιήσεις. Όλα τα 
αποτελέσματα της έρευνας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μόνιμη ενσωμάτωση τεχνο-
λογίας στο ΑΠ θα βοηθήσει το εκπαιδευτικό έργο.  

Θα ήταν ενδιαφέρον αλλά και αναγκαίο στο μέλλον να επαναλαμβάνονται  παρόμοιες 
έρευνες ώστε όχι μόνο να εξεταστεί αν η θετική στάση των γονέων και των παιδιών 
απέναντι στην χρήση τεχνολογίας στην μάθηση ήταν αποτέλεσμα παροδικού ενθου-
σιασμού αλλά και εξαιτίας της αλματώδους ανάπτυξης και εμφάνισης ολοένα και πιο 
σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.  
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Erasmus+ Έργο «Camouflage and safety in the virtual world» Αποτελέσματα 
έρευνας για το cyberbullying (κυβερνοεκφοβισμό). 

Κοτσώνη Αντωνέλα, Αντωνόπουλος Παναγιώτης, Αρχιμανδρίτης Γρηγόρης 
antonela.ktns@intermediakt.org; panos.antonopoulos@intermediakt.org; greg.archi-

mandritis@intermediakt.org 

Περίληψη 

Το φαινόμενο του cyberbullying (κυβερνοεκφοβισμός) είναι ένας από τους «αόρατους» 
κινδύνους της ψηφιακής ζωής των μαθητών, ο οποίος αυξάνεται αναλογικά με την 
χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Εκπαίδευσης (Τ.Π.Ε.). Γονείς κι εκπαιδευτι-
κοί δηλώνουν την ανησυχία τους, ενώ δεν υπάρχει ένα συνολικό θεσμικό πλαίσιο να 
τους καθοδηγεί και το φαινόμενο απουσιάζει από τα αναλυτικά προγράμματα διδασκα-
λίας. Το Έργο «Camouflage and safety in a virtual world» δημιουργήθηκε ως απάντηση 
στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας για μεθοδευμένη κατάρτιση 
πάνω στο θέμα του cyberbullying, δημιουργώντας οδηγούς καλών πρακτικών για μα-
θητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Συλλέγοντας εμπειρικά και ερευνητικά δεδομένα 
μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ερευνητικό έργο, επιδιώκει την ενημέ-
ρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, την διασφάλιση της ασφαλούς χρήση των Τ.Π.Ε. 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου εφόσον εκδηλωθεί.  

Λέξεις-Κλειδιά: cyberbullying, κυβερνοεκφοβισμός, Τ.Π.Ε., εκπαιδευτική κοινότητα, 
Ευρωπαϊκό Έργο 

Εισαγωγή 

Tο φαινόμενο του cyberbullying, το οποίο αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα ως κυ-
βερνοεκφοβισμός ή κυβερνοεπίθεση, ενώ χρησιμοποιούνται και οι όροι, διαδικτυακός 
ή ηλεκτρονικός εκφοβισμός, είναι ένα σχετικά πρόσφατο αλλά σταδιακά αναδυόμενο 
πρόβλημα του σχολικού χώρου (Newey and Magson, 2011). Πρόσφατη έκθεση της 
UNICEF (2014) εφιστά την προσοχή στο ζήτημα, ενώ έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου, έδειξε πως τα συμβάντα ηλεκτρονικού εκφοβισμού σε παιδιά ηλικίας 11-16 
παρουσίασαν αύξηση (ΕU Directorate General for Internal Policies, 2016).  

Μια γλαφυρή περιγραφή του φαινομένου θα μπορούσε να είναι «η εκούσια και επανει-
λημμένη βλάβη που προκαλείται από τη χρήση υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και 
άλλων ηλεκτρονικών συσκευών» (Cyberbullying research center, 2014). Ωστόσο, δεν 
υπάρχει ένας ενιαίος ορισμός του cyberbullying σε διεθνές επίπεδο, ενώ η ακαδημαϊκή 
κοινότητα βρίσκεται ακόμη σε ερευνητικό επίπεδο (ΕU Directorate General for Internal 
Policies, 2016). Πολλές φορές κρίνεται ευκολότερο να ορίζεται μέσα από τις μορφές ή 
τους τρόπους με τους οποίους εμφανίζεται, όπως χρήση απειλών και ταπεινωτικού λό-
γου στο διαδίκτυο, διαδικτυακή παρενόχληση, συμπεριλαμβανόμενης της σεξουαλικής 
παρενόχλησης, διάχυση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς την άδεια του κα-
τόχου, επιτηδευμένη απομόνωση προσώπων από διαδικτυακές ομάδες, πλαστοπροσω-
πία ατόμων με σκόπιμη δυσφήμιση αυτών. (Willard, 2007)  
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Το φαινόμενο παραμένει αρκετά άγνωστο σε πολλούς γονείς κι εκπαιδευτικούς 
(O'Keeffe, Clarke-Pearson, & Council on Communications and Media, 2011) και τα 
δεδομένα δείχνουν ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας, ενώ μπορούν να χειριστούν με ευ-
χέρεια τα Τ.Π.Ε., δεν έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ελλοχεύουν (LSE 
Media and Communication). Παράλληλα με τον αριθμό περιστατικών που γνωστοποι-
ούνται, γονείς και εκπαιδευτικοί αισθάνονται την ανάγκη για θέσπιση μέτρων και προ-
γραμμάτων που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση του προβλή-
ματος. Το Έργο «Camouflage and safety in the virtual world» ή «Camouflage» δη-
μιουργήθηκε ως μια απάντηση στο αίτημα αυτό.   

Το Έργο 

Το Έργο «Camouflage» είναι διετές, διακρατικό έργο που αποτελείται από την σύ-
μπραξη επτά (7) φορέων προερχόμενων από Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο, Πολωνία, 
Πορτογαλία και Τουρκία και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαί-
σια του προγράμματος Erasmus+ KA2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλ-
λαγή Καλών Πρακτικών. Σκοπός του είναι να εξοπλίσει τους μαθητές κι άμεσα επωφε-
λούμενους του Έργου με ψηφιακές δεξιότητες, να ενισχύσει την ενημερότητα και να 
ευαισθητοποιήσει σχετικά με το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και την α-
σφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο. Τα μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων 
βρίσκονται στις δράσεις των χωρών-εταίρων και τις τοπικές κοινωνίες των φορέων του 
Έργου όπως οι ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποίησαν όλα τα σχολεία της σύ-
μπραξης του «Camouflage» με αφορμή την «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer In-
ternet Day) 2017». Άλλες δράσεις περιλαμβάνουν διαδραστικά σεμινάρια κι ημερίδες 
στην Πορτογαλία, Κύπρο, Πολωνία, Βουλγαρία κι Ελλάδα.  

Χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο τα στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας, μαζί με τα 
δεδομένα και την ανατροφοδότηση που συλλέχθηκαν από τις δράσεις του Έργου, κα-
θώς και τα ποσοτικά δεδομένα της έρευνας που περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο, 
δημιουργήθηκαν ηλεκτρονικοί οδηγοί καλών πρακτικών για την αναγνώριση και την α-
ντιμετώπιση του εκφοβισμού στον Κυβερνοχώρο. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές εκ-
δοχές, οι οποίες απευθύνονται αντίστοιχα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Οι 
οδηγοί συνοδεύονται από επιμορφωτικά βίντεο, ψυχαγωγικού χαρακτήρα που τραβούν 
την προσοχή κι οδηγούν στην μάθηση με ευχάριστο τρόπο. 

Έρευνα 

Η έρευνα χωρίζεται σε τέσσερα (4) μέρη και διερευνά γνώσεις σχετικά με (1) τα χαρα-
κτηριστικά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, (2) την ύπαρξη εμπειριών σχετικών με τον 
ηλεκτρονικό εκφοβισμό, (3) τρόπους αντιμετώπισής του ηλεκτρονικού εκφοβισμού και 
(4) ύπαρξη αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τα ζήτημα.  

Δείγμα 

Η έρευνα απευθύνθηκε σε μαθητές που φοιτούν στα σχολεία (των κρατών) που απαρ-
τίζουν την σύμπραξη του Έργου κι αντίστοιχα σε γονείς κι εκπαιδευτικούς αυτών. Για 
τις ανάγκες της έρευνας, διαμοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε ένα συνολικό δείγμα 425 
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ατόμων, εκ των οποίων 190 μαθητές ηλικίας 11 έως 15 ετών, 123 γονείς και 112 εκπαι-
δευτικοί. 

Μεθοδολογία 

Το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή αυτής της μελέτης ήταν 
ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο «Τι γνωρίζω για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό;» (η έκδοση 
τροποποιήθηκε ανάλογα με την ομάδα-στόχο), χωρισμένο σε δύο μέρη. Το πρώτο α-
φορούσε κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα, ενώ το δεύτερο περιλάμβανε 14 δηλώσεις, 
οι οποίες έπρεπε να απαντηθούν από το ένα (1) έως το πέντε (5) με βάση μια κλίμακα 
Likert όπου: 1=Πλήρης διαφωνία και 5=Πλήρης συμφωνία. Ο διαμοιρασμός των ερω-
τηματολογίων έγινε ηλεκτρονικά και τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν 
με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (Superior Performance Software System).  

Αποτελέσματα 
Κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα 

Το θηλυκό φύλο υπερέχει κατεξοχήν 
στις απαντήσεις των ερωτηματολο-
γίων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο 
γεγονός ότι το ποσοστό των εκπαι-
δευτικών θηλυκού γένους, σε επί-
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυ-
σανάλογα μεγαλύτερο έναντι του 
αρσενικού (85% στην πρωτοβάθ-
μοια) (European Commission report, 
2015; Eurostat, 2016). Επίσης η διε-
θνής βιβλιογραφία έχει αναδείξει ότι 
οι μητέρες αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στην φροντίδα των παιδιών και την επίβλεψη των σχολικών δραστηριοτήτων 
αυτών (Oláh et al, European Commission, 2014; OECD, 2016). Πιθανολογείται ότι η 
στατιστική αυτή δυναμική επηρέασε το δείγμα της παρούσας έρευνας, διατηρώντας 
ωστόσο κάθε επιφύλαξη, διότι δεν υπήρξε περεταίρω συλλογή διευκρινιστικών δεδο-
μένων. Στην περίπτωση του φύλου των μαθητών, τα ευρήματα αποδίδονται στα δημο-
γραφικά χαρακτηριστικά των σχολείων.  

Γνώσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Αρκετοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς δηλώνουν πως γνωρίζουν τι «(...)είναι ο η-
λεκτρονικός εκφοβισμός», ωστόσο μεγάλο ποσοστό των μαθητών, δηλώνει το αντίθετο. 
Η διαφορά αυτή στην προσέγγιση, μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στις διαφορετικές εθνι-
κότητες των μαθητών, τα σχολικά πλαίσια και την φύση των αναλυτικών προγραμμά-
των. 
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Ε.1. Γνωρίζω τι είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός 
 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ  Ούτε συμ-

φωνώ/ούτε δια-
φωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 16.3% 5.3% 9.5%  19% 50%  
Εκπαιδευτι-
κοί  

0% 3.6% 0.9% 7.1% 25% 63.4% 

Γονείς  0% 4% 0% 8.9% 38.2% 48.8% 
 

Σε σχέση με την δήλωση Ε.3., παρατηρείται ότι οι ερωτηθέντες τείνουν να συμφωνούν 
απόλυτα, ενώ σχετικός διπολισμός εντοπίζεται στις απαντήσεις των μαθητών.   

Ε.3. Πιστεύω πως μπορώ/είμαι ικανός-ή να αναγνωρίσω/εντοπίσω τον διαδικτυακό εκφοβισμό 
 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ  Ούτε συμ-

φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 15.8% 7.4% 14.7% 14.7% 38.4%  
Εκπαιδευ-
τικοί  

0% 8% 11.6% 17.9% 17.9% 27.7% 

Γονείς  29.2% 1.7% 2.5% 16.3% 16.3% 23.6%  
 

Στις δηλώσεις Ε.6. και Ε.8. οι ερωτηθέντες πέφτουν σε αντίφαση. Ενώ δεν παρουσιά-
ζουν την ίδια αυτοπεποίθηση σε σχέση με τον εντοπισμό των τρόπων, δηλώνουν άνεση 
στον εντοπισμό των σημαδιών του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Στην τελευταία περί-
πτωση, παρατηρείται ότι το 20% των μαθητών κι εκπαιδευτικών, δεν δύνανται να δώ-
σουν μια σαφή απάντηση ανάμεσα στις επιλογές του ερωτηματολογίου. Όπως και με 
τις προηγούμενες ερωτήσεις, η άγνοια αυτή ενδέχεται να οφείλεται στην έλλειψη ενός 
ορισμού με σαφείς διαστάσεις ή στην ελλιπή εκπαίδευση των μαθητών επάνω στο ζή-
τημα.   

Ε.6. Είμαι εξοικειωμένος-η με τους διάφορους τρόπους που κάνει την εμφάνισή του ο διαδι-
κτυακός εκφοβισμός 

 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε συμ-
φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  1% 27.4% 12.1% 20% 22.1% 17.3% 
Εκπαιδευ-
τικοί  

0.9% 10.7% 8% 20.5% 33% 26.8% 

Γονείς  14.6% 8.9% 4% 13.8% 36.6% 22% 
Ε.8. Είμαι εξοικειωμένος-η με τα σημάδια και τα συμπτώματα του διαδικτυακού εκφο-
βισμού 

 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε συμ-
φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 24.7% 5.8% 16.8% 19.5% 33.2% 
Εκπαιδευ-
τικοί  

0.9% 4.5% 11.6% 27.7% 34.8% 20.5% 

Γονείς  0.8 3.3% 5.7% 22% 43% 25.2% 
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Η συντριπτική πλειοψηφία μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων συμφωνεί και συμφω-
νεί απόλυτα με την δήλωση Ε.7. αν και παρατηρείται παράλληλη ασυμφωνία μεταξύ 
του δείγματος των μαθητών. Οι επιπτώσεις ίσως θεωρούνται στοιχεία πιο «χειροπια-
στά», ενδεχομένως επειδή συσχετίζονται με εμπειρίες και γνώσεις «παραδοσιακού» εκ-
φοβισμού. 

Ε.7. Έχω επίγνωση του αντίκτυπου που μπορεί να έχει ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός στα παιδιά 
και τους νέους 

 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε συμ-
φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 15.3% 5.8% 12.6% 13.2% 53.2% 
Εκπαιδευ-
τικοί  

0% 2.6% 2.6% 5.4% 28.6% 60.7% 

Γονείς  0% 0.8% 4.9% 12.2% 28.5% 53.7% 
 

Ύπαρξη εμπειριών ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες από τους μαθητές και τους γονείς, διαφωνούν με την δή-
λωση Ε.2. (ερώτηση διαμορφωμένη ανάλογα με την ομάδα στόχο της έρευνας). Οι εκ-
παιδευτικοί παρουσιάζουν σχετική αντίφαση σε σχέση με τις προηγούμενες απαντήσεις 
τους, διότι κάποιος εκπαιδευτικός που δύναται να αναγνωρίσει τον ηλεκτρονικό εκφο-
βισμό και τα σημάδια του, είναι δυνητικά ικανός-η να γνωρίζει εάν οι μαθητές του 
επηρεάζονται από αυτόν. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν ασυμφωνία ανάμεσα στις 
τυπικές κι εμπειρικές γνώσεις για το ζήτημα καθώς και την πολύπλοκη φύση του φαι-
νομένου. 

Ε.2. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός επηρεάζει τους μαθητές μου/τα παιδιά μου/ εμένα και τους 
φίλους-συμμαθητές μου 

 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε συμ-
φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 56.8% 16.3% 11% 6.8% 8.9%  
Εκπαιδευ-
τικοί  

0.9% 18.9% 25.9%  22.3% 17.8%  14.3% 

Γονείς  16.3% 45.5%  23.6% 4% 6.5% 4% 
 

Τρόποι αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εκφοβισμού 

Στις δηλώσεις για τις διαθέσιμες γνώσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την πρόβλεψη 
η αποτροπή συμπεριφορών ηλεκτρονικού εκφοβισμού, με εμπλεκόμενους μαθητές είτε 
ως θύματα ή ως θύτες, αλλά και σε περιπτώσεις που επιζητείται η βοήθεια ειδικών, οι 
ερωτηθέντες δηλώνουν, ως επί το πλείστων, ότι διαθέτουν τις παρεμβατικές ικανότητες 
που απαιτεί ο χειρισμός μιας κατάστασης ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Επιπλέον οι πε-
ρισσότεροι δηλώνουν πως γνωρίζουν που να απευθυνθούν εάν χρειάζονται βοήθεια. 
Ωστόσο το μεγάλο ποσοστό που παραμένει στην μεσαία επιλογή «ούτε συμφωνώ/ούτε 
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διαφωνώ», θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έλλειψη συγκεντρωτικών γνώσεων και κα-
τάρτισης.  

Ε.9. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω για να αποτρέψω τους φίλους και συμμαθητές μου/μαθητές 
μου/παιδιά μου από την συμμετοχή τους σε διαδικτυακό εκφοβισμό 

 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε συμ-
φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 16.8% 8.9% 13.7% 18.2% 42.1% 
Εκπαιδευ-
τικοί  

0% 4.9% 4.9% 24.4% 43% 22.8% 

Γονείς  0% 2.7% 13.4% 22.3% 40.2% 21.4% 
Ε.10. Ξέρω πώς να βοηθήσω τους φίλους και συμμαθητές μου/μαθητές μου/παιδιά μου αν πέ-

σουν θύματα ηλεκτρονικού εκφοβισμού 
 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ  Ούτε συμ-

φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 17.4% 6.3% 16.3% 24.7% 35.3% 
Εκπαιδευ-
τικοί  

0% 12.5% 14.3% 26.8% 21.4% 25% 

Γονείς  13.8% 0.8% 2.4% 32.5% 27.6% 22.8% 
Ε.11. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω εάν οι φίλοι και συμμαθητές μου/μαθητές μου/παιδιά μου 

παίρνουν μέρος στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό άλλων 
 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ  Ούτε συμ-

φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  4.2% 19% 5.3% 14.7% 20% 36.8% 
Εκπαιδευ-
τικοί  

0% 2.7% 8% 23.2% 26.8% 39.3%  

Γονείς  13% 4.9% 7.3% 16.3% 32.5% 26% 
Ε.13. Ξέρω που πρέπει να απευθυνθώ για βοήθεια αν οι φίλοι και συμμαθητές μου/μαθητές 

μου/παιδιά μου εμπλέκονται σε καταστάσεις ηλεκτρονικού εκφοβισμού (ως θύματα, θύτες ή 
απλοί παρευρισκόμενοι) 

 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε συμ-
φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  12.2% 14.3% 4.2% 10.6 16.4 42.3% 
Εκπαιδευ-
τικοί  

0% 1.7% 5.4% 20.5% 31.3% 41% 

Γονείς  13% 2.4% 5.7% 22% 36.6% 20.3% 
 

Ομοίως, στην δήλωση Ε.12. μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς δεν είναι ομόφωνοι, με 
αρκετούς από αυτούς να αμφισβητούν τις ικανότητές τους.  

Ε.12. Έχω αυτοπεποίθηση κι άνεση σχετικά με την ικανότητά μου να καθοδηγώ τους φίλους 
και συμμαθητές μου/μαθητές μου/παιδιά μου στην ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε συμ-
φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  1% 23.2% 10.5% 18.4% 21% 25.8% 
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Εκπαιδευ-
τικοί  

0% 2.7% 15.2% 28.6% 36.6% 16.7% 

Γονείς  13.8% 0% 5.7% 28.5% 32.5% 19.5% 
 

Ύπαρξη αναγκών εκπαίδευσης/κατάρτισης σχετικά με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό 

Οι ερωτηθέντες παρουσιάζουν σχεδόν απόλυτη ομοφωνία στις δηλώσεις σχετικά με 
την ανάγκη ενασχόλησης του σχολείου, σε επίπεδο διάρθρωσης και πολιτικής παρέμ-
βασης για το ζήτημα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να 
συνδεθούν με την συνειδητοποίηση της σοβαρότητας του ζητήματος και των συνεπειών 
που άπτονται της ελλιπούς εξοικείωσης με αυτό.  

Ε.4. Τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές παρεμβάσεις σχετικά με τον ηλεκτρονικό εκ-
φοβισμό 

 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ  Ούτε συμ-
φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 11% 2.1% 7.9% 12.6% 66.3% 
Εκπαιδευ-
τικοί  

1.8% 2.7% 0% 2.7% 19.7% 73% 

Γονείς  16.3% 0.8% 1.6% 4.9% 16.3% 60% 
Ε.5. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να οργανώνουν δραστηριότητες στην τάξη για την αντιμετώπιση 

του ηλεκτρονικού εκφοβισμού 
 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ  Ούτε συμ-

φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 11.6% 2.1% 5.8% 18.9% 61.6% 
Εκπαιδευ-
τικοί  

0% 3.6%  0% 2.7% 28.6% 65.2% 

Γονείς  17% 0.8% 1.6% 5.7% 12.2% 62.6% 
 

Η μεγάλη συμφωνία με την δήλωση Ε.14. αναδεικνύει την ανάγκη επιμόρφωσης, α-
κόμη και σε ένα δείγμα ερωτηθέντων, οι οποίοι δηλώνουν επίγνωση του ζητήματος του 
κυβερνοεκφοβισμού.  

Ε.14. Θέλω να μάθω περισσότερα για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό 
 Δ.Ξ./Δ.Α. Διαφωνώ 

απόλυτα 
Διαφωνώ  Ούτε συμ-

φωνώ/ούτε 
διαφωνώ 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
απόλυτα 

Μαθητές  0% 14.7% 2,1% 5,7% 12,6% 65,3% 
Εκπαιδευτι-
κοί  

0% 1,8% 1,8% 8% 13,4% 75% 

Γονείς  30% 1.6% 0% 0.8% 10.6% 56% 
 

Συζήτηση αποτελεσμάτων και συγκριτική μελέτη 

Τα αποτελέσματα της έρευνας συνάδουν με τα αντίστοιχα ευρήματα της έρευνας 
«Cyberbullying Among Young People» που πραγματοποιήθηκε από την Γενική 
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Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2016  (EU Di-
rectorate General for Internal Policies, 2016), όπου η αυτό-αντίληψη των ερωτηθέντων, 
έδειξε υψηλά ποσοστά γνώσης κι αντίληψης του φαινομένου του ηλεκτρονικού εκφο-
βισμού. Αναλογικά με τα ευρήματα της έρευνας του Έργου, λίγοι από τους ερωτηθέ-
ντες μαθητές θεωρούν τους εαυτούς τους ή φίλους και συμμαθητές ως θύματα. Αυτό, 
με βάση τους συγγραφείς, οφείλεται τόσο στην έλλειψη συγκροτημένου ορισμού του 
cyberbullying, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλικιακής αυτής ομάδας, το-
νίζοντας το «κοινωνικό και ψυχολογικού κόστος» που επαφίεται μιας κατάστασης που 
μπορεί να υποβάλλει τους εφήβους σε παραδοχή αδυναμίας ή καταχρηστικής συμπερι-
φοράς (σ.26). Επίσης, θίγεται το ζήτημα της νοοτροπίας της εκάστοτε χώρας, πολλές 
φορές ο εκφοβισμός μπορεί να θεωρηθεί «αναπόσπαστο κομμάτι της σωματικής και 
ψυχολογικής ωρίμανσης του ατόμου», ειδικά από τους ενήλικες (σ.25). Η τάση αυτή 
ερμηνεύει προοδευτικά και τα ευρήματα της έρευνας του Έργου Camouflage, σχετικά 
με την ικανότητα των ερωτηθέντων να εντοπίζουν αν το φαινόμενο επηρεάζει τους μα-
θητές ή τέκνα τους, αλλά και τα υψηλά ποσοστά όσων επιβεβαιώνουν ότι δεν παρατη-
ρούν το φαινόμενο στον περίγυρό τους. Η προαναφερόμενη έρευνα ανέδειξε επίσης, 
ότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους γονείς ανησυχούν για το ενδεχόμενο τα 
παιδιά τους να εμπλακούν σε κάποια κατάσταση ηλεκτρονικού εκφοβισμού, επισφρα-
γίζοντας τα αποτελέσματα του Έργου, όπου ομόφωνα οι ερωτηθέντες εξέφρασαν την 
επιθυμία να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις.  

Συζήτηση 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα του Έργου Camouflage συνάδουν με αυτά του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου. Οι ερωτηθέντες τείνουν ελαφρώς να υπερεκτιμούν τις γνώσεις τους 
ή να υποτιμούν το φαινόμενο του cyberbullying. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην 
περίπτωση των μαθητών και νεαρών εφήβων, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να απο-
φύγουν το επονομαζόμενο στο δικό τους λεξιλόγιο, «δράμα» (drama), αδυνατούν να 
εντοπίσουν ή/και να αναφέρουν το πρόβλημα. Γενικότερα, γονείς και εκπαιδευτικοί, 
αναγνωρίζουν την σημαντικότητα του ζητήματος και εκφράζουν σχετική αυτοπεποί-
θηση ως προς τον εντοπισμό του κυβερνοεκφοβισμού στον άμεσο χώρο τους. Δεν λεί-
πουν βέβαια και οι φορές όπου οι ερωτηθέντες πέφτουν σε αντιφάσεις. Ελπιδοφόρο 
πάντως, είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία αυτών γνωρίζει που πρέπει να απευθυνθεί 
για εξειδικευμένη βοήθεια καθώς και το γεγονός ότι σχεδόν ομόφωνα επιζητούν περαι-
τέρω γνώσεις και κατάρτιση επάνω στο θέμα. 

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να εμφανιστεί με αρκετές μορφές και χαρακτηρί-
ζεται ως «ύπουλος», διότι σε αντίθεση με άλλες μεθόδους σχολικού εκφοβισμού, διεισ-
δύει στην ζωή των μαθητών, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς όμως να  περιορίζεται από 
τον φυσικό χώρο, καθώς ο κυβερνοχώρος διευκολύνει την εξάπλωσή του.  Έτσι, ανα-
δεικνύεται ο καταλυτικό ρόλος  του σχολείου. Όσο η επιστημονική κοινότητα αδυνατεί 
να ορίσει επαρκώς το φαινόμενο, σε πολιτικό επίπεδο, λείπουν πρωτοβουλίες διευθέ-
τησής του. Για αυτό τον λόγο, η σύμπραξη του Ευρωπαϊκού Έργου «Camouflage and 
safety in a virtual world» δημιουργήθηκε ως μια προσπάθεια γεφύρωσης αυτών των 
δυσχερειών. Η δημιουργία ηλεκτρονικών οδηγών με καλές πρακτικές αναδεικνύει την 
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ανάγκη συνεργασίας όλων των φορέων της εκπαίδευσης, με τον εκσυγχρονισμό των 
αναλυτικών προγραμμάτων διδασκαλίας με την συμπερίληψη αντικειμενικών και μα-
κροπρόθεσμων στόχων ψηφιακού εγγραμματισμού στα σχολεία. Παράλληλα, η δη-
μιουργία ποιοτικών σχέσεων κατανόησης και αλληλοσεβασμού μεταξύ παιδιών-γο-
νέων και μαθητών-εκπαιδευτικών, και η συνεργασία των φορέων της εκπαίδευσης με 
εξειδικευμένα ιδρύματα και τοπικές αρχές και κοινότητές, αποτελεί το κλειδί για την 
επιτυχή λύση του προβλήματος, όπως άλλωστε για την εποικοδομητική Εκπαιδευτική 
διαδικασία σαν οργανικό σώμα κι εξελισσόμενο είδος, συνολικά. 
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Διά βίου εκπαίδευση: Θεωρητικές προσεγγίσεις. 

Νικόλαος Ξ. Καρπούζης  
Π.Ε. 70, Δρ Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(karpouzis@sch.gr) 

Περίληψη 

Η εκπαίδευση είναι ένας κοινωνικός καταμερισμός που αντανακλά αντικειμενικά το 
επίπεδο και τις προοπτικές της κοινωνικής εξέλιξης, ενώ, από τότε που καθιερώνεται 
σαν διακριτός θεσμός, μπαίνει στην υπηρεσία της εκάστοτε διαρθρωμένης κοινωνίας. 
Η εκπαίδευση είναι ιστορικά οριοθετημένη, δηλαδή έχει μια μοναδικότητα, που την 
καθορίζουν αντικειμενικοί και υποκειμενικοί παράγοντες. Αντικειμενικοί παράγοντες 
είναι το επίπεδο της κοινωνικής ομάδας μέσα στην οποία λειτουργεί, οι κοινωνικές 
σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί, η «παράδοση» κλπ. Στους υποκειμενικούς παράγοντες 
πρέπει να καταταχθεί ο άνθρωπος και ειδικότερα το διαπαιδαγωγούμενο άτομο. Αυτό 
το τελευταίο αποτελεί μια οντότητα που εξελίσσεται, ακολουθώντας, βέβαια, βιολογι-
κές και κοινωνικές νομοτέλειες, αλλά που όμως δηλώνει συγχρόνως και την ατομική 
του τάση έκφρασης και δημιουργίας. Το ουσιώδες ζήτημα που τίθεται επομένως είναι 
τι ανθρώπους μπορεί και πρέπει να διαμορφώνει η κοινωνία στην εποχή μας. Συνακό-
λουθα η εκπαίδευση είναι διαρκής, πρέπει να αποβλέπει στην καλλιέργεια του συνόλου 
ή τουλάχιστον της συντριπτικής πλειοψηφίας, και να εξασφαλίζει μια κοινή, ανεκτή 
ποιότητα ζωής.  

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει όσο το δυνατόν γίνεται σφαιρικά, μέσα 
στα περιορισμένα της πλαίσια για ένα τόσο τεράστιο θέμα, βασικούς θεωρητικούς ά-
ξονες πάνω στους οποίους οικοδομείται σήμερα όσο ποτέ στο παρελθόν η αδήριτη α-
νάγκη για επιστημονικοποίηση της γνώσης σε όλους σχεδόν τους τομείς της κοινωνι-
κής δραστηριότητας και να αιτιολογήσει γιατί η πολλά υποσχόμενη διακηρυγμένη «διά 
βίου εκπαίδευση» δεν βάζει σε πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες του ανθρώπου με την 
ευρύτητα της έννοιας του όρου που θα ’πρεπε, αλλά του στενά ατομικού συμφέροντος.  

Λέξεις-Κλειδιά: διά βίου εκπαίδευση, παιδεία, κατάρτιση.  

Αποσαφηνίζοντας ορισμένους, βασικούς όρους της παιδαγωγικής επιστήμης. 

Ο ελληνικός όρος παιδεία έχει έννοια πλατύτερη της εκπαίδευσης, ως καταστάλαγμα 
όλης της κοινωνικής διαδικασίας της αγωγής, αυτό που προκύπτει σαν διαμορφωμένη 
και σε δυναμική λειτουργία κοινωνική προσωπικότητα. Είναι ο πλούτος των ιδεών, οι 
συναισθηματικοί δεσμοί και οι βιοθεωρητικές αντιλήψεις που οδηγούν τους ανθρώ-
πους στη συνεχή ανασυγκρότηση της εμπειρίας τους και την αξιολόγηση της σημασίας 
της, με συνέπεια τη δυναμική και ιδιαίτερη μορφοποίησή τους (Πολυχρονόπουλος, 
1985). Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη αντίληψη του όρου, δηλαδή να γίνεται αόριστα 
λόγος για δραστηριοποίηση του ατόμου, έχοντας για ιδανικό της την ατομικότητα. Η 
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άλλη, η δεύτερη αντίληψη, προχωράει και αναδεικνύει την παιδεία ως στάση ζωής, 
δύναμη επικοινωνίας και συμβίωσης, βάσει των κοσμοθεωρητικών απόψεων που δεν 
αφορούν στενά και μόνο το άτομο, αλλά την κοινωνική υπόσταση και ευθύνη του αν-
θρώπου (Μωραΐτης, 1999: 115 κ.ε.). Το βέβαιο είναι ότι μέσα στο σχολείο οι νέοι άν-
θρωποι διαμορφώνουν μαζί με μια ορισμένη ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και κο-
σμοαντίληψη και στάση ζωής (Γληνός, 1927). Οι ανθρώπινες ιδιότητες και οι έμφυτες 
ικανότητες δεν είναι λοιπόν δεδομένες. Το παιδί με την ίδια του την κοινωνική δρα-
στηριότητα τις ενεργοποιεί (Λεόντιεφ, χ.χρ.: κυρίως 169-236). Η μορφοποίηση επομέ-
νως των συγκεκριμένων ικανοτήτων και δυνατοτήτων κατά την εξελικτική πορεία του 
ανθρώπου έχει διττή υπόσταση: από την μια είναι προϊόν εσωτερικής προδιάθεσης του 
«ατόμου» για ανάπτυξη και από την άλλη είναι προϊόν διαρκούς επίδρασης του κοινω-
νικού παράγοντα που αέναα προσπαθεί να ενσωματώσει το «άτομο», επιδρώντας στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς του (Oates, 1994). 

Εντούτοις, από ό,τι φαίνεται σήμερα, στον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής εκείνο 
που κυριαρχεί είναι μια μηχανική μεταφορά του ξενικού όρου training (ενδεικτικά βλ. 
Παπαηλίας, 1994· Χασάπης, 1996· Μπαλωτή, 1996· Ρομπόλης – Δημουλάς & Γαλατά, 
1999). Αν και συχνά προβάλλεται με τη φιλοδοξία να υποκαταστήσει την έννοια της 
εκπαίδευσης, θα ήταν αναγκαίο προηγουμένως να υπογραμμιστεί η στενότητα του ό-
ρου «κατάρτιση» (=training) με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση είναι 
κατά μία έννοια εκπαίδευση, όμως μόνο όταν η τελευταία περιορίζεται στην εκγύ-
μναση, την καλλιέργεια μιας συγκεκριμένης δεξιότητας, που ίσως μπορεί να αναπτυ-
χθεί και άμεσα στην κοινωνική παραγωγή (Edwards – Raggatt, 1996). Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο όρος αποσαφηνίζεται, ακριβώς όταν αναφέρεται σε πεδία επαγγελματικής φύσης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Jarvis, 2004). Στην αγγλική γλώσσα ο εκπαιδευτής 
(trainer) είναι ο εκγυμναστής, ο προπονητής που κατευθύνει το μαθητή του σ’ ένα και 
μοναδικό στόχο, προς μία και μοναδική δεξιότητα. Η αγγλική λέξη train χρησιμοποιεί-
ται με τη διπλή ιδιότητα, τόσο της πειθαρχίας μέσω των παιδευτικών διαδικασιών, όσο 
και του «συρμού», της αλληλουχίας σκέψεων, ιδεών και ενεργειών προς μία επιθυμητή 
κατεύθυνση (πράξη) (Stavropoulos & Hornby, 1998: 787).  

Η «διά βίου εκπαίδευση». 

Ο όρος διά βίου παιδεία μνημονεύεται από τον Πλάτωνα τόσο στους «Νόμους» όσο 
και στην «Πολιτεία» με μια έννοια άντικρυς αντίθετη με τη σημερινή, αποδίδοντας 
στον όρο τη σημασία του μορφωτικού στόχου και της υποχρέωσης του πολίτη για συ-
νεχή αφοσίωση στα ιδανικά· σε μια μόρφωση, όμως, που τη χαρακτηρίζει η μονιμό-
τητα. Τον όρο αναβίωσε η σύγχρονη παιδαγωγική εννοώντας την παιδεία που αποκτά 
το «άτομο» μέσα και έξω από το σχολείο, προσχολικά και μετασχολικά, σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής του και αναφέρεται στο σύνολο των μορφωτικών διαδικασιών. Ου-
σιαστικά έχουμε να κάνουμε με ισόβια παιδεία και όχι αυτήν που αποκτά ο άνθρωπος 
σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του. Επίσης, διά βίου παιδεία αποκτά ο άνθρω-
πος και μέσα από προσωπική του πρωτοβουλία και με μέσα που επιλέγει ο ίδιος. 
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Η Ουνέσκο, ήδη πριν από πολλά χρόνια, κάνει λόγο για τη διά βίου εκπαίδευση και 
αναφέρεται σαφώς σε ό,τι η επίσημη πολιτεία παρέχει οργανωμένα: «Διά βίου εκπαί-
δευση είναι ισόβια λειτουργία που δεν περιορίζεται χρονικά στη σχολική περίοδο ή το-
πικά στο σχολείο και τις μεθόδους του, αλλά θεωρείται ως μια λειτουργία που συνδέει 
όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πηγές της κοινωνίας με σκοπό τόσο την ανά-
πτυξη των προσωπικών δυνατοτήτων του ατόμου όσο και την πρόοδο της μεταμορφού-
μενης κοινωνίας που χρειάζεται συνειδητές μεταβολές» (Δελτίον Παιδαγωγικής Ενημε-
ρώσεως, 1980· Unesco, 1997). 

Μια παρόμοια διατύπωση διατηρείται ακόμη και σήμερα: «Με τον όρο διά βίου εκπαί-
δευση δηλ. εννοούμε τις οργανωτικές και διδακτικές δομές και στρατηγικές τις οποίες 
επιτρέπουν (ή βοηθούν) να λάβει χώρα η μάθηση από τη νηπιακή ηλικία μέχρι τη γερο-
ντική» (Καψάλης & Παπασταμάτης 2000: 18. Επίσης βλ., Καψάλης & Παπασταμάτης 
2002· Γαλάνης (επιμ.), 1995· Βαϊκούση - Βαλάκας - Κόκκος & Τσιμπουκλή, 1999· 
Βεργίδης, 1991). Οι αιτίες που οδήγησαν σε αυτές τις εξελίξεις έχουν την αφετηρία 
τους στον μεταπολεμικό κόσμο που διαμορφώνεται ραγδαία κάτω από την πίεση που 
ασκεί η τεχνολογική ανάπτυξη στην εποχή μας (Edwards – Raggatt - Small, 1996· Tit-
mus, 1981). Η ορμητική εισβολή του διαρκώς τελειοποιούμενου αυτοματισμού σε ό-
λους τους τομείς της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής έφεραν τον σύγχρονο άν-
θρωπο σε αλλαγές που απαιτούν την αναπροσαρμογή του, από τις απλές μορφές ζωής 
του μέχρι πρόσφατου παρελθόντος στις πολυσύνθετες του παρόντος. 

Πέρα από την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση στο ίδιο επάγγελμα η σύγχρονη τεχνολο-
γία οδήγησε στην κατάργηση πολλών επαγγελμάτων και την εμφάνιση νέων. Το εκ-
παιδευτικό σύστημα που ετοίμαζε το άτομο για την εκπλήρωση προκαθορισμένων υ-
ποχρεώσεων σε μια προδιαγραμμένη κοινωνία με προκαθορισμένες επαγγελματικές α-
παιτήσεις ανήκει πλέον οριστικά στο παρελθόν. Ήδη από πολύ νωρίς σε σχέση με τη 
χώρα μας, η Γαλλία πρωτοστάτησε και άρχισε να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα 
από το 1966, όταν νομοθετήθηκε η ισοτιμία της πρώτης επαγγελματικής εκπαίδευσης 
με την επαγγελματική επιμόρφωση. Ιδρύθηκαν ολοήμεροι και βραδινοί κύκλοι μαθη-
μάτων επαγγελματικής επιμόρφωσης και σπουδών για αλλαγή επαγγέλματος, η λει-
τουργία δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρωτοβουλίες επιμόρφωσης του 
προσωπικού τους και στα 1971 νομοθετήθηκε η εκπαιδευτική άδεια με πλήρεις αποδο-
χές: «Ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο ήταν η δαπάνη για τη συνεχιζόμενη εκπαί-
δευση στη Γαλλία στα 1973. Μισό ως ενάμιση δισεκατομμύριο δολάρια ήταν η αντίστοιχη 
δαπάνη στη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία… Με ένα δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο 
λογαριάζουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους κατά δεκάδες δισεκατομμύρια» (Τά-
σιος, 1976: 57).  

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, στην τότε Δυτική Γερμανία τα προγράμματα μετεκ-
παίδευσης, βάσει σχετικής νομοθεσίας, λειτούργησαν αρχικά σε τέσσερα ομόσπονδα 
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κρατίδια, του Βερολίνου, της Βρέμης, του Αμβούργου και της Έσσης. Οι εργαζόμενοι 
δικαιούνταν κάθε χρόνο εκπαιδευτική άδεια για μετεκπαίδευση. 

Νωρίς, από το 1976 η Σουηδία πρωτοστάτησε με την ψήφιση νόμου, ο οποίος παρείχε 
στους εργαζόμενους δικαίωμα ετήσιας μετεκπαίδευσης με δαπάνες της εργοδοσίας, 
παρέχοντας κάθε χρόνο και για δεκατέσσερις ημέρες σχετική άδεια, εφόσον ο εργαζό-
μενος εργαζόταν στην ίδια επιχείρηση για περισσότερο από έξι μήνες.  

Στην Ελλάδα η μετεκπαίδευση ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1980, κάνοντας 
πολύ δειλά βήματα σε περιορισμένους τομείς, χωρίς μαζικό χαρακτήρα, όπως ήταν και 
παραμένουν οι κρατικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και σε-
μιναριακού τύπου μετεκπαιδεύσεις από οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες. Για τους 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχαν ιδρυθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας οι ΣΕΛΜΕ και οι ΣΕΛΔΕ (Π. Δ. 255/1979, 725/1980 και 
177/1983), δηλαδή μετεκπαιδεύσεις βραχείας διάρκειας. Επίσης λίγο αργότερα, τα Πε-
ριφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα νομοθετημένα στις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 
1566/1985, τα οποία τροποποιήθηκαν με τον Ν. 1824/1988 και εξειδικεύθηκαν με το 
Π. Δ. 384/1989. Φορείς της επιμόρφωσης αυτής μπορεί να είναι, τα ΠΕΚ, τα ΑΕΙ, τα 
ΤΕΙ και η ΣΕΛΕΤΕ (Π. Δ. 348/14-6-89). 

Ο Ε. Παπανούτσος, ωστόσο, από πολύ νωρίς εξέφρασε την απαισιοδοξία του σχετικά 
με τις δυνατότητες μετεκπαίδευσης σε μαζική μορφή της πλειοψηφίας ολόκληρου του 
πληθυσμού, γράφοντας: «Οσαδήποτε σχολικά κτίρια κι αν οικοδομήσουμε, οσαδήποτε 
διδακτικά στελέχη κι αν μισθώσουμε, δε θα είναι δυνατόν να εκπαιδεύσουμε τις φάλαγγες 
που θα μας έρχονται να μορφωθούν. Και θα υποχρεωθούμε να τους δώσουμε την πνευ-
ματική τροφή που χρειάζονται με άλλα μέσα και με άλλους τρόπους, που δεν προϋποθέ-
τουν κλειστούς χώρους, όπως το εκπαιδευτικό ίδρυμα που μας κληροδότησε η ιστορία» 
(Παπανούτσος, 1976: 216).  

Έτσι, σύμφωνα με τις απόψεις του Ι. Πυργιωτάκη, «[…] η επαγγελματική απασχόληση 
επιστημονικοποιείται πλέον και αυτό, σε μεγάλο βαθμό, εναποτίθεται στο Πανεπιστήμιο, 
γεγονός που επιφέρει αλλαγή στις σχέσεις του με την κοινωνία. Αυτό είναι το σύγχρονο 
νόημα της διά-βίου παιδείας: Όχι τόσο παιδεία για την εσωτερική μόρφωση και χειρα-
φέτηση του ανθρώπου, αλλά για την επικαιροποίηση των επαγγελματικών του κυρίως 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως, το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπι-
στήμιο, τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής, τα εκπαιδευτικά προγράμματα μικρής διάρ-
κειας και οι συναφείς μορφές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης καλούνται να υπηρετήσουν 
τις ανάγκες αυτές. Έτσι τα Πανεπιστήμια ασχολούνται σήμερα όχι μόνο με τη συγγραφή 
μελετών και την εκπόνηση συγγραμμάτων, αλλά και με τη συμπλήρωση τεχνικών δελτίων 
και τη διεκδίκηση προγραμμάτων. Ακόμη και οι Μεταπτυχιακές Σπουδές μετονομάζονται 
σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η διαφορά είναι στην ουσία: Οι σπουδές 
είναι μια διαρκής και αέναη διαδικασία συνεχούς εμβάθυνσης σε ένα επιστημονικό χώρο, 
χωρίς τέλος. Αντίθετα το Πρόγραμμα έχει αρχή και τέλος. Και προπάντων συγκεκριμένη 
διάρκεια. Αποβλέπει στην εξειδίκευση ορισμένων ατόμων, καλύπτει τις υφιστάμενες 
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ανάγκες, ολοκληρώνει την αποστολή του και παύει να υπάρχει. Έτσι από το Πανεπιστή-
μιο της επιστήμης και των Γραμμάτων διολισθαίνουμε στο Πανεπιστήμιο της κατάρτισης 
και των προγραμμάτων» (Πυργιωτάκης, 2002: 19-20).  

Τους λόγους για τη «διολίσθηση», (ουσιαστικά υποβάθμιση) του πανεπιστημίου τούς 
έχει ήδη εξηγήσει προηγουμένως προσπαθώντας να ορίσει την έννοια της παγκοσμιο-
ποίησης: «Μια ισχυρή δύναμη οδηγεί τον κόσμο προς μια ενιαία συγκλίνουσα κοινότητα, 
και αυτή η δύναμη είναι η τεχνολογία. Έχει μαζικοποιήσει την επικοινωνία, τις μεταφο-
ρές και τα ταξίδια, κάνοντάς τα προσιτά, εύκολα και οικονομικά ακόμη και για τις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές και για τις οικονομικά ασθενείς ομάδες. Ξαφνικά, κανένας 
τόπος και κανείς δεν είναι αποκομμένος από τη μαγνητική έλξη της νεοτερικότητας. Σχε-
δόν όλοι θέλουν όλα τα πράγματα που έχουν δει ή έχουν ακούσει από τα νέα τεχνολογικά 
μέσα που κατευθύνουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Γίνονται έτσι όλο και περισσό-
τερο μέρος ενός παγκόσμιου κοινού, γεγονός που ομογενοποιεί τις αγορές παντού… Η 
νέα πραγματικότητα είναι η παγκοσμιοποίηση των αγορών, και μαζί της η ισχυρή πραγ-
μάτωση της παγκόσμιας επιχείρησης» (Πυργιωτάκης, 2002: 15-16). 

Λίγο παραπάνω έγινε λόγος για ουσιαστική υποβάθμιση του ρόλου του πανεπιστημίου. 
Πράγματι, όλο και περισσότερο ο όρος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» και «κατάρτιση» 
χρησιμοποιείται αφειδώς τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίσημα κείμενα Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, στη χώρα μας πολύ 
φιλόδοξα χρησιμοποιήθηκε αντί αυτού ο πλατωνικός όρος «Διά Βίου Παιδεία» στο-
χεύοντας στη συνειρμική και συναισθηματική φόρτιση που προδιαθέτει θετικά. Όμως 
η εύλογη ανάγκη συνεχούς πνευματικής εγρήγορσης του σύγχρονου και κοινωνικά και 
παραγωγικά δραστήριου ανθρώπου εγκιβωτίστηκε ασφυκτικά μέσα στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα της «Ανοικτής και εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης» (Race, 1999· Rogers, 
1999· Rowntree, 1992· Λιοναράκης, 1995: 40-44). 

Ωστόσο, η μεγαλύτερη αντίφαση που εμπεριέχεται στην όλη προσπάθεια και στρατη-
γική είναι η εξής: Όσο περισσότερο γίνεται λόγος για αποσύνδεση της γνώσης από την 
εργασία, άλλο τόσο καταβάλλεται προσπάθεια να απονευρωθεί αυτή η γνώση από κάθε 
τι το ανθρωπιστικό και ευγενικό, να στενέψει, να μετατραπεί σε απλό συνδυασμό δε-
ξιοτήτων, σε «κατάρτιση» αναπαράγοντας τον σύγχρονο αναλφαβητισμό που αναφέ-
ρεται σε κάθε τι έξω από το στενό αντικείμενο απασχόλησης. Όπως σημειώνει ο Χ. Β. 
Μασσαλάς «Η ανάπτυξη έχει συλληφθεί μόνο από τεχνο-οικονομική άποψη, ενώ έχουμε 
ανάγκη από μια πιο πολύπλοκη έννοια της ανάπτυξης, που να μην είναι μόνο υλική, αλλά 
και διανοητική, συναισθηματική και ηθική,… Η συναισθηματικότητα μπορεί να κατα-
στρέψει τη γνώση, αλλά μπορεί επίσης να την εμπλουτίσει.», και «Στην περίπτωση της 
παιδείας και της έρευνας, μια υπέρ-προσαρμοστική πίεση ωθεί την προσαρμογή τους στις 
απαιτήσεις της αγοράς, στη μείωση της γενικής παιδείας και στην περιθωριοποίηση της 
κλασικής ζωής και της γνώσης» (Μασσαλάς, 2002: 9 και 8).  

Και από την άλλη μεριά: «Οι επιχειρήσεις θα κυριαρχήσουν, αν μονοπωλήσουν. Οι χώ-
ρες που κατευθύνουν το παιχνίδι σε παγκόσμιο επίπεδο (λέσχη G-7) ενισχύουν το 
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ελεύθερο εμπόριο… αλλά προστατεύουν, για λογαριασμό τους τομείς υψηλού ενδιαφέρο-
ντος, […]. […] Πάνω από τον άνθρωπο τοποθετείται το κέρδος, και η αξία της ζωής 
μετριέται με το ύψος του εισοδήματος. Για παράδειγμα στη χώρα Χ πολύ λιγότεροι άν-
θρωποι θα πεθάνουν από καρκίνο, επειδή οι περισσότεροι θα πεθάνουν από άλλη αιτία 
σε συντομότερο χρονικό διάστημα… συμπέρασμα: οι βιομηχανίες που ρυπαίνουν πρέπει 
να μεταφερθούν εκεί…! Από την άλλη μεριά, αν εφαρμόσει κανείς αρκετά σκληρές εργα-
σιακές συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει κέρδη. Για αυτό το λόγο οι πολυεθνικές εται-
ρείες μεταφέρουν την παραγωγή σε περιοχές υψηλής καταπίεσης και χαμηλών μισθών… 
Οι χαμηλοί μισθοί αυξάνουν την ανασφάλεια στην εργασία, διατηρούν τον πληθωρισμό 
σε χαμηλά επίπεδα,… συμβάλουν σε αυτό που αποκαλείται “υγιής οικονομία”,… οικο-
νομία με υψηλά κέρδη». (Μασσαλάς, 2002: 6-7). 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, πως οι εκπαιδευτικές κατευθύνσεις είναι ουσιαστικά υποστη-
ρικτικές διαδικασίες παραγωγής κεφαλαίου, προϊόν ιστορικής εξέλιξης, αρχής γενομέ-
νης από την περίφημη αστική Μεταρρύθμιση, που αφαιρώντας την εκπαίδευση από τα 
χέρια της Εκκλησίας τη μετέβαλλε σε παραγωγική δύναμη σύμφωνα με τις ανάγκες 
της. Το εκπαιδευτικό σύστημα (στη συνολική έκταση της διάρκειάς του ανάμεσα στο 
σχολείο, την επαγγελματική εκπαίδευση, την ανώτατη σχολή, τα διάφορα μετεκπαι-
δευτικά στάδια) υπηρετεί ταυτόχρονα τη νομιμοποίηση της κοινωνικής δομής μιας κοι-
νωνίας. Πυρήνας αυτής της δομής είναι η οργάνωση της κοινωνικής εργασίας, δηλαδή 
ο συγκεκριμένος καταμερισμός εργασίας με τις εκπαιδευτικές, καθώς και με τις ειδικές 
για τα δύο φύλα. Εάν, σε μια κοινωνία κυριαρχεί η ανισότητα, το εκπαιδευτικό σύ-
στημα εκπληρώνει, σαν συνέπεια, τη λειτουργία αναπαραγωγής και νομιμοποίησης 
κοινωνικών διαφορών (επιλογή). Αυτό λειτουργεί τοιουτοτρόπως ώστε οι κοινωνικές 
αιτίες των σχέσεων ανισότητας να μη γίνονται αντιληπτές, ενώ οι προδιαγραφές της 
εξειδίκευσης του εκπαιδευτικού συστήματος αποδίδουν άνισες κοινωνικές ευκαιρίες 
σε διαφορές «ικανότητας» και «καταλληλότητας». Η εκάστοτε ειδική μορφή του εκ-
παιδευτικού συστήματος διαμορφώνεται μέσα από την οργάνωση της εργασίας μιας 
καθορισμένης ιστορικής βαθμίδας της κοινωνίας και των ειδικοτήτων-κλειδιών που τη 
χαρακτηρίζουν. Έτσι η ειδίκευση τίθεται σαν εξαρτημένη μεταβλητή της οικονομικο-
τεχνικής εξέλιξης, η οποία παίρνει το χαρακτήρα μιας «φυσικής δύναμης» που δεν 
μπορεί να ερμηνευτεί (π.χ. «πλημμύρα των πληροφοριών»). Πρόκειται για την τυπική 
συντηρητική φυσική μεταφορά, στην οποία οι κοινωνικές εξελίξεις παραχαράσσονται, 
σαν τέτοιες που υποτίθεται ότι δεν μπορούν να επηρεαστούν. Στόχος είναι η «ιδία ευ-
θύνη» ικανότητας προσαρμογής σε αυτό, το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται. 

Και ακόμη περαιτέρω: Πρόκειται για την εφαρμογή της φιλελεύθερης εκπαιδευτικής 
πολιτικής σύμφωνα με την οποία πρέπει οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, όπως σχολεία 
και ανώτατες σχολές, να θεωρούνται ακόμα περισσότερο σαν επιχειρήσεις. Δηλαδή να 
βρίσκονται μεταξύ τους σε σχέση ανταγωνισμού και να προσαρμόζουν τις εσωτερικές 
τους δομές, πριν από όλα στην άνοδο της αποδοτικότητας της σχέσης κόστους και α-
πόδοσης. Η δημόσια παρουσία της αντίληψης αυτής γίνεται με ετικέτες όπως «απο-
κρατικοποίηση» και «αυτονομία». Το σύνολο ολοκληρώνεται στο φόντο της μείωσης 
των κρατικών δαπανών για την παιδεία. Γενικό σύνθημα είναι η απώλεια της αξίας της 
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σχολικής και πρώτης επαγγελματικής ειδίκευσης (συμπεριλαμβανομένων και των 
σπουδών, στο βαθμό που οδηγούν σε μια πρώτη κατάληξη επαγγελματικής ειδίκευ-
σης). Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι, εν όψει της αναγκαιότητας «ισόβιας μάθησης», η 
σημασία αυτής της πρώτης ειδίκευσης ποιοτικά θα μειωθεί (Welford, 1958). Αυτό κα-
ταλήγει σε πρακτικές προσπάθειες διοικητικής μείωσης του χρόνου εκπαίδευσης, πριν 
απ’ όλα μέσω οργάνων ενισχυμένης επιλογής. Συνέπεια είναι η πτώση του μέσου κοι-
νωνικού επιπέδου ειδίκευσης. 

Τελικά, πρόκειται για βαθμιαία ιδιωτικοποίηση των εξόδων εκπαίδευσης. Δίπλα στις 
διάφορες μορφές ιδιωτικής πατρωνίας σχολείων και ανώτατων σχολών, πέρα από ένα 
ορισμένο επίπεδο «δωρεάν» στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η στάση απέναντι στα δίδα-
κτρα έχει γίνει πρόβλημα – κλειδί στην αντιπαράθεση σχετικά με την εκπαιδευτική 
πολιτική. Στην προοπτική της απορρύθμισης κατά τα πρότυπα της αγοράς, τα δίδακτρα 
είναι ένα ιδανικό όργανο αυτό-κατεύθυνσης για τον ιδανικό συντονισμό διαφόρων ε-
πιπέδων απόφασης: Ατομική εκπαιδευτική στάση, θεσμικός εκσυγχρονισμός των ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και της αγοράς εργασίας. Από την εκπαιδευτική – οι-
κονομική άποψη, τα δίδακτρα (άμεσα ή σαν δάνειο) είναι μια ατομική χρηματιστική 
κερδοσκοπία σε μελλοντικές κοινωνικές ευκαιρίες. Καθώς τα δίδακτρα, σαν «τιμή» 
της εκπαίδευσης, πρέπει να αποδώσουν αργότερα ένα εισόδημα, οι προσωπικές απο-
φάσεις εκπαίδευσης, από την επιλογή του κλάδου σπουδών μέχρι τη συνολική οικοδό-
μηση της στάσης ζωής, προσανατολίζονται περισσότερο ή λιγότερο έμμεσα (και πε-
ρισσότερο ή λιγότερο χωρίς κριτική διάθεση!) σε κοινωνικά αναγνωρισμένα κριτήρια 
απόδοσης και μελλοντικής αξιοποίησης. Οι επιστημονικές συνέπειες συνίστανται, τε-
λικά, στο ότι οι επιστημονικοί φορείς, στο βαθμό που για να διατηρήσουν τη λειτουργία 
τους εξαρτώνται από εισπράξεις διδάκτρων, είναι αναγκασμένοι από την πλευρά τους 
να προσαρμόζουν τις προσφορές τους ακόμη πιο πολύ στην αγορά (εργασίας) για να 
προσελκύουν σπουδαστές. 

Συμπεράσματα 

Οι τεράστιες δυσαναλογίες μεταξύ της επιστημονικοτεχνικής και της κοινωνικής ανά-
πτυξης οξύνουν το πρόβλημα της ανισότητας στην κατανομή όχι μόνο των υλικών 
αλλά και των πνευματικών αγαθών. Παρά τα ορισμένα βήματα στη γενική και επαγ-
γελματική κατάρτιση, ακόμα και στις πιο προηγμένες και πλούσιες χώρες, αυξάνει το 
χάσμα του υπάρχοντος συστήματος παιδείας και των αντικειμενικών απαιτήσεων της 
επιστημονικοτεχνικής προόδου. Απαραίτητος όρος για την απόκτηση καινούργιων ε-
παγγελμάτων και αύξησης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού θεωρείται η συνε-
χής και αέναη κατάρτιση. Όμως το μαζικό υποχρεωτικό σχολείο δεν δίνει μόρφωση 
αναγκαία για την απόκτηση σύγχρονων επαγγελμάτων υψηλής ειδίκευσης. 

Η εκπαίδευση στην υπάρχουσα κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα είναι περιθω-
ριακή δαπάνη. Απλή διάχυση κάποιων φιλτραρισμένων και αθεμελίωτων για τους α-
ποδέκτες γνώσεων, σαν στοιχειώδη υποδομή και από κει και πέρα μιας δεύτερης ποιό-
τητας επιλογή όχι μέσα από την εκπαίδευση, αλλά μέσα από την κατάρτιση (training). 
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Αυτό σημαίνει ότι επιδιώκεται μια επιφανειακή μηχανική εκγύμναση κάποιων διανοη-
τικών ή σωματικών ικανοτήτων. Η σημασία και η αξία της γενικής εκπαίδευσης ελά-
χιστη αξία έχει. Γίνεται εκμετάλλευση της «έμφυτης» στον άνθρωπο τάσης για γνώση, 
που είναι μια φυσιολογική έκφραση της ζωής, αλλά και της θεαματικής ανάπτυξης της 
επιστήμης και των γνώσεων, για να εμφυτευθεί ένα αίσθημα ασημαντότητας στον λα-
ϊκό-μέσο άνθρωπο μπροστά στο θαύμα της επιστήμης. Και εδώ γίνεται εκούσια από 
ορισμένους και από άλλους αθέλητα και με επιπολαιότητα, μια άλλου είδους λαθρο-
χειρία. Παρουσιάζεται σαν γενικό καθήκον η από τα ίδια τα πράγματα αδύνατη κατά-
κτηση όλων των γνώσεων. Και έχει στηθεί μια βιτρίνα της κοινωνίας των γνώσεων και 
της διαρκούς μόρφωσης με την οποία επιχειρούνται μονάχα εντυπωσιασμοί και επηρε-
ασμοί. Η κάθε εποχή έχει το δικό της πλούτο των ιδεών, των πληροφοριών και των 
γνώσεων, που είναι ανάλογο με το τεχνολογικό επίπεδο και την οργάνωση των κοινω-
νικών σχέσεων. Και όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο της τεχνολογικής ανάπτυξης τόσο 
και ο πλούτος των ιδεών, των γνώσεων και των πληροφοριών είναι μεγαλύτερος. Η 
ιστορία μας έχει διδάξει, και το σήμερα δεν αποτελεί εξαίρεση, ότι από τον πλούτο των 
γνώσεων μιας εποχής ένα μικρό μόνο ποσοστό των γνώσεων χρησιμοποιείται στην κα-
θημερινή ζωή. 

Έτσι το «πρόσταγμα» και τα μέτρα για την αύξηση των γνώσεων στο σχολείο πάσχουν 
από τρεις πλευρές: Πρώτον, από την αναντιστοιχία ανάμεσα στον πλούτο των πληρο-
φοριών και στη δυνατότητα αφομοίωσης χρονικά και φυσιολογικά. Δεύτερον, από την 
πλευρά χρησιμότητας στην πρακτική ζωή. Και τρίτον, από τη μέχρι τώρα αδυναμία της 
σύνθεσης των γνώσεων σε βαθμό που να γίνονται οργανικό και χωρίς αντιφάσεις σύ-
νολο, έτσι που να γίνεται πειστική η αναγκαιότητά του, προφανής η αποτελεσματικό-
τητά του και ελκτικό σαν αντικείμενο. Για όποιον, λοιπόν, επιχειρεί να μεταρρυθμίσει 
την εκπαίδευση δεν είναι πρόβλημα μόνο γνωστικού πεδίου στη διαδικασία της δια-
παιδαγώγησης αλλά μιας άλλης αντιμετώπισης. Είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμέ-
νου σχολείου, όχι με τη στατική έννοια, αλλά με την έννοια της σφαιρικής επεξεργα-
σίας των λειτουργιών και των προβλημάτων και μέσα στο ίδιο το σχολείο και στη 
σχέση του με την αντικειμενική πραγματικότητα. 

Η απόκτηση γνώσεων με τη βοήθεια των μέσων μαζικής πληροφόρησης και διάφορων 
μη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων θέτει μπροστά στο σύγχρονο σχολείο 
το καθήκον όχι τόσο της απόκτησης, από τους μαθητές, μιας ορισμένης στάθμης γνώ-
σεων, όσο το καθήκον κατά κύριο λόγο, να μάθουν να μαθαίνουν, δηλαδή να αναπτύξει 
τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών και να καλλιεργήσει σ’ αυτούς την επιδεξιότητα 
και την πείρα, να αποκτήσουν με δική τους πρωτοβουλία καινούργιες γνώσεις. Θα συ-
νεχίσει το σχολείο να λειτουργεί ως μηχανισμός επιλογών και χειραγώγησης ή θα γίνει 
επιτέλους όργανο διαπαιδαγώγησης σταθερής και ολόπλευρα αναπτυγμένης προσωπι-
κότητας, δημιουργικών ανθρώπων που θα γνωρίζουν πώς να επιδρούν στο κοινωνικό 
τους περιβάλλον; 

Μορφωμένος δεν είναι εκείνος που μπορεί, μέσα σε μια γωνιά της κοινωνίας να διαλέ-
ξει από μια αξεχώριστη «πλημμύρα γνώσεων» αντανακλαστικά εκείνη που είναι 
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χρήσιμη γι’ αυτόν. Στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί να είναι η τοποθέτηση 
όλων των ανθρώπων -χωρίς περιορισμούς- στην κατάσταση, σε σύνδεση με την από-
κτηση ειδικών γνώσεων, να διακρίνουν τους όρους της κοινωνικής και επαγγελματικής 
τους ύπαρξης, ώστε προοπτικά και σε ελεύθερη συνεργασία με άλλους να τους αλλά-
ξουν και να τους διαμορφώσουν συνειδητά. 
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Διδακτικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου. 
Ένα παράδειγμα επιμόρφωσης 

 
Βορβή Ιωάννα 

Διδάκτορας, Σχολική ΣύμβουλοςΠΕ02 
ioaborb@gmail.com 

 
Δανιηλίδου Ευγενία 

Διδάκτορας, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 
daniieugenia@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αναφέρεται σε ένα παράδειγμα επιμορφωτικού προγράμματος για το μά-
θημα της Νεοελληνικής Γλώσσας που πραγματοποιήθηκε σε φιλολόγους Γυμνασίων 
και Λυκείων, στο πλαίσιο του επιμορφωτικού έργου των σχολικών συμβούλων. Η συ-
γκεκριμένη επιμόρφωση αφορά στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, 
με εστίαση στην πρόσληψη, στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και ειδική 
αναφορά στη δημιουργική γραφή και στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.. Περιλαμβάνει θε-
ωρητικό και πρακτικό/βιωματικό μέρος, με βασικό σκοπό την ενίσχυση της θεωρητι-
κής γνώσης των εκπαιδευτικών και την εξοικείωσή τους με εφαρμογές και τρόπους 
αξιοποίησης στρατηγικών/πρακτικών, οι οποίες συνάδουν με τις διαφορετικές ανάγκες, 
τα ενδιαφέροντα και τις μαθησιακές δυνατότητες του μαθητή. Στην εργασία παρουσιά-
ζονται οι φάσεις του επιμορφωτικού προγράμματος με το περιεχόμενό τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: επιμόρφωση, κατανόηση, παραγωγή γραπτού λόγου  

Εισαγωγή 

Το σχολείο, ως θεσμός, καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής μας και 
να προσφέρει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για όλους τους μαθητές συμβάλλοντας, 
έτσι, στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, ικανών να συμβιώνουν αυτοδύναμα και δη-
μιουργικά στον σύγχρονο κόσμο (Ξωχέλλης, 2005). Στο πλαίσιο αυτό  οι εκπαιδευτικοί 
οφείλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους, ώ-
στε να μπορούν να  ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής πραγμα-
τικότητας και να αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες ανάγκες και ανησυχίες των μαθητών 
τους. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να υιοθετούν εκσυγχρονισμένες μεθόδους και 
στρατηγικές διδασκαλίας, να παρέχουν γνώσεις και να καλλιεργούν γνωστικές, μετα-
γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες μέσα από νέες διδακτικές πρακτικές, ώστε να ο-
δηγούν τους μαθητές τους σε ικανοποιητικά μαθησιακά αποτελέσματα και εν τέλει 
στην αυτορρυθμιζόμενη και στην αυτόνομη μάθηση (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Στην 
κατεύθυνση αυτή, η επιμόρφωση πρέπει να είναι συνεχής και σταθερή, προκειμένου οι 
εκπαιδευτικοί να υποστηρίζονται κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας 
και να ενισχύεται η επαγγελματική τους κατάρτιση τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και 
σε πρακτικών εφαρμογών. Η επιμόρφωση παρέχει εφόδια στους εκπαιδευτικούς ώστε 
να είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις της διδακτικής και της παιδαγωγικής επιστήμης 
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και να εργάζονται με τρόπο δημιουργικό, καινοτόμο και ευέλικτο, προσαρμόζοντας 
ανάλογα την τακτική τους στις εκάστοτε συνθήκες (Παπαναούμ, 2005). 

Στην εργασία παρουσιάζεται ένα παράδειγμα επιμορφωτικού προγράμματος για το μά-
θημα της Νεοελληνικής Γλώσσας με τίτλο «Στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας 
και μάθησης για την κατανόηση και την παραγωγή λόγου. Από τη θεωρία στην πράξη», 
που πραγματοποιήθηκε σε φιλολόγους Γυμνασίων και Λυκείων, στο πλαίσιο του επι-
μορφωτικού έργου των σχολικών συμβούλων. Η συγκεκριμένη επιμόρφωση αφορά 
στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης, με εστίαση στην πρόσληψη, κα-
τανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου. Περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος και βιωματικές 
ασκήσεις εφαρμογής στρατηγικών/πρακτικών, καθώς και ασκήσεις δημιουργικής γρα-
φής και αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). 

Η επιλογή του συγκεκριμένου αντικειμένου επιμόρφωσης έγινε μετά από διερεύνηση 
των επιμορφωτικών αναγκών και επιθυμιών ικανού αριθμού φιλολόγων που υπηρετούν 
σε σχολεία ευθύνης δύο σχολικών συμβούλων φιλολόγων. Το θέμα της επιμόρφωσης 
επελέγη και λόγω της μεγάλης σημασίας του, καθώς αφορά τη Νεοελληνική Γλώσσα, 
η οποία αποτελεί μέσο και φορέα υλοποίησης των σκοπών της εκπαίδευσης, είναι α-
παραίτητη για τη διεξαγωγή όλων των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης και αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή μαθησιακή 
και δια βίου πορεία κάθε ατόμου. Επιπλέον, στα Προγράμματα Σπουδών και στις οδη-
γίες διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου δίνεται έμφαση 
στην κατανόηση και παραγωγή λόγου, στην οποία εντάσσεται και η καινοτομία της 
δημιουργικής γραφής, καθώς και στην απόκτηση αντίστοιχων δεξιοτήτων, για την καλ-
λιέργεια των οποίων προτείνονται στρατηγικές και πρακτικές μάθησης, όπως και δρα-
στηριότητες κατανόησης, παραγωγής λόγου και μετασχηματισμού κειμένου – δη-
μιουργικής γραφής. 

Για τη διεξαγωγή του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος επελέγησαν τα Περιφε-
ρειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), που αποτελούν φορείς της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο έργο των οποίων, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και περιοδικές ταχύρρυθμες επιμορφώσεις κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους. 

Υλοποίηση της επιμόρφωσης 

Ο σχεδιασμός και η δόμηση της επιμορφωτικής δράσης ως αναγκαίας προϋπόθεσης 
για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή της, καθώς και η υλοποίηση του επιμορ-
φωτικού προγράμματος έγιναν με τη συνεργασία των δύο σχολικών συμβούλων φιλο-
λόγων. Στο πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων με εθελοντικό χαρακτήρα για εκπαιδευ-
τικούς και επιμορφωτές, η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονί-
κης, για φιλολόγους Γυμνασίων και Λυκείων των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικής 
Μακεδονίας και είχε διάρκεια 24 ώρες. Συνδυάστηκε η θεωρητική και η βιωματική - 
πρακτική προσέγγιση των θεμάτων. Αξιοποιήθηκαν σύγχρονες εκπαιδευτικές μέθοδοι 
και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων όπως η εμπλουτισμένη εισήγηση με αξιοποίηση 
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των Τ.Π.Ε. και παραδείγματα δραστηριοτήτων από τα σχολικά εγχειρίδια Νεοελληνι-
κής Γλώσσας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η εργασία σε ομάδες, ο καταιγισμός ι-
δεών, οι μελέτες περίπτωσης, η προσομοίωση, το παιχνίδι ρόλων, ο διάλογος και κρι-
τικός δημιουργικός αναστοχασμός, οι οποίες προσδίδουν βιωματικό διαδραστικό χα-
ρακτήρα και ενθαρρύνουν αναστοχαστικές πρακτικές (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 
2008). Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η επιμορφωτική διαδικασία ανά θεματική ενό-
τητα. 

Εφαρμογή: 1ο τετράωρο. Θεματική ενότητα «Στρατηγικές διδασκαλίας και μά-
θησης - στρατηγικές κατανόησης του γραπτού λόγου» 

Έγινε η γνωριμία με τους επιμορφούμενους και παρουσιάστηκαν οι στόχοι του σεμι-
ναρίου αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους τελικούς αποδέκτες, τους 
μαθητές. Συγκεκριμένα, για τους εκπαιδευτικούς οι στόχοι ήταν η ενίσχυση της θεω-
ρητικής γνώσης τους σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης που αφορούν την πρόσληψη, 
την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού λόγου, η καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων, 
η βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, η επιστημονική και επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσω διαρκούς κριτικού στοχασμού. Στους στόχους επι-
μόρφωσης για τους μαθητές συγκαταλέγονταν η ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη 
μαθησιακή διαδικασία, η ενίσχυση της μαθησιακής ετοιμότητάς τους, η βαθύτερη κα-
τανόηση και εμπέδωση της νέας γνώσης και η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας, η 
αυτορρύθμιση και αυτόνομη μάθηση, η ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δε-
ξιοτήτων. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε το βασικό εισαγωγικό θεωρητικό πλαίσιο και 
αναπτύχθηκαν ο ορισμός, η τυπολογία, τα χαρακτηριστικά και τρόποι διδασκαλίας και 
εξοικείωσης των μαθητών με τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης (Cohen 1998; 
Lewis & Hill, 1992; Chamot et al, 1992). Ακολούθησαν αναλυτικά οι γνωστικές στρα-
τηγικές κατανόησης γραπτού λόγου, με παραδείγματα δραστηριοτήτων από τα σχολικά 
εγχειρίδια Νεοελληνικής Γλώσσας (Παραδιά, 2010). Παρακάτω παρατίθενται ενδει-
κτικές στρατηγικές με αντίστοιχα παραδείγματα  

Πρόβλεψη. Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Γυμνασίου. «Προβλέψτε το περιεχόμενο του κει-
μένου με βάση τα δύο σκίτσα και τον τίτλο «Ο Σπύρος Λούης και οι πρώτοι Ολυμπια-
κοί Αγώνες», σ.σ. 131-132. 

Σύνδεση με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών. Έκφραση - Έκ-
θεση Γ΄ Λυκείου: Γιατί (μας) συνεπαίρνει το ποδόσφαιρο; σ.159. «Συζητήστε τις ε-
μπειρίες σας από διάφορες μορφές ομαδικής ψυχαγωγίας, π.χ. από μια συναυλία κλα-
σικής ή σύγχρονης μουσικής, από ένα πανηγύρι, από ένα χορό, από έναν αθλητικό α-
γώνα κτλ. Ποια μορφή ομαδικής ψυχαγωγίας σας συνεπαίρνει και γιατί;»  

Χρήση συμφραζομένων για την κατανόηση άγνωστων λέξεων. Έκφραση - Έκθεση Γ΄ 
Λυκείου: Η Δύναμη της μάζας, σ.σ. 107-110 «"Όχι υποχείριος – υποκείμενος στις ιδέες 
και στις στάσεις του κοινωνικού σώματος είναι ο άνθρωπος". Να αναδιατυπώσετε τη 
φράση αντικαθιστώντας τις υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες συνώνυμες λέξεις/εκ-
φράσεις». 
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Παρακολούθηση δομής και οργάνωσης κειμένου. Έκφραση - Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Α-
νώτατη Παιδεία. Πώς φθάσαμε στο αδιέξοδο, σ.σ. 20-23, Άσκηση 3 «Να εντοπίσετε: 
α) το πρόβλημα που απασχολεί τον συγγραφέα, β) τη θέση του, γ) τα επιχειρήματα και 
τα τεκμήριά του, δ) το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει στον επίλογο». 

Γραφικοί οργανωτές και οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών ενός κειμένου. Έκ-
φραση- Έκθεση Γ΄ Λυκείου: Ψυχολογικές και παιδαγωγικές επισημάνσεις για τη χρήση 
της πληροφορικής στην εκπαίδευση, σ.σ. 175-179. Άσκηση, σ.180 «Προσπαθήστε να 
αποδώσετε με ένα διάγραμμα τη συλλογιστική πορεία που ακολουθεί ο συγγραφέας 
στο κείμενο του». 

Ακολούθησε εργασία των συμμετεχόντων σε ομάδες. Δόθηκαν φύλλα εργασίας με κεί-
μενα σχολικών βιβλίων Γυμνασίου και Λυκείου και ασκήσεις εμπέδωσης. Οι εκπαι-
δευτικοί πρότειναν στρατηγικές κατανόησης για τα συγκεκριμένα κείμενα. Παρατίθε-
ται ενδεικτικά το φύλλο εργασίας με κείμενα Γυμνασίου: Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυ-
μνασίου, Ενότητα 5η Ειρήνη-πόλεμος, Κείμενα 1 και 7, σ.σ. 88, 97. «Με βάση τα κεί-
μενα που σας δίνονται, διαμορφώστε ενδεικτικές δραστηριότητες για τους μαθητές, 
αξιοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες στρατηγικές για τα στάδια “πριν και κατά 
την ανάγνωση”, τα οποία προβλέπονται για τις διαδικασίες κατανόησης κειμένου». 
Μετά την παρουσίαση της εργασίας των ομάδων, έγινε σύνοψη των βασικών σημείων, 
συζήτηση και αναστοχασμός. Δόθηκαν οδηγίες για εφαρμογή στη σχολική τάξη. 

Εφαρμογή: 2ο τετράωρο. Θεματική ενότητα «Στρατηγικές παραγωγής και αξιο-
λόγησης γραπτού λόγου» 

Συζητήθηκαν πρώτα τα αποτελέσματα εφαρμογής στην τάξη των στρατηγικών που πα-
ρουσιάστηκαν στο προηγούμενο τετράωρο και επισημάνθηκε από τους εκπαιδευτικούς 
η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση των μαθητών. Σε επόμενο στάδιο παρουσιάστηκαν οι 
στρατηγικές παραγωγής και αξιολόγησης γραπτού λόγου με παραδείγματα από τα σχο-
λικά εγχειρίδια ΝΕ Γλώσσας Γυμνασίου - Λυκείου και με παραδείγματα αυθεντικών 
μαθητικών κειμένων. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν οι στρατηγικές περίληψης, ανασυν-
δυασμού, παράφρασης και μετασχηματισμού κειμένων. Αναπτύχθηκαν τα επικρατέ-
στερα στη διεθνή βιβλιογραφία μοντέλα παραγωγής λόγου, το παραγωγικό κειμενοκε-
ντρικό μοντέλο  και το διαδικαστικό μοντέλο. Έμφαση δόθηκε στο διαδικαστικό μο-
ντέλο, στην κειμενοκεντρική-διαδικαστική τεχνική και στην επαναδιατύπωση κειμέ-
νου (Αδαλόγλου, 2007; Ματσαγγούρας, 2004; Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββίδης, 
1997). 

Οι εκπαιδευτικοί, στη συνέχεια, εργάστηκαν σε ομάδες. Τα φύλλα εργασίας που δόθη-
καν περιείχαν ανώνυμα μαθητικά κείμενα Γυμνασίου και Λυκείου και ασκήσεις επα-
ναδιατύπωσης, ετεροαξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης με συγκεκριμένα κριτήρια. Πα-
ρατίθεται ενδεικτικό φύλλο εργασίας: «Εξετάστε τα μαθητικά κείμενα που δίνονται. 
Έχοντας το ρόλο του μαθητή, ανά ζεύγη ανταλλάξτε τα γραπτά σας. Ο ένας θα επιση-
μάνει στο γραπτό του άλλου τα θετικά στοιχεία και στη συνέχεια τα σημεία που πα-
ρουσιάζουν πρόβλημα (λάθη, ασάφειες κ.τ.λ.), σύμφωνα με τα συγκεκριμένα κριτήρια 
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που σας δίνονται. Προτείνετε τρόπους επαναδιατύπωσης που, κατά τη γνώμη σας, βελ-
τιώνουν το κείμενο». Στο πλαίσιο της ετεροαξιολόγησης, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί α-
ξιολόγησαν τα κείμενα σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που δόθηκαν και επανα-
διατύπωσαν τα σημεία που επισημάνθηκαν κατά την αξιολόγηση. Δόθηκαν τα παρα-
κάτω ενδεικτικά κριτήρια, επικεντρωμένα σε συγκεκριμένα σημεία: «Περιεχόμενο: -
Είναι το περιεχόμενο σχετικό με το θέμα; -Τα  νοήματα/ιδέες έχουν αναπτυχθεί επαρ-
κώς; Μπορείς να προτείνεις ένα νέο νόημα-ιδέα; Γλώσσα/έκφραση: -Πού εντοπίζεις  
ορθογραφικά λάθη (στις καταλήξεις των ρημάτων και των ονομάτων, στο θέμα των 
λέξεων); -Πού εντοπίζεις ασάφειες και ακυριολεξίες; -Πού εντοπίζεις ακατάλληλες 
διατυπώσεις; Δομή: -Υπάρχει λογική σειρά στην παρουσίαση των νοημάτων; -Μήπως 
εντοπίζεις επαναλήψεις των νοημάτων; -Υπάρχουν κενά στο νόημα;». Μετά την πα-
ρουσίαση των νέων βελτιωμένων κειμένων, των παρατηρήσεων και επισημάνσεων των 
εκπαιδευτικών, ακολούθησε σύνοψη των βασικών σημείων και έγινε συζήτηση με α-
ναστοχασμό. Δόθηκαν οδηγίες για εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης 
και επαναδιατύπωσης στη σχολική τάξη. 

Εφαρμογή: 3ο –  4ο τετράωρο. Θεματική ενότητα «Δημιουργική γραφή» 

Η ενότητα αυτή ξεκίνησε με τις αναφορές των εκπαιδευτικών στα αποτελέσματα εφαρ-
μογής στην τάξη, σύμφωνα με τις οποίες η ανταπόκριση των μαθητών ως προς την 
ετεροαξιολόγηση ήταν θετική. Θετική ήταν η ανταπόκριση και για την επαναδιατύ-
πωση του αρχικού κειμένου, ωστόσο διαπιστώθηκαν προβλήματα διαχείρισης χρόνου 
ως προς αυτήν τη διαδικασία. Η επιμόρφωση συνεχίστηκε με το θεωρητικό πλαίσιο και 
παραδείγματα ασκήσεων δημιουργικής γραφής. Τονίστηκε ότι η δημιουργική γραφή 
στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης αποτελεί μια μορφή παραγωγής λόγου και ελεύ-
θερης έκφρασης των μαθητών με αφορμή ένα αρχικό κείμενο και δημιουργική αξιο-
ποίηση ιδεών, εμπειριών και συναισθημάτων και ότι συντελεί στην ενδυνάμωση της 
γλωσσικής επάρκειας των μαθητών και στην ανάπτυξη θετικής στάσης σε δραστηριό-
τητες παραγωγής λόγου (Νικολαΐδου, 2013). 

Ακολούθησε εργασία των συμμετεχόντων σε ομάδες, με φύλλα εργασίας που περιείχαν 
δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου από το ψηφιακό έργο «Πολύτροπη 
Γλώσσα». Δίνεται στη συνέχεια ενδεικτικό παράδειγμα από την ενότητα Μικροαφη-
γήσεις (Μικρομυθοπλασία - Μικροδιηγήματα). Κείμενο: «Κάθισα με θέα προς την εί-
σοδο του βιβλιοπωλείου. Η πόρτα πρέπει να άνοιξε μέχρι και είκοσι φορές. Δεν ήσουν 
σε κανένα άνοιγμα. Αλλά κάθε φορά, περιμένοντας ότι ήσουν εσύ, καρδιοχτυπούσα. 
«Από το τίποτα φτιάχνεται ο Παράδεισος» ανέφερε ο συγγραφέας τα λόγια του Ελύτη. 
Έτσι, όσες φορές ανοιγόκλεισε αυτή η πόρτα, ακόμη κι αν ποτέ δεν μπήκες, τόσες φο-
ρές αισθάνθηκα ευτυχισμένη». Ελένη Αλεξίου, Από το τίποτα, Ιστολόγιο Μπονζάι. Α-
σκήσεις: 1. «Σκεφτείτε κι άλλα «τίποτα» ικανά να φτιάξουν παραδείσους. Επιλέξτε ένα 
από αυτά και γράψτε μια σύντομη ιστορία ή ένα χρονογράφημα (το πολύ 100 λέξεις) 
με τίτλο: «Από το τίποτα γίνεται ο Παράδεισος». 2. Η δημοσίευση της παραπάνω σύ-
ντομης ιστορίας συνοδεύεται από μια φωτογραφία. Να γράψετε μια δική σας μικροα-
φήγηση (το πολύ 200 λέξεις) εμπνεόμενοι από τη φωτογραφία» (Πολύτροπη Γλώσσα). 
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Ακολούθησαν άλλες ασκήσεις δημιουργικής γραφής: μικροαφηγήσεις, δημιουργία πε-
ζών και ποιημάτων με βάση λογοτεχνικά κείμενα και εικόνες. Κατόπιν συζητήθηκαν 
ζητήματα αξιολόγησης δημιουργικής γραφής και διαμορφώθηκαν κριτήρια, σύμφωνα 
με τα κριτήρια που προτείνει το Π.Δ. 126/2016, ΦΕΚ Α΄ 211/11-11-2016 και το Ινστι-
τούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Οι εκπαιδευτικοί, στη συνέχεια, ασκήθηκαν 
και στην αξιολόγηση κειμένων δημιουργικής γραφής. Δόθηκαν ανώνυμα μαθητικά κεί-
μενα δημιουργικής γραφής και έγινε συνεργατική αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια 
που διαμορφώθηκαν, όπως η πρωτοτυπία των ιδεών, η ευρηματικότητα, η ευστοχία 
λεξιλογικών, εκφραστικών και συντακτικών επιλογών, η σαφής και σωστή διατύπωση, 
η δομική ισορροπία κ.ά. Η φάση αυτή ολοκληρώθηκε με σύνοψη των βασικών ση-
μείων, συζήτηση, αναστοχασμό και οδηγίες για εφαρμογή ασκήσεων δημιουργικής 
γραφής στην τάξη.  

Εφαρμογή: 5ο – 6ο τετράωρο. Θεματική ενότητα «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην 
κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού λόγου» 

Στη συζήτηση ανατροφοδότησης για τα αποτελέσματα εφαρμογής στην τάξη, οι εκπαι-
δευτικοί τόνισαν την ενθουσιώδη ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες δη-
μιουργικής γραφής. Η επιμορφωτική διαδικασία προχώρησε με το θεωρητικό πλαίσιο 
για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην παραγωγή λόγου, η οποία συντελεί στη διαμόρ-
φωση ευνοϊκού και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει τους μα-
θητές ως παραγωγούς γραπτού λόγου και τους εμπλέκει πιο ενεργά, καθώς οι έφηβοι 
είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και ενδιαφέρονται περισσότερο για δρα-
στηριότητες με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Κουτσογιάννης κ.ά., 2011). Ακο-
λούθησε η εργασία των συμμετεχόντων σε ομάδες, στο εργαστήριο Πληροφορικής του 
Επιμορφωτικού Κέντρου. Παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες/βήματα και παραδείγματα 
αξιοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών. Τα ανοιχτά διερευνητικά περιβάλλοντα και οι 
διαδικτυακές εφαρμογές συντελούν στην κατανόηση του κειμένου, προσφέροντας δυ-
νατότητες διερευνητικής μάθησης και πρόσβασης σε πραγματολογικές, γραμματολο-
γικές και περικειμενικές πληροφορίες. Οι εκπαιδευτικοί ασκήθηκαν στη χρήση ψηφια-
κών λεξικών π.χ. για την κατανόηση της σημασίας λέξεων και της σύνθεσής τους με 
προθέσεις, όπως και στη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών για βασικές έννοιες του 
κειμένου, που διευκολύνουν την κατανόηση του νοήματος. Επιπλέον, γνώρισαν τρό-
πους ψηφιακής εικονοποίησης κειμένου. 

Σε δεύτερο στάδιο, παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες/βήματα και παραδείγματα αξιοποί-
ησης λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών, αυτήν τη φορά για παραγωγή λόγου. 
Στην αρχή δόθηκε έμφαση στην αξιοποίηση απλών ηλεκτρονικών μέσων για την πα-
ραγωγή λόγου, όπως του επεξεργαστή κειμένου, με τον οποίο διευκολύνεται η δυνα-
τότητα διαδοχικών μορφών επαναδιατύπωσης κειμένου ή του λογισμικού παρουσία-
σης, για την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων. Οι εκπαιδευτικοί υλοποίησαν ανάλο-
γες δραστηριότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με φύλλα εργασίας. Πραγμα-
τοποίησαν, επίσης, ασκήσεις δημιουργίας βιντεοπαρουσιάσεων με κείμενο και εικόνα, 
ασκήσεις ηλεκτρονικής ανάρτησης και διαμοιρασμού κειμένων με στόχο τη 
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συνεργασία για την παραγωγή κοινού τελικού κειμένου και ασκήσεις  συνεργατικής 
δημιουργικής γραφής με εργαλεία Web 2.0. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί αναζή-
τησαν στο διαδίκτυο κείμενα και εικόνες για τη μεσογειακή διατροφή και, αξιοποιώ-
ντας τα, δημιούργησαν ανά ομάδα κοινή βιντεοπαρουσίαση, με μουσική επένδυση. Τέ-
λος, η ολομέλεια των επιμορφούμενων προχώρησε μέσω wiki σε συνεργατική παρα-
γωγή κειμένου για τη μεσογειακή διατροφή. 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ανακεφαλαίωση και σύνοψη των βα-
σικών σημείων, συζήτηση και αναστοχασμό. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς δό-
θηκε επιμορφωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που περιλάμβανε παρου-
σιάσεις power point, φωτοτυπίες με το θεωρητικό πλαίσιο και σχετική βιβλιογραφία, 
φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της επιμόρφωσης και κριτήρια αξιολόγησης, αυ-
τοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης του γραπτού λόγου και, ξεχωριστά, της δημιουρ-
γικής γραφής. Στο τελευταίο τετράωρο διατέθηκε χρόνος για την αξιολόγηση/αποτί-
μηση της επιμόρφωσης. Ως εργαλείο αξιοποιήθηκε φύλλο αξιολόγησης με μορφή ερω-
τηματολογίου. Αξιολογήθηκαν η θεματολογία, το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, το 
επιμορφωτικό κλίμα και αποτιμήθηκε ο βαθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών και 
της επίτευξης των στόχων της επιμορφωτικής δράσης. Η αποτίμηση βάσει του ερωτη-
ματολογίου ήταν θετική, οι εντυπώσεις, σύμφωνα με τα σχόλια των συμμετεχόντων, 
ήταν ιδιαίτερα καλές και εκφράστηκαν προτάσεις για περεταίρω επιμορφωτικές δρά-
σεις με ανάλογο περιεχόμενο. 

Συμπεράσματα 

Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν πρόθυμα σε θετικό κλίμα, ανέπτυξαν προβληματισμούς 
και επαναπροσδιόρισαν τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους ως προς τη διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας, και ιδιαίτερα όσον αφορά την κατανόηση και την παραγωγή 
λόγου. Σε αυτήν την κατεύθυνση συνετέλεσε ο βιωματικός και διαδραστικός χαρακτή-
ρας της συγκεκριμένης επιμόρφωσης που ενίσχυσε την ενεργή συμμετοχή των εκπαι-
δευτικών, την πρόσληψη, την εμπέδωση και τη δημιουργική αξιοποίηση της νέας γνώ-
σης. 

Οι φιλόλογοι που επιμορφώθηκαν συμμετείχαν στο πρόγραμμα εθελοντικά, με κίνητρο 
την ενίσχυση της επαγγελματικής τους κατάρτισης και υιοθέτησαν πρόθυμα διδακτι-
κές/παιδαγωγικές στρατηγικές και τεχνικές, τις οποίες εφάρμοσαν άμεσα στην τάξη 
τους προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες των μαθητών τους. Τα αποτελέσματα της εφαρ-
μογής στην τάξη αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης, ανατροφοδότησης και ανταλλα-
γής καλών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. 
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Η διδασκαλία του λεξιλογίου στη μητρική γλώσσα:  
Στάση και πρακτικές μελλοντικών εκπαιδευτικών 

Βουρλέτσης Ιωάννης 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

vourlets@uth.gr 
 

Περίληψη 

Σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις στην επιστήμη της διδακτικής και της γλωσσολο-
γίας, η γλώσσα δεν αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο γραμματικών κανόνων, ενώ το λε-
ξιλόγιο αποκτά όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία της. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι να διερευνήσει τη στάση των μελλοντικών εκπαιδευτικών απέναντι στο 
λεξιλόγιο ως κλάδο της γλωσσικής διδασκαλίας, καθώς επίσης και την αντιστοιχία α-
νάμεσα στη στάση αυτή και τις πρακτικές τους κατά τις διδακτικές τους παρεμβάσεις. 
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ημιδομημένης συνέντευξης και μη συμμετοχικής πα-
ρατήρησης, με την ανάλυσή τους να δείχνει ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί έχουν 
θετική στάση απέναντι στη σημασία του λεξιλογίου ως κλάδου της γλωσσικής διδα-
σκαλίας, αλλά μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αφού σε πρακτικό επίπεδο φαίνεται ότι δια-
τηρούν τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τη γλώσσα. 

Λέξεις-Κλειδιά: διδακτική της γλώσσας, διδασκαλία λεξιλογίου, μελλοντικοί εκπαι-
δευτικοί 

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Μήτση (2004, όπ. αναφ. στο Παραδιά, 2010) επισημαίνει πως η πα-
ραδοσιακή αντίληψη, που κυριάρχησε στον τόπο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αντιμετώπιζε το λεξιλόγιο ως «δευτερεύοντα κλάδο της γλωσσικής διδασκαλίας, αφού 
την πρώτη θέση κατείχε η γραμματική, η οποία αντιμετωπιζόταν ως ο κορμός του 
γλωσσικού μαθήματος και η εκμάθησή της συνιστούσε την κυριότερη και σημαντικό-
τερη επιδίωξη της διδασκαλίας του.» Η σύγχρονη επιστημονική άποψη, ωστόσο, δίνει 
μεγάλη έμφαση στον τομέα του λεξιλογίου και θεωρεί πως ο τομέας της γραμματικής 
έρχεται να τον συμπληρώσει, βάζοντας σε μια τάξη τις λεξιλογικές δομές. Εναρμονι-
ζόμενο με τις εξελίξεις, το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Γλώσσας 
στο Δημοτικό Σχολείο αποδίδει ισότιμο ρόλο στη διδασκαλία της γραμματικής και του 
λεξιλογίου και θέτει ως βασικό του στόχο για τους μαθητές «να αποκτήσουν το απα-
ραίτητο λεξιλόγιο για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες» (Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, 2011, σ. 8). 

Η σχολική πραγματικότητα, ωστόσο, τοποθετεί συχνά τη διδασκαλία της γραμματικής 
στο επίκεντρο, αφού το λεξιλόγιο πολύ συχνά παραμελείται από τους εκπαιδευτικούς, 
καθώς υποθέτουν πως είναι πολύ απλό να κατακτηθεί από τους μαθητές (Παραδιά, 
Γκλαβάς, Μήτσης & Τζιμώκας, 2012, σ. 1068-1069). Ωστόσο, σύμφωνα με τους 
Pikulski και Templeton (2004), το λεξιλόγιο συνδέεται με τις τέσσερις σημαντικότερες 
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δεξιότητες της γλώσσας, δηλαδή την παραγωγή και την κατανόηση του γραπτού λόγου, 
αλλά και την κατανόηση και την παραγωγή του προφορικού λόγου, ενώ και άλλοι επι-
στήμονες το θεωρούν ως ένα κρίσιμο στοιχείο για την εκμάθηση μιας γλώσσας (Nation, 
1990; Flower, 2000). 

Τεχνικές διδασκαλίας του λεξιλογίου 

Σύμφωνα με τους θεωρητικούς, υπάρχουν δύο τρόποι διαμέσου των οποίων οι μαθητές 
μαθαίνουν το νέο λεξιλόγιο: η εστιασμένη και η τυχαία διδασκαλία. Με τους όρους 
«εστιασμένη» ή «εμπρόθετη» διδασκαλία αναφερόμαστε στη συστηματική διδασκαλία 
λέξεων και γλωσσικών δομών. Για τους Laufer και Hulstijn (2001), αυτού του τύπου η 
διδασκαλία αφορά τη σκόπιμη διδασκαλία του λεξιλογίου, με άμεση διδασκαλία τόσο 
των σημασιών των μεμονωμένων λέξεων, όσο και των στρατηγικών για την εκμάθηση 
νέων. 

Μετά την εστιασμένη διδασκαλία κάποιων λέξεων, προσφέρεται η ευκαιρία στον εκ-
παιδευτικό να διδάξει ακόμα περισσότερες λέξεις με άμεσο τρόπο, εκμεταλλευόμενος 
τις σημασιολογικές σχέσεις και τα δίκτυα που σχηματίζουν αυτές. Έτσι, μπορεί να α-
ξιοποιήσει τη συνωνυμία και την αντωνυμία, διαμέσου της δημιουργίας σημασιολογι-
κών δικτύων και της ανάλυσης των χαρακτηριστικών, για παράδειγμα, ενός συνώνυ-
μου. Η χρήση των αντώνυμων, απ’ την άλλη, μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 
στη διδασκαλία νέων λέξεων, παρά το γεγονός ότι κάποιες λέξεις δεν έχουν αντώνυμο 
(Blachowicz, Fisher & Watts-Taffe, 2005). Οι ίδιοι συγγραφείς προτείνουν ακόμη, τη 
χρήση εικόνων για να ενισχύσουν την εμπρόθετη διδασκαλία του λεξιλογίου, αφού αυ-
τές βοηθούν τους μαθητές να συνδέσουν τις λέξεις με τη σημασία τους, με την αξιο-
ποίηση των διαφόρων οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων. Ωστόσο, το γεγονός ότι 
η μέθοδος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη μνήμη των μαθητών, δεν εξασφαλίζει την 
ουσιαστική κατάκτηση της σημασίας της νέας λέξης. 

Απ’ την άλλη, η «τυχαία» ή «ευκαιριακή» διδασκαλία και μάθηση αφορά την εκμά-
θηση νέων λέξεων με έμμεσο τρόπο, καθώς οι μαθητές ακούν ή βλέπουν τη λέξη να 
χρησιμοποιείται σε διάφορα πλαίσια, ακόμα και εκτός σχολικής τάξης, για παράδειγμα 
στις καθημερινές τους συνδιαλλαγές, συζητήσεις ή αναγνώσεις (Laufer & Hulstijn, 
2001). Στην περίπτωση αυτή, το διδακτικό υλικό αποτελείται από αυθεντικές περιστά-
σεις επικοινωνίας και οι μαθητές, πολλές φορές, δεν αντιλαμβάνονται καν το στόχο της 
διδασκαλίας. 

Τεχνικές αξιολόγησης 

Στους εκπαιδευτικούς προτείνεται να αξιολογούν το λεξιλόγιο με τρόπο που βρίσκεται 
σε αντιστοιχία με τον τρόπο που το διδάσκουν. Έτσι, αν, σύμφωνα με τον Read (2000), 
η διδασκαλία μιας λέξης είναι άμεση, έτσι θα πραγματοποιείται και η αξιολόγησή της, 
αντιμετωπίζοντας τη λέξη ως κάτι μεμονωμένο, ανεξάρτητο του πλαισίου του. 

Ως προς την επιλογή του είδους του λεξιλογίου που αξιολογείται, σύμφωνα με τον 
Nation (2001), δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλείπεται το βασικό λεξιλόγιο, 
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που παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης. Ο ίδιος θεωρητικός δίνει 
χρήσιμες πληροφορίες, τέλος, για τη μορφή της δοκιμασίας της αξιολόγησης, επιση-
μαίνοντας πως είναι ανάγκη «η απάντηση να παρέχει χρήσιμη ανατροφοδότηση του 
λεξιλογίου και ενδεχομένως ακόμα και περισσότερες πληροφορίες για τις γνώσεις του 
μαθητή» (Nation, 2001). Άλλες προτάσεις για την αξιολόγηση του λεξιλογίου περιλαμ-
βάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με ερωτήσεις συνωνύμων, διάκρισης σημασίας 
ή ιδιαίτερης σημασίας στο περιβάλλον χρήσης, ασκήσεις ταιριάσματος της λέξης με 
την περίσταση χρήσης της, ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, ασκήσεις κατανόησης και 
παραγωγής του γραπτού λόγου. 

Ανασκόπηση σχετικών ερευνών 

Αναφορικά με τη διδασκαλία του λεξιλογίου στη μητρική γλώσσα, έχει εκπονηθεί μι-
κρός αριθμός μελετών και ακόμα λιγότερες αφορούν τους μελλοντικούς εκπαιδευτι-
κούς. Μια πρόσφατη έρευνα των Παραδιά κ.ά. (2012) σε 529 φιλολόγους 117 γυμνα-
σίων της χώρας κατέδειξε ότι όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν το 
λεξιλόγιο ως γλωσσικό τομέα ισότιμο με τη γραμματική και προκρίνουν συστηματι-
κούς τρόπους διδασκαλίας του. Όσον αφορά τις διδακτικές τεχνικές τους, δείχνουν με-
γαλύτερη προτίμηση για τη χρήση των συμφραζομένων των λέξεων και για την ετυμο-
λογική τους ανάλυση, ενώ οι δραστηριότητες που ανατίθενται στους μαθητές «μοιρά-
ζονται» μεταξύ ασκήσεων παραδοσιακού και ασκήσεων επικοινωνιακού ή κειμενοκε-
ντρικού χαρακτήρα. 

Το διδακτικό υλικό, παρόλα αυτά, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σχολικό εγχειρί-
διο, ενώ τα εκπαιδευτικά λογισμικά παραγκωνίζονται από τους εκπαιδευτικούς. Όσον 
αφορά την αξιολόγηση των μαθητών, παρατηρείται μια αντίφαση, με θεωρητικές το-
ποθετήσεις- προτιμήσεις των εκπαιδευτικών για αξιολογήσεις επικοινωνιακού τύπου, 
αλλά επιμονή σε παραδοσιακού τύπου διδακτικές δραστηριότητες. Συνολικά, η έρευνα 
έδειξε ότι υπάρχει μια γενικότερη αντίφαση που διέπει τη γλωσσική εκπαίδευση, σύμ-
φωνα με την οποία οι θεωρητικές αντιλήψεις δεν συνδυάζονται με αντίστοιχες διδακτι-
κές πρακτικές. 

Σε έρευνα του Yu-Ling (2005) με 20 καθηγητές αγγλικών δημοσίων γυμνασίων της 
Ταϊβάν, που αφορούσε τις διδακτικές τεχνικές τους για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, 
φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία διδακτικών τεχνικών, 
με ιδιαίτερη προτίμηση στη χρήση των λέξεων μέσα σε προτάσεις, της χρήσης του 
λεξικού και της ανάλυσης τμημάτων των λέξεων. Τέλος, φάνηκε ότι σε γενικές γραμ-
μές υπάρχει αντιστοιχία των θεωρητικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών και των 
πρακτικών τους. 

Μια έρευνα (Eunmee, 2008) με 8 Κορεάτες καθηγητές αγγλικών ως ξένης γλώσσας 
που είναι εν ενεργεία ή θα διδάξουν μελλοντικά έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί βασίζονται 
σε εικασίες των μαθητών και στη χρήση του λεξικού για τη διδασκαλία του λεξιλογίου, 
χωρίς σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις απόψεις των εν ενεργεία και των μελλοντι-
κών εκπαιδευτικών. Κλείνοντας, μια έρευνα του Macalister (2012) που αφορούσε τις 
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διδακτικές πρακτικές 60 Μαλαισιανών μελλοντικών εκπαιδευτικών έδειξε ότι οι 
τελευταίοι σε μεγάλο βαθμό υιοθετούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτών 
τους, που συχνά είναι διαφορετικές από τις δικές τους. Αναδεικνύεται, έτσι, η ανάγκη 
να εστιάζει η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε πρακτικές και τεχνικές 
διδασκαλίας και όχι μόνο στην καλλιέργεια στάσεων απέναντι στη διδασκαλία. 

Β’ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ 
Ταυτότητα της έρευνας 

Η έρευνα που διεξήχθη είχε ως στόχο τη διερεύνηση της στάσης των μελλοντικών εκ-
παιδευτικών απέναντι στο λεξιλόγιο ως τμήμα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά και 
των πρακτικών τους εντός της σχολικής τάξης, ως απόρροια των στάσεων αυτών. Το 
είδος της έρευνας που ακολουθήθηκε είναι η ποιοτική (qualitative research), ενώ τα 
κύρια μέσα για τη συλλογή του υλικού ήταν η συνέντευξη στην ημιδομημένη της 
μορφή και η παρατήρηση κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μελλοντικών εκπαι-
δευτικών. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερωτήματα, ειδικότερα, που απασχόλησαν την παρούσα έρευνα συνοψίζονται ως 
εξής: 

1. Ποια είναι η στάση των μελλοντικών εκπαιδευτικών απέναντι στο λεξιλόγιο ως 
κλάδο της γλωσσικής διδασκαλίας; 
2. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη στάση των μελλοντικών εκπαιδευτικών απέ-
ναντι στο λεξιλόγιο και τις πρακτικές τους κατά τις διδακτικές τους παρεμβάσεις;  

i. Ποιες διδακτικές τεχνικές αξιοποιούν για τη διδασκαλία του λεξιλογίου 
και ποια μέσα; 
ii. Ποια είναι η θέση του λεξιλογίου κατά τη διάρκεια του δίωρου της 
Γλώσσας ως προς το χρόνο που καταλαμβάνει; 
iii. Πώς οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αξιολογούν την εκμάθηση του νέου 
λεξιλογίου από τους μαθητές; 

Το δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 5 τελειόφοιτοι φοιτητές Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. Όσον αφορά το φύλο, η αναλογία ανδρών/ γυναι-
κών ήταν 1 προς 4. Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας έγινε με τυχαίο τρόπο. 

Η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων έλαβαν χώρα ημιδομημένες συνεντεύξεις και παρατή-
ρησή τους στο εσωτερικό της σχολικής τάξης, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους, 
στο πλαίσιο της σχολικής πρακτικής τους άσκησης. Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια 8 
λεπτών κατά μέσο όρο και πραγματοποιήθηκαν πριν την παρατήρηση της διδασκαλίας 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ο οδηγός της συνέντευξης καταρτίστηκε σε 
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αντιστοιχία με τα σημαντικά ζητήματα της θεωρίας. Μετά τη συνέντευξη, ακολούθησε 
παρατήρηση των υποκειμένων της έρευνας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους. Οι 
συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν με τη βο-
ήθεια του λογισμικού “InqScribe”, προκειμένου να γίνει η ανάλυσή τους. Οι κατηγο-
ρίες και τα θέματα των δεδομένων ήταν ήδη ευδιάκριτα, καθώς η συνέντευξη είχε ε-
στιάσει εξαρχής σε συγκεκριμένα θέματα, ενώ στους ίδιους άξονες είχε δώσει έμφαση 
και η παρατήρηση. 

Αποτελέσματα και σχολιασμός υλικού 

Υλικό συνεντεύξεων 

H θέση του λεξιλογίου στη διδασκαλία της Γλώσσας 

Η νέα γενιά εκπαιδευτικών εκφράζει την αντίθεσή της στις παραδοσιακές αντιλήψεις, 
όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, και θεωρεί πως η θέση του λεξιλογίου είναι κρίσιμη 
για τη διδασκαλία της γλώσσας: 

Είναι σημαντικό (σ.σ. μέρος της διδασκαλίας το λεξιλόγιο), γιατί η γλώσσα είναι 
και ο στόχος, αλλά και το μέσο. Θεωρητικά είναι σημαντικότερο θα 'λεγα, γιατί 
αν δεν ξέρεις λέξεις, πώς θα πεις τη γραμματική; (Νατάσα) 

Οι 4 από τους 5 μελλοντικούς εκπαιδευτικούς θεωρούν πιο σημαντική τη διδασκαλία 
του λεξιλογίου από εκείνη της γραμματικής. Ο εναπομείνας μελλοντικός εκπαιδευτι-
κός, πρεσβεύει μια ισότιμη ενασχόληση με τη διδασκαλία του λεξιλογίου και της γραμ-
ματικής. 

Οι διδακτικές τεχνικές των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

Οι κυριότερες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται αφορούν τη χρήση παραδειγμάτων 
μέσα σε προτάσεις, τη χρησιμοποίηση παράγωγων- ομόρριζων λέξεων, την αξιοποίηση 
της σημασίας και της ορθογραφίας των συνθετικών της άγνωστης λέξης και τη δη-
μιουργία ομάδων λέξεων: 

… προσπαθώ να εφαρμόσω κάποια τεχνική, όπως να τη σπάσω στα συνθετικά, 
αν είναι σύνθετη λέξη, ή να βρω κάποια άλλη λέξη από την ίδια οικογένεια λέ-
ξεων, η οποία θα βοηθήσει περισσότερο τους μαθητές, είναι πιο οικεία στους 
μαθητές. (Γιώργος) 

Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί του δείγματος χρησιμοποιούν τις ίδιες περίπου στρατη-
γικές, οι οποίες είναι απλές, αλλά αυτό δικαιολογείται, σύμφωνα με τη Χριστίνα, από 
το γεγονός ότι το λεξιλόγιο του Δημοτικού Σχολείου δεν απαιτεί κάτι πολύ πιο δύσκολο 
ή εξεζητημένο. Η λύση, τέλος, της άμεσης διδασκαλίας της λέξης αποτελεί το τελευ-
ταίο βήμα, όταν όλες οι άλλες τεχνικές δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα. 

Όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, αυτά παραμένουν σε με-
γάλο βαθμό «παραδοσιακά», με το εγχειρίδιο και τον πίνακα της τάξης να κατέχουν 
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σημαντική θέση στη διδασκαλία. Ωστόσο, συχνά χρησιμοποιούνται εικόνες, προκειμέ-
νου να συνδέεται μια λέξη με την οπτική της εικόνα. Αναγνωρίζεται, γενικά, από τους 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς η ανάγκη για ποικιλία στο διδακτικό υλικό, αφού στη 
μάθηση σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει και το μαθησιακό στιλ του μαθητή: 

… Άλλος είναι οπτικός τύπος. Ό ακουστικός θα το θυμηθεί αφού εγώ το εξηγήσω. 
Εξαρτάται από τον μαθητή… Όσο πιο πλούσιο είναι το υλικό, τόσο καλύτερα. 
(Μαρία) 

Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θεωρούν πως οι αλλαγές στο διάκοσμο της τάξης μπο-
ρούν να βοηθήσουν στη διδασκαλία και την εκμάθηση του λεξιλογίου, ιδιαίτερα σε 
μικρότερες τάξεις. Τέλος, μόνο ένας μελλοντικός εκπαιδευτικός αξιοποιεί το λεξικό 
στην τάξη, μαζί με τα άλλα μέσα, αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση η χρήση ήταν 
περιορισμένη. 

Ο χρόνος διδασκαλίας του λεξιλογίου 

Ο χρόνος που αφιερώνεται από τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στη διδασκαλία του 
λεξιλογίου κατά το δίωρο της Γλώσσας ποικίλει, αλλά προκύπτει ένας μέσος όρος των 
8 με 10 λεπτών. 

… Δεν αφιερώνεται ο ίδιος χρόνος σε κάθε δίωρο Γλώσσας, οπότε θα μπορούσα 
να πω ότι μπορεί να είναι από μηδενικός έως και δέκα λεπτά με ένα τέταρτο. 
(Γιώργος) 

… Εξαρτάται από το πλήθος των άγνωστων λέξεων. (Χριστίνα) 

Τέλος, ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία του νέου λεξιλογίου δεν είναι συνε-
χής, αλλά μπορεί να «μοιράζεται» σε εξήγηση άγνωστων λέξεων που συναντώνται 
κατά την ανάγνωση ενός κειμένου, σε μια καθαρά λεξιλογικού χαρακτήρα δραστηριό-
τητα αργότερα, ακόμα και σε μια εκφώνηση δραστηριότητας. 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης του λεξιλογίου 

Για την αξιολόγηση του λεξιλογίου κυριαρχούν ασκήσεις συμπλήρωσης κενών και ε-
ρωτήσεις συνώνυμων, αλλά και κατανόησης και παραγωγής γραπτού ή προφορικού 
λόγου: 

Έχω βάλει ασκήσεις να συμπληρώσουνε κενά, δίνω δύο συνθετικά να γράψουν 
μια σύνθετη λέξη, να γράψουνε άλλες λέξεις με την ίδια ρίζα, ομόρριζα… (Μαρία) 

Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση της κατάκτησης του νέου λεξιλογίου από τους 
μαθητές δίνουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί στη χρήση της σωστής λέξης μέσα σε 
συγκεκριμένο πλαίσιο, γεγονός που δείχνει ότι μεγάλη βαρύτητα για την αξιολόγηση 
έχει η ικανότητα του εξεταζόμενου να λαμβάνει υπόψη του τις πληροφορίες από τα 
συμφραζόμενα προκειμένου να παράγει την προσδοκώμενη απάντηση. 

 

1183

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Υλικό παρατηρήσεων 

Η θέση του λεξιλογίου στη διδασκαλία της Γλώσσας 

Τα δεδομένα της παρατήρησης κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της Γλώσσας έδειξαν 
ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θέτουν τη διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων 
σε προτεραιότητα, όσον αφορά τους διδακτικούς στόχους. Σε όλες τις περιπτώσεις, 
απέδωσαν μεγαλύτερη σημασία, από άποψη χρόνου και προσπάθειας, στην κατανόηση 
απ’ την πλευρά των μαθητών των γραμματικών και όχι των λεξιλογικών φαινομένων 
της ενότητας. Η διδασκαλία του λεξιλογίου, μάλιστα, σε 2 από τις 5 περιπτώσεις μετα-
τέθηκε στο τέλος της διδακτικής ώρας. 

Οι διδακτικές τεχνικές των μελλοντικών εκπαιδευτικών 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί δίδαξαν άμεσα το νέο λεξιλό-
γιο. Αντίθετα, προσπάθησαν να αναπτύξουν τις στρατηγικές των μαθητών για την προ-
σέγγιση της σημασίας και της ορθογραφίας των νέων λέξεων. Έτσι, κατά κύριο λόγο, 
χρησιμοποίησαν απλές στρατηγικές. Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν η αξιοποίηση της σημα-
σίας και της ορθογραφίας των συνθετικών της άγνωστης λέξης, τη χρησιμοποίηση πα-
ράγωγων λέξεων, τη δημιουργία ομάδων λέξεων ανάλογα με μια θεματική ενότητα ή 
τη ρίζα της λέξης και τη χρήση παραδειγμάτων των λέξεων μέσα σε προτάσεις. 

Στη διδασκαλία μιας μελλοντικής εκπαιδευτικού, ένας μαθητής ανέφερε ως άγνωστη 
λέξη τη λέξη «ποικίλλει». Η εκπαιδευτικός τότε, παρατηρώντας ότι κανένας άλλος μα-
θητής δεν έπαιρνε το λόγο για να απαντήσει, ζήτησε από την τάξη ομόρριζες λέξεις. Οι 
μαθητές ανέφεραν τη λέξη «ποικιλία» και η λέξη «ποικίλλει» είχε γίνει γρήγορα κατα-
νοητή, χωρίς να γίνει περαιτέρω συζήτηση για την ορθογραφία των δύο λέξεων. 

Προκειμένου να υλοποιηθούν οι διδακτικοί στόχοι που είχαν θέσει οι μελλοντικοί εκ-
παιδευτικοί χρησιμοποίησαν περιορισμένη ποικιλία διδακτικών μέσων. Έτσι, στις δι-
δασκαλίες που παρευρεθήκαμε ως παρατηρητές, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν κυ-
ρίως το σχολικό εγχειρίδιο. Ωστόσο, σε 2 περιπτώσεις εκπαιδευτικών μοιράστηκαν στα 
παιδιά φύλλα εργασίας με λεξιλογικές ασκήσεις ή κείμενα. 

Ο χρόνος διδασκαλίας του λεξιλογίου 

Στις διδασκαλίες όλων των μελλοντικών εκπαιδευτικών ο χρόνος του δίωρου της 
Γλώσσας που αφιερώθηκε για τη διδασκαλία του λεξιλογίου ήταν περιορισμένος. Στη 
διδασκαλία των 3 από τους 5 εκπαιδευτικούς, πέρα από την επεξήγηση και τη διδασκα-
λία κάποιων απαραίτητων για την ενότητα λέξεων, υπήρχε άσκηση καθαρά λεξιλογι-
κού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος δεν ήταν συνεχής, αλλά μοιράστηκε σε 
όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Ο χρόνος, λοιπόν, που αφιερώθηκε για τη διδασκαλία 
του λεξιλογίου κυμάνθηκε μεταξύ 8 και 15 λεπτών. 

Αξιολόγηση των μαθητών 
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Σε μεγαλύτερο βαθμό οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν την κατάκτηση του 
νέου λεξιλογίου με τη βοήθεια του σχολικού εγχειριδίου. Έμφαση δόθηκε, ακόμα, στην 
ικανότητα των παιδιών να αξιοποιούν διάφορες στρατηγικές για να προσεγγίζουν την 
ορθογραφία και τη σημασία μιας λέξης. Πολλές από τις δραστηριότητες της αξιολόγη-
σης, ακόμα, θύμιζαν μηχανιστικού τύπου ασκήσεις προηγούμενων εποχών, αλλά, όπως 
εξήγησαν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, είχαν ως στόχο να εθίσουν τους μαθητές στη 
χρήση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στρατηγικών, όπως της ανάλυσης της λέξης 
στα συνθετικά της. Σε μεγάλη κλίμακα χρησιμοποιήθηκαν, επίσης, ασκήσεις συμπλή-
ρωσης κενών με την κατάλληλη λέξη. Αξίζει, κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι σε καμία 
περίπτωση δε ζητήθηκε από τους μαθητές να εντάξουν τις νέες λέξεις σε ένα επικοινω-
νιακό πλαίσιο. 

Συμπεράσματα 

Η θεωρητική στάση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του δείγματος απέναντι στο λε-
ξιλόγιο ως σημαντικό κλάδο της γλωσσικής διδασκαλίας κρίνεται ως θετική. Όπως έ-
δειξε η ανασκόπηση των σχετικών ερευνών, η βασική διαφορά που εντοπίζεται ανά-
μεσα στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο (Παραδιά κ.ά., 2012) 
και σ’ εκείνες του εξωτερικού (Yu-Ling, 2005˙ Eunmee, 2008) αφορά την αντιστοιχία 
των θεωρητικών τοποθετήσεων με τις διδακτικές πρακτικές. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινείται και η παρούσα μελέτη, αφού φάνηκε ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί εφαρ-
μόζουν διαφορετικές πρακτικές από εκείνες που υποστηρίζουν θεωρητικά. 

Σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή, θέτουν το λεξιλόγιο ως τον πρωτεύοντα κλάδο της 
γλωσσικής διδασκαλίας και ενστερνίζονται τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης. 
Σε πρακτικό επίπεδο, ωστόσο, φαίνεται ότι σε έναν βαθμό συνεχίζουν την παράδοση 
που κυριάρχησε για πολλά χρόνια. Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, έτσι, συχνά παραμε-
λούν το λεξιλόγιο χάριν της γραμματικής, ενώ οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούν 
για την αξιολόγηση των μαθητών (ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, ερωτήσεις συνωνύ-
μων και κατανόησης και γραπτού ή προφορικού λόγου) συχνά θυμίζουν παλαιότερες 
εποχές, με σχεδόν ανύπαρκτη παραγωγή λόγου ενταγμένη σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 
Τις λέξεις αυτές τις διδάσκουν είτε άμεσα, σε ελάχιστες περιπτώσεις, είτε με τη βοήθεια 
μιας σειράς στρατηγικών, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες με εκείνες που 
διαθέτουν ήδη οι μαθητές και περιλαμβάνουν τη χρήση παραδειγμάτων μέσα σε προ-
τάσεις, τη χρησιμοποίηση παράγωγων- ομόρριζων λέξεων, την αξιοποίηση της σημα-
σίας και της ορθογραφίας των συνθετικών της άγνωστης λέξης και τη δημιουργία ομά-
δων λέξεων. 

Ο μέσος χρόνος που αφιερώθηκε σε κάθε δίωρο της Γλώσσας για τη διδασκαλία του 
λεξιλογίου προσεγγίζει τα 8-15 λεπτά, όπως περίπου είχαν δηλώσει οι εκπαιδευτικοί 
κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Τα διδακτικά μέσα που αξιοποιήθηκαν από τους 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ήταν συγκεκριμένα, χωρίς μεγάλη ποικιλία. Συχνότερα, 
λοιπόν, χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας της τάξης, το σχολικό εγχειρίδιο και κάποια φύλλα 
εργασίας. Η χρήση του λεξικού περιορίστηκε μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. 
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Κλείνοντας, οφείλουμε να σημειώσουμε πως τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δεν 
είναι δυνατό να αποκτήσουν γενικευμένη επιστημονική αξία, δεδομένου ότι τα υποκεί-
μενα της έρευνας ήταν μόλις πέντε στον αριθμό και η διάρκεια της παρακολούθησης 
των πρακτικών τους εντός της τάξης δεν ξεπέρασε τις δέκα ώρες κατά μέσο όρο. Τέλος, 
αξίζει να σημειώσουμε ότι η συμμετοχική παρατήρηση έλαβε χώρα μόνο στη διδασκα-
λία του γνωστικού αντικειμένου της Γλώσσας, χωρίς να έχει γίνει σκόπιμη επιλογή της 
ενότητας που διδάχθηκε, προκειμένου να περιλαμβάνει λιγότερες ή περισσότερες ά-
γνωστες λέξεις. 
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Πρόταση για ένα νέο μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο 
πλαίσιο της σχολικής μονάδας 

Κρικέτου Θεοδώρα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M. Ed. 
theodora.kriketou@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν στη διερεύνηση ενός νέου 
μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Η μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυνα-
τοτήτων των σχολικών μονάδων σχετικά με την υλοποίηση υποστηρικτικών μηχανι-
σμών προσανατολισμένων σε θέματα διαρκούς κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσω-
πικού. Το όλο εγχείρημα επικεντρώνεται στη διατύπωση μιας πρότασης-σχεδίου για 
την εισαγωγή ενός πρότυπου ενδοσχολικού μηχανισμού (λειτουργικού υποσυστήμα-
τος) υπεύθυνου για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Υπό το πρίσμα μιας συστημικής θεώρησης, το προτεινόμενο μοντέλο λαμβάνει υπόψη 
τόσο τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών όσο και τις απαιτήσεις ενός σύγ-
χρονου σχολικού οργανισμού. Η εφαρμογή του εν λόγω μηχανισμού επαγγελματικής 
ανάπτυξης φιλοδοξεί όχι μόνο να δράσει συμπληρωματικά στη βασική κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως να τους υποβοηθήσει στον μετασχηματισμό των στάσεων 
ως προς την υιοθέτηση και παραγωγική χρησιμοποίηση νέων τρόπων συνεργατικής 
μάθησης στο καθημερινό εκπαιδευτικό τους έργο.  

Λέξεις-Κλειδιά: ενδοσχολική επιμόρφωση, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, 
συστημική προσέγγιση, συνεργατική μάθηση, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης 

Εισαγωγή 

Ερέθισμα για την εν λόγω εργασία περί ενός νέου μοντέλου επιμόρφωσης και επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βασικό άξονα 
τη σχολική μονάδα αποτέλεσε μια αναστοχαστική θεώρηση ως προς τι είναι, τελικά, 
αυτό που «παράγουν» οι σχολικοί οργανισμοί ως εκροές μιας εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας. Το ζήτημα προσεγγίζεται στη βάση του ότι οι σχολικοί οργανισμοί συνιστούν 
«ανοικτά κοινωνικά συστήματα» (Lunenburg, 2010, σ.1) που στελεχώνονται από επι-
στημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο επιτελεί ένα σύνολο διασυν-
δεδεμένων και αλληλοεξαρτώμενων δραστηριοτήτων. Η συγκεκριμένη θεώρηση για 
τη σχολική μονάδα λαμβάνει υπόψη τόσο την αξιοποίηση ανθρώπινων, οικονομικών 
και φυσικών πόρων που διαθέτει η Πολιτεία όσο και τη συνεχή αλληλεπίδραση με την 
κοινωνία με στόχο την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Hoy & Miskel, 2013). 

Τα παραδοσιακά μοντέλα για τα σχολεία ως κοινωνικές κατασκευές κατατάσσουν το 
διδακτικό προσωπικό συνήθως στις εισροές (Κατσαρός, 2008). Στον αντίποδα, οι 
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μαθητές-απόφοιτοι αποτελούν τις βασικές μετρήσιμες εκροές των σχολικών εκπαιδευ-
τικών μηχανισμών (Sahney, Banwet, & Karunes, 2004), κυρίως στη βάση αξιολόγησης 
της επίδοσης, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζονται άλλες σημαντικές εκροές, όπως η καλ-
λιέργεια ήθους και η διάχυση νέων γνώσεων. Ωστόσο, σταθμίζοντας τη διαχρονική 
κοινωνική απαίτηση για ποιοτική εκπαίδευση σε συνδυασμό με τις αυξημένες πιέσεις 
που ασκούν στο εκπαιδευτικό σύστημα οι πολύπλοκες οικονομικο-πολιτισμικές συν-
θήκες της εποχής μας, επικαιροποιείται το ενδιαφέρον για την αναβάθμιση των επιμορ-
φωτικών δομών των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να αξιοποιούνται πλήρως και οι δυνα-
τότητες των σχολικών οργανισμών. Κάτι τέτοιο αναμένεται να διευκολύνει την ανά-
δειξη νέων πτυχών του ρόλου των σχολείων, όπως η λήψη ανατροφοδότησης από το 
κοινωνικό περιβάλλον και το επίπεδο προσαρμοστικότητας αυτών στις μεταβαλλόμε-
νες εκπαιδευτικές προκλήσεις (Πασιαρδής, 2014). 

Για αυτόν τον λόγο, η παρούσα πρόταση υιοθετεί μια προσέγγιση που αποδίδει έναν 
διαφοροποιημένο ρόλο στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του «Νέου Σχολείου». Πιο 
συγκεκριμένα, η νέα διάσταση του ρόλου τους  αναγνωρίζει τους εκπαιδευτικούς ως 
«εσωτερικούς πελάτες» (Φασούλης, 2001, σ.189) των σχολικών οργανισμών. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται σε αποδέκτες των επιμορφωτικών υπηρε-
σιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την ίδια τη σχολική τους μονάδα και 
δρουν ως καταναλωτές του επιμορφωτικού προϊόντος.  

Πλαίσιο λειτουργίας της νέας δομής: xαρακτηριστικά και προϋποθέσεις 

Η μελέτη εστιάζει σε οργανωσιακές πτυχές των επιμορφωτικών μηχανισμών που ανα-
πτύσσονται εντός του σχολείου και επιχειρείται η περιγραφή ενός  σεναρίου-σχεδίου 
για την πιθανή εσωτερική δομή και τις λειτουργίες που θα μπορούσαν να επιτελούνται 
στο πλαίσιο των μηχανισμών αυτών. Η πρόταση-σχέδιο προβλέπει τη σύσταση εντός 
των σχολικών μονάδων ενός μόνιμου λειτουργικού υποσυστήματος (μοντέλου) υπεύ-
θυνου για ζητήματα διαρκούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του διδα-
κτικού προσωπικού. Το μοντέλο παρουσιάζεται ως υποσύστημα με παροχή οργανωτι-
κής ανατροφοδότησης (υποσύστημα «κλειστού βρόχου») και αναδεικνύει τη σχολική 
μονάδα ως τη βασική λειτουργική οντότητα για θέματα κατάρτισης και επαγγελματι-
κής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών. Επίσης, υπό το πρίσμα ενός πιο αποσυγκεντρω-
μένου πλαισίου διοίκησης των σχολείων, η εν λόγω πρόταση-σχέδιο βασίζεται στην 
πολυεπίπεδη δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών στις διεργασίες του επιμορφωτικού 
μηχανισμού τόσο ως προς την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων (Σπανός, 
2014) όσο και ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών ή ενίοτε και ηγετικών ρόλων. 

Η δημιουργία αυτής της νέας ανεξάρτητης οργανωσιακής μονάδας θα έχει τόσο επιτε-
λικό όσο και εκτελεστικό χαρακτήρα και θα αλληλεπιδρά απευθείας με τις υπόλοιπες 
οργανωτικές δομές των σχολικών μονάδων (π.χ. Διεύθυνση Σχολείου, Σύλλογο Διδα-
σκόντων, Γραμματεία, Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων). Όσον αφορά στα χαρακτηρι-
στικά της επιμορφωτικής δομής ισχύουν τα εξής: 
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• Η οργανωτική τμηματοποίηση στη βάση συγκεκριμένων εσωτερικών λειτουργιών 
(Μπρίνια, 2009) επιλέγεται, διότι το προτεινόμενο υποσύστημα επιμόρφωσης δε 
συνεισφέρει απευθείας στην επίτευξη των στόχων ενός σχολικού οργανισμού, οι 
οποίοι αφορούν, κυρίως, στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας του μαθητικού 
πληθυσμού. Οι στόχοι αυτοί εξυπηρετούνται με έμμεσο τρόπο, διά της ανανέωσης 
των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. 

• Μολονότι τα άτομα που στελεχώνουν το υποσύστημα αυτό είναι προσωπικό που 
έχει διαφορετικές τυπικές αρμοδιότητες στη σχολική μονάδα (διευθυντικές, εκπαι-
δευτικές, υποστηρικτικές, συμβουλευτικές), αυτά συνεργάζονται στη βάση κατα-
νομής ρόλων και υπευθυνοτήτων με κοινό σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένου επι-
μορφωτικού έργου. 

• Όσον αφορά στο πλαίσιο «οργανωσιακής επικοινωνίας» (Mumby, 2013, σ.3) με-
ταξύ του στελεχιακού δυναμικού του υποσυστήματος σημαντική θέση κατέχουν τα 
άτυπα κανάλια οριζόντιας επικοινωνίας που διευκολύνουν την άμεση και ευέλικτη 
ροή πληροφοριών. 

• Η εκπροσώπηση των εκπαιδευτικών της μονάδας στις οργανωτικές διεργασίες του 
επιμορφωτικού μηχανισμού (σχεδιασμός και προγραμματισμός δράσεων) είναι ε-
θελοντική και γίνεται στη βάση κυκλικής εναλλαγής. Παρόλα αυτά, η διευρυμένη 
εμπλοκή του Συλλόγου Διδασκόντων κρίνεται απαραίτητη, αφού το διδακτικό προ-
σωπικό της μονάδας καλείται να διαδραματίσει έναν ενισχυμένο ρόλο για την απο-
τελεσματική λειτουργία της νέας δομής. Ο ρόλος αυτός εμπεριέχει ένα ευρύτερο 
ρεπερτόριο αρμοδιοτήτων, όπως τη συνδιαμόρφωση επιμορφωτικών στόχων και τη 
διαπραγμάτευση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

Τα παραπάνω προϋποθέτουν, βέβαια, ότι τα ιεραρχικά υψηλότερα επίπεδα διοίκησης 
του εκπαιδευτικού συστήματος (Περιφερειακός Διευθυντής, Διευθυντής Εκπαίδευσης, 
Διευθυντής Σχολικής Μονάδας) αναγνωρίζουν και παρέχουν επίσημα στην οργανω-
τική αυτή επιμορφωτική δομή καθορισμένη εξουσία και την επιφορτίζουν με ευθύνες, 
ώστε να επιτευχθούν οι δικοί της στόχοι. Επίσης, καθίσταται φανερό ότι η κυριότερη 
παράμετρος για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος αφορά στους ίδιους τους εκπαι-
δευτικούς, υπό την έννοια ότι κρίνεται απαραίτητη η προσωπική τους δέσμευση και η 
αυξημένη τους διαθεσιμότητα. 

Δομή προτεινόμενου υποσυστήματος επαγγελματικής ανάπτυξης 

Στη βάση μιας συστημικής θεώρησης, η διάρθρωση του προτεινόμενου ενδοσχολικού 
υποσυστήματος επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης απεικονίζεται στο Σχήμα 
1. Το σχήμα αποτυπώνει τις λειτουργικές συνιστώσες του υποσυστήματος, καθώς και 
τις τυπικές διεπαφές (interfaces) του μηχανισμού με άλλες δομές του σχολείου ή άλ-
λους εξωτερικούς φορείς. 
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Σχήμα 1:Δομή προτεινόμενου ενδοσχολικού υποσυστήματος επαγγελματικής ανάπτυξης 

Ως κύριες εισροές του προτεινόμενου μηχανισμού χαρακτηρίζονται: 

• Η ομάδα «επιτελικού σχεδιασμού και συντονισμού». Αυτή συνιστά τον βασικότερο 
πυλώνα του υποσυστήματος επιμόρφωσης και είναι υπεύθυνη για τη χάραξη στρα-
τηγικών κατευθύνσεων με διετή ορίζοντα. Κύριο έργο της ομάδας είναι ο καθορι-
σμός ρεαλιστικών στόχων αναφορικά με το επιδιωκόμενο  επίπεδο κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών, η διασαφήνιση προτεραιοτήτων σχετικά με στοχευμένες επιμορ-
φωτικές δράσεις, ο χρονοπρογραμματισμός των επιμέρους δραστηριοτήτων, αλλά 
και η παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών. Η συγκεκριμένη ομάδα απαρτίζεται 
από το επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του μηχανισμού και στελεχώνε-
ται υποχρεωτικά από τη Διεύθυνση του σχολείου, εκπροσώπους των Σχολικών 
Συμβούλων και εκπροσώπους του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε προαιρετική βάση 
και κατά περίπτωση στα παραπάνω άτομα μπορούν να προστίθενται επιστήμονες 
αποδεδειγμένης εμπειρίας σε θέματα επιστημών αγωγής και μεθοδολογίας κοινω-
νικών ερευνών, ειδικοί σε θέματα συμβουλευτικής, αλλά και εκπρόσωποι του Συλ-
λόγου Γονέων-Κηδεμόνων ή τοπικών εκπαιδευτικών φορέων.  

• Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου. Αυτή άπτεται της διαθεσιμότητας μέσων 
και υλικών πόρων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται ο αναγκαίος κτηριακός και τεχνο-
λογικός εξοπλισμός για την υλοποίηση εργασιών και την αυτοματοποίηση των δια-
δικασιών, βιβλιοθήκη με επιστημονικό υλικό συναφές με τον σχεδιασμό και την 
οργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων ή η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλε-
κτρονικές βιβλιοθήκες. 

• Το υποστηρικτικό προσωπικό της μονάδας (γραμματείς, υπεύθυνοι βιβλιοθήκης) 
προς διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων. 
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Ως εξωτερικές διαταραχές λογίζονται από συστημική σκοπιά όλοι εκείνοι οι παράγο-
ντες του εξωτερικού σχολικού περιβάλλοντος (Εverard & Morris, 1999, σ.174) που, αν 
και επηρεάζουν τις λειτουργίες του υποσυστήματος επιμόρφωσης, η επίδρασή τους δεν 
είναι δυνατόν να αποτιμηθεί ή να μετρηθεί με αυτόνομο τρόπο. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν το υφιστάμενο θεσμικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, οι τρέχουσες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, αλλά και οι εξελίξεις στην ανά-
πτυξη εφαρμογών ΤΠΕ. 

Ως κύριες εκροές του μηχανισμού προτείνονται: 

• Οι «μέτοχοι» (stakeholders) (Εverard & Morris, 1999, σ.171), δηλαδή το σύνολο 
των εμπλεκομένων που έχουν ίδιον ενδιαφέρον στη συντελούμενη πρόοδο και στα 
αποτελέσματα που παράγει το υποσύστημα επιμόρφωσης. Οι «μέτοχοι» που άμεσα 
και κύρια ωφελούνται από μια σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη ευέλικτων 
ενδοσχολικών επιμορφωτικών μηχανισμών είναι το διδακτικό προσωπικό της μο-
νάδας. Επίσης, ως μέτοχοι του μηχανισμού (με κλιμακούμενο βαθμό ενδιαφέρο-
ντος) λογίζονται: 

o Το σύνολο της «ομάδας σχεδιασμού και συντονισμού», όπως και ο σχολι-
κός οργανισμός (σε μεσο-βραχυπρόθεσμο ορίζοντα) 

o Η τοπική κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα συνολικότερα (σε μεγαλύ-
τερο βάθος χρόνου). 

• Η παραγωγή και η διασπορά νέων γνώσεων σε συνδυασμό με την ανανέωση των 
διδακτικών ικανοτήτων και την αναβάθμιση των παιδαγωγικών  δεξιοτήτων των 
εκπαιδευτικών του σχολείου. 

• Η έκθεση σε νέες εκπαιδευτικές καταστάσεις και μαθησιακές εμπειρίες. Αυτή σχε-
τίζεται με δύο επιμέρους ζητούμενα: 

o Τον μετασχηματισμό των στάσεων του διδακτικού προσωπικού αναφορικά 
με τη θετική και παραγωγική αντιμετώπιση νέων μορφών μάθησης π.χ. ε-
μπειρική μάθηση ή μάθηση προσανατολισμένη στην επιχειρηματικότητα 
(Seikkula-Leino, Satuvuori, Ruskovaara, & Hannula, 2015) 

o Την ανάδειξη άυλων αξιών απαραίτητων σε έναν σύγχρονο σχολικό οργα-
νισμό, όπως είναι η προαγωγή δημιουργικού συνεργατικού κλίματος, η δέ-
σμευση των εμπλεκομένων σε κοινό όραμα για τη σχολική μονάδα, καθώς 
και η ανάπτυξη αισθήματος επαγγελματικής επάρκειας. 

• Η βελτιωμένη υλικοτεχνική υποδομή. Εδώ περιλαμβάνεται ένα πλήθος στοιχείων 
με στόχο τη διαρκή ενημέρωση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, όπως είναι η 
λειτουργία αξιόπιστου λογισμικού, αλλά και ο σταδιακός εμπλουτισμός της βιβλιο-
θήκης τόσο με πρωτογενές επιμορφωτικό υλικό όσο και με πρωτότυπες έρευνες 
που εκπονούνται από τα στελέχη του ενδοσχολικού επιμορφωτικού μηχανισμού. 

Επιπλέον, η «ομάδα σχεδιασμού και συντονισμού» προβαίνει σε αποτίμηση του παρα-
γόμενου επιμορφωτικού έργου χρησιμοποιώντας εργαλεία αξιολόγησης προόδου. Για 
τον σκοπό αυτό, προτείνεται η ομάδα να συνεδριάζει περιοδικά (π.χ. μία φορά κάθε 
τρεις μήνες) και να εκτιμά πιθανές αποκλίσεις από τους στόχους, να προτείνει 
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ενδεχόμενες βελτιωτικές κινήσεις, αλλά και να επαναπροσδιορίζει δραστηριότητες με 
μεσο-βραχυπρόθεσμο ορίζοντα διεκπεραίωσης. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη συγ-
γραφή έκθεσης πεπραγμένων με έγκαιρη δημοσιοποίηση των αξιολογικών ευρημάτων 
και των βελτιωτικών εισηγήσεων προς ενίσχυση της διαφάνειας στον απολογισμό των 
δράσεων. 

Οι εσωτερικές λειτουργίες του μηχανισμού παρουσιάζονται διεξοδικότερα στην επό-
μενη ενότητα. 

Ανάλυση εσωτερικών λειτουργιών μηχανισμού 

Ως «εσωτερικές λειτουργίες» του προτεινόμενου υποσυστήματος νοούνται ένα πλέγμα 
επιμορφωτικών και υποστηρικτικών πρωτοβουλιών, δραστηριοτήτων και ενεργειών 
που αναλαμβάνονται από την «ομάδα σχεδιασμού και συντονισμού», με απώτερη επι-
δίωξη τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της μονάδας. Αυ-
τές μπορούν να έχουν είτε τυπικό (κανονιστικό) είτε άτυπο χαρακτήρα και αποτυπώ-
νονται σχηματικά στο Σχήμα 2 στη βάση δύο (2) επάλληλων κύκλων: 

 

 

Σχήμα 2: Εσωτερικές λειτουργίες προτεινόμενου μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης  

 

Αναφορικά με τις «τυπικές λειτουργίες» σημαντική θέση κατέχει η εκπόνηση 
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επιμορφωτικού πλάνου, το οποίο θα κινητοποιεί το διδακτικό προσωπικό σε διαδικα-
σίες ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης (Larraz, Vazquez, & Liesa, 2017). Ένας 
τέτοιος σχεδιασμός προσδιορίζει τα προσδοκώμενα οφέλη και προβλέπει ποιοι θα 
πραγματοποιούν τις επιμορφωτικές δράσεις, πώς και με ποια μέσα θα επιτευχθούν αυ-
τές, καθώς και το πότε και με ποια συχνότητα θα λαμβάνουν χώρα. Οι κύριοι άξονες 
του πλάνου αυτού σχετίζονται με τις παρακάτω τυπικές λειτουργίες: 

1. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η διεξαγωγή έρευνας μικρής κλίμακας που θα διε-
ρευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η έρευνα αυτή 
μπορεί να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και να αποτυπώνει εκπαιδευτικές α-
νάγκες σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης με μεγάλο εύρος πεδίων εφαρμο-
γής (π.χ. διδακτικών, παιδαγωγικών, διοικητικών, οργανωτικών). Όσον αφορά σε 
θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας, αναμένεται να είναι πολύτιμη η καθοδήγηση 
και η συνεισφορά των συνεργαζόμενων επιστημόνων. 

2. Η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου δεδομένων που θα λειτουργεί ως 
«σχολική τράπεζα πληροφοριών» (π.χ. ιστότοπος). Εκεί θα καταγράφονται (τηρώ-
ντας τις αρχές της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας) οι διαπιστωμένες επιμορ-
φωτικές ανάγκες του διδακτικού προσωπικού της μονάδας, όπως αυτές μεταβάλ-
λονται στον χρόνο. Επίσης, η ψηφιακή αυτή τράπεζα δεδομένων θα συγκεντρώνει 
υλικό τεκμηρίωσης από επιτυχημένες πρακτικές ενδοσχολικής επιμόρφωσης, κα-
θώς και από αποδεδειγμένα καλά παραδείγματα από την εγχώρια ή διεθνή εμπειρία. 

3. Η κατάρτιση καταλόγου με επιλεγμένες θεματικές ενότητες (ιεραρχημένες κατά 
προτεραιότητα) που συγκροτούν τα αντικείμενα επιμόρφωσης. Κρίνεται σημαντικό 
να τονιστεί ότι ο κατάλογος αυτός αποτελεί τη συνισταμένη των προτεραιοτήτων 
της Πολιτείας, των αναγκών του σχολείου ως οργανισμού, αλλά και των επεξεργα-
σμένων επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η θεματολογία 
της επιμόρφωσης μπορεί να ποικίλλει από εξειδικευμένα ζητήματα που σχετίζονται 
με το γνωστικό αντικείμενο των εκπαιδευτικών μέχρι την κάλυψη πολύπλοκων κα-
ταστάσεων που ανακύπτουν στη σχολική μονάδα (π.χ. περιπτώσεις υποεπίδοσης, 
μαθητικής διαρροής). Επίσης, υφίσταται πρόβλεψη για την προετοιμασία και τη 
διεξαγωγή σύντομων παρουσιάσεων ανά θεματική ενότητα με διευρυμένη χρήση 
συμμετοχικών τεχνικών. Οι παρουσιάσεις αυτές πραγματοποιούνται  από οποιοδή-
ποτε μέλος της «ομάδας σχεδιασμού και συντονισμού» διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις, 
εξειδίκευση ή σχετική εμπειρία επί του εκάστοτε αντικειμένου ή εναλλακτικά και 
από εξωτερικούς επιμορφωτές. 

4. Η σύσταση υποομάδων εργασίας στις οποίες ανατίθενται διάφορα έργα επιμορφω-
τικού χαρακτήρα που αφορούν στη σχολική μονάδα. Εδώ ανήκουν προσπάθειες, 
όπως ο προγραμματισμός των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων, η συστηματική α-
νεύρεση σεμιναρίων «ανοικτής πρόσβασης» ή ευέλικτων προγραμμάτων που διε-
ξάγονται από αναγνωρισμένους φορείς, η προσέλκυση κατάλληλων εξωτερικών ε-
πιμορφωτών, η συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων από διαδικασίες αυτοα-
ξιολόγησης της μονάδας, καθώς και η εκπροσώπηση της μονάδας σε δράσεις δια-
φόρων θεματικών δικτύων που εκπονούνται κεντρικά. Κομβικής σημασίας θεωρεί-
ται ο απολογισμός δραστηριοτήτων και η πληροφόρηση του διδακτικού 
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προσωπικού της μονάδας για τα βασικά ευρήματα και τα συμπεράσματα που προ-
κύπτουν από την εμπλοκή στις προηγούμενες δραστηριότητες. 

5. Η διαρκής ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών στην ανακύκλωση καθηκόντων και η 
κυκλική εναλλαγή ρόλων, ώστε να διευκολύνεται η πολύπλευρη επαγγελματική 
τους ανάπτυξη στον χώρο εργασίας τους.  

6. Σε σχέση με την υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών προβλέπεται ένα πλήθος ε-
νεργειών, όπως η σύνθεση κατάλληλου υλικού που θα παρέχει δομημένη πληρο-
φόρηση για τις απαιτήσεις της μονάδας, η διεξαγωγή υποδειγματικών διδασκαλιών 
από έμπειρους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, καθώς και η δυνατότητα να 
διδάξουν οι νέοι εκπαιδευτικοί παρουσία του Σχολικού Συμβούλου ή άλλων συνα-
δέλφων τους. Επίσης, ιδιαίτερη μέριμνα αποδίδεται στον ορισμό ενός έμπειρου εκ-
παιδευτικού που θα λειτουργήσει ως «μέντορας» για κάθε έναν νεοϋπηρετούντα 
καθηγητή (Μπαραλός, 2016). 

7. Η συμμετοχή σε εξωτερικά σχολικά δίκτυα (Χατζηπαναγιώτου & Μαρμαρά, 2014), 
με σκοπό τόσο την ανταλλαγή εκπαιδευτικών εμπειριών μεταξύ συναδέλφων όσο 
και την ανάδειξη καλών πρακτικών. Αυτή πραγματοποιείται στη βάση τακτικών 
συναντήσεων με εκπαιδευτικούς, κυρίως, των όμορων σχολείων. Στην περίπτωση 
αυτή καθοριστική κρίνεται η συνδρομή των διευθυντών/ντριών των μονάδων και 
των Σχολικών Συμβούλων για την αποκατάσταση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ 
του εμπλεκόμενου προσωπικού.  Τα ίδια αποτελέσματα αναμένονται και από την 
ενεργό ανάμειξη των εκπαιδευτικών της ομάδας σχεδιασμού και συντονισμού σε  
«κοινότητες μάθησης» των εκπαιδευτικών ή από ενδεχόμενες συνέργειες της ομά-
δας αυτής με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Κάτι τέτοιο καθίσταται εφικτό με χρήση 
εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών μεθοδολογιών.  

Το καινοτόμο στοιχείο του προτεινόμενου επιμορφωτικού μηχανισμού εντοπίζεται 
στην προσπάθεια προώθησης σε όλο το διδακτικό προσωπικό της μονάδας ενός πλαι-
σίου αποτελεσματικής οργανωτικής επικοινωνίας («άτυπη λειτουργία»). Αυτό βασίζε-
ται στις παρακάτω θεωρήσεις: 

I.Η καθημερινή αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών του σχολικού οργανισμού σε θέ-
ματα επαγγελματικής ανάπτυξης έχει προτεραιότητα έναντι των τυπικών επιμορφω-
τικών πρακτικών 

II.Η δυνατότητα των εκπαιδευτικών της μονάδας να προσαρμόζουν τους τρόπους μά-
θησής τους στις αλλαγές που συντελούνται έχει προτεραιότητα έναντι της αυστηρής 
προσκόλλησης σε έναν επιμορφωτικό σχεδιασμό. 

Κατά συνέπεια, στη βάση των προηγούμενων θεωρήσεων, η «ομάδα σχεδιασμού και 
συντονισμού» εισηγείται και προωθεί τις παρακάτω επιμορφωτικές πρωτοβουλίες:  

• Συγκρότηση ολιγομελών, «αυτορρυθμιζόμενων» (self-organizing) ομάδων εκπαι-
δευτικών (Hoy & Miskel, 2013). Οι ομάδες αυτές θα συναντώνται ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα (π.χ. μία φορά στο τέλος της κάθε εβδομάδας) και θα ανταλλάσ-
σουν εν συντομία ιδέες και πληροφορίες σχετικά με: α) το τι ασχολήθηκαν την 
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προηγούμενη εβδομάδα στη σχολική τάξη β) τι προβλήματα πιθανώς αντιμετώπι-
σαν γ) τι καινούργιο ενδεχομένως έμαθαν ή ποια νέα εμπειρία αποκόμισαν δ) το 
πλάνο τους για την επόμενη εβδομάδα. Αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να προσδώσει 
την απαιτούμενη ευελιξία για την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής μάθησης μεταξύ 
των διδασκόντων, επειδή διευκολύνει το μοίρασμα της πληροφορίας και τη διά-
χυση της γνώσης στην πραγματικότητα της σχολικής μονάδας. 

• Τη δημιουργία «ανοικτών χώρων συζήτησης», όπου θα παρέχεται η δυνατότητα 
στις αυτορρυθμιζόμενες ομάδες να επικοινωνούν ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη του 
διδακτικού προσωπικού για ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο 
αυτό θα μπορεί η κάθε ομάδα είτε να παρέχει πληροφόρηση στις υπόλοιπες ομάδες 
για θέματα με τα οποία έχει μεγαλύτερη εξοικείωση και θεωρεί ότι χρήζουν ευρύ-
τερου ενδιαφέροντος είτε να επικοινωνεί τους δικούς της προβληματισμούς στις 
άλλες ομάδες, αναζητώντας από κοινού λύσεις. Η πρακτική αυτή ευνοεί την καλ-
λιέργεια ανοικτού υποστηρικτικού κλίματος μέσα στη σχολική μονάδα, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από δράσεις που προσανατολίζονται σε μια φιλοσοφία εποικοδο-
μητικής προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων (Seikkula-Leino et al., 2015).  

Με βάση τις παραπάνω δύο (2) πρωτοβουλίες, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι μεταξύ 
του διδακτικού προσωπικού της μονάδας διαμορφώνεται μια ιδιότυπη ομαδική κουλ-
τούρα που διευκολύνει τη συνεργατική μάθηση, υπό την έννοια ότι πλέον οι εκπαιδευ-
τικοί μοιράζονται τις επιμορφωτικές τους προσδοκίες.  

Επανερχόμενοι στο Σχήμα 2 προκύπτει το συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο 
βαθμός επικάλυψης των δύο επάλληλων κύκλων («τυπικών» και «άτυπων» εσωτερι-
κών λειτουργιών) τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία του προτεινόμενου εν-
δοσχολικού μοντέλου επαγγελματικής ανάπτυξης, διότι έτσι καθίσταται εφικτή η ολο-
κλήρωση των ενδοσχολικών δράσεων διαρκούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών με 
τρόπο συνεκτικό, στοιχείο που αποτελεί και πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότη-
τας. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται οι κατάλληλες εκείνες συνθήκες για τον σταδιακό 
μετασχηματισμό του σχολείου σε έναν ώριμο οργανισμό που θα μπορεί να κινητρο-
ποιεί το ανθρώπινο δυναμικό του και να επενδύει στη συσσωρευμένη συλλογική του 
γνώση και εμπειρία, δηλαδή στη μετατροπή της φυσιογνωμίας του σχολείου σε «οργα-
νισμό που μαθαίνει» (Senge et al, 2012).  

Καταληκτικές επισημάνσεις 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να αναδείξει τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας, ώστε 
να υποστηρίζεται με συστηματικό τρόπο μια σύγχρονη αντίληψη για τη διαρκή επαγ-
γελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Παρουσιάζεται μια πρόταση-σχέδιο για ένα 
νέο μοντέλο επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Μέσα από μια συστημική 
προσέγγιση που συνεκτιμά ένα πλήθος λειτουργικών παραμέτρων (εισροές, εκροές, ε-
ξωτερικό περιβάλλον, βρόχο ανάδρασης), το μοντέλο αυτό αναλύεται ως ένα νέο δυ-
ναμικό υποσύστημα που αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες οργανωσιακές δομές του 
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σχολείου. Αναφορικά με τις εσωτερικές λειτουργίες του, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται 
στη συνύπαρξη τόσο τυπικών λειτουργιών (δράσεις στη βάση επιμορφωτικού πλάνου) 
όσο και άτυπων λειτουργιών (πρωτοβουλίες που ευνοούν νέους τρόπους μάθησης). Συ-
μπερασματικά διαφαίνεται ότι το κλειδί για την ολιστική επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών αξίζει να αναζητηθεί εντός του σχολείου. Τέλος, προτείνεται ο εμπλου-
τισμός της παρούσας πρότασης-σχεδίου με τη διεξαγωγή έρευνας πεδίου (σε επίπεδο 
π.χ. Περιφερειακής Ενότητας), η οποία θα διερευνά συστηματικά τις απόψεις εκπαι-
δευτικών και στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά α) με την επάρκεια των 
υφιστάμενων επιμορφωτικών δομών και δράσεων β) με τη σκοπιμότητα εφαρμογής 
ενός μόνιμου μηχανισμού επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών εντός της 
σχολικής μονάδας και γ) με  το πώς μπορεί ο μηχανισμός αυτός να απαντήσει ικανο-
ποιητικά στις επαγγελματικές τους προκλήσεις. 
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Περίληψη 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την δημιουργία αποτελεσματικών 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Αυτό ισχύει εμφατικά στην περίπτωση της ηλεκτρονικής 
μάθησης λόγω της πολυπλοκότητας της και των πολλών παραμέτρων που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία των ειδικών περιβαλλόντων μάθησης. Τα μοντέλα 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ΜΕΣ), λειτουργούν ως πλαίσια περιγραφής των απαιτού-
μενων ενέργειων που προτείνεται να διεξαχθούν από τους σχεδιαστές μιας εκπαιδευτι-
κής παρέμβασης. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ΜΕΣ, τα περισσότερα από τα οποία περι-
γράφουν τη διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στο σύνολό της (Richey, 2013) 
με σημαντικές ωστόσο διαφορές μεταξύ τους που δυσχεραίνουν την επιλογή του κα-
τάλληλου μοντέλου σε κάθε περίπτωση. Σκοπός της εργασίας είναι η κατηγοριοποίηση 
των ΜΕΣ ώστε να διευκολύνεται αυτή η επιλογή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ηλεκτρονική Μάθηση (e-Learning), Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Μο-
ντέλα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΜΕΣ) 

Εισαγωγή 

Με την ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών και το πέρασμα στην ψηφιακή εποχή ο σχε-
διασμός, γενικά, όχι μόνο ο εκπαιδευτικός, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία και έγινε πα-
ράδειγμα της νέας οικονομίας της πληροφορίας (Beetham, 2007). Αν η συμβατική δια 
ζώσης διδασκαλία μπορεί να υλοποιηθεί με ελάχιστο έστω σχεδιασμό, τόσο η ηλεκτρο-
νική μάθηση όσο και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεν νοούνται χωρίς αυτόν. Αποτε-
λούν δε το κατ’ εξοχή τομέα όπου ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός διεξάγεται συστηματικά 
ενώ, και ιστορικά, έχουν αναπτυχθεί παράλληλα (Bourdeau & Bates, 1996). 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες, από την ανά-
λυση, τον καθορισμό του σκοπού, της στρατηγικής και των μαθησιακών στόχων, την 
ανάπτυξη έως την αξιολόγηση. Δεν είναι σπάνιο μάλιστα, να ταυτίζεται ο εκπαιδευτι-
κός σχεδιασμός με αυτή την αλληλουχία δραστηριοτήτων. Η περιγραφή της διαδικα-
σίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού αποτελεί την κεντρική ιδέα και στόχευση των 
ΜΕΣ. Συνήθως αφορούν οπτικές αναπαραστάσεις ή διαγράμματα ροής, που περιγρά-
φουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται σε ένα έργο σχεδιασμού. Αν και συχνά 
παρουσιάζουν απλά μια εξιδανικευμένη άποψη του θέματος (Richey, 2013, p. 158) και 
ενίοτε εκφράζονται αμφιβολίες γενικά ως προς την αξία τους, τα ΜΕΣ παραμένουν 
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βασικό στοιχείο της πρακτικής του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, διότι «προσφέρουν κα-
τευθυντήριες γραμμές και διασφαλίζουν ένα επίπεδο ποιότητας και ομοιομορφίας πα-
ρέχοντας ένα μέσο σύγκρισης» (Brown & Green, 2016, p. 8). 

Υπάρχει μια μεγάλη και συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία που αναφέρεται στα ΜΕΣ 
και μια ευρεία ποικιλία μοντέλων, τα οποία αντικατοπτρίζουν τη πληθώρα προσεγγί-
σεων της διαδικασίας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους 
τύπους και πλαίσια μάθησης, συγκεκριμένες ομάδες μαθητών ή σχεδιαστές ή συγκε-
κριμένες μονάδες διδασκαλίας (van Merriënboer, 1997). Κάθε μοντέλο δίνει έμφαση 
σε μια ιδιότυπη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που σύμφωνα με την οπτική του, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου αφενός να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα 
της παρέμβασης (Σοφός, Κώστας, & Παράσχου, 2015) και αφετέρου να επιτύχει υψηλή 
κανονιστική σημασία χωρίς όμως να παραβλέπει την εκλεκτική (και συχνά ιδιαίτερα 
απαιτητική) πραγματικότητα της πρακτικής (Botturi, Cantoni, Lepori, & Tardini, 
2007). Όμως, επειδή κανένα μοντέλο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις καταστά-
σεις (Chen, 2011), είναι σημαντικό να μπορεί να επιλεχθεί το κατάλληλο κάθε φορά 
μοντέλο. Οι εκπαιδευτικοί και οι σχεδιαστές όταν προγραμματίζουν τη δουλειά τους, 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια ποικιλία μοντέλων, αλλά η επιλογή αυτή 
μπορεί να είναι πολύπλοκη καθώς θα πρέπει να συνοδεύεται τόσο από καλή γνώση των 
μοντέλων όσο και των περιστάσεων που το κάθε ένα από αυτό μπορεί να αποδειχθεί 
βέλτιστο. 

Σκοπός της εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη των ΜΕΣ και η κατηγοριοποίησή τους 
με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου κάθε 
φορά, ανάλογα με το είδος της παρέμβασης, τις προτιμήσεις, τις προσεγγίσεις και τις 
δυνατότητες της ομάδας και του φορέα σχεδιασμού. 

Μεθοδολογία 

Υιοθετήθηκε ένα πλαίσιο ποιοτικής μεθόδου με αντικείμενο μελέτης τα μοντέλα εκ-
παιδευτικού σχεδιασμού. Για τη προσέγγιση των ποιοτικών δεδομένων και την ανά-
λυση τους επιλέχθηκε η Εμπειρικά Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) η οποία, 
σύμφωνα με την οριοθέτηση του Τσιώλη (2015), αποσκοπεί στην ανάπτυξη θεωρητι-
κών κατηγοριών και του συστήματος των μεταξύ τους σχέσεων μέσα από την παρα-
γωγή και την ανάλυση εμπειρικών δεδομένων.  

Στο πλαίσιο αυτό αρχικά αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία και εξετάστηκε μια σειρά 
ΜΕΣ, από τα γνωστότερα και συχνότερα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία, προκειμένου 
αφενός να καταδειχθεί η ποικιλομορφία τους και αφετέρου να δημιουργηθεί μια ευρεία 
βάση για τη σύγκριση τους. Δεδομένου ότι το πλήθος των μοντέλων είναι τέτοιο που 
δεν θα μπορούσαν να αναλυθούν και συγκριθούν όλα, επιλέχτηκαν μερικά από αυτά. 
Στα κριτήρια επιλογής τους περιλαμβάνονταν η ιστορικότητα του κάθε μοντέλου, η 
συχνότητα αναφοράς του στη βιβλιογραφία, η διαθεσιμότητα αναλυτικής περιγραφής 
του από τους αρχικούς εισηγητές του και η μοναδικότητα της δομής ή και της προσέγ-
γισής του. Ερευνήθηκαν τα μοντέλα ADDIE, ASSURE, Dick & Carey, Kemp, R2D2, 
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διάφορες ευέλικτες μεθοδολογίες (AGILE), η ταχεία προτυποποίηση (Rapid 
Prototyping) και οι διαδικασίες SAM. 

Για τη τυποποίηση των δεδομένων ακολουθήθηκε το απαγωγικό υπόδειγμα, με την κα-
τασκευή του προκαταρκτικού εννοιολογικού και θεωρητικού πλαισίου. Για το σκοπό 
αυτό, αναζητήθηκαν στη βιβλιογραφία κριτικές ανασκοπήσεις και ταξινομίες των μο-
ντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Εξετάστηκαν αυτές που αναφέρονται στη δομή των 
μοντέλων και προτείνουν κριτήρια κατηγοριοποίησης τους με στόχο τη διευκόλυνση 
του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα οι ταξινομίες των Twelker, Urbach, 
& Buck (1972), S. Stamas (1972 όπως αναφέρεται στους Branch & Dousay 2015), 
Andrews & Goodson (1980), Salisbury (1990), Edmonds, Branch, & Mukherje (1994), 
Gustafson & Branch (1997, 2002), Branch & Dousay (2015) και (Donmez & Cagiltay, 
2016). Τα αναφερόμενα σε αυτές κριτήρια λήφθηκαν υπόψη αλλά η ταξινόμηση των 
μοντέλων δεν έγινε μόνο στη βάση αυτών, αλλά και με τα κριτήρια που αναδύθηκαν 
κατά την ανάλυση των μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τις προεκτάσεις τους 
αναφορικά με την ηλεκτρονική μάθηση. 

Σύντομη περιγραφή επιλεχθέντων Μοντέλων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Το μοντέλο (κατά άλλους πλαίσιο ή παράδειγμα ) ADDIE είναι ένα από τα παλιότερα 
και πιο διαδεδομένα μοντέλα. Η διαδικασία του τυπικά περιλαμβάνει πέντε διακριτά 
προοδευτικά στάδια, ή φάσεις, τα αρχικά των οποίων σχηματίζουν το αρκτικόλεξο 
ADDIE (Analyze – Design – Development – Implementation – Evaluation) (Branch, 
2010). 

Το ASSURE είναι ένα μεθοδικό, μοντέλο εκπαιδευτικού σχεδιασμού μαθησιακών ε-
μπειριών που υποστηρίζονται από την τεχνολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμε-
τώπιση των αναγκών του εκπαιδευόμενου (Smaldino, Lowther, & Russell, 2012). 

Το μοντέλο Dick and Carey (Dick, Carey, & Carey, 2005) είναι ένα από τα πιο δημο-
φιλή μοντέλα. Παρουσιάζει μια μεθοδολογία για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμ-
βάσεων που αποτελείται από δέκα βήματα και βασίζεται σε μια αναγωγιστική προσέγ-
γιση (Chen, 2011). Δηλαδή θεωρεί ότι εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να αναλυθεί σε 
επί μέρους συνιστώσες, όπου η μελέτη και η γνώση των συστατικών τους στοιχείων 
όπως και των δυνάμεων διαμέσου των οποίων αλληλοεπιδρούν, μπορούν ν’ αποτελέ-
σουν ικανές προϋποθέσεις για την σύνθεση της πλήρους εικόνας. 

Το μοντέλο Kemp (Morrison, Ross, Kalman, & Kemp, 2011), σε αντίθεση με τα προη-
γούμενα, είναι ένα μη γραμμικό, κυκλικό μοντέλο που βασίζεται σε εννιά ασύνδετες 
μεταξύ τους συνιστώσες. Περιλαμβάνει μια ακόμα σειρά παραγόντων που πλαισιώ-
νουν τις συνιστώσες αυτές, τον προγραμματισμό και την διοίκηση του έργου του εκ-
παιδευτικού σχεδιασμού, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και τη αξιολόγηση, στην οποία 
δίνεται μεγάλη βαρύτητα. 
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Το R2D2 είναι μια από τις πρώτες απόπειρες εκπαιδευτικού σχεδιασμού βασισμένου 
στην ερμηνευτική (interpretivist) επιστημολογία του εποικοδομητισμού. δεν περιλαμ-
βάνει βήματα, αλλά προτείνει τα εξής τρία εστιακά σημεία: Προσδιορισμός (Define), 
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη (Design and Develop) και Διανομή (Disseminate) (Willis, 
2009). 

Οι Αgile μεθοδολογίες και πρακτικές, έχουν στο επίκεντρο τους το χρήστη, επιδιώ-
κουν ένα σύντομο και ευέλικτο σχεδιασμό, αναπτύσσουν και παραδίδουν γρήγορα 
προϊόντα τα οποία όμως επανεξετάζονται και αναθεωρούνται συνεχώς, ενώ παράλληλα 
τους προστίθενται επιπλέον χαρακτηριστικά (Διαμαντοπούλου, 2017). 

Η ταχεία προτυποποίηση, είναι συνεργατικό μοντέλο για τον σχεδιασμό εκπαιδευτι-
κών συστημάτων, με κέντρο του τη δημιουργία ενός μοντέλου του συστήματος στο 
οποίο θα βασίζεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του ίδιου του συστήματος. Οι διαδι-
κασίες δεν διαδραματίζονται με γραμμικό τρόπο αλλά είναι μερικώς αλληλεπικαλυ-
πτόμενες, ενώ η αξιολόγηση υλοποιείται παράλληλα και ακολουθεί την όλη διαδικασία 
(Piskurich, 2006; Tripp & Bichelmeyer, 1990).  

Οι διαδικασίες SAM περιλαμβάνουν τρεις δραστηριότητες, την Αξιολόγηση, τον Σχε-
διασμό και την Ανάπτυξη του περιβάλλοντος μάθησης, που εκτελούνται σπειροειδώς 
και επαναλαμβανόμενα έως την δημιουργία του τελικού προϊόντος (Allen, 2012). 

Αποτελέσματα 

Αρχικά εξετάζονται οι ταξινομίες των ΜΕΣ, όπου το προτεινόμενο σε αυτές εννοιολο-
γικό πλαίσιο, συγκρίνεται και αναλύεται συνθέτοντας δύο ομάδες κριτηρίων.  

Η πρώτη ομάδα αφορά στο φιλοσοφικό υπόβαθρο των μοντέλων εκπαιδευτικού σχε-
διασμού και περιλαμβάνει τα ακόλουθα κριτήρια: 

Προέλευση: διαχωρίζονται θεωρητικά και εμπειρικά μοντέλα. Αν και η πρακτική του 
σχεδιασμού και της ανάπτυξης είναι σε μεγάλο βαθμό εμπειρική από τη φύση της, τα 
θεωρητικά μοντέλα, έχουν παράλληλα σαν βάση τους μια συγκεκριμένη λογική που 
αντανακλά μια ευρύτερη θεωρητική προσέγγιση, όπως τη γενική θεωρία των συστη-
μάτων. Τα εμπειρικά μοντέλα δεν έχουν μια ευδιάκριτη θεωρητική βάση, αλλά βασί-
ζονται κυρίως στην εμπειρία και την πρακτική εφαρμογή του σχεδιασμού. 

Προσανατολισμός: διακρίνονται περιγραφικά, ρυθμιστικά και μικτά μοντέλα. Τα περι-
γραφικά μοντέλα περιγράφουν το μαθησιακό περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζει τις δεδομένες μεταβλητές ενδιαφέροντος (π.χ. το στόχο και τους σκοπούς), 
ενώ τα κανονιστικά μοντέλα περιγράφουν πώς να οικοδομήσουμε ένα περιβάλλον για 
να επηρεάσουμε τις μεταβλητές ενδιαφέροντος. 

Θεωρητικό υπόβαθρο: Διακρίνονται τρεις κατηγορίες μοντέλων, αυτά που βασίζονται 
σε μια θεωρία μάθησης, αυτά που βασίζονται στη γενική θεωρία των συστημάτων (δια-
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χωρίζονται εδώ και υποκατηγορίες, ανάλογα με τις λειτουργίες που διαθέτουν: i. ελέγ-
χου / διαχείρισης / παρακολούθησης και ii. ανάλυσης) και τα Διαισθητικά μοντέλα που 
βασίζονται σε ευρετικές προσπάθειες των σχεδιαστών, στην προηγούμενη εμπειρία και 
γνώση τους και στη διαίσθηση για την καθοδήγηση του σχεδιασμού. 

Ο τύπος της γνώσης που υποστηρίζει κάθε μοντέλο ο οποίος βρίσκεται σε άμεση σχέση 
με τις δραστηριότητες που διευκολύνουν αυτή τη γνώση. Διακρίνονται δύο κατηγορίες, 
η δηλωτική γνώση (declarative knowledge) η οποία απαντά συνήθως στο ερώτημα τί 
ισχύει και αντιστοιχεί στο τί γνωρίζω και μπορώ να παρουσιάσω και τη διαδικαστική 
γνώση (procedural), η οποία αφορά στη κατανόηση του τρόπου με βάση τον οποίο 
μπορεί να επιτευχθεί ένας στόχος ή να πραγματοποιηθεί μια διαδικασία και περιλαμ-
βάνει τόσο κινητικές δεξιότητες όσο και γνωστικές στρατηγικές. 

 Η δεύτερη ομάδα κριτηρίων προσανατολίστηκε στην εξειδίκευση των μοντέλων όσο 
αφορά τη χρήση τους και περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγοριοποιήσεις:  

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Τα ΜΕΣ κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το αν προορίζονται 
κυρίως για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα σχολεία ή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση ή στις επιχειρήσεις ή στην δημόσια διοίκηση ή σε μια τάξη ή τη κατασκευή 
ενός μαθησιακού προϊόντος. 

Τη κλίμακα. Τα ΜΕΣ ενδείκνυται για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με 
διαφορετικά επίπεδα υλοποίησης ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού που αυτές 
στοχεύουν. Διακρίνονται έξι επίπεδα: I. μαζικό επίπεδο, II. επίπεδο οργανισμού, III. 
επίπεδο προγράμματος σπουδών, IV. επίπεδο μαθήματος V. επίπεδο διδακτικής ενότη-
τας VI. επίπεδο κεφαλαίου ή μικρής παρέμβασης. 

Την εμπειρία που απαιτείται να έχει η ομάδα σχεδιασμού της εκπαιδευτικής παρέμβα-
σης. Κατηγοριοποιείται σε τέσσερα επίπεδα: χρήστες αρχάριοι - με κάποια εμπειρία – 
έμπειροι – όλα τα επίπεδα εμπειρίας. 

Κατά την μελέτη των μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού και προεκτάσεις τους ανα-
φορικά με την ηλεκτρονική μάθηση αναδύθηκαν ως σημαντικά δύο ακόμα κριτήρια, η 
υποκείμενη θεωρία μάθησης και η στρατηγική ελέγχου της μάθησης, ο τρόπος δηλαδή 
που θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της παρέμβασης. Τα τελευταία χρόνια παρατη-
ρείται αλματώδη ανάπτυξη των διαθέσιμων μέσων για την ηλεκτρονική μάθηση, τα 
οποία προσφέρουν νέους τρόπους μεταφοράς περιεχομένου. Εντούτοις, τα οφέλη που 
μπορούν να αποκομιστούν από αυτές τις νέες τεχνολογίες εξαρτώνται από το βαθμό 
στον οποίο χρησιμοποιούνται με τρόπους συμβατούς με τις ανθρώπινες γνωσιακές δια-
δικασίες μάθησης (Clark & Mayer, 2016). Στο σημείο αυτό είναι καθοριστικός ο ρόλος 
των θεωριών μάθησης, καθότι ένα μοντέλο από μόνο του, χωρίς τις παραδοχές των 
θεωριών μάθησης, δεν επιτρέπει τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό (Κορο-
μπίλη & Τόγια, 2015). Όσο αφορά στην αξιολόγηση, αν και  όλα τα ΜΕΣ, στον ένα ή 
στον άλλο βαθμό, περιλαμβάνουν σχετική πρόβλεψη, η προσέγγιση τους  ως προς τη 
μεθοδολογία της μέτρησης είναι διαφορετική και μπορεί κάθε μοντέλο να μην είναι 
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συμβατό με την γενικότερη φιλοσοφία και τους στόχους της εκάστοτε εκπαιδευτικής 
παρέμβασης, όπως αυτή έχει επιλεγεί να σχεδιαστεί. Διακρίνουμε την αντικειμενική 
προσέγγιση, βάση στόχων, την υποκειμενική, ποιοτική προσέγγιση και την μικτή, που 
μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα των προτιμήσεων. 

Η ταξινόμηση των μοντέλων που εξετάστηκαν με βάση την παραπάνω κατηγοριοποί-
ηση, παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος. 

Συζήτηση – Συμπεράσματα – Μελλοντικές προκλήσεις 

Η έρευνα δεν σκόπευε να αναδείξει ένα υπερ-μοντέλο κατάλληλο για κάθε χρήση ούτε 
να προκρίνει ένα μοντέλο έναντι των υπολοίπων – κάθε μοντέλο μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για διαφορετικό πλαίσιο, περιεχόμενο διαφορετικής κλίμακος, διαφορετικούς 
εκπαιδευόμενους και από σχεδιαστές διαφόρων επιπέδων εμπειρίας. Σκοπός ήταν η 
σύγκριση των ΜΕΣ και η κατηγοριοποίηση τους με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνε-
ται η επιλογή του κατάλληλου κάθε φορά μοντέλου. Στα κριτήρια κατηγοριοποίησης 
εντάχθηκαν η προέλευση του μοντέλου, ο προσανατολισμός του, το θεωρητικό του 
υπόβαθρο και ο τύπος γνώσης που υποστηρίζει περισσότερο ή καλύτερα, το πλαίσιο 
εφαρμογής του, η κλίμακα των έργων που μπορεί να στηρίξει καλύτερα, οι απαιτήσεις 
που θέτει σχετικά με την ομάδα σχεδιασμού και την εμπειρία της, η υποκείμενη θεωρία 
μάθησης και η μέθοδος αξιολόγησης. 

Όσο αφορά την δημιουργία περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης, τα ΜΕΣ δεν εξει-
δικεύονται αποκλειστικά σε αυτή. Αρκετά από αυτά άλλωστε έχουν προηγηθεί ιστο-
ρικά της εμφάνισης της ηλεκτρονικής μάθησης. Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση 
έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις εκπαιδευτικού σχεδιασμού (Horton, 2006), εύλογα τίθεται 
και το ερώτημα αν απαιτούνται αντίστοιχα και ιδιαίτερα μοντέλα σχεδιασμού. Το ερώ-
τημα αυτό έχει για την ώρα απαντηθεί αρνητικά στη βιβλιογραφία (Beetham, 2007; 
Dick et al., 2005) με τη λογική ότι, οι ιδιαιτερότητες αφορούν κυρίως στη στρατηγική 
που θα ακολουθηθεί και επομένως μπορούν να αντιμετωπιστούν στο στάδιο του σχε-
διασμού. Δεδομένου όμως ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της τεχνολογίας και της διαθεσιμό-
τητας νέων μέσων είναι απίθανο να επιβραδυνθεί, είναι πιθανό το θέμα αυτό να ξανα-
συζητηθεί. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις ότι για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός 
για τη μάθηση με κινητές/φορητές συσκευές είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω με-
λέτης (Güler, Kiliç, & Çavuş, 2014). Τα νέα μοντέλα που θα παρουσιαστούν θα πρέπει 
να ενσωματώνουν τις όποιες αλλαγές γίνονται σε επίπεδο κοινωνίας, εκπαίδευσης και 
τεχνολογίας, αλλά και την τη εμπειρία από τη χρήση των προηγούμενων μοντέλων 
μέσω μετα-αναλύσεων. Από την άποψη αυτή, του ευμετάβλητου δηλαδή της τεχνολο-
γίας και των μέσων, η έρευνα θα πρέπει να προσανατολιστεί στην ανάπτυξη μοντέλων 
είτε ιδιαίτερα σταθερών και πολύ καλά θεωρητικά θεμελιωμένων ώστε να μπορούν να 
αντέξουν σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον είτε αντίθετα ιδιαίτερα προσαρμόσιμων ώ-
στε να μπορούν να ενσωματώνουν άμεσα τις όποιες αλλαγές. 
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Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση μοντέλων εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
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Τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας  
ως δείκτες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Καραγιάννη Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06  

Μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο  
evangeka@yahoo.co.uk  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ερευνά το ρόλο των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών στην ε-
παγγελματική τους ανάπτυξη και εξετάζει τα αίτια αλλά και τις αντιδράσεις στις οποίες 
αυτά οδηγούν.  Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 
από τα ημερολόγια τεσσάρων εκπαιδευτικών τα οποία αναδεικνύουν το ρόλο των συ-
ναισθημάτων των εκπαιδευτικών και εξετάζεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως 
δείκτες της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Πιο αναλυτικά, το προτεινόμενο μοντέλο 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των εκπαι-
δευτικών δεδομένου ότι μπορεί να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν ότι αντιμετω-
πίζουν παρόμοια προβλήματα με άλλα μέλη της διδακτικής κοινότητας. Επιπλέον, το 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο, όπου ο εκπαιδευτικός περιγράφει τη διδασκαλία του, μοιρά-
ζεται τις σκέψεις του και συζητάει τους προβληματισμούς του με τους συναδέλφους 
του φαίνεται να λειτουργεί ως ένα ψυχολογικό μαξιλάρι που απορροφά τα αρνητικά 
συναισθήματα και ενισχύει τα θετικά, ενώ παράλληλα, προωθεί τη δια βίου μάθηση 
και διευκολύνει την επαγγελματική του ανάπτυξη. 

Λέξεις-Κλειδιά: συναισθήματα, επαγγελματική ανάπτυξη, ηλεκτρονικό ημερολόγιο, 
κοινότητες πρακτικής 

Εισαγωγή 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό παράγοντα για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της αποδοτικότητας των μαθητών 
(Commission of the European Communities, 2007). Τα επιμορφωτικά προγράμματα 
που σχεδιάζονται για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα συχνά αδυνατούν να προωθή-
σουν ουσιαστικές εκπαιδευτικές αλλαγές (Kastis, 2004) αλλά και οι ίδιοι οι εκπαιδευ-
τικοί συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες όταν προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές ή να ενσωματώσουν νέες προσεγγίσεις στην πρακτική 
τους (Βερδής κ.ά., 2006). Επιπλέον, η έρευνα στον τομέα της κοινωνικής ψυχολογίας 
αποκαλύπτει ότι η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
οι οποίοι συχνά αγνοούνται, όπως τα προσωπικά κίνητρα (Dörnyei, 2001), τα συναι-
σθήματά τους (Hargreaves, 1998a), η συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αυτο-βελτί-
ωσης (Farrell, 2001), καθώς και η συνεργασία τους με τους συναδέλφους τους (Packett, 
2002). 
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Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτικά τα ευρήματα μιας έρευνας σχετικά με τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας για την επιμόρφωση και προτείνει την 
υιοθέτηση ενός μοντέλου άτυπης ενδο-υπηρεσιακής επιμόρφωσης μέσα από τη συμμε-
τοχή των εκπαιδευτικών σε ηλεκτρονικές κοινότητες πρακτικής (community of prac-
tice) (Karagianni, 2012, Karagianni & Papaefthymiou-Lytra, 2014). Επιπλέον, αποτυ-
πώνει τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών της αγγλικής γλώσσας και διερευνά τη δυ-
νατότητα σύνδεσης των συναισθημάτων τους με το επίπεδο της επαγγελματικής τους 
ανάπτυξης (Karagianni, 2012, 2014). Το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο των συναι-
σθημάτων των εκπαιδευτικών θεωρείται αχαρτογράφητο αφού και στον διεθνή χώρο η 
σχετική έρευνα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο (Hargreaves, 2001). 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Τα συναισθήματα στον τομέα της εκπαίδευσης ήρθαν στο προσκήνιο στα τέλη της δε-
καετίας του 1990, κυρίως με τις εργασίες της Nias (1996) και του Hargreaves (1998a, 
1998b, 2000), οι οποίες είχαν στόχο να αναδείξουν το ρόλο των συναισθημάτων στην 
επαγγελματική ζωή των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, η Nias (1996) υποστηρίζει τη σημα-
σία των συναισθημάτων για την βαθύτερη κατανόηση του έργου των εκπαιδευτικών 
και αναφέρεται στα έντονα συναισθήματα που βιώνουν, τη στενή σύνδεση συναισθη-
μάτων, νόησης και αποφάσεων αλλά και το ρόλο του συγκεκριμένου κοινωνικού πλαι-
σίου μέσα στο οποίο βιώνονται. 

Οι Sutton και Wheatley (2003) διατυπώνουν την άποψη ότι τα συναισθήματα διαμορ-
φώνουν τις γνώσεις και τα κίνητρα των εκπαιδευτικών. Από γνωστική άποψη μάλιστα, 
τα συναισθήματα επηρεάζουν τη μνήμη, μιας και γενικά θυμόμαστε καλύτερα ό,τι μας 
προκαλεί έντονα συναισθήματα παρά αυτά στα οποία είμαστε απαθείς (Mogg & Brad-
ley, 1999). Ακόμα, επηρεάζουν τη συγκέντρωση των εκπαιδευτικών αφού τα αρνητικά 
συναισθήματα συχνά τους εκτρέπουν από τους στόχους τους (Emmer, 1994). Επιπλέον, 
τα συναισθήματα συνδέονται με την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κατηγοριοποι-
ήσουν τα θέματα που αντιμετωπίζουν, να οργανώσουν τη σκέψη τους και να επιλύσουν 
προβλήματα (Fredrickson, 2001). Όσον αφορά τα κίνητρα, αυτά ενισχύονται ή περιο-
ρίζονται, ανάλογα με τα θετικά ή αρνητικά συναισθήματα που βιώνουν οι εκπαιδευτι-
κοί (Pekrun et al., 2002). Τα θετικά συναισθήματα των εκπαιδευτικών συχνά συνδέο-
νται με την επίτευξη ενός στόχου, ενώ τα αρνητικά συναισθήματα συνδέονται με την 
αποτυχία επίτευξης του στόχου. Σχετικά με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, διάφοροι 
ερευνητές έχουν προσπαθήσει να συνδέσουν τις γνωστικές με τις συναισθηματικές πτυ-
χές της διδασκαλίας. Οι Golombek και Johnson (2004) μελετώντας την σχέση συναι-
σθήματος και γνώσης εντόπισαν σημεία μετασχηματισμού στην ανάπτυξή των εκπαι-
δευτικών που συμμετείχαν στην έρευνά τους και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα 
συναισθήματα των εκπαιδευτικών είναι μία κινητήρια δύναμη για την επαγγελματική 
τους ανάπτυξη. 

Ένα άλλο τριετές ερευνητικό πρόγραμμα στη Νέα Ζηλανδία, των Bell και Gilbert 
(1994), αποκαλύπτει ότι η συναισθηματική πλευρά των εκπαιδευτικών είναι στενά 

1210

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



συνδεδεμένη με την ανάπτυξή τους. Σύμφωνα με το μοντέλο τους, η ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών αποτελείται από τρία επίπεδα ανάπτυξης: το επαγγελματικό, το κοινω-
νικό και το προσωπικό. Στο επαγγελματικό επίπεδο ανάπτυξης, οι εκπαιδευτικοί ανα-
πτύσσουν τη διδασκαλία τους με την υιοθέτηση μιας μεταγνωστικής προσέγγισης της 
δικής τους μάθησης αλλά και με την αλλαγή των πεποιθήσεων και των ιδεών τους σχε-
τικά με την επιστήμη της εκπαίδευσης. Στο επίπεδο της κοινωνικής ανάπτυξης, οι εκ-
παιδευτικοί αναπτύσσουν τρόπους συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς, ενώ στο 
προσωπικό επίπεδο ανάπτυξης, αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους, εντοπίζουν τις 
αδυναμίες τους, ορίζουν την πλευρά της διδασκαλίας τους που επιθυμούν να αλλάξουν, 
αποδέχονται και αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς που υπάρχουν και γίνονται υπεύ-
θυνοι για τη δική τους ανάπτυξη. 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο διάφοροι ερευνητές στο εξωτερικό έχουν 
επιχειρήσει να συσχετίσουν την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με τα συναισθήματά 
τους, η μελέτη αυτή προσπαθεί να συμβάλλει στη χαρτογράφηση των συναισθημάτων 
των Ελλήνων εκπαιδευτικών και να εξετάσει το ρόλο τους στην επαγγελματική τους 
ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκε η χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων 
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων έτσι ώστε να αποτυπωθούν καλύτερα οι διαφορε-
τικές πτυχές του φαινομένου και να ερμηνευτεί πιο ολοκληρωμένα η σχέση μεταξύ του 
τρόπου που οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται, σκέφτονται και δρουν στα πλαίσια της κα-
θημερινής τους πρακτικής. 

Πρώτα, διερευνήθηκαν οι απόψεις εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας που εργάζονται 
σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα σχετικά με διάφορες 
πτυχές της επαγγελματικής ανάπτυξης (αρχική κατάρτιση, συνεχή επαγγελματική ανά-
πτυξη, συνεργασία με συναδέλφους, χρήση των ΤΠΕ, αναστοχαστική ικανότητα) με 
τη χρήση ερωτηματολογίου (n=483). Στη συνέχεια, συγκροτήθηκε μια ηλεκτρονική 
κοινότητα πρακτικής τεσσάρων εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας οι οποίοι για ένα 
διάστημα 25 εβδομάδων εστίασαν σε ένα τμήμα που δίδασκαν και κατέγραφαν αναλυ-
τικά μια φορά την εβδομάδα τι ακριβώς έκαναν στο τμήμα αυτό, τι έκαναν οι μαθητές, 
πώς αισθάνονταν και τι σκέφτονταν για τις θετικές αλλά και τις αρνητικές πλευρές του 
μαθήματός τους. Τις καταγραφές αυτές τις μοιράζονταν ηλεκτρονικά με τη χρήση ενός 
yahoo group με τους άλλους συναδέλφους τους, στους οποίους έθεταν ερωτήματα και 
έπαιρναν ανατροφοδότηση και συμβουλές (βλ. Karagianni, 2012, για μια λεπτομερή 
παρουσίαση όλων των μεθοδολογικών εργαλείων και των αναλύσεων που έγιναν κα-
θώς και αποσπάσματα των ημερολογίων που αναδεικνύουν τις βασικές θεματικές κα-
τηγορίες που προέκυψαν).  

Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 
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Όπως περιγράφεται παραπάνω, ένας από τους σκοπούς της έρευνας ήταν να διερευνή-
σει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Σύμ-
φωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν μέσα από τα ερωτηματολόγια και την ανά-
λυσή τους με το στατιστικό πακέτο SPSS, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αγγλικής 
γλώσσας έχουν θετική στάση απέναντι στην επιμόρφωση, αν και αυτή δεν φαίνεται να 
ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες της διδασκαλίας τους. Η θετική αυτή στάση εκδηλώνε-
ται με τη συχνή συμμετοχή τους σε προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης α-
κόμα και όταν αυτά δεν είναι υποχρεωτικά. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτιμούν 
προγράμματα μικρής διάρκειας που επικεντρώνονται σε πρακτικά ζητήματα. Υπήρχε, 
ωστόσο, δυσαρέσκεια σχετικά με την ελλιπή προετοιμασία των εκπαιδευτικών κατά τη 
διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις συνθήκες πραγματικής διδασκαλίας. Ως προς το περιεχόμενο της ενδο-
ϋπηρεσιακής επιμόρφωσης που έχουν παρακολουθήσει οι εκπαιδευτικοί της έρευνας, 
φαίνεται να συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική αφού οι περισσότερες επιμορφώ-
σεις είναι είτε διαλέξεις ή συνδυασμός διαλέξεων και εργαστηρίων. Ωστόσο, εδώ κα-
ταγράφηκε μια άλλη αδυναμία του συστήματος σύμφωνα με την οποία οι επιμορφωτι-
κές δράσεις δεν προωθούν τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων, η οποία επιβεβαιώνεται 
και από την περιορισμένη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολικών συμβού-
λων. Σχετικά με την ικανότητα των εκπαιδευτικών να αναστοχάζονται πάνω στη διδα-
κτική τους πρακτική φαίνεται ότι αν και γνωρίζουν τα πλεονεκτήματά καθώς και τους 
περιορισμούς που έχουν ως επαγγελματίες, πολύ λίγοι είναι σε θέση να εντοπίσουν και 
να αναλύσουν περιστατικά που έχουν συμβεί και βελτιώνουν ή δυσκολεύουν την διδα-
σκαλία τους. Επίσης, εντοπίζουν συχνά αδυναμία στη διατήρηση ενός καλού επιπέδου 
της γλώσσας που διδάσκουν, το οποίο χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στον σχεδιασμό 
επιμορφωτικών δράσεων (Karagianni, 2012, Παπαευθυμίου-Λύτρα & Σηφάκης, 2011). 

Όσον αφορά τις απόψεις τους για συνεργασία, τη χρήση των ΤΠΕ, τον αναστοχασμό 
και την αυτό-βελτίωσή τους, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι συχνά συζη-
τούν τα προβλήματα διδασκαλίας με τους συναδέλφους τους και μοιράζονται υλικό και 
ιδέες, συμμετέχουν σε επαγγελματικές ενώσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα, διαβά-
ζουν επιστημονικά περιοδικά και παρακολουθούν σεμινάρια και συνέδρια στον τομέα 
των ενδιαφερόντων τους. Τέλος, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 
αναστοχάζονται, αυτό δεν αποτυπώθηκε στις απαντήσεις τους σχετικά με τη χρήση 
τεχνικών που προωθούν ή διευκολύνουν την κριτική σκέψη, όπως η χρήση ημερολο-
γίων, η ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση μαθήματος, ή η ετερο-παρατήρηση. 

Το συνεργατικό ηλεκτρονικό ημερολόγιο 

Το συνεργατικό ηλεκτρονικό ημερολόγιο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, χρησιμο-
ποιήθηκε από μια μικρή κοινότητα πρακτικής (n = 4) για περίπου ένα σχολικό έτος (25 
εβδομάδες). Τα ημερολόγια αυτά (ένα σώμα κειμένων 37.042 λέξεων) αναλύθηκαν ως 
προς το περιεχόμενό τους με το πρόγραμμα Atlas.ti, και οι καταχωρήσεις διασπάστη-
καν σε μικρότερες μονάδες οι οποίες κωδικοποιήθηκαν. Από αυτή τη διαδικασία ανα-
δύθηκαν τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών και εξετάστηκε ο τρόπος με τον οποίο 
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θα μπορούσαν αυτά τα συναισθήματα να συνδέονται με την επαγγελματική τους ανά-
πτυξη μέσα από το πρίσμα «αιτία-συναίσθημα-αντίδραση» (βλ. Εικόνα 1) και προέκυ-
ψαν μια σειρά από ενδιαφέροντα ευρήματα.  

 

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση του μοντέλου ανάλυσης των συναισθημάτων των εκ-
παιδευτικών (Karagianni, 2012:205) 

Αρχικά, όταν οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τις διδακτικές τους εμπειρίες (αιτίες) και 
πώς αισθάνονται για ό,τι συμβαίνει στην τάξη (συναισθήματα), ξεκινά ένας κύκλος 
προβληματισμού (αντίδραση), η οποία συχνά αποκαλύπτει πλευρές της προσωπικής 
και επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με τα πορίσματα άλλων 
μελετών που παρουσιάσαμε νωρίτερα, μας βοήθησαν να επινοήσουν ένα μοντέλο τεσ-
σάρων επιπέδων, προκειμένου να μετρηθεί η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με τη βοή-
θεια των συναισθημάτων τους (βλ. Πίνακα 1). Πιο αναλυτικά, στο Επίπεδο 1, ως ανά-
πτυξη νοείται η συστηματική καταγραφή του τι κάνει ο εκπαιδευτικός στη διάρκεια 
του μαθήματος και τι σκέφτεται σχετικά με αυτό. Στο Επίπεδο 2, η ανάπτυξη λαμβάνει 
χώρα όταν οι εκπαιδευτικοί απευθύνονται σε συναδέλφους για να μοιραστούν κάποιες 
σκέψεις για τη διδασκαλία τους, να κάνουν ερωτήσεις, να σχολιάσουν αυτά που κατα-
γράφουν οι συνάδελφοί τους στα ημερολόγιά τους ή να απαντήσουν στις ερωτήσεις 
τους. Στο Επίπεδο 3, η ανάπτυξη συμβαίνει όταν οι εκπαιδευτικοί ανασύρουν βιβλιο-
γραφικές γνώσεις για να διερευνήσουν λύσεις, να ερμηνεύσουν τις πράξεις τους ή να 
προσφέρουν προτάσεις στους συναδέλφους τους. Τέλος, στο Επίπεδο 4, ανάπτυξη 
λαμβάνει χώρα όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν τη στάση τους 
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ή τη διδακτική τους πράξη επειδή είναι πεπεισμένοι ότι μια νέα προσέγγιση είναι πιο 
κατάλληλη ή αποτελεσματική. 

 ΕΠΙΠΕΔΟ 
1 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
2 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
3 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
4 

ΣΥ-
ΝΟΛΟ 

Συναισθή-
ματα 

97 

59.15% 

45 

27.44% 

15 

9.15% 

7 

4.27% 

164 

100.00
% 

Θετικά 
50 

54.95% 

25 

27.47% 

11 

12.09% 

5 

5.49% 

91 

100.00
% 

Αρνητικά 
47 

64.38% 

20 

27.40% 

4 

5.48% 

2 

2.74% 

73 

100.00
% 

Πίνακας 1: Συναισθήματα και επίπεδα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
(Karagianni, 2012: 309) 

Αν και στην ανάλυσή των δεδομένων μας διαπιστώθηκε η ύπαρξη και των τεσσάρων 
επιπέδων ανάπτυξης, οι περιπτώσεις που ανήκουν στα υψηλότερα επίπεδα είναι περιο-
ρισμένες. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας στην Ελλάδα 
βιώνουν πολλά από τα θετικά και τα αρνητικά συναισθήματα που αναφέρονται στη 
διεθνή βιβλιογραφία, όπως ευχαρίστηση, ικανοποίηση, αγάπη, στοργή αλλά και ενοχή, 
πλήξη, απογοήτευση και εξάντληση. Οι αιτίες των συναισθημάτων φαίνεται να σχετί-
ζονται συχνά με τη διάσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης, τη διδακτική πράξη, τη συ-
νεργασία με τους συναδέλφους και τις επιδόσεις των μαθητών, καθώς και την επαγγελ-
ματική εξέλιξη. Αυτό που είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία μας, αν και οι αιτίες των συναισθημάτων είναι παρόμοιες σε όλα τα επίπεδα 
ανάπτυξης, στα υψηλότερα επίπεδα τα συναισθήματα σχετίζονται συχνότερα με εξω-
τερικούς παράγοντες, ενώ στα χαμηλότερα επίπεδα ανάπτυξης είναι πιο στενά συνδε-
δεμένες με θέματα του «εαυτού» τους. Επίσης, ένα ακόμα πολύτιμο εύρημα αυτής της 
έρευνας είναι ότι τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών φαίνεται να σχετίζονται με τα 
επίπεδα της ανάπτυξής τους αφού τα αρνητικά συναισθήματα είναι μειωμένα στα υψη-
λότερα επίπεδα. 

Συμπεράσματα 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην ηλεκτρονική αυτή κοινότητα πρακτικής αξιο-
λογήθηκε πολύ θετικά από τους συμμετέχοντες και φαίνεται να συνέβαλε στην επαγ-
γελματική τους ανάπτυξη μέσα από την αναστοχαστική κριτική και τη συνεργασία η 
οποία ενισχύει τα θετικά συναισθήματα των εκπαιδευτικών και μειώνει το φορτίο των 
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αρνητικών. Επιπλέον, η ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευ-
τικών αποτελεί μια οικονομικότερη και ίσως αποτελεσματικότερη εναλλακτική προ-
σέγγιση της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους 
σχολικούς συμβούλους έτσι ώστε να σχεδιάζουν δράσεις που θα επικεντρώνονται σε 
συγκεκριμένες περιοχές ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευτικών και α-
νεξάρτητα από τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Τέλος, τα θετικά και αρνητικά 
συναισθήματα των εκπαιδευτικών θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως δείκτες επαγ-
γελματικής ωριμότητας και ανάπτυξης με βάση τους οποίους οι σχολικοί σύμβουλοι 
θα μπορούν να προσδιορίσουν κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται βοήθεια για να 
βελτιώνουν τις πρακτικές τους ώστε να επιτύχουν το μέγιστο των επαγγελματικών τους 
δυνατοτήτων. 
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Διερεύνηση της σχέσης της ηγετικής συμπεριφοράς διευθυντών σχολικών μονά-
δων και των ατομικών στόχων επίτευξης των εκπαιδευτικών με την αναζήτηση 
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Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στο επάγγελμά τους, κα-
θώς επίσης να μαθαίνουν και να ενισχύουν με συνέπεια τις επαγγελματικές τους δεξιό-
τητες σε όλη τη διάρκεια τους επαγγελματικής τους ζωής (Borko, 2004). Ως εκ τούτου, 
η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ οργανωσιακών και ατομικών μεταβλητών είναι δυ-
νατόν να ενισχύσει σημαντικά τις γνώσεις μας για τη μάθηση των εκπαιδευτικών στο 
εργασιακό τους περιβάλλον. Στην έρευνα συμμετείχαν 152 εκπαιδευτικοί Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η υποστηρικτική ηγετική συμπερι-
φορά συσχετίζεται θετικά με την αναζήτηση βοήθειας, ενώ η κατευθυντική ηγετική 
συμπεριφορά συσχετίζεται θετικά με την αυτο-ρύθμιση της μάθησης των εκπαιδευτι-
κών. Επίσης, ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών στο έργο συσχετίζεται θετικά με 
την αυτο-ρύθμιση της μάθησης, ενώ ο προσανατολισμός στην αποφυγή της επίδοσης 
συσχετίζεται θετικά με την αναζήτηση βοήθειας. Τα αποτελέσματα είναι σημαντικά 
και θα συζητηθούν τόσο στο πλαίσιο οργανωσιακών και ατομικών διαδικασιών μάθη-
σης των εκπαιδευτικών, όσο και στο πλαίσιο δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού συστή-
ματος υψηλής ποιότητας, με προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αναζήτηση βοήθειας, αυτο-ρύθμιση της μάθησης, ηγετική συμπερι-
φορά, στόχοι επίτευξης στη διδασκαλία των εκπαιδευτικών.  

Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στο επάγγελμά τους, κα-
θώς επίσης να μαθαίνουν και να ενισχύουν με συνέπεια τις επαγγελματικές τους δεξιό-
τητες σε όλη τη διάρκεια τους επαγγελματικής τους ζωής (Borko, 2004). Λαμβάνοντας 
υπόψη αυτό, οι εκπαιδευτικοί, όπως ακριβώς και οι μαθητές, μπορούν να θεωρηθούν 
ως εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν στον τρόπο που προσεγγίζουν, ερ-
μηνεύουν και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του επαγγέλματός τους (Butler, 2007). 
Η έρευνα μελέτησε τη συσχέτιση ατομικών και οργανωσιακών μεταβλητών με τη μά-
θηση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, εξέτασε τη συσχέτιση μεταξύ της ηγετικής 
συμπεριφοράς διευθυντών σχολικών μονάδων και των ατομικών στόχων επίτευξης των 
εκπαιδευτικών με στρατηγικές και διαδικασίες μάθησης, όπως είναι η αυτο-ρύθμιση 
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της μάθησης και η αναζήτηση βοήθειας. Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ ατομικών 
και οργανωσιακών μεταβλητών είναι δυνατόν να ενισχύσει σημαντικά τις γνώσεις μας 
για τη μάθηση των εκπαιδευτικών στο εργασιακό τους περιβάλλον. 

Ατομικοί στόχοι επίτευξης των εκπαιδευτικών 

Η προσέγγιση των στόχων επίτευξης (achievement goals) αντιλαμβάνεται τους στό-
χους επίτευξης ως κριτήρια ικανότητας του ατόμου για την επίτευξη ενός σκοπού, προς 
τον οποίο το άτομο κατευθύνει τις προσπάθειές του. Αυτή η προσέγγιση ορίζει δύο 
τρόπους με τους οποίους τα άτομα μπορεί να ορίζουν την ικανότητα (Elliot 2005· Elliot 
& McGregor 2001). Τα άτομα που υιοθετούν στόχους επίδοσης αξιολογούν την ικανό-
τητά τους με διαπροσωπικά κριτήρια, δηλαδή ορίζουν την ικανότητά τους σύμφωνα με 
το πόσο καλά αποδίδουν σε σύγκριση με άλλους. Αντίθετα, τα άτομα που υιοθετούν 
στόχους μάθησης ακολουθούν κριτήρια ικανοτήτων που στηρίζονται στην ίδια την ερ-
γασία και είναι ενδοπροσωπικά, δηλαδή ορίζουν τις ικανότητές τους σύμφωνα με την 
εκμάθηση ενός αντικειμένου ή σύμφωνα με το επίπεδο των προσωπικών ικανοτήτων 
τους (Elliot 2005).  

Στην εργασία των εκπαιδευτικών, η Butler (2007) εισήγαγε την ιδέα ότι το σχολείο 
είναι μια αρένα επίτευξης (“achievement arena”, σελ. 242) για τους εκπαιδευτικούς, 
ανέπτυξε μια κλίμακα και πρότεινε τέσσερις τύπους στόχων επίτευξης: (α) τον προσα-
νατολισμό στο έργο (προσπάθεια να μάθουν και να αναπτύξουν την επαγγελματική 
τους επάρκεια), (β) τον προσανατολισμό στην προσέγγιση των ικανοτήτων (προσπά-
θεια να επιδείξουν ανώτερες επαγγελματικές δεξιότητες), (γ) τον προσανατολισμό 
στην αποφυγή των ικανοτήτων (προσπάθεια να αποφύγουν την επίδειξη κατώτερων 
επαγγελματικών δεξιοτήτων) και (δ) στον προσανατολισμό στην αποφυγή της εργα-
σίας (προσπάθεια να περάσουν τη μέρα τους με λίγη προσπάθεια). Ανάλογη κλίμακα 
για την αξιολόγηση του προσανατολισμού των στόχων στη διδασκαλία των εκπαιδευ-
τικών δημιουργήθηκε στην Ελλάδα (Papaioannou, 2001· Papaioannou, Marsh, & 
Theodorakis, 2004 · Papaioannou & Christodoulidis, 2007), η οποία αξιολογεί τον προ-
σανατολισμό προς το έργο, την προσέγγιση της επίδοσης και την αποφυγή της επίδο-
σης.  

Σε αυτήν την κατεύθυνση, έρευνες έχουν βρει συσχετίσεις των στόχων επίτευξης στη 
διδασκαλία των εκπαιδευτικών με άλλα χαρακτηριστικά και με τη συμπεριφορά τους, 
όπως για παράδειγμα με την αναζήτηση βοήθειας (Butler, 2007· Butler & Shibaz, 2008, 
στο Ισραήλ· Dickhäuser, Butler, & Tönjes, 2007, στη Γερμανία), τις διδακτικές πρα-
κτικές (Retelsdorf, Butler, Streblow, & Schiefele, 2010, στη Γερμανία), την ικανοποί-
ηση από την εργασία και την κινητοποίηση των μαθητών (Papaioannou & 
Christodoulidis, 2007· Vasiou, Andreou, & Kafetsios, 2011, στην Ελλάδα). Σε πιο πρό-
σφατη έρευνα των Retelsdorf και Günther (2011), ο προσανατολισμός των εκπαιδευτι-
κών στο έργο συσχετίστηκε με περισσότερο προσαρμοστικά πρότυπα και θετικές συ-
μπεριφορές των εκπαιδευτικών, ενώ τα λιγότερο προσαρμοστικά πρότυπα συνδέθηκαν 
με τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση των ικανοτήτων, με τον 
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προσανατολισμό στην αποφυγή των ικανοτήτων και με τον προσανατολισμό στην α-
ποφυγή της εργασίας. 

Ηγετική συμπεριφορά των διευθυντών 

Ως ηγετική συμπεριφορά (leadership behavior) θεωρείται το σύστημα κινήτρων του 
διευθυντή, το οποίο υπόκειται στις θεμελιώδεις ανάγκες της οργανωτικής δομής και το 
οποίο καθορίζει τη συμπεριφορά σε διαφορετικές καταστάσεις διαπροσωπικών σχέ-
σεων (Hoy & Miskel, 2005). Οι Hoy και Miskel (2005) διακρίνουν πέντε τύπους ηγε-
τικής συμπεριφοράς: α) Συμπεριφορά που διευκρινίζει τη σχέση πορείας-στόχου: οδη-
γεί στην ικανοποίηση και δρα παρωθητικά για τους υφιστάμενους. β) Συμπεριφορά 
προσανατολισμένη στην επίτευξη: ενθαρρύνει την άριστη απόδοση, θέτει προκλητι-
κούς στόχους, αναζητά τη βελτίωση και την απόδοσή σε σχέση με υψηλά πρότυπα 
σύγκρισης. γ) Υποστηρικτική συμπεριφορά: επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν 
στο καλό των υφισταμένων και δημιουργεί μια φιλική και υποστηρικτική ατμόσφαιρα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. δ) Συμπεριφορά βασισμένη 
σε αξίες: επικαλείται τις αξίες των εργαζομένων και προάγει την αυτο-αποτελεσματι-
κότητα, το αίσθημα της συνέπειας και της αυταξίας, η οποία πιθανόν να προέρχεται 
από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν στην αποστολή του ηγέτη. ε) Κατα-
μερισμένη ηγεσία: ο ηγέτης κατανέμει αρμοδιότητες σε μέλη της ομάδας, ενθαρρύνο-
ντας επίσης τον καταμερισμό ευθυνών μέσα από συνεργατικές διεργασίες, με αποτέ-
λεσμα να προάγεται η συνοχή και η απόδοση της ομάδας.   

Επιπλέον, οι Everard και Morris (1999) θεωρούν ότι η συμπεριφορά του διευθυντή 
προσανατολίζεται προς δύο κυρίως κατευθύνσεις: α) στα αποτελέσματα (στο έργο) και 
β) στις σχέσεις (στους ανθρώπους). Ανάλογα με τον προσανατολισμό του διευθυντή, 
το ηγετικό του στιλ διακρίνεται σε υποστηρικτικό και συνεργατικό (έμφαση στους αν-
θρώπους), κατευθυντικό και  καταπιεστικό (έμφαση στο έργο) και δημοκρατικό (έμ-
φαση τόσο στο έργο, όσο και στους ανθρώπους) (Goleman, Boyatzis & McKee, 2002). 
Οι Ekvall και Arvonen (1991) εντόπισαν έναν τρίτο παράγοντα ηγετικής συμπεριφοράς 
που τον προσδιορίζουν ως ηγετικό στιλ με επίκεντρο την αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτής 
της συμπεριφοράς, ο διευθυντής δημιουργεί οράματα, αποδέχεται νέες ιδέες, λαμβάνει 
ταχέως αποφάσεις, ενθαρρύνει τη συνεργασία, δεν πιέζει για την - χωρίς παρεκκλίσεις 
από την πεπατημένη - ακολουθία του προβλεπόμενου σχεδίου ολοκλήρωσης ενός έρ-
γου. Επίσης, η συμπεριφορά του διευθυντή/ηγέτη αποτελεί παράγοντα που συνδέεται 
με τις διαστάσεις του οργανωτικού κλίματος (Hoy & Miskel, 1996) και η συμβολή της 
είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού, όπως είναι το σχο-
λείο.  

Αυτο-ρύθμιση της μάθησης  

Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης (Self-Regulated 
Learning· SRL) περιλαμβάνει πολυάριθμους ορισμούς (Puustinen & Pulkkinen, 2001) 
και μοντέλα για την ερμηνεία της (Boekaerts, 1999· Borkowski, 1996· Butler & Winne, 

1220

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



1995· Pintrich, 2000· Winne & Hadwin, 1998· Zimmerman, 2000). Παρά τις διαφορές 
στην ορολογία, οι περισσότεροι μελετητές υποθέτουν ότι η αυτο-ρύθμιση της μάθησης 
ξεκινάει από κάποιο είδος προπαρασκευαστικής ή προκαταρκτικής φάσης, στη συνέ-
χεια περνάει στην πραγματική φάση της απόδοσης ή της ολοκλήρωσης της εργασίας 
και τέλος ολοκληρώνεται με τη φάση της αξιολόγησης (Puustinen & Pulkkinen, 2001). 
Επιπλέον, οι ερευνητές συμφωνούν ότι η αυτο-ρύθμιση της μάθησης δεν είναι ένα στα-
θερό χαρακτηριστικό, αλλά μάλλον μια ικανότητα που μπορεί να αναπτυχθεί και να 
διαμορφωθεί μέσα από την εμπειρία και την πρακτική εφαρμογή στρατηγικών αυτο-
ρύθμισης της μάθησης (Azevedo & Cromley, 2004· Schunk, 2005· Zimmerman, 2015). 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ανατροφοδότηση (εσωτερική και εξωτερική) είναι μια κα-
ταλυτική παράμετρος για την αυτο-ρύθμιση της μάθησης (Butler & Winne, 1995). 

Αρκετές μελέτες έχουν εστιάσει στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης των μαθητών, ενώ 
ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στην αυτο-ρύθμιση της μάθησης των εκπαιδευτικών (Van 
Eekelen, Boshuizen & Vermunt, 2005). Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο ρόλος των εκπαι-
δευτικών στην εποχή μας έχει διαφοροποιηθεί, καθώς αυτοί από απλοί αναμεταδότες 
της γνώσης έχουν μετατραπεί σε υποστηρικτές και καθοδηγητές της αυτο-ρύθμισης της 
μάθησης των μαθητών τους (Vermunt & Verloop 1999). Αυτό απαιτεί ουσιαστικά δια-
φορετικές γνώσεις και δεξιότητες (Darling-Hammond 1997), καθώς αναμένεται από 
τους εκπαιδευτικούς να αυτο-ρυθμίζουν και οι ίδιοι τη μάθησή τους, προκειμένου να 
αποκτήσουν αυτήν τη γνώση και αυτές τις ικανότητες (Van Eekelen, Boshuizen & 
Vermunt, 2005).  

Αναζήτηση βοήθειας 

Η αναζήτηση βοήθειας (help-seeking) ορίζεται από τους Ames και Lau (1982) ως μια 
συμπεριφορά επίτευξης που εμπεριέχει την αναζήτηση από τον εργαζόμενο μιας στρα-
τηγικής που θα οδηγήσει στην επιτυχία. Η αναζήτηση βοήθειας είναι μια σημαντική 
στρατηγική αυτο-ρύθμισης, που διαμορφώνει τη μάθηση (Newman, 1991, 2000· Ryan 
& Pintrich, 1997· Ryan, Pintrich, & Midgley, 2001· Skaalvik & Skaalvik, 2005· 
Zimmerman & Martinez-Pons, 1988). Η στρατηγική αυτή όχι μόνο βοηθάει τους εκ-
παιδευόμενους να επιλύσουν μια άμεση δυσκολία με τα δικά τους μέσα, αλλά επιπλέον 
τους καθιστά ικανούς να αναπτύξουν τις ατομικές τους ικανότητες και να αντιμετωπί-
σουν επόμενες συνθήκες μάθησης (Nelson-Le Gall, 1987· Nelson-Le Gall & Resnick, 
1998). 

Οι Ryan, Pintrich, και Midgley (2001) περιγράφουν τα ακόλουθα βήματα στη διαδικα-
σία αναζήτησης βοήθειας: α) επίγνωση της ανάγκης για βοήθεια, β) απόφαση για ανα-
ζήτηση βοήθειας, γ) επιλογή του/των πιθανού/ών βοηθού/ών και δ) χρήση στρατηγι-
κών για την αξιοποίηση της βοήθειας. Η αναζήτηση βοήθειας διακρίνεται σε εκτελε-
στική (executive help seeking) και συντελεστική (instrumental help seeking) 
(Karabenick, 2004· Nelson-Le Gall,1987). Σκοπός της πρώτης είναι να μειώσει τον 
κόπο της ολοκλήρωσης ενός έργου, ζητώντας βοήθεια από άλλους, όπως για παρά-
δειγμα ζητώντας τη λύση σε ένα πρόβλημα. Ο στόχος της δεύτερης είναι να λάβει τη 
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μικρότερη δυνατή βοήθεια για την ανεξάρτητη επίλυση ενός προβλήματος. Παρόλο 
που η αναζήτηση βοήθειας μπορεί να αποβεί μια ωφέλιμη στρατηγική για την αντιμε-
τώπιση δυσκολιών, πολλά άτομα αποφεύγουν να καταφύγουν σε αυτήν, γιατί θεωρούν 
την αναζήτηση βοήθειας ως μια ένδειξη ανικανότητας (π.χ., Butler & Neuman, 1995· 
Good, Slavings, Harel, & Emerson, 1987· Newman, 1991).  

Σκοπός και υποθέσεις της παρούσας έρευνας 

Πρόσφατες έρευνες σε περιβάλλοντα εργασίας έχουν δείξει ότι η μάθηση διαμορφώ-
νεται από δύο διαφορετικές διαδικασίες: τις ευκαιρίες στο χώρο εργασίας και την προ-
σωπική εμπλοκή των εκπαιδευόμενων (Billett, 2001). Ως εκ τούτου, η παρούσα έρευνα 
έχει ως σκοπό να εξετάσει οργανωσιακούς παραγόντες και ατομικά χαρακτηριστικά σε 
σχέση με τη μάθηση των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα, τη συσχέτιση της ηγετικής 
συμπεριφοράς των διευθυντών και των ατομικών στόχων επίτευξης των εκπαιδευτικών 
με την αναζήτηση βοήθειας και την αυτο-ρύθμιση της μάθησης των εκπαιδευτικών. 

Διατυπώθηκαν οι ακόλουθες υποθέσεις:  

Αναμένεται ότι η υποστηρικτική και η περιοριστική ηγετική συμπεριφορά των διεθυ-
ντών θα συσχετίζεται θετικά με την αναζήτηση βοήθειας (Υπόθεση 1α & 1β), ενώ η 
κατευθυντική ηγετική συμπεριφορά των διεθυντών θα συσχετίζεται θετικά με την 
αυτο-ρύθμιση της μάθησης (Υπόθεση 1γ).  

Αναμένεται ότι ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών στο έργο θα συσχετίζεται θε-
τικά με τις αντιλήψεις για την αυτο-ρύθμιση της μάθησης (Υπόθεση 2α), ενώ ο προσα-
νατολισμός των εκπαιδευτικών στην προσέγγιση και στην αποφυγή της επίδοσης θα 
συσχετίζονται θετικά με τις αντιλήψεις για την αναζήτηση βοήθειας (Υπόθεση 2β & 
2γ).  

Επίσης, αναμένεται ότι θα υπάρχουν διαφορές ως προς το φύλο στις μεταβλητές της 
έρευνας.  

Μέθοδος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 152 εκπαιδευτικοί διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων που υπη-
ρετούσαν στη δημόσια B/θμια Εκπαίδευση, από την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το 55,3% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και η 
μέση τιμή της ηλικίας τα 43,2 έτη.  

Η ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχολείου μετρήθηκε με 23 προτάσεις-δη-
λώσεις του ερωτηματολογίου οργανωτικού κλίματος για τα σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης 
(OCDQ-RE, Hoy & Clover, 1986 ∙ Σταυρόπουλος, 2007∙ Σταυρόπουλος & Σαραφίδου, 
2011). Η κλίμακα, η οποία χρησιμοποιήθηκε και σε πρόσφατη έρευνα που αφορούσε 
σε εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης (Σαΐτη, Γκούμας, & Σταυρόπουλος, 2017), 
αποτελείται από τις εξής διαστάσεις: α) Υποστηρικτική συμπεριφορά (π.χ., ο 
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διευθυντής επαινεί τους εκπαιδευτικούς) α=0,84. β) Κατευθυντική συμπεριφορά (π.χ., 
ο διευθυντής ασκεί το ρόλο του με σιδηρά πυγμή) α=0,78. γ) Περιοριστική συμπερι-
φορά (π.χ., οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με πολλές ασχολίες) α=0,60. Η συνολική 
αξιοπιστία της κλίμακας, σύμφωνα με το δείκτη Cronbach’s alpha, ήταν α=0,83.  

Οι ατομικοί στόχοι επίτευξης των εκπαιδευτικών μετρήθηκαν με την κλίμακα 
“Teachers’ Achievement Goals in Work Questionnaire” (Papaioannou, 2001· Papaio-
annou & Christodoulidis, 2007), η οποία αποτελείται από τις εξής διαστάσεις: α) Προ-
σανατολισμός στην προσέγγιση της επίδοσης (π.χ., ικανοποιούμαι απόλυτα όταν φαί-
νεται ότι είμαι καλύτερος/η εκπαιδευτικός από τους άλλους) α=0,79. β) Προσανατολι-
σμός στην αποφυγή της επίδοσης (π.χ., θέλω να αποφεύγω να διδάσκω πράγματα που 
μπορεί να φανώ ανίκανος/η) α=0,77. γ) Προσανατολισμός στο έργο (π.χ., στόχος μου 
είναι να αναπτύσσω συνεχώς τις ικανότητές μου ως εκπαιδευτικός) α=0,69.  

Η αναζήτηση βοήθειας μετρήθηκε με την κλίμακα “Perceptions of Help Seeking” 
(Butler, 2007) (π.χ., Όταν δεν καταλαβαίνω κάτι, ζητάω τη βοήθεια των συναδέλφων 
μου) και δείκτη αξιοπιστίας α=0,60.  

Η αυτο-ρύθμιση της μάθησης μετρήθηκε με την κλίμακα “Self‐Regulated Learning at 
Work Questionnaire” (SRLWQ: Fontana, Milligan, Littlejohn & Margaryan, 2015) 
(π.χ., Βάζω τις δικές μου προδιαγραφές όσον αφορά την απόδοσή μου στην εργασία) 
και δείκτη αξιοπιστίας α=0,65.  

Η εισαγωγή και στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας πραγματοποιήθηκε 
με τη χρήση του λογισμικού IBM SPSS Statistics 23 for Windows.  

Αποτελέσματα 

Έγινε μελέτη των συσχετίσεων μεταξύ των διαστάσεων της ηγετικής συμπεριφοράς 
του διευθυντή του σχολείου και των ατομικών στόχων επίτευξης των εκπαιδευτικών 
με την αναζήτηση βοήθειας και την αυτο-ρύθμιση της μάθησης, σύμφωνα με το Συ-
ντελεστή Συσχέτισης Pearson (r). Βρέθηκε θετική συσχέτιση της περιοριστικής ηγετι-
κής συμπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου με την αναζήτηση βοήθειας (r=0,171, 
p=0,035), της κατευθυντικής ηγετικής συμπεριφοράς με την αυτορύθμιση (r=0,168, 
p=0,039) και της υποστηρικτικής ηγετικής συμπεριφοράς με την αναζήτηση βοήθειας 
(r=0,284, p<0,01). Επιπλέον, βρέθηκε θετική συσχέτιση της αυτορύθμισης με τον προ-
σανατολισμό στο έργο (r=0,168, p=0,039) και της αναζήτησης βοήθειας με την απο-
φυγή της επίδοσης (r=0,176, p=0,030).  

Μελετήθηκε επίσης και η διαφοροποίηση των συμμετεχόντων στην έρευνα ως πρός το 
φύλο. Από το στατιστικό έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα, προέκυψε ότι οι γυ-
ναίκες εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό την αποφυγή της ε-
πίδοσης συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους [t (117,151)=-2,269, p=0,025, 
Cohen’s d=0,376, Άνδρες: Μ.Τ.=2,98, Τ.Α.=1,01  Γυναίκες Μ.Τ.=3,31, Τ.Α.=0,72], αν 
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και ταυτόχρονα δηλώνουν σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό την αυτορύθμιση [t 
(150)=-4,654, p<0,001, Cohen’s d=0,762, Άνδρες: Μ.Τ.=3,68, Τ.Α.=0,58  Γυναίκες 
Μ.Τ.=4,10, Τ.Α.=0,52] καθώς και την αναζήτηση βοήθειας [t (118,354)=-4,456, 
p<0,001, Cohen’s d=0,736 Άνδρες: Μ.Τ.=4,05, Τ.Α.=0,59  Γυναίκες Μ.Τ.=4,43, 
Τ.Α.=0,43]. Έχοντας υπόψη την ερμηνεία των τιμών για το δείκτη Cohen’s d όπως 
αυτές αποδίδονται από τον Becker (2000), το μέγεθος επίδρασης της διαφοράς μεταξύ 
ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών της έρευνας, σύμφωνα με το δείκτη Cohen’s d, 
χαρακτηρίζεται μέτριο στη μεταβλητή της αποφυγής (καθόσον d<0,5) και μεγάλο στις 
μεταβλητές της αυτο-ρύθμισης και αναζήτησης βοήθειας (καθόσον          d >0,5). 

Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επαλήθευσαν τις υποθέσεις 1α και 1β, καθώς η υποστη-
ρικτική και η περιοριστική ηγετική συμπεριφορά των διεθυντών συσχετίζεται θετικά 
με την αναζήτηση βοήθειας. Αυτό το εύρημα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί απο-
καλύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που είτε υποστηρίζονται είτε επιφορτίζονται με επιπλέον 
υποχρεώσεις από το διευθυντή τους αναζητούν βοήθεια για την ολοκλήρωση της ερ-
γασίας τους. Επίσης, η κατευθυντική ηγετική συμπεριφορά των διεθυντών βρέθηκε ότι 
συσχετίζεται θετικά με την αυτο-ρύθμιση της μάθησης, επαληθεύοντας την υπόθεση 
1γ, εύρημα που καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αυταρχικό διευθυντή ε-
φαρμόζουν μεταγνωστικές στρατηγικές που στηρίζονται αποκλειστικά στη δική τους 
προσπάθεια.  

Εξάλλου, ο προσανατολισμός των εκπαιδευτικών στο έργο φάνηκε ότι συσχετίζεται 
θετικά με τις αντιλήψεις για την αυτο-ρύθμιση της μάθησης, επαληθεύοντας την υπό-
θεση 2α. Το εύρημα αυτό ενισχύει τις πεποιθήσεις για τον ωφέλιμο ρόλο των στόχων 
μάθησης, που ωθούν τελικά τους/τις εκπαιδευτικούς να εφαρμόζουν ωφέλιμες στρατη-
γικές για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους στην εργασία τους. Αντίθετα, μόνο η υ-
ποθέση 2γ επαληθεύτηκε από την παρούσα έρευνα, καθώς ο προσανατολισμός των εκ-
παιδευτικών στην αποφυγή της επίδοσης φάνηκε ότι συσχετίζεται θετικά με την ανα-
ζήτηση βοήθειας. Ενδεχομένως, οι εκπαιδευτικοί που δε θέλουν να αποκαλυφθεί η α-
δυναμία τους, προσπαθούν να καλύψουν αυτό το κενό, αναζητώντας βοήθεια από τους 
συναδέλφους τους, εφαρμόζουν δηλαδή μια στρατηγική που μπορεί να ενισχύσει τις 
ικανότητές τους και να αποδειχθεί τελικά ωφέλιμη. 

Επίσης, από τα ευρήματα που αφορούν τις ατομικές διαφορές, φάνηκε ότι, παρόλο που 
οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνονται περισσότερο προσανατολισμένες στην αποφυγή 
της επίδοσης, εφαρμόζουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις στρατηγικές της αυτορύθμισης 
καθώς και της αναζήτησης βοήθειας συγκριτικά με τους άνδρες συναδέλφους τους. 
Επομένως, αυτή ακριβώς η ανασφάλεια των γυναικών εκπαιδευτικών μπορεί να αποβεί 
ωφέλιμη, γιατί τις ωθεί να εφαρμόσουν μεταγνωστικές στρατηγικές μάθησης, ώστε να 
καλύψουν ενδεχόμενες αδυναμίες στη διδασκαλία.  

Συμπεράσματα και Πρακτικές Εφαρμογές 
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Η παρούσα έρευνα έχει βέβαια περιορισμούς, όσον αφορά το περιορισμένο σχετικά 
δείγμα και τη γεωγραφική επικράτεια από όπου αυτό προέρχεται, ωστόσο είναι σημα-
ντική, γιατί αναδεικνύκει νέες μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη γενικά στην 
εργασία και ειδικότερα στη μάθηση των εκπαιδευτικών. Από την έρευνα προκύπτουν 
συμπεράσματα για το ρόλο της ηγετικής συμπεριφοράς των διευθυντών σχολικών μο-
νάδων και του προσανατολισμού των στόχων των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση της 
αναζήτησης βοήθειας και της αυτο-ρύθμισης της μάθησης των εκπαιδευτικών στο 
χώρο εργασίας τους. Τα συμπεράσματα αυτά μπορούν να έχουν θετικές βραχυπρόθε-
σμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη μάθηση των εκπαιδευτικών και κατ’ επέ-
κταση για τη διδασκαλία και, ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για τη 
δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος υψηλής ποιότητας. Θα μπορούσαν, για πα-
ράδειγμα, οι φορείς της εκπαιδευτικής διοίκησης να προωθήσουν προγράμματα επι-
μόρφωσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τα οποία θα περιλαμβάνουν ομαδικές 
και ατομικές εργασίες, ώστε με έναν συνδυασμό αναζήτησης βοήθειας/συνεργασίας 
μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, καθώς και αυτο-ρύθμισης της μάθη-
σης, να τους παρέχεται ανατροφοδότηση σχετική με την αξιολόγηση της προσωπικής 
προόδου (Ames, 1992· Urdan & Turner, 2005), αντί να επιδιώκεται η σύγκριση της 
επιτυχίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και η προώθηση μιας αίσθησης ελέγχου. 
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Περίληψη 

 Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να ανιχνευτεί η θέση του Διευθυντή του 
ελληνικού σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η δυνατότητα άσκησης πραγ-
ματικής διοίκησης και κατ’ ακολουθία ηγεσίας και πραγμάτωσης του οράματός του, 
στα πλαίσια του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ,αλλά και του πλαισίου σε πραγματικό 
χρόνο/ συνθήκες, το οποίο έχει διαμορφώσει η τρέχουσα πραγματικότητα της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις πολλαπλές στρεβλώσεις που τη διακρίνουν. Παρατί-
θενται αρχικά τα σχετικά χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διοίκησης και ηγεσίας 
και στη συνέχεια προβάλλονται τα εμπόδια που παρουσιάζονται στον Διευθυντή ώστε 
να τα πραγματώσει με επάρκεια. Ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι προτάσεις για 
άρση κατά το δυνατόν των προαναφερθέντων κωλυμάτων. 

 

Εισαγωγή 

Το θέμα της διοίκησης και ηγεσίας είναι από τα θέματα τα οποία διαχρονικά απασχό-
λησαν τους μελετητές. Παρατηρώντας ασφαλώς την πράξη, προσπάθησαν να εξηγή-
σουν τη φύση του ηγέτη, ποιος είναι και τι κάνει. Με βάση πριν απ’ όλα τα δεδομένα 
των διαφόρων εποχών και αντιλήψεων, αναπτύχθηκαν θεωρίες οι οποίες εκκινούν από 
την άποψη ότι ο ηγέτης γεννιέται, έχει την «σφραγίδα δωρεάς» (Φωτόπουλος, 2013,14, 
από Τεκτονοπούλου, 2015) και καταλήγουν στις επιστημονικές θεωρίες των μεταγε-
νέστερων εποχών, ότι ο ηγέτης είναι δυνατόν να αναδειχθεί και μέσω εκπαίδευσης και 
ειδικών σπουδών και γνώσεων, ανεξαρτήτως καταγωγής και κοινωνικής προέλευ-
σης.(Σαΐτης, 2008; Κατσαρός,2008) Ειδικότερα για τον Έλληνα σχολικό διευθυντή/ 
ηγέτη ο προσδιορισμός του ιδανικού/αποτελεσματικού ηγέτη μιας σχολικής μονάδας 
είναι δυσεπίλυτο πρόβλημα, διότι οι σχετικές παράμετροι και τα κωλύματα είναι ποι-
κίλα (κυρίως: τι σημαίνει «αποτελεσματικότητα» και η επίδραση εξωγενών παραγό-
ντων) και δεν είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μονοσήμαντη απάντηση. Οι ορισμοί 
άλλωστε για την έννοια σχολική ηγεσία ανέρχονται σε εκατοντάδες (Κυθραιώτης, 
2007). Η εργασία λοιπόν ακολούθησε τη μέθοδο της συγκριτικής μελέτης των δεδο-
μένων της βιβλιογραφίας και της ισχύουσας νομοθεσίας περί την άσκηση καθηκόντων 
του Διευθυντή με αυτό που ισχύει στην πράξη (Παρασκευόπουλος, 1993; Παππάς, 
2002), σε συνδυασμό με τη μέθοδο της παρατήρησης ( Denzin ,1994).  

Χαρακτηριστικά διοίκησης- ηγεσίας 

Το κύριο ζητούμενο σε έναν διευθυντή σχολείου και ειδικά της δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης, είναι ασφαλώς η αποτελεσματικότητα στην άσκηση των καθηκόντων του. 
Ο διευθυντής ενός σχολείου είναι επικεφαλής ενός ιδιότυπου οργανισμού: Μιας υπη-

Λέξεις κλειδιά: Διοίκηση ,ηγεσία, αντιδράσεις, αξιολόγηση, κριτήρια  επιλογής 
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ρεσίας του δημόσιου τομέα, αλλά ταυτόχρονα και ενός χώρου ο οποίος δεν είναι δυ-
νατόν την ίδια στιγμή να λειτουργήσει μόνον με αυστηρούς όρους λειτουργίας μιας 
δημόσιας υπηρεσίας, η οποία παρέχει κάποιου είδους έργο στους πολίτες. Αυτό συμ-
βαίνει, διότι το βασικό συστατικό αυτής της υπηρεσίας είναι ζωντανοί οργανισμοί, η 
πλειοψηφία «εν τω γίγνεσθαι» και δεκτικοί διαμόρφωσης και οι υπόλοιποι ενήλικοι, 
διαμορφωμένοι οργανισμοί, λιγότερο ή και καθόλου δεκτικοί τροποποίησης ή επανα-
διαμόρφωσης. Εμφανίζεται εδώ λοιπόν μια αντίθεση, μια αντίφαση η οποία καθιστά 
το έργο του επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας πολύ δύσκολο εξ αρχής: Οφείλει να ι-
σορροπήσει ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο, την εφαρμογή κανόνων απρόσκοπτης λειτουρ-
γίας μιας υπηρεσίας και από την άλλη την ευελιξία να προσαρμόζει όταν χρειάζεται, 
χωρίς να παρανομεί ή να παρατυπεί, αυτούς τους κανόνες, ώστε να ανταποκρίνεται 
στην ανάγκη της βέλτιστης παρουσίας και ισορροπίας σε όλα τα επίπεδα των ανθρώ-
πων, ενηλίκων και μη, των οποίων προΐσταται. 

 Ποικίλες είναι οι θεωρίες οι οποίες αναφέρονται στα μοντέλα ηγεσίας-διοίκησης που 
είναι δυνατόν να γίνουν πράξη: Ξεκινώντας από τη διοικητική/ διαχειριστική ηγεσία 
(Sergiovanni and Starrat, 1988) και φθάνοντας στην κατανεμητική/κατανεμημένη η-
γεσία. ( Goleman 2002). Την πρώτη θα την ονομάζαμε και συναλλακτική ηγε-
σία,(Bass,1985; Harris et al, 2002) με την έννοια ότι ο επικεφαλής δεν επιχειρεί να 
αλλάξει την κουλτούρα του οργανισμού / σχολείου το οποίο διευθύνει, αλλά λειτουρ-
γεί με βάση τους υφιστάμενους κανόνες και πρότυπα. Η τάση, η οποία κυριαρχεί και 
μάλιστα μετά τις έρευνες και συστάσεις του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση (Έκθεση 
ΟΟΣΑ 2011), έχει να κάνει με ένα είδος μετασχηματιστικής/κατανεμητικής ηγεσίας,( 
Dubrin,1998 από Σαίτη, 2007) δηλαδή με αυτό τον τρόπο ηγεσίας στο σχολείο, ο ο-
ποίος θα στοχεύει στην αλλαγή και τον επαναπροσδιορισμό της κουλτούρας και των 
τάσεων του σχολείου. Στα πλαίσια αυτού του είδους ηγεσίας, ο διευθυντής θα ήταν 
δυνατόν να κατανείμει εξουσίες, αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες στους εκπαιδευτι-
κούς, «αποκεντρώνοντας», κατά κάποιον τρόπο το σύστημα και επαναφορτίζοντας, 
ανατροφοδοτώντας τις συμμετοχικές διαδικασίες, στον στόχο της μεγαλύτερης οικειο-
ποίησης του σχολικού χώρου και των δραστηριοτήτων του από αυτούς. Συνοπτικά, ο 
σχολικός ηγέτης, ο διευθυντής του σχολείου στην πλήρη εικόνα του, εκτελεί και γρα-
φειοκρατική εργασία, αλλά και -πρέπει να- συγκεντρώνει χαρακτηριστικά ηγέτη, εμ-
ψυχωτή/οραματιστή ,δηλαδή να αποτελεί σημείο αναφοράς για εκπαιδευτικούς και 
μαθητές. Εδώ, προκύπτει το ερώτημα: Η ηγεσία είναι ταυτόσημη με τη διοίκηση; Το 
ερώτημα απαντά η έρευνα, αλλά και η πραγματικότητα με σαφήνεια: Δεν είναι.(Σαί-
της, 2005). Η διοίκηση σχετίζεται με την τακτοποίηση γραφειοκρατικού τύπου, συμ-
μόρφωση σε εγκυκλίους και διεκπεραίωση εν γένει διοικητικών πράξεων, υπαγορευ-
όμενων από τις προϊστάμενες αρχές και την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, είναι δυνα-
τόν να μετρηθεί η αποτελεσματικότητά της. Η ηγεσία αντίθετα, αποτελεί ένα ποιοτικό 
μέγεθος και αναφέρεται σε χαρίσματα, σε όραμα, σε ικανότητα έμπνευσης των εκπαι-
δευτικών από τον Διευθυντή, σε παρακίνηση προς οικειοθελή προσφορά, σε αξιολό-
γηση και ανατροφοδότηση του έμψυχου δυναμικού, ( Hallinger 1983), σε προώθηση 
καινοτομιών (Eberts and Stone,1988). Είναι σαφές ότι η μέτρηση αυτού του στοιχείου, 
δεν είναι εύκολη. 

1231

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Ο σχολικός ηγέτης επομένως, συγκεντρώνει ή οφείλει να συγκεντρώνει πλειάδα χα-
ρακτηριστικών. Κινείται σε ένα φάσμα, στην μία άκρη του οποίου είναι γνώστης άρι-
στος και εκτελεστής γραφειοκρατικών- διοικητικών δραστηριοτήτων και στο άλλο ά-
κρο του είναι εμψυχωτής, οραματιστής, πρόσωπο το οποίο οδηγεί σε θετική αλληλε-
πίδραση τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται και συμβιώνει στο σχολικό 
χώρο. Διοικεί και ηγείται.  

Όλα τα προηγούμενα, ακούγονται και είναι βεβαίως πολλά και δύσκολο να πραγμα-
τωθούν. Από την άλλη, αποτελούν και μια πρόκληση για όποιον θα ήθελε να δοκιμάσει 
την πραγματικότητα της διεύθυνσης ενός ελληνικού σχολείου. Οι περισσότεροι ασφα-
λώς, έχουν καλές προθέσεις, τη διάθεση να πετύχουν στο έργο τους και να οικοδομή-
σουν ένα αποτελεσματικό σχολείο. Επιθυμούν να διοικούν και ταυτόχρονα να ηγού-
νται. Στην πορεία τους όμως στην ελληνική σχολική πραγματικότητα, πέρα από τα 
πορίσματα ερευνών και τις βιβλιογραφικές αναφορές, θα αντιμετωπίσουν το αμείλικτο 
ερώτημα: «Διοικώ στην πραγματικότητα εγώ; Ποιος διοικεί αυτό το σχολείο; Εάν δεν 
διοικώ μπορώ να είμαι ηγέτης»; Σε άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, αυτό το ερώ-
τημα έχει απαντηθεί ή μάλλον δεν τίθεται καθόλου, στην Ελλάδα όμως ακόμη το διε-
ρευνούμε. Ας δούμε λοιπόν τι ισχύει στην πράξη. 

Η ελληνική νομοθετική πραγματικότητα 

Τα επίσημα κρατικά νομοθετήματα, τα οποία διέπουν τη δραστηριότητα και τις αρμο-
διότητες του διευθυντή στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι κατά βάση δύο: Ο 
Ν. 1566/85, που αποτελεί το «Ευαγγέλιο» λειτουργίας της εκπαίδευσης και το καθη-
κοντολόγιο, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, το οποίο αναφέρεται στο ΦΕΚ 
1340/2002. Σ’ αυτά τα κείμενα συνοπτικά ο Διευθυντής ορίζεται επιστημονικός και 
διοικητικός ,παιδαγωγικός υπεύθυνος (άρθρο 27 του ν. 1566)και γενικά διοικεί, εν-
θαρρύνει, αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς του σχολείου (άρθρο 28 του ν. 1566). Παρα-
τηρείται δηλαδή, μία συρραφή στοιχείων διοίκησης και ηγεσίας. Ο νομοθέτης επιχει-
ρεί να καταστήσει τον Διευθυντή διοικητή και ηγέτη, παρέχοντάς του τα κατάλληλα 
νομικά εργαλεία. Θα πίστευε κάποιος, από την απλή ανάγνωση των αρμοδιοτήτων του 
Διευθυντή και υποχρεώσεων, που εδώ σε ένα σύντομο άρθρο δεν είναι δυνατόν να 
αναφερθούν λεπτομερώς, ότι πράγματι ασκείται με στοιχειώδη επάρκεια η διοίκηση 
τουλάχιστον του σχολείου. Όμως, η βιωμένη πραγματικότητα, άλλα δείχνει επί 30 και 
πλέον χρόνια. 

Η βιωμένη πραγματικότητα 

Ο Διευθυντής ενός ελληνικού σχολείου δεν είναι σε θέση να κάνει πράξη από αυτά 
που αναφέρονται στα προηγούμενα νομοθετήματα, τα εξής:  

«- Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαι-
δευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά 

-….. αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς, όπως η νομοθεσία ορίζει, έχοντας ως γνώμονα 
της αξιολόγησής του τους στόχους της αξιολόγησης. 

- Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις 
εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών Διοίκησης, είναι υπεύθυνος για 
την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων. 
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-Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, όπως 
προβλέπει η νομοθεσία. 

-Φροντίζει να καλύπτονται οι διδακτικές ώρες σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικών, 
τροποποιώντας το ημερήσιο πρόγραμμα διδασκαλίας ή αναθέτοντας την κάλυψη του 
κενού σε διαθέσιμο εκπαιδευτικό 

-Απευθύνει στους διδάσκοντες, όταν είναι απαραίτητο, συστάσεις με πνεύμα συναδελ-
φικής αλληλεγγύης. Στις περιπτώσεις που διδάσκοντες δεν ανταποκρίνονται στις υπο-
χρεώσεις και τα καθήκοντά τους και οι προσπάθειες του μένουν χωρίς αποτέλεσμα, 
ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο των Διδασκόντων, το διοικητικό του Προϊστάμενο 
και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Εφόσον, παρ΄ όλα αυτά, δεν υπάρξει αποτέλεσμα, 
αναφέρεται γραπτά στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του Γραφείου. 

- Ενημερώνεται για τους λόγους απουσίας του διδακτικού προσωπικού από το σχολείο 
και από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων και ενεργεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, όταν συντρέχει λόγος». 

Επιπλέον, ίσως το πιο ενδεικτικό στοιχείο, δεν είναι δυνατόν να εφαρμόσει το ωράριο 
πλήρους παραμονής στο σχολείο, 8.00-14.00, 30 ώρες δηλαδή εβδομαδιαίως για ο-
ποιονδήποτε. Εάν κάποιος θελήσει να παραμείνει στο σχολείο, αυτές τις ώρες, το κάνει 
αποκλειστικά με τη δική του θέληση και όχι επειδή ο Διευθυντής θα το επιβάλλει για 
όλους, εφαρμόζοντας την υπάρχουσα νομοθεσία. Επίσης, οι συνεδριάσεις του Συλλό-
γου Διδασκόντων σπανίως γίνονται σε ωράριο εκτός διδακτικής λειτουργίας, όπως και 
των -ανύπαρκτων -Συμβουλίων Τμήματος, παρά τη ρητή αναφορά στις προαναφερ-
θείσες εγκυκλίους και νόμους. Και κάτι ειδικότερο, που αποδεικνύει την μη εφαρμογή 
της νομοθεσίας: Σε περιπτώσεις καταλήψεων πολλών ημερών, ο διευθυντής μπορεί να 
ζητήσει μεταφορά προσωρινή του σχολείου σε άλλο κτίριο. Όταν γίνεται αυτό το αί-
τημα, σύννομο, οι τοπικές ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ αντιδρούν, το καταγγέλλουν ως αντι-
παιδαγωγικό και ο Διευθυντής καταγγέλλεται και στοχοποιείται, χωρίς καμία αντί-
δραση και προστασία από την προϊσταμένη του αρχή. Αφήνεται βορά στις ορέξεις των 
πάσης φύσεως και πολιτικής προελεύσεως συνδικαλιστές, επειδή …εφάρμοσε τον 
νόμο! 

Με απλά λόγια: Γίνεται σε μία δημόσια υπηρεσία, τόσο ευαίσθητη, επιλεκτική εφαρ-
μογή των νόμων που διέπουν τη λειτουργία της, με αποκλειστικό στόχο την τακτοποί-
ηση των εκπαιδευτικών και δευτερευόντως των μαθητών. Υπάρχει σχολείο «φιλικό» 
στους εκπαιδευτικούς ,αλλά όχι στους μαθητές. 

Η απορία που δημιουργείται- κυρίως στον μη σχετιζόμενο άμεσα με τα της εκπαίδευ-
σης, είναι εύλογη; Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, γιατί συμβαίνουν; Για 
ποιους λόγους εν τέλει ο Διευθυντής του ελληνικού δημόσιου σχολείου δεν είναι σε 
θέση, όπως έχει υποχρέωση, να διοικεί πλήρως και να ασκήσει κατ’ ακολουθίαν ηγε-
σία; 

Οι αιτίες 

Αν εξαιρέσει κάποιος τη φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση σε κάθε μορφή εξουσίας, 
η οποία από τη φύση της πολλές φορές επιβάλλει και δεν λειτουργεί με βάση τον εθε-
λοντισμό, θα ανακαλύπταμε συνοπτικά, επειδή για την πλήρη περιγραφή δεν αρκεί 
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ένα άρθρο, τα επόμενα αίτια για την απίσχναση των διοικητικών αρμοδιοτήτων του 
διευθυντή: 

Η πλήρης απουσία υποχρεωτικής απόκτησης πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας, 
προκειμένου να καταλάβει κάποιος τη θέση του διευθυντή. Σε πολλές χώρες αυτό α-
ποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, στην Ευρώπη(έκθεση «Ευριδίκη»,2013). Ο οποιοσ-
δήποτε σχεδόν στο ελληνικό σχολείο, κρίνεται ικανός να υποβάλει αίτηση για την κα-
τάληψη διευθυντικής θέσης. Οι «νίκες» του συνδικαλιστικού κινήματος, απέναντι σε 
κάθε μέτρο που επιβαρύνει κατά τη γνώμη του, την εργασιακή κατάσταση του εκπαι-
δευτικού. Έτσι, με τη συναίνεση της Πολιτείας, ως προς την παραμονή επί 30ωρο στα 
σχολεία, προστέθηκε η φράση στο νόμο 1566/85, «εφόσον του ανατεθεί εργασία από 
τον Διευθυντή του σχολείου». Συνέπεια: 3ωρη ή 4ωρη φυσική παρουσία στο σχολείο, 
(σε ακραίες περιπτώσεις, αλλά όχι και λίγες, μονόωρη: 8.15-9.00). Σχεδόν ποτέ δεν 
υπάρχει ολόκληρος ο Σύλλογος συγκεντρωμένος, εάν χρειαστεί να συζητηθεί κάτι ε-
κτάκτως. 

Η παντελής έλλειψη κάλυψης από προϊστάμενες αρχές ενεργειών του Διευθυντή, σύν-
νομων, αλλά με κόστος πολιτικό για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Περιφερεια-
κούς Διευθυντές, οι οποίοι εκφράζουν πάντοτε συγκεκριμένη κυβερνητική πολιτική. 
Η απαγόρευση ουσιαστικά αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού 
ως πρόσωπο ακόμη και στο διοικητικό-τεχνικό επίπεδο. 

Η πίεση και εμφάνιση συνδικαλιστών και εκπροσώπων κομμάτων στα σχολεία, εάν 
τολμήσει διευθυντής να δημιουργήσει πρόγραμμα με αναπλήρωση απόντων εκπαιδευ-
τικών από εκείνους από τους παρόντες που έχουν κενό, εάν επιβάλει συνεδριάσεις 
μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου, εάν δημιουργήσει Συμβούλια Τμήματος, τα 
οποία και αυτά πρέπει να συνεδριάζουν μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου, εάν 
υποβάλει αναφορά γραπτή για ανεπαρκή εκπαιδευτικό, εάν ερευνήσει με λεπτομέρεια 
αιτίες απουσίας από Συνεδριάσεις και δραστηριότητες του σχολείου συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού, ακόμη κι αν πραγματοποιούνται συστηματικά και εάν όπως προανα-
φέρθηκε, τολμήσει να «πειράξει» καταλήψεις ή να προσπαθήσει να εκδιώξει από τον 
περιβάλλοντα χώρο του σχολείου πρόσωπα που διανέμουν κάθε είδους φυλλάδια, ει-
δικά αν αυτά απηχούν απόψεις πολιτικών σχηματισμών. 

Η πλήρης απαξίωση της θέσης του Διευθυντή προέρχεται και από τον τρόπο που διε-
νεργούνται οι κρίσεις. Όλοι οι υποψήφιοι, αν έχουν χρηματίσει διευθυντές, λαμβάνουν 
3ή 4 μόρια «διοικητικής επάρκειας» (από: Κριτήρια επιλογής άρθρα 18 και 19 του ν. 
4327/2015 και άρθρο 1 του ν. 4473/2017), χωρίς κανείς ποτέ να την έχει μετρήσει και 
αποτιμήσει κατά τη θητεία τους. Επίσης, αναλόγως των πολιτικών περιστάσεων τα 
κριτήρια αξιολόγησης-κρίσης διαφέρουν ως προς τη μοριοδότηση: Άλλοτε υπερτε-
ρούν τα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ.), όταν εκτιμά το κυβερνών 
κόμμα ότι οι προσκείμενοι σ’ αυτό έχουν καλές σπουδές και τίτλους, άλλοτε υπερτε-
ρούν τα χρόνια υπηρεσίας, όταν το κυβερνών κόμμα έχει προσκείμενους/συμπαθού-
ντες, λιγότερο εφοδιασμένους με τίτλους σπουδών, αλλά με διακρίσεις σε συνδικαλι-
στική- πολιτική δράση. Συνεπώς προκύπτουν πρόσωπα (τα ίδια επί δεκαετίες κάποιες 
φορές) στη θέση του διευθυντή παντελώς ακατάλλληλα, με πλήρη άγνοια παιδαγωγι-
κής λειτουργίας και εκπαιδευτικής νομοθεσίας και ασφαλώς απουσία οποιουδήποτε 
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οράματος για το σχολείο τους. Ή μάλλον με ένα μόνο: Να μην μπαίνουν στην τάξη 
και έτσι να «έχουν την ησυχία τους».  

Πίσω από όλα αυτά βεβαίως, υπάρχει ένας και μοναδικός μεγάλος ένοχος: Η ελληνική 
Πολιτεία, το κράτος, το οποίο αρνείται να εφαρμόσει νόμους που το ίδιο ψηφίζει, για 
λόγους πολιτικού κόστους. Συμπλέκεται- διαπλέκεται με μερίδα κομματικοδίαιτων 
συνδικαλιστών και τους αναθέτει την υπονομευτική νόμων και διατάξεων διαδικασία.. 
Κανείς υπουργός δεν δηλώνει δημοσίως ότι δεν εφαρμόζεται η «κείμενη νομοθεσία» 
στην εκπαίδευση, το αντίθετο μάλιστα. Υπάρχουν όμως οι συνδικαλιστές όλων των 
χρωμάτων οι οποίοι, με την ανοχή της Πολιτείας και την απάθεια- αποχή του εκπαι-
δευτικού σώματος, καταργούν στην πράξη, ό,τι θεωρούν πως δημιουργεί προβλήματα. 
Συντελείται λοιπόν επί 30 και πλέον χρόνια ένα ασύγγνωστο έγκλημα εις βάρος των 
μαθητών, ειδικά του Λυκείου, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αφεθεί στην τύχη τους και 
στον εναγκαλισμό φροντιστηρίων και πάσης φύσεως βοηθημάτων. 

Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Με βάση όλα τα προηγούμενα δεδομένα, εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρασμα/ερώ-
τημα ταυτόχρονα: Εφόσον διοίκηση από τον Διευθυντή ασκείται σε συγκεκριμένα- 
περιορισμένα πλαίσια ή και καθόλου (απλώς διαχείριση), πώς είναι δυνατόν να ασκη-
θεί σχολική ηγεσία; Όραμα από μέρος των Διευθυντών μπορεί να υπάρχει και δεν αμ-
φισβητείται. Με ποιον θα το μοιραστεί πλην εξαιρέσεων, πώς θα εμπνεύσει σε δράσεις 
αναζωογονητικές και εξωστρεφείς ο Διευθυντής, ο οποίος πριν από όλα προσπαθεί να 
επιβάλει τους στοιχειώδεις κανόνες διοίκησης; Προσπαθεί να βρει όλους τους εκπαι-
δευτικούς μαζί κάποια ώρα του σχολικού προγράμματος και πρέπει να διαπραγματευ-
θεί ουσιαστικά με πολλούς από αυτούς τους όρους εργασίας καθημερινά, εφόσον φαί-
νεται ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις των εργαζόμενων στο σχολείο, τηρούνται επιλε-
κτικά με τις ευλογίες μάλιστα του κράτους. Η άσκηση διεύθυνσης λοιπόν στο ελληνικό 
σχολείο εξαντλείται στη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, με εφαρμογή της 
«συναλλακτικής» μορφής ηγεσίας. Στην καλύτερη περίπτωση, εάν ο Διευθυντής αδια-
φορήσει για τους περιορισμούς- τείχη που ορθώνονται μπροστά του και θελήσει να 
τους προσπεράσει, θα δώσει τιτάνιο αγώνα με αποτέλεσμα σχεδόν προδιαγεγραμμένο: 
Ελάχιστη επιτυχία ή παντελής αποτυχία, εφόσον κανείς ιδιώτης/πολίτης δεν κατάφερε 
με μόνον ατομική στρατηγική να υπερκεράσει την κρατική βούληση. Η βούληση, ό-
πως προαναφέρθηκε είναι ακριβώς αυτή: Καμία ουσιαστική διοίκηση στο σχολείο 
,άρα και καμία δυνατότητα σχολικής ηγεσίας. 

Αλλά θα μπούμε στον πειρασμό να αναρωτηθούμε: Τι θα γίνει; Μπορεί να αλλάξει 
κάτι; Μπορεί με βήματα αυτονόητα, απλά και χωρίς οικονομικό κόστος. Δηλαδή:  

Επαγγελματοποίηση της θέσης του Διευθυντή με προαπαιτούμενο τη σχετική διοικη-
τική επιμόρφωση. Αυστηρά, αληθινά κριτήρια επιλογής με εμπλοκή εκπαιδευτικών, 
Συλλόγου Γονέων, δημοτικής αρχής σε πλαίσια ασφαλώς αρμοδιοτήτων κάθε οργά-
νου. Εξετάσεις σε μελέτες περίπτωσης και ψυχομετρικές εξετάσεις. Μέχρι 2 θητείες 
στο ίδιο σχολείο. 

-Πριν απ’ όλα όμως: Καμία μεταρρύθμιση δε θα επιτύχει, σε οποιονδήποτε τομέα στην 
Εκπαίδευση, χωρίς τη θέσπιση Αξιολόγησης. Η Αυτοαξιολόγηση αποτελεί εργαλείο, 
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αλλά δεν προσφέρει τίποτε εάν δεν συνδυαστεί με την εξωτερική αξιολόγηση σχο-
λείων και εκπαιδευτικών.(ΠΙ, 2009; Σαϊτη Α, 2011 ; ΑΕΕ, 2013). Η αυτοαξιολόγηση 
τώρα, εάν εφαρμοστεί και αυτή, που βαφτίστηκε «αποτίμηση», για να μην ξεκινήσει 
νέα «μητέρα των μαχών» στην εκπαίδευση, όπως πάντοτε υπολογίζουν οι εκάστοτε 
υπουργοί, συγκαλύπτει το θέμα υπό την πίεση των δανειστών να υπάρξει αξιολόγηση 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μόνη αυτή δεν προσφέρει τίποτε.  

Βέβαια, ας σημειωθεί τούτο: Με το πολιτικό προσωπικό που διαχειρίστηκε τα εκπαι-
δευτικά θέματα τα τελευταία 30-35 χρόνια, περιλαμβανομένων και των νυν διαχειρι-
στών, η κατάσταση δεν είναι αναστρέψιμη και καμία ουσιαστική μεταβολή στο ρόλο 
του Διευθυντή και γενικά στην Εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να γίνει. Τότε, με ποιους 
και πότε; Προφανώς όταν μεταβληθούν ριζικά οι απόψεις της κοινωνίας για το ρόλο 
του σχολείου και τα προσδοκώμενα από αυτό αποτελέσματα, τότε θα αναδυθούν και 
εκείνοι οι οποίοι θα μεταρρυθμίσουν την εκπαίδευση ως σύστημα και όχι απλώς κά-
ποιες Πανελλαδικές Εξετάσεις.  
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Περίληψη 

Συχνά γίνεται λόγος για τον συγκεντρωτισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος και τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν στις εκπαιδευτικές μο-
νάδες από την έλλειψη δυνατότητας λήψης απόφασης για ζητήματα που τις αφορούν 
άμεσα. Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσειμέσω της τεχνικής 
της μελέτης περίπτωσης τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τις δυνατότητες λήψης αποφά-
σεων στις εκπαιδευτικές μονάδες για ζητήματα που τις αφορούν άμεσα. Ως γενικό συ-
μπέρασμα προκύπτει ότι για ένα πολυδιάστατο ζήτημα, όπως είναι η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, απαιτείται συνεκτίμηση μεγάλου αριθμού δεδομένων, καθώς και η διε-
ρεύνηση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι στη διοί-
κηση, η λήψη αποφάσεων στηρίζεται σε κάποιες πολιτικές, εμπειρίες, ατομικά χαρα-
κτηριστικά του Διευθυντή (π.χ. κατάρτιση, γνώση, ικανότητα,δυναμισμός), αλλά και 
στην κουλτούρα της σχολικής μονάδας. Επίσης, έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά 
του προβλήματος που αναζητά λύση. Η περίπτωση που παρουσιάστηκε αποτελεί ένα 
πρόβλημα ασυνήθιστο και πολύπλοκο και αναφέρθηκαν τρεις πιθανές λύσεις. Η από-
φαση που λήφθηκε βασίστηκε σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά κριτήρια και με στόχο 
την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου προασπίζοντας το συμφέρον όλων των μαθη-
τών/τριών. Καταλήγοντας, συμπεραίνουμε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υ-
πάρχει ιδεατή λύση, μια λύση σύμφωνα με την οποία όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
είναι «ευχαριστημένα». 

Λέξεις-Κλειδιά:λήψη απόφασης, άσκηση διοίκησης στη σχολική μονάδα,ΕΠΑΛ, ε-
μπόδια, δυσκολίες 

Εισαγωγή 

Η καθημερινή εργασία ενός διευθυντή περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων: 
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, συζήτηση με τους μαθητές, επίβλεψη οικονομι-
κών θεμάτων, συνεδριάσεις προσωπικού, αλληλεπίδραση με τους γονείς, επικοινωνία 
με τα ΜΜΕ, παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών κ.ά.. Ένα διοικητικό στέλε-
χος, όταν ασχολείται με οργανωτικά θέματα ή με θέματα προσωπικού ή ελέγχου, επι-
βάλλεται να πάρει αποφάσεις σχετικά με το πρόβλημα που το απασχολoύν (Σαΐτη & 
Σαΐτης, 2012). Η λήψη αποφάσεων είναι ένα απαραίτητο καθήκον κάθε διοικητικής 
λειτουργίας (Clayton, 1997)ενώ εάν αντιμετωπίζονται πολύπλοκα και πολυδιάστατα 
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θέματα, η διαδικασία λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι απαιτητική και χρονοβόρα.Υ-
ποστηρίζεται μάλιστα ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι η καρδιά της διοίκησης 
(Κιουλάφας, 2016).Η παρούσα εργασία έχει σκοπόνα αναδείξει τη σημασία της λήψης 
απόφασης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, μέσα από την περιγραφή μιας μελέτης 
περίπτωσης, παρουσιάζοντας τις εναλλακτικές λύσεις που λήφθηκαν υπόψη για την 
αντιμετώπισή της, αλλά και την κριτική θεώρηση των συγγραφέων σχετικά με αυτές 
τις εναλλακτικές. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Στη βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετοί ορισμοί για τον όρο «λήψη απόφασης». Ο 
Lipham (1984) ορίζει τη λήψη απόφασης ως μια διαδικασία κατά την οποία «η συνει-
δητοποίηση μιας προβληματικής κατάστασης ενός συστήματος, επηρεασμένου από 
πληροφορίες και αξίες, περιορίζεται σε ανταγωνιστικές εναλλακτικές λύσεις μεταξύ 
των οποίων γίνεται επιλογή, με βάση τις αντιληπτές καταστάσεις του συστήματος» και 
εντοπίζει τρεις διαστάσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων:  

1. τα στάδια της απόφασης: πώς λαμβάνεται η απόφαση 
2. το περιεχόμενο απόφασης: με τι ασχολείται η απόφαση  
3. η συμμετοχή στην απόφαση: ποιος συμμετέχει στη λήψη απόφασης. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, όπως υπογραμμίζουν και οι Σαΐτη και Σαΐτης 
(2012), θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει επιλογή μιας πορείας δράσης που μπορεί να 
δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα και εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες μάλιστα ο Lipham 
ονομάζει «ανταγωνιστικές». Η αναγκαιότητα ύπαρξης εναλλακτικών λύσεων, μέσω 
των οποίων δραστηριοποιείται το άτομο και παίρνει μια απόφαση τονίζεται και από 
τους Thoresen&Mehrens (1967).Η αποτελεσματικότητα καθεμίας από τις εναλλακτι-
κές λύσεις σχετίζεται με τη διερεύνηση των συνεπειών τους, καθώς και με τους διαθέ-
σιμους πόρους που έχει το άτομο που θα πάρει την απόφαση (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).Η 
διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που εξαρτάται από τον αν-
θρώπινο παράγοντα. Τα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία έχουν διαφορετικές 
προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, εξειδίκευση, εμπειρία και ανάγκες-διάθεση (Rice & 
Schneider, 1994). 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει και ο όρος «λήψη ηθικών αποφάσεων» (ethical decision 
making). Γενικά, τα μοντέλα λήψης ηθικών αποφάσεων χωρίζουν τις εκτιμώμενες ε-
πιρροές στη συμπεριφορά του ατόμου που λαμβάνει την απόφαση σε δύο μεγάλες κα-
τηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει μεταβλητές που σχετίζονται με τον υπεύθυνο λήψης 
αποφάσεων (π.χ. ηλικία, φύλο, θρησκεία, επίπεδο και διάρκεια εκπαίδευσης) και η δεύ-
τερη μεταβλητές που διαμορφώνουν και καθορίζουν την κατάσταση στην οποία το ά-
τομο λαμβάνει αποφάσεις (π.χ. επιρροή από προϊσταμένους/υφισταμένους, ανταμοι-
βές/κυρώσεις, ύπαρξη κώδικα δεοντολογίας) (Ford & Richardson, 1994). Η λήψη ηθι-
κών αποφάσεων είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ την επιχειρηματική ηθική. Στη 
βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετά θεωρητικά μοντέλα που προσπαθούν να εξηγήσουν 
και να προβλέψουν τη διαδικασία με την οποία ένας διευθυντής λαμβάνει μια ηθική 
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απόφαση,η ανάλυση των οποίων είναι έξω από τους σκοπούς της παρούσαςεργασίας. 
Ωστόσο, θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά, καθώς στα σχολεία λαμβάνονται αρ-
κετές αποφάσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ηθικές. Και η λήψη ηθικών 
αποφάσεων δεν είναι απλώς η διαδικασία που χρησιμοποιεί ένας ηγέτης για να πάρει 
μια απόφαση, είναι η διαδικασία με την οποία τίθενται σε εφαρμογή οι ανθρώπινες 
αξίες (Shollenberger, 2015). 

Στη δεκαετία του 1950, ο HerbertSimon και ο JamesMarch εισήγαγαν για πρώτη φορά 
ένα διαφορετικό πλαίσιο λήψης αποφάσεων το οποίο προσέθετε μια νέα διάσταση: την 
ιδέα ότι η λογική ενός ανθρώπου είναι περιορισμένη (Asemi, Safari, &Zavareh, 2011). 
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, όταν ένα άτομο αποφασίζει, εξετάζει ένα περιορισμένο 
σύνολο πιθανών εναλλακτικών λύσεων και όχι όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Ο 
Simon(1960) διαίρεσε τα είδη των αποφάσεων σε δύο βασικούς τύπους: προγραμματι-
σμένες και μη προγραμματισμένες αποφάσεις. 

Όσον αφορά τα είδη αποφάσεων των διοικητικών στελεχών, αυτά κατηγοριοποιούνται 
με διάφορα κριτήρια. Με βάση το βαθμό σταθερότητας, οι αποφάσεις μπορεί να εί-
ναι:(α) Προγραμματισμένες: είναι συνήθεις και επαναλαμβανόμενες αποφάσεις σε 
προβλήματα ρουτίνας και ο οργανισμός αναπτύσσει συνήθως συγκεκριμένους τρόπους 
αντιμετώπισης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με καθιερωμένες οδηγίες διαχεί-
ρισης στη βάση κάποιας δεδομένης διαδικασίας.(β) Απρογραμμάτιστες: είναι τυπικά 
μονοσήμαντες αποφάσεις σε νέα προβλήματα και αναφέρονται συνήθως σε αβέβαιες 
καταστάσεις. Για να ληφθούν οι αποφάσεις αυτές, απαιτείται αδόμητη, λογική και δη-
μιουργική προσέγγιση (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις με βάση διάφορα κριτήρια. 
Για παράδειγμα, οιGorry&Morton (1971) ταξινόμησαν τις αποφάσεις όσον αφορά τη 
δομή τους σε τρεις κατηγορίες: (α)δομημένες: τα συστατικά ή οι μεταβλητές που περι-
λαμβάνουν μια απόφαση είναι γνωστές και μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά, (β) μη 
δομημένες: τα συστατικά ή οι μεταβλητές που αποτελούν μια απόφαση δε μπορούν να 
μετρηθούν ποσοτικά και (γ) ημι-δομημένες: βρίσκονται ανάμεσα σε δομημένες και α-
δόμητες και αποτελούν συνήθως τις περισσότερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Άλλες 
κατηγοριοποιήσεις που υπάρχουν, γίνονται στη βάση του αριθμού των ατόμων που 
λαμβάνουν σε αυτές (ατομικές ή ομαδικές) ή ανάλογα με τα διοικητικά επίπεδα λήψης 
αποφάσεων (στρατηγικές ή λειτουργικές) (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 

Η λήψη των αποφάσεων είναι μια διαδικασία που απαιτεί μεθοδικότητα. Οι μελετητές 
της έχουν εντοπίσει ότι, για να είναι ορθή και επαρκώς τεκμηριωμένη μια απόφαση, 
πρέπει να ακολουθεί ορισμένες φάσεις ή στάδια. Για παράδειγμα, το μοντέλο του Hu-
ber (1980) που βασίστηκε στο μοντέλο του Simon για τη διαδικασία λήψης απόφασης 
φαίνεται στο σχήμα 1. 
 

Όπως αναφέρουν και οι Σαΐτη & Σαΐτης (2012), παρόλο που υπάρχουν διάφορα μο-
ντέλα για τη διαδικασία λήψης απόφασης με διαφορετικό αριθμό σταδίων, το 

1240

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



περιεχόμενο των σταδίων αυτών παραμένει σταθερό και περιλαμβάνει τα στάδια που 
αναφέρονται στο μοντέλο του Huber. 

 

Σχήμα 1: Βήματα με βάση το μοντέλο του Huber (1980) 

Τα διάφορα μοντέλα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία περιλαμβάνουν ποικιλία αριθμού 
σταδίων, ωστόσο το ουσιαστικό περιεχόμενό τους δε διαφέρει (Σαΐτης, 2000: 109-119; 
Hoy&Miskel, 2007: 325;Bush, 2005: 46).Η διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως πα-
ρουσιάζεται στη συνέχεια, αποτελεί τη συνισταμένη αυτών των απόψεων.Η διαδικασία 
περιλαμβάνει τα εξής βασικά στάδια: 

Στάδιο 1: Αναγνώριση και επισήμανση ενός προβλήματος ή μιας ευκαιρίας επιλογής. 
Πρόκειται για την εκτίμηση της κατάστασης και των βασικών παραμέτρων που τη δια-
μορφώνουν, οι οποίες σχετίζονται με το πότε, πού και πώς εμφανίστηκε, ποια είναι η 
ουσία και οι βαθύτερες αιτίες εμφάνισης του προβλήματος. Στο στάδιο αυτό χρήσιμη 
είναι η διατύπωση και αναδιατύπωση του προβλήματος, οι οποίες συμβάλλουν στη συ-
νειδητοποίησή του. 

Στάδιο 2:Ανάλυση του προβλήματος και τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών. 
Ουσιαστικά κάθε απόφαση σχετίζεται με την επίλυση ενός προβλήματος που παρεμπο-
δίζει την υλοποίηση των σκοπών που έχουν τεθεί. Ο ακριβής προσδιορισμός του προ-
βλήματος και της ιδανικής λύσης είναι απαραίτητος για τον ορθό προσανατολισμό της 
προσπάθειας επίλυσής του και απαιτεί αντίληψη και ερευνητικές ικανότητες για τη 
συλλογή και ανάλυση των απαραίτητων πληροφοριών. 

Στάδιο 3: Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων. Μετά τον εντοπισμό και την ανάλυση του 
προβλήματος και με βάση τους προσανατολισμούς του, το διοικητικό στέλεχος πρέπει 
να αναζητήσει όσο το δυνατόν περισσότερους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης του 
προβλήματος. Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων πρέπει να αντιμετωπίζεται με δη-
μιουργικότητα και φαντασία και με διάθεση αξιοποίησης ιδεών που προέρχονται από 
πολλές πλευρές. Εδώ μπορεί να συμβάλει η τεχνική του καταιγισμού ιδεώνή η τεχνική 
του δέντρου αποφάσεων.  

Στάδιο 4: Επιλογή της προσφορότερης λύσης. Η ανάλυση των εναλλακτικών λύσεω-
νοδηγεί στην αξιολόγησή τους με κριτήρια που σχετίζονται με τη δυνατότητα επίτευ-
ξης της ιδανικής λύσης. Η απόρριψη λύσεων που δε βελτιώνουν την κατάσταση, που 
έχουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις ή έχουν αυξημένο κόστος, οδηγεί σε περιορισμό του 
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αριθμού των πρόσφορων λύσεων και διευκολύνει την επιλογή της προσφορότερης. Η 
τεχνική κόστους-ωφέλειας μπορεί να συμβάλει στην επιλογή της προσφορότερης λύ-
σης, όταν η προσέγγιση του προβλήματος γίνει με βάση τη σχέση αποτελέσματος και 
κόστους, όπως στην περίπτωση της κατανομής προσωπικού ειδικοτήτων σε σχολικές 
μονάδες ή του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Στάδιο 5: Υλοποίηση της απόφασης. Η διαδικασία λήψης απόφασης ολοκληρώνεται 
με την προσπάθεια υλοποίησής της. Το στάδιο αυτό είναι πολύ βασικό και χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά την κοινοποίηση της απόφασης, η οποία θα πρέπει να γίνει με 
τρόπο που θα την κάνει αποδεκτή και θα πείσει τους εμπλεκομένους στην υλοποίηση 
για την ορθότητα και την αναγκαιότητά της, ώστε να την υιοθετήσουν και να εμπλα-
κούν με προθυμία στην υλοποίησή της. Προσοχή,επίσης, χρειάζεται για την επιλογή 
του κατάλληλου σχεδίου υλοποίησης, ενός σχεδίου που θα προδιαγράφει ποιος θα κά-
νει τι και έως πότε. Το σχέδιο πρέπει να συνοδεύει την απόφαση και θα καθορίσει την 
επιτυχία της εφαρμογής της. 

Στάδιο 6: Παρακολούθηση της υλοποίησης και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της επιλεγείσας απόφασης. Η παρακολούθηση της υλοποίησης συμβάλλει στη μεθο-
δική εκτέλεση και στην επίλυση μικροπροβλημάτων που θα παρουσιαστούν κατά τη 
διάρκειά της. Η αξιολόγηση, της οποίας τα κριτήρια και οι μέθοδοι πρέπει να προβλέ-
πονται από το σχέδιο υλοποίησης, πρέπει πρωτίστως να προσβλέπει στην εξασφάλιση 
ανατροφοδοτικής πληροφόρησης, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην επανεξέταση 
της κατάστασης και στην επιλογή νέας λύσης σε περίπτωση αποτυχίας. 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας 

Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει, μέσω της τεχνικής της 
μελέτης περίπτωσης, τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων 
αναφορικά με ταπροβλήματα και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν στις εκπαιδευτι-
κές μονάδες για ζητήματα που τις αφορούν άμεσα.Πιο συγκεκριμένα, η εργασία απο-
σκοπείνα αναδείξει τη σημασία της λήψης απόφασης στο επίπεδο της σχολικής μονά-
δας, μέσα από την περιγραφή μιας μελέτης περίπτωσης, παρουσιάζοντας τις εναλλα-
κτικές λύσεις που λήφθηκαν υπόψη για την αντιμετώπισή της, αλλά και την κριτική 
θεώρηση των συγγραφέων σχετικά με αυτές τις εναλλακτικές. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν και στα οποία θα επιχειρήσει να απαντήσει 
η εργασία είναι: 

1ο:Σε ποιο βαθμό το πρόβλημα που περιγράφεται στη μελέτη περίπτωσης μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο της μονάδας και τι επιπτώ-
σεις έχει αυτό στην αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης του προβλήματος;  

2ο:Τι είδους αποφάσεις είναι αυτές που πρέπει να ληφθούν (προγραμματισμένες, απρο-
γραμμάτιστες, στρατηγικές, λειτουργικές);  

3ο:Πώς λήφθηκεη σχετική απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα;  
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4ο:Ποιοι περιορισμοί (θεσμικοί και άλλοι) υφίστανται και ποια είναι η κυρίαρχη κουλ-
τούρα (πεποιθήσεις, παραδοχές) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;  

5ο:Ποιο μοντέλο λήψης απόφασης χρησιμοποιήθηκε και πως κρίνεταιη αποτελεσματι-
κότητα του μοντέλου αυτού σε σχέση με την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας; 

Η έρευνα 

Μελέτη Περίπτωσης 

Η Κωνσταντίναείναι 26 ετών. Πάσχει από επιληψία και αντιμετωπίζει ψυχολογικά 
προβλήματα. Έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή της στο Γυμνάσιο και επιθυμεί να τελειώ-
σει το Επαγγελματικό Λύκειο και πιο συγκεκριμένα τον Τομέα Διοίκησης και Οικονο-
μίας, καθώς θεωρεί ότι με αυτό το πτυχίο θα βρει εργασία με σύμβαση στο Δήμο της 
περιοχής της, δεδομένων των προβλημάτων που αντιμετωπίζει. Να σημειωθεί ότι έχει 
και ένα παιδί 8 ετών. Την περσινή χρονιά που φοιτούσε στην Α' Λυκείου. Μετά από 
προσπάθειες των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίστηκε κατ' οίκον διδαχθείσα. Και αυτό, 
διότι της είναι πολύ δύσκολο να παραβρίσκεται στην τάξη. Ο παραμικρός θόρυβος 
μπορεί να της διαταράξει την ηρεμία και να την οδηγήσει είτε σε αποσυντονισμό, είτε 
ακόμα και σε επιληπτική κρίση. Τη φετινή χρονιά, η Κωνσταντίνα αναγκάζεται να 
φοιτά κανονικά, με όλα τα επακόλουθα προβλήματα. Μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου, 
είχε πάθει τέσσερις κρίσεις, ενώ διεκομίσθη στο νοσοκομείο ισάριθμες φορές μετά από 
κλήση του ΕΚΑΒ από τη Διεύθυνση του σχολείου. 

Διερεύνηση του θέματος 

Βαθμός αντιμετώπισης του θέματος στο επίπεδο της σχολικής μονάδας 

Κατά τη σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων με σκοπό να συζητηθεί (μεταξύ άλλων) 
το θέμα της Κωνσταντίνας, διατυπώθηκαν απόψεις από τους εκπαιδευτικούς σχετικά 
με διάφορα μέτραπου μπορεί να λάβει η σχολική μονάδα στο επίπεδο λειτουργίας της, 
για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Σύμφωνα με μια άποψη, η Κωνσταντίνα μπο-
ρεί να μετακινηθεί σε ένα Τομέα του ίδιου ΕΠΑ.Λ. όπου δεν είναι τόσο πολυπληθής 
όσο ο Τομέας της Διοίκησης και Οικονομίας και συνήθως επικρατούν συνθήκες μεγα-
λύτερης ησυχίας. Μια άλλη λύση που προτάθηκε και μπορεί να υιοθετηθεί στο επίπεδο 
της σχολικής μονάδας, είναι η διατήρηση της ησυχίας της τάξης της Κωνσταντίνας με 
κάθε κόστος. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμαθητές της πρέπει να προσαρμοστούν στην 
κατάσταση και να παραμένουν ήσυχοι και ήρεμοι, σε διαφορετική περίπτωση να τιμω-
ρούνται με ωριαία αποβολή ακόμα και με τον παραμικρό θόρυβο. Οι συγκεκριμένες 
αποφάσεις δεν εμπλέκουν άλλους φορείς. Ωστόσο, μπορεί να υιοθετηθεί μια τρίτη 
λύση, η οποία σχετίζεται με τη μεταγραφή της μαθήτριας σε ΓΕΛ και τον μετέπειτα 
χαρακτηρισμό της σε κατ’ ιδίαν διδαχθείσα. Σε αυτήν την περίπτωση, εμπλέκεται η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και η σχολική μονάδα υποδοχής της μαθή-
τριας. Μετά από ψηφοφορία, ο σύλλογος διδασκόντων συντάχθηκε κατά πλειοψηφία 
με την τρίτη λύση. 
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Είδος αποφάσεων που έπρεπε ναληφθούν 

Όσον αφορά τον τρόπο σκέψης, η συγκεκριμένη απόφαση είναι απρογραμμάτιστη. Δε 
συνδέεται με καθημερινές/τυπικές διαδικασίες που έρχονται εις πέρας σε μια σχολική 
μονάδα (π.χ. καταχώρηση απουσιών, σύνταξη ωρολογίου προγράμματος κ.ά.). Πρό-
κειταιγια ένα αδόμητο πρόβλημα το οποίο απαιτεί λύση «στα μέτρα του», δε μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με καθιερωμένες διαδικασίες.Όπως σημειώνει και η Αθανασούλα-Ρέ-
ππα (2008), οι απρογραμμάτιστες αποφάσεις λαμβάνονται σε μεμονωμένες περιπτώ-
σεις απρόβλεπτων καταστάσεων. Όσον αφορά των αριθμό των ατόμων που συμμετεί-
χαν, πρόκειται για μια ομαδική απόφαση, που λήφθηκε από το σύνολο του συλλόγου 
διδασκόντων της σχολικής μονάδας.Σχετικά με το επίπεδο λήψης απόφασης, πρόκειται 
για λειτουργική απόφαση, καθώς αυτή λαμβάνεται στα κατώτερα ιεραρχικά κλιμά-
κια.Αυτό σχετίζεται και με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο είναι συγκε-
ντρωτικό στη βάση του, οπότε στις σχολικές μονάδες λαμβάνονται αποφάσεις σε λει-
τουργικό, κυρίως,επίπεδο. 

Κυρίαρχη κουλτούρα και περιορισμοί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

Όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα υγείας, συνήθως οι ίδιοι οι μαθητές ή οι γονείς τους, 
ενημερώνουν είτε τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, είτε τους εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν τους συγκεκριμένους μαθητές/τριες. Εάν προκύπτουν προβλήματα στη φυ-
σιολογική ροή της διδασκαλίας, οι ενήμεροι εκπαιδευτικοί συζητούν με τον Διευθυντή 
αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις. Αυτές που προκρίνονται, έρχονται στο Σύλλογο Δι-
δασκόντων, που ενημερώνεται πλήρως για το θέμα και λαμβάνει την τελική απόφαση. 
Στα ΓΕΛ, οι μαθητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέ-
ντων» με προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/17-6-1996), 
άρθρο 46, παράγραφος 4. Το Άρθρο 13 της ΥΑ 133381/Δ4/12-8-2016 (ΦΕΚ 
2627/Β/24-8-2016) – Εγγραφές – Μετεγγραφές – Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελμα-
τικά Λύκεια (του ν. 4386/2016)ορίζει τις κατηγορίες μαθητών, για τις οποίες είναι ι-
διαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράμματος των ημερήσιων και εσπερι-
νών επαγγελματικών λυκείων και δύνανται να ενταχθούν στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέ-
ντες». Ωστόσο, από αυτές τις κατηγορίες, υπάγονται στους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» 
μόνο οι μαθητές της Α’ τάξης του Ε.ΠΑΛ. (Ν. 4186/2013 Α’193, Αρ. 43 παρ. 2 περ. ε’ 
όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 40 του Ν. 4403/16 ΦΕΚ 125 Α’). Αυτό συμβαίνει λόγω 
του εργαστηριακού προσανατολισμού της Β' και Γ' ΕΠΑ.Λ. Άρα η Κωνσταντίνα δε 
μπορεί να χαρακτηριστεί κατ’ ιδίαν διδαχθείσα, παρά μόνο εάν πάρει μεταγραφή σε 
ΓΕΛ, όπως αποφασίστηκε. Όπως αναφέρθηκε, η απόφαση λήφθηκε από τον σύλλογο 
διδασκόντων. Άρα, όσον αφορά στην κουλτούρα λήψης αποφάσεων, είναι προφανής η 
επιδίωξη του διευθυντή να εμπλέξει όλους τους εκπαιδευτικούς, ακούγοντας τη γνώμη 
τους, όντας ανοικτός σε προτάσεις, παρουσιάζοντας όλες τις εναλλακτικές και θέτο-
ντάς τες σε ψηφοφορία με δημοκρατικές διαδικασίες.Εξάλλου, η συμμετοχική διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων ενδυναμώνει τη συλλογική συνείδηση των εμπλεκομένων και 
μεγιστοποιεί το αίσθημα ευθύνης για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο επιτέλεσης του εκπαιδευτικού έργου (Κολτσίδα Κοτινοπούλου, 2017). 
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Επιπρόσθετα, στη βιβλιογραφία υπάρχουν έρευνες που οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 
δε συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων (π.χ. Hammad, 2017) ενώ θεωρούν ότι πρέπει 
να συμμετέχουν (π.χ. Σαγρή&Βουρνούκα, 2016). 

Μοντέλο λήψης απόφασης και αξιολόγηση τηςαποτελεσματικότητάς του 

Το κυρίαρχο μοντέλο λήψης απόφασης είναι το ορθολογικό μοντέλοσύμφωνα με το 
οποίο οι επιλογές είναι λογικές και συνεπείς. Ο ορθολογισμός ασχολείται με την επι-
λογή μεταξύ των προτιμώμενων εναλλακτικών συμπεριφορών, σε σχέση με κάποιο α-
ξιακό σύστημα, όπου οι επιπτώσεις των συμπεριφορών μπορούν να αξιολογηθούν 
(Simon, 1960).Η περίπτωση της Κωνσταντίνας είναι πολύ ιδιαίτερη, με πολλές διαφο-
ρετικές παραμέτρους: η ηλικία της, η ύπαρξη τέκνου, το θέμα υγείας της, τα ψυχολο-
γικά της θέματα και το γεγονός ότι επιθυμεί να φοιτήσει σε ΕΠΑ.Λ. και μάλιστα σε 
συγκεκριμένο Τομέα. Έτσι, η λύση της μεταφοράς της μαθήτριας σε άλλο Τομέα η 
έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον της μαθήτριας, καθώς επιθυμία της μαθήτριας 
είναι να φοιτήσει στον Τομέα της επιλογής της. Επιπρόσθετα, η λύση αυτή σχετίζεται 
μόνο με τα μαθήματα Προσανατολισμού. Στα μαθήματα γενικής παιδείας γίνεται συν-
διδασκαλία των ολιγομελών Τομέων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έτσι το 
τμήμα της Κωνσταντίνας θα εξακολουθήσει να είναι πολυμελές. Στην περίπτωση αυτή, 
το «πρόβλημα» μετατίθεται από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων στους εκπαιδευτι-
κούς γενικής παιδείας. Για τους παραπάνω λόγους, η συγκεκριμένη λύση μπορεί να 
χαρακτηριστεί ημίμετρο. Η εναλλακτική λύση της διατήρησης της ησυχίας με κάθε 
κόστος είναι,επίσης, πολύ δύσκολα εφαρμόσιμη. Η σχολική τάξη είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων, τη συμμε-
τοχή όλων των μαθητών στη διδασκαλία. Σε ένα μεγάλο τμήμα δε μπορεί να επιτευχθεί 
η απόλυτη ηρεμία, όπως για παράδειγμα ένας μαθητής να απαντήσει σε μια ερώτηση 
με αυξημένη ένταση φωνής (χωρίς να φωνασκεί). Οι συμμαθητές της Κωνσταντίνας 
νοιώθουν άγχος και πίεση, όσον αφορά στο επίπεδο έντασης της φωνής τους, το οποίο 
μπορεί να της προκαλέσει κρίση. Αντίστοιχα συναισθήματα προκαλούνται και στους 
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δε μπορούν ούτε να εκφραστούν ελεύθερα (π.χ. μια έντονη 
παρατήρηση), ούτε να διαχειριστούν άλλα περιστατικά μέσα στην τάξη. 

Συμπεράσματα 

Σε ένα τέτοιο πολυδιάστατο πρόβλημα, παραμονεύουν αυξημένες πιθανότητες λάθους 
και απαιτείται συνεκτίμηση μεγάλου αριθμού δεδομένων και εναλλακτικών λύσεων 
(Ρες, 2004). Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης μπορούν να εμπλακούν και άλλες 
λύσεις, δίνοντας προφανώς έμφαση σε άλλους παράγοντες. Πρακτικά, αυτό σημαίνει 
ότι στη διοίκηση, η λήψη αποφάσεων στηρίζεται σε κάποιες πολιτικές, εμπειρίες, ατο-
μικά χαρακτηριστικά του Διευθυντή (π.χ. κατάρτιση, γνώση, ικανότητα, δυναμισμός), 
αλλά και στην υφιστάμενη κουλτούρα λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Επίσης, έχει 
να κάνει με τα χαρακτηριστικά του προβλήματος που αναζητά λύση. Η περίπτωση που 
παρουσιάστηκε αποτελεί ένα πρόβλημα ασυνήθιστο και πολύπλοκο και αναφέρθηκαν 
τρεις πιθανές λύσεις. Η λύση της μεταφοράς σε άλλο Τομέα είναι αντίθετη με το συμ-
φέρον της μαθήτριας, που για πολύ συγκεκριμένο λόγο επιλέγει να φοιτήσει στον 
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Τομέα της επιθυμίας της.Το ίδιο συμβαίνει με τη λύση της μεταγραφής στο ΓΕΛ. Εδώ, 
οι εκπαιδευτικοί δρουν με συγκεκριμένα παιδαγωγικά κριτήρια και με στόχο την εύ-
ρυθμη λειτουργία του σχολείου,προασπίζοντας το συμφέρον όλων των μαθητών/τριών 
τους, εκτός από αυτό της Κωνσταντίνας. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να ισχυριστεί 
το ακριβώςαντίθετο, εάν η Κωνσταντίνα παρέμενε στο ΕΠΑ.Λ. Καταλήγοντας, συμπε-
ραίνουμε ότι στην περίπτωση που παρουσιάστηκε, δεν υπάρχει ιδεατή λύση,μια λύση 
δηλαδή σύμφωνα με την οποία όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι «ευχαριστημένα».  
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της παραγωγής ψηφιακού μαθησιακού υλι-
κού, το οποίο χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. Τα μαθησιακά αντικείμενα αποτελούν 
πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα, αποτελώντας τη βάση για τη δημιουργία 
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών σεναρίων. Επιπλέον, η δυνατότητα επαναχρησιμο-
ποίησης αποτελεί θεμελιώδες χαρακτηριστικό τους, παρέχοντας τη δυνατότητα για 
χρήση μαθησιακών αντικειμένων, με ή χωρίς τροποποίηση σε διαφορετικά εκπαιδευ-
τικά σενάρια, καθώς και σε διαφορετικό εκπαιδευόμενο κοινό. Ωστόσο, παρά την 
σπουδαιότητα της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων, δεν 
υπάρχει μέθοδος επακριβούς μέτρησης  του κόστους-οφέλους που μπορεί να έχουμε 
από αυτή τη διαδικασία. Ο ορισμός και η εφαρμογή μετρικών για την εκτίμηση του 
κόστους αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων είναι δυνατό να 
διευκολύνει στον τομέα της συστηματικής αξιολόγησής τους και να απαντήσουν στο 
ερώτημα: «Πότε αξίζει να επαναχρησιμοποιήσουμε και να ενσωματώσουμε ΜΑ ώστε 
να δημιουργήσουμε νέα;». Ένα δημοφιλές μοντέλο εκτίμησης κόστους λογισμικού εί-
ναι το COCOMO και πιο συγκεκριμένα η έκδοση COCOMO II του μοντέλου στην 
οποία υποστηρίζεται η επαναχρησιμοποίηση. Θα μελετηθεί η δυνατότητα χρήσης του 
μοντέλου για την εκτίμηση του κόστους επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικει-
μένων. 

Λέξεις κλειδιά: Μαθησιακά αντικείμενα, επαναχρησιμοποίηση, μεταδεδομένα, CO-
COMO. 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορι-
κής και επικοινωνιών, ενώ συγχρόνως η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού μέσω συστη-
μάτων ηλεκτρονικής και εξ αποστάσεως μάθησης αυξάνεται συνεχώς. Το διαδίκτυο 
και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο και συνάμα πρόκληση στα χέ-
ρια εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, παρέχοντας υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης 
και ευκολία στη δημιουργία, αναζήτηση, μετάδοση και ανανέωση πληροφοριών.  

Τα μαθησιακά αντικείμενα (ΜΑ) αποτελούν ένα νέο τρόπο προσέγγισης της οργάνω-
σης του εκπαιδευτικού περιεχομένου και βρίσκονται στον πυρήνα του νέου διδακτικού 
σχεδιασμού (Νικολόπουλος, Πιερρακέας, & Καμέας, 2011), αποτελώντας τη βάση για 
τη δημιουργία και το χειρισμό ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στην 
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τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση (Sampson, & Zervas, 2011) και στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση. Έχοντας μια σχετικά σύντομη ζωή στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης, 
έχουν γίνει σήμερα ο επικρατέστερος ανάμεσα σε διάφορους άλλους όρους, οι οποίοι 
προσπαθούν να περιγράψουν την ποικιλία των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Βορβυλάς, 2013).  

Τα ΜΑ μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία και το χειρισμό εκπαιδευ-
τικού ψηφιακού περιεχομένου από εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές, για τις ανάγκες της 
εκπαίδευσης, της μάθησης και της εξάσκησης των μαθητών. Η κεντρική ιδέα αφορά 
στη δημιουργία μονάδων μαθησιακού υλικού, οι οποίες δύναται να συνδυαστούν με 
σχεδόν άπειρους τρόπους, για τη δημιουργία συλλογών όπως ενότητες, μαθήματα, κύ-
κλοι μαθημάτων κ.ά. (Νικολόπουλος κ.ά, 2011). Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάθε 
εκπαιδευόμενος είναι σε θέση να ακολουθήσει το δικό του μαθησιακό μονοπάτι, επι-
λέγοντας ΜΑ τα οποία θα ανταποκρίνονται στις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες, 
καθώς και να προσεγγίσει το γνωστικό αντικείμενο από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 
συμμετέχοντας σε μια εμπειρία πρωτόγνωρη και συγχρόνως ενδιαφέρουσα, ελκυστική 
και περισσότερο αυθεντική. 

Τα μαθησιακά αντικείμενα 

Τα ΜΑ έχουν εμφανισθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες και αποτελούν τη βάση για τη 
δημιουργία και το χειρισμό εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου για τις ανάγκες της 
εκπαίδευσης, της μάθησης και της εξάσκησης των μαθητών. Στα ΜΑ έχουν αποδοθεί 
διάφοροι όροι όπως αντικείμενα πολυμέσων-media objects (Norton, 1996), γρήγορα 
μαθησιακά αντικείμενα-Rapid Learning Objects (EM-Assist, 1996), αντικείμενα γνώ-
σης-knowledge objects (Merrill, 1998), εκπαιδευτικά αντικείμενα-educational objects 
(Friesen, 2001), αντικείμενα η-μάθησης-e-learning objects (Muzio, Heins, & Mundell-
CEDAR, 2002), επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα πληροφοριών-reusable infor-
mation objects (Barritt, Lewis, & Wieseler, 1999), διδακτικά αντικείμενα (Gibbons, 
Nelson, & Richards, 2000), κοινόχρηστα εκπαιδευτικά αντικείμενα-Shareable 
Courseware Objects (Dodds, 2000), μονάδες μελέτης-units of study (Koper, 2001), κ.ά. 

Είναι προφανές ότι υπάρχει πληθώρα όρων που έχουν χρησιμοποιηθεί ή/και χρησιμο-
ποιούνται ακόμη, με επικρατέστερο και περισσότερο αποδεκτό τον όρο «μαθησιακό 
αντικείμενο». Αυτό, πιθανώς οφείλεται στον Wayne Hodgins, ο οποίος το 1994 καθιέ-
ρωσε την ομάδα εργασίας «Learning Architectures, APIs and Learning Objects», γνω-
στή σήμερα ως LALO (Learning Architecture/Learning Objects), και στην οποία εμ-
φανίστηκε για πρώτη φορά ο όρος ΜΑ. 

Κάποιοι από τους πολυάριθμους ορισμούς, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς 
για τα ΜΑ, είναι: 

«Ως μαθησιακό αντικείμενο ορίζεται κάθε οντότητα, ψηφιακή ή μη ψηφιακή, που δύ-
ναται να χρησιμοποιηθεί, επαναχρησιμοποιηθεί ή αναφερθεί κατά τη διάρκεια τεχνο-
λογικά ενισχυμένης μάθησης. Η τεχνολογικά ενισχυμένη μάθηση μπορεί να 
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περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα σε υπολογιστές, αλληλεπιδρα-
στικά περιβάλλοντα μάθησης, ευφυή διδακτικά συστήματα με την υποστήριξη υπολο-
γιστών, προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συνεργατικά περιβάλλοντα μά-
θησης. Τα μαθησιακά αντικείμενα μπορεί να περιλαμβάνουν πολυμεσικό περιεχόμενο, 
διδακτικό περιεχόμενο, μαθησιακούς στόχους, εκπαιδευτικό λογισμικό και εργαλεία, 
όπως επίσης μπορεί να αναφέρονται και σε άτομα, οργανισμούς ή γεγονότα», (ΙΕΕΕ, 
2002). 

«Ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι μια ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα περιεχομέ-
νου μάθησης, η οποία να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα», (Polsani, 2003). 

«Ως μαθησιακό αντικείμενο ορίζεται κάθε αυτόνομη και επαναχρησιμοποιήσιμη ψη-
φιακή οντότητα, με σαφή εκπαιδευτικό σκοπό και τρία τουλάχιστον εσωτερικά και ε-
πεξεργάσιμα στοιχεία: το περιεχόμενο, τις μαθησιακές δραστηριότητες και τα στοιχεία 
πλαισίου. Τα μαθησιακά αντικείμενα πρέπει να έχουν μια εξωτερική δομή πληροφο-
ριών για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης, της αποθήκευσης και ανάκτησης: τα μετα-
δεδομένα», (Chiappe, 2007). 

«Μαθησιακό αντικείμενο είναι μια αυτόνομη και ανεξάρτητη μονάδα εκπαιδευτικού 
περιεχομένου ψηφιακού τύπου, η οποία συνδέεται με έναν ή περισσότερους μαθησια-
κούς στόχους και έχει εκ των προτέρων ως στόχο τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα», (Νικολόπουλος κ.ά, 2011). 

Παρά το πλήθος των ορισμών, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί για τα  ΜΑ, 
αλλά και την ευρύτερη διαφωνία για την υιοθέτηση ενός κοινού ορισμού τους, σύμ-
φωνα με τον Polsani (2003), υπάρχει μια ευρεία συμφωνία μεταξύ των μελών της κοι-
νότητας των ΜΑ σχετικά με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ΜΑ, και τα οποία 
είναι τα εξής: 

• Προσβασιμότητα (Accessibility): ένα ΜΑ πρέπει να περιγράφεται με κατάλληλα 
μεταδεδομένα. Έτσι, μπορεί να αποθηκευτεί και αναζητηθεί εύκολα σε ένα απο-
θετήριο ΜΑ. 

• Διαλειτουργικότητα (Interoperability): ένα ΜΑ πρέπει να είναι ανεξάρτητο 
από το σύστημα διαχείρισης της γνώσης και τον τρόπο μετάδοσης αυτής. 

• Επαναχρησιμοποίηση (Reusability): αφού δημιουργείται ένα ΜΑ, θα πρέπει να 
μπορεί να λειτουργεί σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια ή να αποτελέσει μέρος 
μεγαλύτερων εκπαιδευτικών οντοτήτων. 

Η πρόκληση της επαναχρησιμοποίησης 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της παραγωγής ψηφιακού μαθησιακού υλι-
κού, το οποίο χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση. Ένας από τους βασικούς παράγοντες 
της εξάπλωσης του ψηφιακού μαθησιακού υλικού αποτελεί η δυνατότητα (τεχνολογική 
και επιστημονική) για τη δημιουργία και τη χρήση του σε διάφορα περιβάλλοντα 
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μάθησης (παραδοσιακή τάξη, ηλεκτρονική μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κ.ά), 
όπως επίσης και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του σε διαφορετικά εκπαιδευτικά 
πλαίσια μάθησης. 

Σύμφωνα με τον Bergstrom (2003), ο πρωταρχικός στόχος και αντικειμενικός σκοπός 
των ΜΑ είναι ξεκάθαρος: η διάσπαση μιας σειράς μαθημάτων ή ενός προγράμματος 
σπουδών σε μικρότερα μέρη, καθένα από τα οποία να μπορούν εύκολα να επαναχρη-
σιμοποιηθούν με στόχο τη σύντομη και συνάμα απλή δημιουργία η-μαθημάτων ή προ-
γραμμάτων σπουδών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε σχέση με τα παραδοσιακά 
μαθήματα με χρήση ΤΠΕ. 

Όσον αφορά τον όρο επαναχρησιμοποίηση ΜΑ, επίσης δεν υπάρχει μια κοινά αποδε-
κτή εννοιολογική προσέγγιση, απόρροια των διαφορετικών θεωριών οι οποίες έχουν 
διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια. Για την επαναχρησιμοποίηση ΜΑ έχουν διατυπωθεί 
διάφορα, όπως:  

«Ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά εκπαι-
δευτικά περιβάλλοντα», (Polsani, 2003). 

«Επαναχρησιμοποίηση είναι η δυνατότητα ενός μαθησιακού αντικειμένου να μπορεί 
να λειτουργήσει αποτελεσματικά για διαφορετικούς χρήστες, σε διαφορετικά ψηφιακά 
περιβάλλοντα και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια διαχρονικά» (Palmer, & Rich-
ardson, 2004). 

«Επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων είναι οποιοδήποτε είδος χρήσης υ-
φιστάμενων μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη σε συγκεκρι-
μένα πλαίσια, για τη διδασκαλία ή τη μάθηση από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους 
σε ένα νέο πλαίσιο. Μαθησιακά αντικείμενα μπορούν να συνδυαστούν με άλλα μαθη-
σιακά αντικείμενα» (Rensing et al., 2005). 

«Η επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων μπορεί να οριστεί ως ο βαθμός 
στον οποίο ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές ψη-
φιακές ή μη ψηφιακές δραστηριότητες, όπου ως μαθησιακή δραστηριότητα ορίζεται η 
αλληλεπίδραση ενός εκπαιδευόμενου με άλλους και με ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
και η οποία προκύπτει σαν αποτέλεσμα μιας ενέργειας που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο μάθησης για την επίτευξη ενός ή περισσότερων 
εκπαιδευτικών στόχων», (Sampson, & Papanikou, 2009). 

Το χαρακτηριστικό της επαναχρησιμοποίησης ΜΑ παραμένει δύσκολο να προσδιορι-
στεί, αφού σχετίζεται κυρίως με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και λιγότερο με την ψη-
φιακή μορφή ή τη δομή του περιεχομένου ενός ΜΑ (Sicilia & Garcia, 2003). Η εκπαι-
δευτική κοινότητα χρησιμοποιεί μαθησιακό υλικό το οποίο είναι σχεδιασμένο έτσι ώ-
στε να ικανοποιεί συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες και απαιτήσεις, ενώ ταυτόχρονα, 
τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά ενός ΜΑ επηρεάζουν περισσότερο τη διαδικασία της 
επαναχρησιμοποίησης (Palmer & Richardson, 2004). 
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Η επαναχρησιμοποίηση ΜΑ, όπως και η επαναχρησιμοποίηση λογισμικού μπορεί να 
παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε σχεδιαστές 
ΜΑ. Σύμφωνα με τον Sommerville, ένα προφανές πλεονέκτημα της επαναχρησιμοποί-
ησης λογισμικού, είναι η μείωση του συνολικού κόστους ανάπτυξης και δημιουργίας 
νέων, αφού λιγότερα συστατικά στοιχεία του λογισμικού χρειάζεται να καθοριστούν, 
σχεδιαστούν, εκτελεστούν και επικυρωθούν. Ένα άλλο πλεονέκτημα, αποτελεί η αυ-
ξημένη αξιοπιστία του επαναχρησιμοποιήσιμου ΜΑ. Το ΜΑ έχει δοκιμαστεί και εφαρ-
μοστεί σε διάφορα συστήματα και από διαφορετικά άτομα με αποτέλεσμα την εύρεση 
και διόρθωση πιθανών λαθών του. Ουσιαστικά, η επαναχρησιμοποίηση αποτελεί ένα 
δείκτη υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων-διαθέσιμων ΜΑ, με βάση την παραδοχή 
ότι όσο περισσότερο επαναχρησιμοποιείται ένα ΜΑ, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ποι-
ότητά του λόγω της αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς και της 
ανατροφοδότησης που αυτό παρέχει (Sampson, & Zervas, 2011). Επίσης, γίνεται φα-
νερή η επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης, αφού μειώνεται ο χρόνος ανάπτυξης 
νέων ΜΑ με τη χρήση δοκιμασμένων και αξιόπιστων τμημάτων επαναχρησιμοποιήσι-
μου μαθησιακού υλικού. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των ΜΑ  σε διαφορε-
τικά μαθησιακά περιβάλλοντα, αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα αυτών 
(Sampson, & Zervas, 2011), ενώ σύμφωνα με τον P.R. Polsani «η επαναχρησιμοποίηση 
παρέχει αξία σε αυτό».  

Εντούτοις, μπορεί να προκύψουν και μειονεκτήματα κατά την επαναχρησιμοποίηση 
ΜΑ. Το βασικότερο είναι ότι μερικές φορές το κόστος της επαναχρησιμοποίησης μπο-
ρεί να υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για την ανάπτυξη και δημιουργία νέων ΜΑ. 
Έτσι, δύσκολα είναι άμεσα μετρήσιμη η μείωση του κόστους και άρα το όφελος που 
προκύπτει κατά την επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, πολλές φορές δεν είναι εύκολο να 
εμπιστευτεί κάποιος την ποιότητα των συστατικών μερών ΜΑ, τα οποία έχουν δη-
μιουργηθεί από άλλους (Sommerville, 2006). Έτσι, πολλές φορές μας συμφέρει να δη-
μιουργήσουμε νέα ΜΑ, αντί να εμπλακούμε σε διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης υ-
φιστάμενων ΜΑ. 

Κατά την επαναχρησιμοποίηση ΜΑ είναι πιθανό να προκύψουν θέματα υψηλού κό-
στους τα οποία τελικά να την καταστήσουν μειονεκτική σε σχέση με την δημιουργία 
πρωτότυπων, κάθε φορά, ΜΑ. Ενδεικτικά, η έλλειψη του πηγαίου υλικού ενός επανα-
χρησιμοποιούμενου ΜΑ και η ενσωμάτωσή του ως «μαύρο κουτί» είναι πιθανό κάποια 
στιγμή, λόγω μη δυνατότητας μετατροπής των χαρακτηριστικών λειτουργίας του επα-
ναχρησιμοποιηθέντος ΜΑ, να καταλήξει σε απαγορευτικά υψηλό κόστος συντήρησης, 
προσαρμογή ή/και βελτίωση λόγω προβλημάτων, του τελικού προϊόντος κατά τον κύ-
κλο ζωής του. Ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο είναι πιθανό να προκύψει είναι το υ-
ψηλό κόστος συντήρησης βιβλιοθηκών/αποθετηρίων επαναχρησιμοποιούμενων ΜΑ, 
ιδιαίτερα αν τα επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑ ενσωματώνονται σε μεγάλο αριθμό δια-
φορετικών τελικών προϊόντων. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα, το οποίο εν δυνάμει μπο-
ρεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες, μη αναμενόμενες και «ακατανόητες» δυσλειτουρ-
γίες στο τελικό προϊόν, με υψηλό κόστος διόρθωσης, είναι η άστοχη χρήση ενός 
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επαναχρησιμοποιούμενου ΜΑ λόγω εσφαλμένης αντίληψης για την λειτουργία ή την 
κατασκευή του.        

Εκτίμηση του κόστους επαναχρησιμοποίησης ΜΑ 

Βαρύνοντα ρόλο στην απόφαση για επαναχρησιμοποίηση ή όχι, ΜΑ, έχει το κόστος. 
Αναφερόμενοι τόσο στο κόστος με επαναχρησιμοποίηση ΜΑ σε σχέση με το κόστος 
δημιουργίας πρωτότυπων ΜΑ, όσο και στο επιπλέον κόστος για δημιουργία επαναχρη-
σιμοποιήσιμων ΜΑ το οποίο απαιτείται μιας και τέτοια ΜΑ πρέπει να ικανοποιούν 
πέραν άλλων συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις. Η έννοια της επαναχρησιμοποί-
ησης έχει ήδη υλοποιηθεί επιτυχημένα στην ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού κυρίως 
με την μέθοδο σχεδιασμού και ανάπτυξης βασισμένη σε συστατικά αντικείμενα 
(Component Based Software Development - CBSD).  

Έχουν προταθεί πολλές μέθοδοι για την εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης σε μια τέτοια 
περίπτωση. Ενδεικτικά, οι W.Frakes και C.Terry έχουν προτείνει συγκεκριμένες μεθό-
δους και μετρικές χωρίς όμως να έχουν επικυρώσει τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. 
Επίσης, έχει μελετηθεί η ιδέα της εφαρμογής των μεθόδων και μετρικών της ανάπτυξης 
συστημάτων λογισμικού με επαναχρησιμοποίηση, στην ανάπτυξη ΜΑ με επαναχρησι-
μοποίηση. Οι Cuadrado & Sicilia αναφέρουν ότι «πολλές αναλογίες μπορεί να βρεθούν 
μεταξύ των κλασικών μετρικών επαναχρησιμοποίησης λογισμικού και των χαρακτηρι-
στικών των μαθησιακών αντικειμένων, ειδικά η αναλογία της διακριτότητας ως μια 
μορφή πολυπλοκότητας και η μελέτη των εξαρτήσεων των μαθησιακών αντικειμέ-
νων». Ο Cervera προσάρμοσε αυτές τις μετρικές για τη εκτίμηση της δυνατότητας ε-
παναχρησιμοποίησης και έλεγχο της ποιότητας ανεξάρτητων ΜΑ με αντιστοίχιση των 
μετρικών με τα μετα-δεδομένα των ΜΑ. Ο Mat Noor εφάρμοσε τις μετρικές που πρό-
τειναν οι Cuadrado & Sicilia ώστε να μετρήσουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 
μαθησιακών αντικειμένων που επιλέγονταν από αποθετήρια ΜΑ, όπως το MERLOT 
και το SMETE. Παρόλα αυτά καμιά από τις παραπάνω μελέτες δεν απαντά επακριβώς 
στην απαίτηση για ακριβή εκτίμηση του κόστους δημιουργίας ΜΑ. 

Οι Δ.Σάμσων και Π.Ζέρβας προτείνουν μια ροή εργασίας για τον κύκλο ζωής ΜΑ, που 
αφορά στη δημιουργία νέων ή την επαναχρησιμοποίηση ήδη υφιστάμενων ΜΑ. Έτσι 
έχει καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός συγκεκριμένων μετρικών κόστους, οι οποίες 
προκύπτουν από τις διαφορετικές διεργασίες. Επιπλέον, ο Barry W. Boehm και η ο-
μάδα του έχουν ήδη εξελίξει το γνωστό, από την εκτίμηση κόστους ανάπτυξης συστη-
μάτων λογισμικού, μοντέλο COCOMO (COnstructive COst MOdel), το οποίο είναι ένα 
μοντέλο υπολογισμού κόστους δημιουργίας συστημάτων λογισμικού βασισμένο σε αλ-
γοριθμική διαδικασία, στην έκδοση COCOMO II. Στην έκδοση αυτήν λαμβάνονται 
υπόψη και πιο  σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού και υποστηρί-
ζεται, μέσω κατάλληλων μετρικών, η επαναχρησιμοποίηση τμημάτων κώδικά ή η εν-
σωμάτωση αυτόνομων αρθρωμάτων λογισμικού. 

Πεδία έρευνας 
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Μια λύση είναι να συνδυάσουμε τις παραπάνω μελέτες και να εφαρμόσουμε την μεθο-
δολογία του COCOMO II, προσαρμόζοντάς την κατάλληλα, στην εκτίμηση κόστους 
της ροής εργασίας του κύκλου ζωής των ΜΑ. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση 
της ιδέας είναι η πλήρης και ορθή χρήση των μετα-δεδομένων στα ΜΑ, διότι από αυτά 
θα αντλήσουμε τις περισσότερες από τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρησιμοποι-
ηθούν στη ροή εργασίας. 

Μια βασική προσαρμογή που θα χρειαστεί είναι η προσαρμογή των μετρικών της ροής 
εργασίας των Δ.Σάμσων και Π.Ζέρβα και εφαρμογή τους στην μεθοδολογία του 
COCOMO II. Επίσης, στα μοντέλα ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού οι κατεξοχήν 
χρησιμοποιούμενες μονάδες μέτρησης είναι, οι γραμμές πηγαίου κώδικα (Source Lines 
Of Code - SLOC), τα λειτουργικά σημεία (Function Points - FP), τα αντικειμενικά ση-
μεία (Object Points - OP) (Sommerville, 2006). Είναι προφανές ότι σχεδόν όλες οι πα-
ραπάνω μονάδες μέτρησης είναι ακατάλληλες για την εκτίμηση κόστους δημιουργίας 
ΜΑ, διότι σπάνια τα ΜΑ αποτελούνται από πηγαίο κώδικα. Επομένως, είναι απαραί-
τητη άλλη μια προσαρμογή που αφορά στις μονάδες μέτρησης, οι οποίες πρέπει να 
εναρμονιστούν με την φύση του εκάστοτε ΜΑ στο οποίο αναφέρονται και να συσχετι-
στούν με μετρικές σχετικές με τα ΜΑ, όπως για παράδειγμα, τους εκπαιδευτικούς στό-
χους και το ποσοστό επιτυχίας τους. Όμως, κάποιο ΜΑ είναι πιθανό να αποτελείται 
από περισσότερα του ενός είδους ΜΑ ή να συναποτελείται από διαφορετικής φύσης 
μέρη περισσότερων του ενός ΜΑ. Σε μια τέτοια περίπτωση, η οποία αναμένεται - και 
στόχος της φιλοσοφίας της επαναχρησιμοποίησης είναι - να είναι συνήθης, αποτελεί 
προϋπόθεση οι μονάδες μέτρησης να μπορούν συνυπάρξουν ομοιογενώς σε μια τελική 
φόρμουλα υπολογισμού του συνολικού κόστους. 

Θα πρέπει επίσης να μελετηθούν τα προβλήματα που αποτελούν απόρροια μιας  διαδι-
κασίας επαναχρησιμοποίησης ΜΑ και είναι πιθανό να προκύψουν. Τόσο Οι παράμε-
τροι των προβλημάτων και η επιρροή τους στην διαδικασία, όσο και η πιθανότητα εμ-
φάνισής τους, θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν και να εισαχθούν, ως μετρικές, στην 
συνάρτηση υπολογισμού του κόστους.       

Συμπεράσματα 

Η βασική δομική μονάδα των εκπαιδευτικών σεναρίων, τα Μαθησιακά Αντικείμενα, 
είναι δυνατό να σχεδιαστούν και δομηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν συ-
γκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες να τα καθιστούν επαναχρησιμοποιήσιμα κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Βασικός παράγοντας σε μια τέτοια σχεδιαστική από-
φαση είναι το εκτιμώμενο κόστος. Μια λύση στο πρόβλημα της ακριβούς εκτίμησης 
του κόστους είναι η εφαρμογή του μοντέλου COCOMO II με κατάλληλη προσαρμογή 
τόσο των μετρικών του όσο και των μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιεί. Βασική προ-
ϋπόθεση για την υλοποίηση της λύσης είναι η πλήρης και ορθή χρήση των μετα-δεδο-
μένων στα ΜΑ. Η ποσοτικοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης όποιων προβλημάτων 
καθώς και ο βαθμός επιρροής στο κόστος θα πρέπει επίσης να εισαχθούν και συνυπο-
λογιστούν στις συναρτήσεις υπολογισμού του κόστους.  
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Επίδραση ατομικών – υπηρεσιακών χαρακτηριστικών εκπαιδευτικών και τύπου 
περιοχών στη συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. 

στη βελτίωση της συνεργασίας 

Δόκου Μαρία 
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υπ.Π.Ε.Θ., Απόφοιτη Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, 
Μ.Δ.Ε., Υποψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Υπότρο-

φος Ι.Κ.Υ. επί τιμή 
mardok@pathfinder.gr 

Περίληψη  

Για την αποτελεσματική τέλεση του πολυσχιδούς έργου των σχολικών συμβούλων εί-
ναι απαραίτητη η καλή επικοινωνία και συνεργασία των σχολικών συμβούλων με τους 
εκπαιδευτικούς. Ο τρόπος που ατομικά – υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτι-
κών, παράλληλα με τη συμβολή των Τ.Π.Ε., αλλά και ο τύπος των περιοχών επιδρούν 
σε αυτή τη συνεργασία είναι αντικείμενο του παρόντος άρθρου. Αποδεικνύεται ότι 
σχέση εργασίας, ηλικία, πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε., αστικότητα, γεωφυσικότητα και νη-
σιώτικος χαρακτήρας είναι παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία και συνεργα-
σία των εκπαιδευτικών με τους σχολικούς συμβούλους. Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. συμ-
βάλλει στη βελτίωση αυτής της συνεργασίας. Επίσης, προέκυψε σημαντική διαφορο-
ποίηση στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας μεταξύ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και ειδικότερα της δημοτικής εκπαίδευσης, 
γεγονός που αναδεικνύει ότι, παράλληλα με τα τεχνολογικά θέματα και την αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε., οργανωσιακές και θεσμικές καταστάσεις χρειάζεται να λαμβάνονται υ-
πόψη.  

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικοί σύμβουλοι, ατομικά – υπηρεσιακά χαρακτηριστικά, γεω-
γραφική περιοχή, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά την εκπό-
νηση διδακτορικής διατριβής σχετικά με το έργο των σχολικών συμβούλων και τον 
τρόπο που οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στη βελτίωση του έργου αυτού. Συγκεκριμένα, στο παρόν τμήμα εξετάζο-
νται οι τρόποι επικοινωνίας και συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους σχολικούς 
συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων συνεργασίας, όπως αυτοί παρου-
σιάστηκαν από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, σε 
συνδυασμό με ατομικά – υπηρεσιακά χαρακτηριστικά, και συγκεκριμένα, τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης, τον κλάδο, τη σχέση εργασίας, την ηλικία με τα έτη υπηρεσίας, το φύλο, 
την ιδιότητα (θέση ευθύνης), την πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε, τον τύπο σχολείων, την Πε-
ριφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), την αστικότητα και γεωφυσικότητα της 
περιοχής και το νησιώτικο ή μη χαρακτήρα της. Ως προς την αστικότητα, μια περιοχή 
χαρακτηρίζεται ως αστική, ημιαστική ή αγροτική αν ο πληθυσμός της είναι αντίστοιχα 

1257

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



10.000 και άνω, 2.000-9.000 ή κάτω των 2.000, δηλαδή με βάση τα πληθυσμιακά της 
χαρακτηριστικά. Ως προς τη γεωφυσικότητα, μια περιοχή, ανάλογα με το υψόμετρό 
της και την κλίση της επιφάνειάς της, χαρακτηρίζεται ως ορεινή, ημιορεινή, πεδινή 
(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2012). 

Η έκταση της έρευνας ήταν όλη η ελλαδική επικράτεια και αφορούσε στους κλάδους 
ΠΕ70- δασκάλων, ΠΕ02- φιλολόγων, ΠΕ03- μαθηματικών, ΠΕ04- φυσικών επιστη-
μών, ΠΕ05- γαλλικής, ΠΕ06- αγγλικής, ΠΕ07- γερμανικής και ΠΕ19-20- πληροφορι-
κής. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο πολύπλευρος ρόλος του σχολικού συμβούλου, που θεσμοθετήθηκε με το νόμο 
1304/82 (Φ.Ε.Κ. 144 Α’), εξειδικεύεται περαιτέρω με τη με αριθ. Φ.353.1/324/ 
105657/Δ1/ 8.10.2002 Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
των στελεχών εκπαίδευσης (Φ.Ε.Κ. 1340/ τ. Β’/ 16.10.2002), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. Περιλαμβάνει την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, τον προγραμμα-
τισμό του εκπαιδευτικού έργου, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκ-
παιδευτικών, τη στήριξη των εκπαιδευτικών, την επιμόρφωσή τους. Στην άσκηση, ό-
μως, του έργου των σχολικών συμβούλων εμφανίζονται δυσχέρειες. Ως παράγοντες 
που προκαλούν δυσχέρειες έχουν αναφερθεί ο μεγάλος αριθμός σχολικών μονάδων 
που έχουν στην ευθύνη τους, κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η έλλειψη ε-
παρκών κονδυλίων και αυτοτελούς χρηματοδότησης, η στενότητα χώρων στέγασης 
των γραφείων σχολικών συμβούλων, η έλλειψη κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής 
και προβλήματα στη γραμματειακή υποστήριξη (σχετ.: το με αρ. 56/25.11.2009 υπό-
μνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) ˙ Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο, 2008 ˙ Σαλτερής, 2011).  

Οι τρόποι με τους οποίους ατομικά – υπηρεσιακά χαρακτηριστικά, που αναφέρθηκαν 
στην προηγούμενη ενότητα, επηρεάζουν συγκεκριμένα τη συνεργασία εκπαιδευτικών 
σχολικών συμβούλων και τη μεταξύ τους χρήση των Τ.Π.Ε. δεν υπάρχει στη βιβλιο-
γραφία. Υπάρχουν μόνο αποτελέσματα ερευνών για επιδράσεις στην αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση γενικά.  

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην ηλικία, οι έρευνες έχουν εμφανίσει αντικρουόμενα 
αποτελέσματα ως προς τη σημασία αυτού του παράγοντα, με κυρίαρχη τάση ο παρά-
γοντας ηλικία με την πάροδο του χρόνου να φθίνει (Πλατινάκης, 2011 ̇  Μητσιοπούλου 
& Βεκύρη, 2011). Όπου έχει εμφανιστεί συσχέτιση με την ηλικία, αυτή είναι αρνητική, 
δηλαδή, η αύξηση της ηλικίας τείνει να σχετίζεται αρνητικά με τις αντιλήψεις και τις 
στάσεις των εκπαιδευτικών (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Όσον αφορά στο φύλο, 
και εκεί υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα ως προς την επίδρασή του ή μη με 
κάποιες έρευνες να έχουν δείξει ότι το φύλο επιδρά ανάλογα με το είδος των εργασιών 
με Τ.Π.Ε. (Πλατινάκης, 2011 ˙ Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αξιοποίησή τους 
στην εκπαίδευση (Χαϊδεμένου, 2014), ιδίως η πιστοποίηση στο β’ επίπεδο 
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(Καλφαγιάννη, 2014 ˙ Ταστσίδης και συν., 2011 ˙ Φίλντιση & Αργυρίου, 2015 ˙ Χα-
τζηκαστένογλου, 2013). 

Είναι, λοιπόν, ενδιαφέρουσα η μελέτη της επίδρασης των ατομικών – υπηρεσιακών 
χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών και του τύπου των περιοχών στη συνεργασία με 
τους σχολικούς συμβούλους και ειδικότερα όσον αφορά στην πρωτοβουλία για την 
επικοινωνία και τον τρόπο επαφής (μέσω ποιων) καθώς και στην περίοδο συνεργασίας 
σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε αυτή τη συνεργασία. 

Μεθοδολογία 

Για τη συγκέντρωση των στοιχείων από τους εκπαιδευτικούς ακολουθήθηκε η ποσο-
τική προσέγγιση με συγκέντρωση ερωτηματολογίων. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν με 
SPSS. Οι έλεγχοι ανεξαρτησίας μεταξύ των ποιοτικών/ κατηγορικών μεταβλητών έγι-
ναν με τον Pearson χ2 έλεγχο ανεξαρτησίας ή με το Fisher’s Exact Test όταν οι σχετικοί 
πίνακες διασταύρωσης των τιμών ήταν 2x2. Η μηδενική υπόθεση κατά τον έλεγχο των 
μεταβλητών είναι ότι υπάρχει ανεξαρτησία, ότι, δηλαδή, δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ 
των μεταβλητών. Η υπόθεση αυτή απορρίπτεται όταν στον αμφίπλευρο έλεγχο προκύ-
πτει p<0,05. Από τους σχετικούς πίνακες διασταύρωσης των μεταβλητών διαπιστώ-
θηκε μέσω των προσαρμοσμένων προς τους βαθμούς ελευθερίας υπολοίπων (adjusted 
residuals) ποιες τιμές δεν ήταν στο πλαίσιο των αναμενόμενων. Τιμές των υπολοίπων 
αυτών εκτός του διαστήματος (-2,2) αποτελούν ένδειξη ότι οι αντίστοιχες τιμές στα 
κελιά δεν είναι στο πλαίσιο των αναμενόμενων. 

Στην έρευνα συμμετείχαν 1265 εκπαιδευτικοί των εξεταζόμενων κλάδων που αναφέρ-
θηκαν στην Εισαγωγή με μέριμνα να υπάρχει αντιπροσώπευση από όλες τις Π.Δ.Ε. , 
από όλους τους τύπους σχολείων (δημοτικά (ολοήμερα-κλασικά), Γυμνάσια, Γενικά 
Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), πιλοτικά-μη πιλοτικά) και από ό-
λους τους τύπους περιοχών με βάση την αστικότητα και τη γεωφυσικότητά τους και το 
νησιώτικο ή μη χαρακτήρα τους. 

Ανάλυση δεδομένων – Συζήτηση 

Πρωτοβουλία – Επαφή με σχολικούς συμβούλους 

Αρχικά οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν ποιος κατά σειρά προτεραιότητας 
παίρνει την πρωτοβουλία για την επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους επιλέγο-
ντας τις τιμές ο σχολικός σύμβουλος, ο διευθυντής σχολικής μονάδας, ο σύλλογος διδα-
σκόντων ή κάτι άλλο προσδιορίζοντάς το. Ως πρώτη προτεραιότητα δηλώθηκε πρώτα 
ο σχολικός σύμβουλος σε ποσοστό 63,8%, μετά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (17,9%), ακο-
λούθως ο διευθυντής σχολικής μονάδας (12,3%) και στο τέλος ο σύλλογος διδασκό-
ντων (3,4%). Εκείνο, όμως, που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ο έλεγχος ανεξαρτησίας με 
τη βαθμίδα εκπαίδευσης, έδειξε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία και ότι στη δημοτική εκ-
παίδευση είναι ο διευθυντής του σχολείου που σε σχέση με τη δευτεροβάθμια παίρνει 
περισσότερο την πρωτοβουλία για επικοινωνία των εκπαιδευτικών με το σχολικό 
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σύμβουλο (p=0,000<0,05 στους κατά Pearson χ2 ελέγχους ανεξαρτησίας και προσαρ-
μοσμένα υπόλοιπα 3,4 και 4,4>2,0 στην πρώτη και δεύτερη σειρά προτεραιότητας για 
το διευθυντή της δημοτικής εκπαίδευσης έναντι -3,4 και -4,4<-2,0 στη δευτεροβάθμια 
αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι στη δημοτική εκπαίδευση η συντριπτική πλειοψηφία των 
διευθυντών δημοτικών σχολείων είναι δάσκαλοι (p<0,05 στον κατά Pearson χ2 έλεγχο 
ανεξαρτησίας και προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύτερο του 2,0). Επίσης, στη δημο-
τική εκπαίδευση και ο Σύλλογος Διδασκόντων εμφανίζεται να έχει πιο ενεργό ρόλο 
στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους σχολικούς συμβούλους (p=0,000<0,05 
και προσαρμοσμένο υπόλοιπο=3,6>2,00 στη δημοτική εκπαίδευση έναντι -3,6<-2,0 
στη δευτεροβάθμια). Οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, ιδίως στη δημοτική εκπαί-
δευση απάντησαν πιο πολύ ότι η πρωτοβουλία για επικοινωνία εκπαιδευτικών με σχο-
λικούς συμβούλους γίνεται μέσω του συλλόγου διδασκόντων (p<0,05 κατά τους 
Pearson χ2 ελέγχους ανεξαρτησίας και προσαρμοσμένα υπόλοιπα μεγαλύτερα του 2,0). 
Το πόρισμα αυτό υποδεικνύει ότι ο υποδιευθυντής παίζει κύριο ρόλο στη λειτουργία 
του συλλόγου διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04- φυσικών επιστημών ανέ-
φεραν για την πρωτοβουλία επικοινωνίας και τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επι-
στημών (ΕΚΦΕ). Επίσης, μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναφέρθηκαν ως άλλες 
τιμές η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ίδιας ειδικότητας και οι μαθητές. 
Δηλαδή, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμφανίζεται πιο έντονα το στοιχείο της ειδι-
κότητας. Οι μαθητές, επίσης, εμφανίζονται να μπορούν να παίξουν σημαίνοντα ρόλο. 
Ο Σύλλογος Γονέων/ Γονείς αναφέρθηκε και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, περισσό-
τερο, όμως, στην πρωτοβάθμια.  

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν κατά σειρά προτεραιότητας 
σχετικά με τον τρόπο επαφής επιλέγοντας τις τιμές απευθείας ως εκπαιδευτικός, μέσω 
του διευθυντή σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σχολικού συμβούλου, ή κάτι 
άλλο προσδιορίζοντάς το. Οι διαφορές στις απαντήσεις μεταξύ δημοτικής εκπαίδευσης 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν εμφανείς. Συγκεκριμένα, στη δημοτική εκπαί-
δευση ως πρώτη προτεραιότητα δηλώθηκε πρώτα ο διευθυντής του σχολείου σε ποσο-
στό 44,9%, στη συνέχεια ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (27,42%) και σε μικρή απόσταση το 
πρόγραμμα του σχολικού συμβούλου (25,8%). Αντίθετα, στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση ως πρώτη προτεραιότητα δηλώθηκε πρώτα ο ίδιος ο εκπαιδευτικός σε ποσοστό 
(43,6%), ακολούθως το πρόγραμμα του σχολικού συμβούλου (40,1%) και στο τέλος 
και με μεγάλη διαφορά ο διευθυντής σχολικής μονάδας (11,4%). Στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, αναφέρθηκε, επίσης, ότι η επαφή με τους σχολικούς συμβούλους μπορεί 
να γίνει και στα βαθμολογικά κέντρα κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι διαφορές 
ανά βαθμίδα εκπαίδευσης επιβεβαιώθηκαν και κατά τους Pearson χ2 ελέγχους ανεξαρ-
τησίας (p=0,000<0,05). Δηλαδή, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη δημο-
τική εκπαίδευση η επαφή των εκπαιδευτικών με τους σχολικούς συμβούλους γίνεται 
περισσότερο απευθείας από τους εκπαιδευτικούς ή σύμφωνα με το πρόγραμμα των 
σχολικών συμβούλων και λιγότερο μέσω του διευθυντή σχολικής μονάδας. Οι ίδιοι, 
όμως, οι διευθυντές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έρχονται περισσότερο απευθείας 
ως πρώτη προτεραιότητα σε επαφή με τους σχολικούς συμβούλους σε σχέση με τους 
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άλλους εκπαιδευτικούς (p=0,007<0,05 κατά τον Pearson χ2 έλεγχο ανεξαρτησίας και 
προσαρμοσμένο υπόλοιπο=4,5>2,0).  

Όμως, εντός της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης προέκυψαν διαφοροποιήσεις ως προς τον 
τύπο σχολείου (p<0,05). Συγκεκριμένα, στα ολοήμερα δημοτικά έναντι των «κλασι-
κών» δημοτικών εμφανίζεται πιο ενεργός ο σχολικός σύμβουλος για την πρωτοβουλία 
στην επικοινωνία και λιγότερο ο διευθυντής του σχολείου. Αυτό μπορεί να σχετίζεται 
με το γεγονός ότι τα «κλασικά» δημοτικά σχολεία είναι σε πιο απομακρυσμένες, λιγό-
τερο αστικές περιοχές. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βρέθηκε ότι στα ΕΠΑ.Λ., αλλά 
και στα εσπερινά γυμνάσια και ΓΕ.Λ. η επαφή γίνεται λιγότερο με το πρόγραμμα του 
σχολικού συμβούλου, από ότι στα λοιπά σχολεία. Εμφανίζονται, δηλαδή, αυτού του 
τύπου τα σχολεία λιγότερα ευνοημένα. Στα πιλοτικά σχολεία και στα σχολεία Ενιαίου 
Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Ε.Α.Ε.Π.) εμφανίστηκε σε σχέση με 
τα άλλα σχολεία πιο ενεργός ο Σύλλογος Διδασκόντων για την πρωτοβουλία επικοινω-
νίας με τους σχολικούς συμβούλους. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τις κοινές, συλλο-
γικές δράσεις που ανέπτυσσαν τα συγκεκριμένα σχολεία. Οι σχολικοί σύμβουλοι αντί-
θετα εμφανίστηκαν λιγότεροι ενεργοί ως προς την πρωτοβουλία και επαφή σε αυτού 
του τύπου τα σχολεία. 

Πληθυσμιακά και γεωφυσικά χαρακτηριστικά αναδείχθηκαν ως διαφοροποιητικοί πα-
ράγοντες στην πρωτοβουλία και στον τρόπο επαφής των εκπαιδευτικών με τους σχο-
λικούς συμβούλους (p<0,05). Συγκεκριμένα, στις αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα στη 
δημοτική εκπαίδευση εμφανίζονται, όσον αφορά στην πρωτοβουλία για επικοινωνία 
των εκπαιδευτικών με τους σχολικούς συμβούλους, λιγότερο ενεργοί οι διευθυντές 
σχολείων και οι σχολικοί σύμβουλοι. Ιδίως όσον αφορά στον τρόπο επαφής, η επαφή 
στη δημοτική εκπαίδευση σύμφωνα με το πρόγραμμα σχολικού συμβούλου στις αγρο-
τικές περιοχές λαμβάνει χώρα αισθητά λιγότερο. Σε αυτές τις περιοχές είναι ο ίδιος ο 
εκπαιδευτικός που επικοινωνεί απευθείας με το σχολικό σύμβουλο. Προφανώς, η επί-
δραση των αγροτικών περιοχών είναι πιο έντονη στη δημοτική εκπαίδευση, γιατί στις 
περιοχές αυτές υπάρχουν πιο πολύ σχολεία της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση βρέθηκε ότι στις αστικές περιοχές η επικοινωνία γίνεται κυρίως 
σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολικού συμβούλου. 

Ως προς τη γεωφυσικότητα βρέθηκε ότι στις ορεινές περιοχές στην πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση οι εκπαιδευτικοί έρχονται πιο πολύ οι ίδιοι απευθείας σε επαφή με τους σχο-
λικούς συμβούλους παρά μέσω των διευθυντών τους, ενώ στη δευτεροβάθμια ισχύει 
το αντίθετο, δηλαδή, αυξάνεται η επαφή μέσω των διευθυντών σχολικών μονάδων και 
μειώνεται η επαφή μέσω του προγράμματος σχολικών συμβούλων. Επίσης, στις ορει-
νές περιοχές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο σύλλογος διδασκόντων υπερτερεί στη 
λήψη πρωτοβουλίας στην επικοινωνία εκπαιδευτικών – σχολικών συμβούλων έναντι 
των πεδινών περιοχών, δηλαδή εμφανίζεται και μια πιο συλλογική δράση. Στα νησιά 
ιδίως στον κλάδο ΠΕ70- δασκάλων οι εκπαιδευτικοί δεν παίρνουν τόσο την πρωτοβου-
λία για επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους. Στους κλάδους ΠΕ02- φιλολόγων 
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και ΠΕ06- αγγλικής στα νησιά βρέθηκε ότι υστερεί η επαφή σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σχολικών συμβούλων. 

Η σχέση εργασίας και η ηλικία των εκπαιδευτικών δρουν επίσης διαφοροποιητικά 
(p<0,05). Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι στους εκπαιδευτικούς ορισμένου χρόνου την 
πρωτοβουλία για επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους τη λαμβάνει περισσό-
τερο ο διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων και λιγότερο ο σχολικός 
σύμβουλος. Με αφορμή το συγκεκριμένο πόρισμα, μπορεί να ειπωθεί ότι τους συγκε-
κριμένους εκπαιδευτικούς, που δεν έχουν μια συγκεκριμένη θέση κάθε χρονιά ή μπορεί 
να ασκούν για πρώτη φορά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, τους παίρνουν υπό τη 
φροντίδα τους ο προϊστάμενος και οι συνάδελφοί τους στο σχολείο. Ενδιαφέρον είναι 
ότι, έτσι, αντιμετωπίζονται και οι εκπαιδευτικοί αγγλικής της πρωτοβάθμιας, δηλαδή, 
τους «αγκαλιάζει» το σώμα των δασκάλων. Παρομοίως, οι εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 
τριάντα χρόνων, που βρέθηκε ότι είναι και η ηλικιακή ομάδα όπου υπερτερούν οι εκ-
παιδευτικοί ορισμένου χρόνου (p<0,05 και προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύτερο του 
2,0), δεν έρχονται σε επαφή με τους σχολικούς συμβούλους τόσο σύμφωνα με το τυ-
πικό πρόγραμμα του σχολικού συμβούλου σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς ηλικίας 
άνω των πενήντα ετών. Δηλαδή, οι μεγαλύτερης ηλικίας φαίνονται να λειτουργούν πιο 
τυπικά. Ένα θέμα προς προβληματισμό είναι αν οι εκπαιδευτικοί ορισμένου χρόνου 
μπορούν να παρακολουθούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σε περιπτώσεις π.χ. που κα-
θυστερεί η πρόσληψή τους στη διάρκεια του διδακτικού έτους ή τοποθετούνται σε σχο-
λεία απομακρυσμένων περιοχών, που μπορεί να είναι και δύσκολα προσβάσιμες. 

Το φύλο δεν εμφανίστηκε να δρα ως διαφοροποιητικός παράγοντας για την πρωτοβου-
λία και την επαφή με τους σχολικούς συμβούλους, δηλαδή ισχύει η μηδενική υπόθεση 
περί ανεξαρτησίας (p>0,05). 

Η πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. εμφανίζεται να δρα ως διαφοροποιητικός παράγοντας 
(p<0,05). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πιστοποιημένοι στο α’ επίπεδο εκπαιδευτικοί 
κλάδου ΠΕ05- γαλλικής βρέθηκε ότι έρχονται λιγότερο σε επαφή με τους σχολικούς 
συμβούλους σύμφωνα με το πρόγραμμά τους και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ07- γερ-
μανικής περισσότερο ως εκπαιδευτικοί. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα προέκυψε 
ότι οι εκπαιδευτικοί γαλλικής υστερούν περισσότερο σε σχέση με τους άλλους κλάδους 
στη γνώση λογισμικών προγραμμάτων γραφείου (p<0,05), σύμφωνα με τις απαντήσεις 
τους ως προς τις γνώσεις τους που αποτυπώθηκαν σε κλίμακα Likert. Αυτό αποτελεί 
ένδειξη ότι οι εκπαιδευτικοί με την πιστοποίησή τους στο α’ επίπεδο γίνονται πιο ανε-
ξάρτητοι και κινούνται πιο αυτοτελώς. Οι πιστοποιημένοι στο β΄ επίπεδο εκπαιδευτικοί 
απάντησαν περισσότερο ότι την πρωτοβουλία για την επικοινωνία με τους σχολικούς 
συμβούλους την παίρνουν ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Αυτό οδηγεί 
στον προβληματισμό μήπως είναι η επιμόρφωση στο β’ επίπεδο, που έχει φέρει τους 
εκπαιδευτικούς πιο κοντά στις web 2.0 τεχνολογίες και τους έχει κάνει να έχουν μια 
πιο συνεργατική και ομαδική οπτική. Βέβαια, σε αυτό φαίνεται να επιδρά και το γεγο-
νός ότι οι δάσκαλοι είναι οι περισσότερο πιστοποιημένοι στο β ΄επίπεδο (p<0,05 και 
προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύτερο του 2,0), οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε και 
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παραπάνω, λειτουργούν περισσότερο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς των άλλων 
κλάδων μέσω του διευθυντή του σχολείου και του συλλόγου διδασκόντων.  

Περίοδος συνεργασίας με σχολικούς συμβούλους 

Όσον αφορά τα πορίσματα για την περίοδο συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών – σχο-
λικών συμβούλων, προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται πιο πολύ στην αρχή 
του διδακτικού έτους και ανά τρίμηνο/ τετράμηνο (p<0,05 και προσαρμοσμένα υπό-
λοιπα μεγαλύτερα του 2,0). Όμως, στη δημοτική εκπαίδευση η συνεργασία εκπαιδευτι-
κών – σχολικών συμβούλων προέκυψε ότι υπάρχει πιο πολύ και μάλιστα λαμβάνει 
χώρα πιο τακτικά, γεγονός που μπορεί να συνδέεται με το μεγαλύτερο αριθμό σχολικών 
συμβούλων δασκάλων και το μικρότερο αριθμό σχολείων που τους αντιστοιχεί. Εντός 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι αξιοπρόσεχτο ότι στα γυμνάσια η συνεργασία 
εμφανίζεται πιο αυξημένη στο τέλος της χρονιάς (προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύ-
τερο του 2,0), ενώ στα ΓΕ.Λ. λιγότερη (προσαρμοσμένο υπόλοιπο μικρότερο του -2,0). 
Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα ΓΕ.Λ. στο τέλος του διδακτικού έτους 
είναι επιφορτισμένα με τη διεξαγωγή των προαγωγικών, των απολυτήριων και ιδίως 
των πανελλαδικών εξετάσεων. Όσον αφορά στα ΕΠΑ.Λ., ενδιαφέρον είναι το πόρισμα 
ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ19-20 πληροφορικής έχουν πιο αυξημένη τρι/τετραμη-
νιαία συνεργασία (p<0,05 και προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύτερο του 2,0), ενώ στα 
ΓΕ.Λ. η συνεργασία καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες (p<0,05 και προσαρμοσμένο 
υπόλοιπο μεγαλύτερο του 2,0). Προφανώς, αυτό σχετίζεται με τις πιο τεχνικές γνώσεις 
πληροφορικής που διδάσκονται στα ΕΠΑ.Λ. 

Η ιδιότητα/ θέση ευθύνης του εκπαιδευτικού βρέθηκε, επίσης, ότι παίζει ρόλο στην ύ-
παρξη και τη συχνότητα συνεργασίας (p<0,05). Οι διευθυντές συνεργάζονται πιο πολύ 
και πιο τακτικά με τους σχολικούς συμβούλους, κυρίως στην αρχή και στο τέλος του 
διδακτικού έτους (προσαρμοσμένα υπόλοιπα μεγαλύτερα του 2,0), ιδίως στην πρωτο-
βάθμια, γεγονός που αποδίδεται στις οργανωτικές και απολογιστικές δραστηριότητες 
του σχολείου. Βρέθηκε, επίσης, ότι η συνεργασία των διευθυντών των σχολικών μονά-
δων με τους σχολικούς συμβούλους, εκτός από το ότι λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα 
των σχολικών συμβούλων, γίνεται και πιο πολύ ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες 
(προσαρμοσμένα υπόλοιπα μεγαλύτερα του 2,0). Στην τριμηνιαία/ τετραμηνιαία συ-
νεργασία ισχύει η υπόθεση ανεξαρτησίας σε σχέση με την ιδιότητα (p>0,05).  

Ως προς τη σχέση εργασίας, βρέθηκε ότι οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν πιο πολλή και 
πιο τακτική συνεργασία, ιδίως στην αρχή και στο τέλος του διδακτικού έτους, αλλά και 
ανάλογα με τις ανάγκες (p<0,05 και προσαρμοσμένα υπόλοιπα μεγαλύτερα του 2,0). 
Αυτό υποδεικνύει μια μεγαλύτερη οικειότητα των μονίμων με τους σχολικούς συμβού-
λους σε σχέση με τους ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικούς, που μπορεί να αργούν να 
προσληφθούν και μετακινούνται από χρονιά σε χρονιά. 

Οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 41-50 ετών βρέθηκε να συνεργάζονται πιο τακτικά με τους 
σχολικούς συμβούλους. Σημειώνεται ότι η ίδια ηλικιακή ομάδα βρέθηκε να υπερτερεί 
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στην πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. (p<0,05 και προσαρμοσμένα υπόλοιπα μεγαλύτερα του 
2,0). 

Το φύλο, αν και δεν εμφανίστηκε να δρα ως διαφοροποιητικός παράγοντας ως προς την 
ύπαρξη της συνεργασίας (ναι/όχι) (p>0,05), βρέθηκε να δρα διαφοροποιητικά ως προς 
τη συχνότητα συνεργασίας. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι οι άντρες έχουν συχνότερη συ-
νεργασία από τις γυναίκες και ειδικότερα ημερήσια/εβδομαδιαία, μηνιαία, τρι/τετρα-
μηνιαία (p<0,05 σε κάθε περίπτωση και προσαρμοσμένα υπόλοιπα μεγαλύτερα του 
2,0). Σημειώνεται, όμως, ότι είναι οι άντρες που βρέθηκαν να είναι περισσότερο πιστο-
ποιημένοι από τις γυναίκες στο α’ και στο β’ επίπεδο (p<0,05 σε κάθε επίπεδο πιστο-
ποίησης και προσαρμοσμένα υπόλοιπα μεγαλύτερα του 2,0). 

Η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. α’ και β’ επιπέδου βρέθηκε ότι ευνοεί 
την ύπαρξη συνεργασίας με τους σχολικούς συμβούλους και την πραγματοποίησή της 
σε πιο τακτική βάση καθ’όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους (p<0,05 και προσαρ-
μοσμένα υπόλοιπα μεγαλύτερα του 2,0). 

Η πραγματοποίηση και η συχνότητα συνεργασίας βρέθηκε ότι συνδέονται θετικά με τα 
μέσα επικοινωνίας, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τα δίκτυα, τις εκπαιδευτικές ιστοσελί-
δες και το υλικό που χρησιμοποιούνται κατά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους 
σχολικούς συμβούλους (p<0,05 και προσαρμοσμένα υπόλοιπα μεγαλύτερα του 2,0).  

Η αστικότητα και η γεωφυσικότητα εμφανίστηκαν ότι επηρεάζουν, επίσης, την περίοδο 
συνεργασίας (p<0,05). Συγκεκριμένα, στις αγροτικές περιοχές είναι μικρότερη η συ-
νεργασία στην αρχή της χρονιάς, αλλά και η ύπαρξη συνεργασίας ιδίως στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση (προσαρμοσμένα υπόλοιπα μικρότερα του -2,0). Στη δημοτική εκ-
παίδευση στις αστικές περιοχές παρουσιάστηκε πιο αυξημένη η συνεργασία ανάλογα 
με τις ανάγκες (προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύτερο του 2,0), σε αντίθεση με τις η-
μιαστικές περιοχές (προσαρμοσμένο υπόλοιπο μικρότερο του -2,0). Προφανώς, ο με-
γαλύτερος αριθμός σχολείων στις αστικές περιοχές εμποδίζει την πολύ συχνή συνερ-
γασία. Οι ημιαστικές περιοχές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να έχουν ομοι-
ότητες με τις αγροτικές περιοχές στη δημοτική εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
δεν υπάρχουν πολλά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές. Ως 
προς τη γεωφυσικότητα, προέκυψε ότι στις ορεινές περιοχές είναι αισθητά πιο αραιή η 
συνεργασία, αφού αυτή πραγματοποιείται πιο πολύ εξαμηνιαία σε σχέση με τις άλλες 
περιοχές (p<0,05 και προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύτερο του 2,0). Στη δημοτική 
εκπαίδευση βρέθηκε, επίσης, ότι στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές είναι πιο αυξη-
μένη η συνεργασία στο τέλος του διδακτικού έτους (p<0,05 και προσαρμοσμένα υπό-
λοιπα μεγαλύτερα του 2,0), σε αντίθεση με τις πεδινές περιοχές. Ενδιαφέρον είναι και 
το ότι οι φιλόλογοι στις ορεινές περιοχές απάντησαν πιο πολύ ότι η συνεργασία γίνεται 
ανάλογα με τις ανάγκες (p<0,05 και προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύτερο του 2,0). 
Στα νησιά βρέθηκε ότι η συνεργασία λαμβάνει χώρα λιγότερο και πιο αραιά. Επίσης, 
γίνεται πιο πολύ ανάλογα με τις ανάγκες, όπως προέκυψε από τους φιλολόγους (p<0,05 
και προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύτερο του 2,0).  
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Στην Π.Δ.Ε. Αττικής παρουσιάστηκε λιγότερη και πιο αραιή η συνεργασία, γεγονός 
που μπορεί να αποδοθεί στον ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό σχολικών μονάδων. Η συγκε-
κριμένη Π.Δ.Ε. υστερεί στη συνεργασία στην αρχή του διδακτικού έτους, υστερεί, επί-
σης, και μάλιστα είναι η μοναδική περιφέρεια που υστερεί στην τρι/τετραμηνιαία συ-
νεργασία (p<0,05 και προσαρμοσμένα υπόλοιπα μικρότερο του -2,0), ενώ φαίνεται να 
υπερτερεί στην εξαμηνιαία συνεργασία (προσαρμοσμένο υπόλοιπο μεγαλύτερο του 
2,0). Στην Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου χαρακτηριστικό είναι ότι εμφανίστηκαν πιο αυξημέ-
νες οι τιμές στη συνεργασία «μόνο κατά το τέλος του διδακτικού έτους», καθώς και 
«κατά την αρχή και στο τέλος του διδακτικού έτους μόνο» (p<0,05 και προσαρμοσμένα 
υπόλοιπα μεγαλύτερα του 2,0), δηλαδή εμφανίζεται να λαμβάνει πιο δύσκολα η συνερ-
γασία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ίσως λόγω των καιρικών συνθηκών σε 
συνδυασμό με  τις ανάγκες μετακίνησης των σχολικών συμβούλων. Γενικά, ανά Π.Δ.Ε. 
ως προς την περίοδο συνεργασίας βρέθηκε ότι υπάρχουν ποικίλες τάσεις στις διάφορες 
περιφέρειες (p<0,05) και συχνά διαφορετικές ανά επίπεδο εξέτασης (συνολικά, βαθ-
μίδα εκπαίδευσης και κλάδο), γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι δεν είναι η περι-
φέρεια ο καθ’ αυτού παράγοντας που επηρεάζει τη συνάφεια, με εξαίρεση τις Π.Δ.Ε 
Αττικής και Νοτίου Αιγαίου 

Συμπεράσματα 

Προκύπτει, λοιπόν, ότι σχέση εργασίας και ηλικία, άμεσα συνυφασμένα μεταξύ τους, 
επηρεάζουν την επικοινωνία και συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους. Εκείνο, 
όμως, που φάνηκε ότι έχει μεγάλη επίδραση στη συνεργασία των εκπαιδευτικών με 
τους σχολικούς συμβούλους είναι η πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. Τότε η συνεργασία εμφα-
νίζεται πιο συχνή και άμεσα συνδεδεμένη με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.  

Αστικότητα, γεωφυσικότητα και νησιώτικος χαρακτήρας των περιοχών επηρεάζουν, 
επίσης, τη συνεργασία και επικοινωνία με τους σχολικούς συμβούλους σε συνδυασμό 
με τον αριθμό των σχολείων και των εκπαιδευτικών που αντιστοιχούν σε κάθε σχολικό 
σύμβουλο.  

Ιδιαίτερα διακριτή είναι, όμως, η διαφορά στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας με-
ταξύ δημοτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα δημοτικά σχολεία 
οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται να δρουν πιο συνεκτικά, πιο ενιαία, ενώ στα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιο μεμονωμένα μεταξύ τους. Σε αυτόν τον τρόπο λει-
τουργίας εκτιμάται ότι συμβάλλει το γεγονός ότι στα δημοτικά σχολεία οι εκπαιδευτι-
κοί είναι κυρίως δάσκαλοι, του ίδιου, δηλαδή, κλάδου. Επίσης, οι διευθυντές των δη-
μοτικών σχολείων είναι κυρίως δάσκαλοι. Έτσι, έχουν τις ίδιες ανάγκες, παρόμοιες 
εμπειρίες, κοινά επαγγελματικά ενδιαφέροντα και στόχους, γεγονός που ευνοεί την ο-
μαδική, ενιαία λειτουργία, και ο διευθυντής γίνεται ο εκφραστής της ομάδας. Με μια 
άλλη οπτική, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι σχέσεις είναι πιο αυστηρά ιεραρχικές και 
ο διευθυντής δρα ως επικεφαλής της ιεραρχίας. Η μια ή άλλη οπτική σχετίζεται άμεσα 
με το στυλ ηγεσίας που υιοθετεί ο κάθε διευθυντής δημοτικού σχολείου. Επίσης, στο 
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας μεταξύ δημοτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
συμβάλλει και το γεγονός ότι κάθε δημοτικό σχολείο έχει ένα σχολικό σύμβουλο και 
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για τα παιδαγωγικά θέματα και για τα θέματα διδακτικής. Όλοι οι δάσκαλοι, λοιπόν, 
ενός σχολείου έχουν ένα σχολικό σύμβουλο με τον οποίον συνεργάζονται. Αντίθετα, 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για κάθε σχολείο υπάρχει ένας σχολικός σύμβουλος 
παιδαγωγικής ευθύνης, ενώ αντιστοιχούν πολλοί σχολικοί σύμβουλοι ανάλογα με τον 
κλάδο και τα διδασκόμενα μαθήματα. Γι’ αυτό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προέ-
κυψε ότι πρωτίστως ο τρόπος επαφής ενός εκπαιδευτικού με το σχολικό σύμβουλο γί-
νεται σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολικού συμβούλου, ενώ ο διευθυντής σχολείου 
επικοινωνεί απευθείας με το σχολικό σύμβουλο, προφανώς, γιατί ο διευθυντής έχει τη 
φροντίδα των παιδαγωγικών θεμάτων του σχολείου. Υπονοείται, λοιπόν, ότι ο διευθυ-
ντής σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει πιο άμεση επικοινωνία και συνεργα-
σία με το σχολικό σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης, ενώ, παράλληλα, δεν παύει να 
είναι και εκπαιδευτικός ειδικότητας που συνεργάζεται με το σχολικό σύμβουλο αντί-
στοιχου κλάδου, όπως και όλοι οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας. 

Παράλληλα, λοιπόν, με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για τη βελτίωση της επικοινωνίας 
και συνεργασίας των εκπαιδευτικών με τους σχολικούς συμβούλους χρειάζονται να 
λαμβάνονται υπόψη οργανωσιακά και θεσμικά θέματα.  
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Περίληψη  

Η έρευνα μελετά τα επίπεδα εργασιακού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης των 
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και Ζακύνθου, τους παράγο-
ντες που φορτίζουν τους εκπαιδευτικούς και τους τρόπους αντιμετώπισης που χρησι-
μοποιούν για να ανταπεξέλθουν. Στην έρευνα, η οποία είναι ποσοτική και διεξήχθη 
μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου,   συμμετείχαν 200 εκπαιδευτικοί, 133 από την Α-
θήνα και 67 από τη Ζάκυνθο. Οι εκπαιδευτικοί της Ζακύνθου εμφανίζουν ελαφρώς 
χαμηλότερα επίπεδα εργασιακού άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης από αυτούς 
της Αθήνας,  κυρίως στη διάσταση της συναισθηματικής εξουθένωσης. Ως κυριότερες 
πηγές άγχους και για τις δύο περιοχές αναδεικνύονται ο χαμηλός μισθός, η ανάγκη 
αναγνώρισης του έργου των εκπαιδευτικών, τα προβλήματα που προκύπτουν από τη 
συμπεριφορά των μαθητών και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κεντρική  
εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση. Η αναζήτηση υποστήριξης από άτομα σε θέση να 
βοηθήσουν και η κατάστρωση σχεδίου είναι οι κυριότερες στρατηγικές αντιμετώπισης 
του άγχους, που επιστρατεύουν οι εκπαιδευτικοί.  

Λέξεις-Κλειδιά: εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση, παράγοντες, μέτρα αντι-
μετώπισης 

Εισαγωγή 

Με τον όρο «εργασιακό άγχος» (occupational stress) ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (2009:14) αναφέρεται στο άγχος που βιώ-
νουν οι εργαζόμενοι όταν οι απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος υπερβαίνουν 
την ικανότητά τους να τις αντιμετωπίσουν ή ελέγξουν. Στη σύγχρονη εποχή το εργα-
σιακό άγχος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία και ασφά-
λεια των εργαζομένων, με επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική  υγεία των ατόμων 
(EU-OSHA, 2016).  Αλλά και η οικονομική ευρωστία των οργανισμών επηρεάζεται 
διότι παράγοντες όπως η παραγωγικότητα, η εργασιακή ικανοποίηση και  απόδοση 
πλήττονται όταν οι εργαζόμενοι υποφέρουν από στρες (Anastasiou & 
Papakonstantinou, 2014). Παρατεταμένο εργασιακό άγχος μπορεί να οδηγήσει στο φαι-
νόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout).  
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Ο όρος «Επαγγελματική Εξουθένωση» (burnout) αφορά στο  ψυχολογικό σύνδρομο 
που καθιστά τον εργαζόμενο μη-λειτουργικό, εξαιτίας του κορεσμού ή της εξάντλησης 
που αισθάνεται από το επάγγελμά του (Freudenberger, 1974). Στο σύνδρομο αποδίδο-
νται τρεις διαστάσεις, αυτές της  συναισθηματικής  εξουθένωσης, της αποπροσωποποί-
ησης και της μειωμένης αίσθησης προσωπικής επίτευξης (Maslach & Jackson, 1981).  

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού θεωρείται παγκοσμίως ένα από τα πλέον στρεσογόνα 
επαγγέλματα (Kourmousi & Alexopoulos, 2016) διότι εμπεριέχει στενές σχέσεις με 
άλλους ανθρώπους, απαιτεί ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και οι αποφάσεις που θα 
ληφθούν από αυτούς μπορεί να έχουν σοβαρό οικονομικό, κοινωνικό ή άλλου είδους 
αντίκτυπο στις ζωές αυτών που εμπλέκονται (Papastylianou, Kaila, & 
Polychronopoulos, 2009). 

Εργασιακό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση στην Ελλάδα 

Το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση αποτελούν αντικείμενο έρευνας 
και για τους Έλληνες επιστήμονες (Αβεντισιάν-Παγουροπούλου, Κουμπιάς, & Γιαβρί-
μης, 2002· Anastasiou & Papakonstantinou, 2014· Κάντας Α., 2001· Kalyva, 2013).  

Οι περισσότερες μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί 
εμφανίζουν εργασιακό στρες αλλά σε επίπεδα χαμηλότερα από τους συναδέλφους τους 
σε Ευρώπη και Αμερική (Kantas & Vassilaki, 2007· Papastylianou, et al., 2009). Μία 
εξήγηση για το φαινόμενο αυτό είναι ότι οι εργασιακές συνθήκες που επικρατούσαν 
στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι το 2010 που ξεκίνησε η οικονομική κρίση, ήταν δια-
φορετικές από αυτές  των άλλων κρατών, όπως για παράδειγμα η μονιμότητα των θέ-
σεων εργασίας, η έλλειψη επίσημης αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού ή οι 
λιγότερες ώρες εργασίας (Kalyva, 2013· Kantas & Vassilaki, 2007).  Στον αντίποδα της 
θεώρησης αυτής αναφέρονται η έλλειψη προοπτικής επαγγελματικής ανέλιξης, η δια-
μονή και εργασία μακριά από το μόνιμο τόπο κατοικίας, οι κακές υποδομές και κυρίως 
οι χαμηλοί μισθοί και οι συνεχείς αλλαγές εκπαιδευτικής πολιτικής (Anastasiou & 
Papakonstantinou, 2014· Kourmousi & Alexopoulos, 2016· Pomaki & 
Anagnostopoulou, 2003· Στάγια & Ιορδανίδης, 2014).  

Σε σχέση με τις συνθήκες εντός της τάξης,  βασικές αιτίες εργασιακού άγχους και ε-
παγγελματικής εξουθένωσης αποτελούν  η κακή συμπεριφορά των μαθητών, η αδια-
φορία και οι κακές επιδόσεις τους (Antoniou, Polychroni, & Vlachakis, 2006) όπως και  
ο φόρτος εργασίας,  το πλήθος των μαθητών στις τάξεις (Μούζουρα, 2005) και  η έλ-
λειψη χρόνου για την ολοκλήρωση των διδακτικών απαιτήσεων (Pomaki & 
Anagnostopoulou, 2003).  Περαιτέρω, η ανάγκη κάλυψης του υποχρεωτικού ωραρίου 
με διάφορους τρόπους - τοποθέτηση σε πολλά σχολεία, μαθήματα β’ ανάθεσης, διδα-
σκαλία μαθημάτων εκτός ειδικότητας,  ανάθεση project  κ.ά, αλλά και  η έλλειψη συ-
νεχούς επιμόρφωσης και οι ανεπαρκείς γνώσεις διαχείρισης κρίσεων αποτελούν στρε-
σογόνους παράγοντες για τους Έλληνες εκπαιδευτικούς (Στάγια & Ιορδανίδης, 2014). 
Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με την προσωπικότητα του καθενός, τις συνθήκες 
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της ζωής αλλά και την απουσία κοινωνικής στήριξης συντελούν στην ανάπτυξη του 
εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης των Ελλήνων εκπαιδευτι-
κών. 

Ελάχιστες έρευνες συγκρίνουν το εργασιακό άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση 
των εκπαιδευτικών των αστικών κέντρων με αυτών της περιφέρειας (Πισάνου, 2017). 
Η Μούζουρα (2005) που μελέτησε το άγχος και την επαγγελματική εξουθένωση των 
εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε αστικά, ημιαστικά και αγροτικά περι-
βάλλοντα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί των αγροτικών περιοχών εμ-
φανίζουν υψηλότερα επίπεδα προσωπικής εκπλήρωσης ενώ οι εκπαιδευτικοί της πόλης 
εντονότερη αποπροσωποποίηση. 

Επιπτώσεις εργασιακού άγχους 

Οι επιπτώσεις του εργασιακού άγχους είναι πολυποίκιλες και επηρεάζουν τη σωματική 
και ψυχική υγεία, τη συμπεριφορά και την κοινωνικότητα του ατόμου (Betoret, 2006· 
Kyriacou & Sutcliffe, 1978) ενώ παρατεταμένο εργασιακό άγχος μπορεί ενίοτε να ο-
δηγήσει στην επαγγελματική εξουθένωση. 

Το εργασιακό άγχος συσχετίζεται αρνητικά με την επαγγελματική ικανοποίηση και α-
ποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών και αντανακλάται στη συμπεριφορά τους, την 
εμπλοκή με τη διδασκαλία και εν τέλει στην ποιότητα του διδακτικού και υποστηρικτι-
κού έργου που προσφέρουν (Abel & Sewell, 1999· Boyle, et al., 1995).  

Η φθίνουσα σωματική και ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών επηρεάζει όλο το  σχολικό 
σύστημα, αποτελεί δε κοινωνικό πρόβλημα διότι αυξάνει τις δαπάνες ιατροφαρμακευ-
τικής περίθαλψης και επομένως το κόστος στα εθνικά συστήματα υγείας (Στάγια & 
Ιορδανίδης, 2014). 

Στρατηγικές αντιμετώπισης άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης 

Σύμφωνα με το αλληλεπιδραστικό μοντέλο του άγχους και της αντιμετώπισής του των 
Lazarus και Folkman (1984), το στρες είναι αμφίδρομη διαδικασία και εμπεριέχει τη 
δημιουργία στρεσογόνων παραγόντων από το περιβάλλον και την αντίδραση του ατό-
μου στους παράγοντες αυτούς. Το πώς οι άνθρωποι αντιδρούν σε αυτό που θεωρούν 
απειλή έχει επιπτώσεις σε ψυχολογικό και σωματικό επίπεδο (Griffith, Steptoe, & 
Cropley, 1999) και εξαρτάται από την προσωπικότητά τους, τις συνθήκες που αντιμε-
τωπίζουν, την κοινωνική υποστήριξη που απολαμβάνουν και κυρίως την αποτίμησή 
τους για τη σημασία του συγκεκριμένου συναισθηματικά φορτισμένου επεισοδίου 
(Skinner, 2006). Σύμφωνα με τους  Carver, Scheier  και Weintraub (1989), η αντιμε-
τώπιση (coping) είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που σχετίζεται με  πλήθος μεταβλη-
τών. Οι τρόποι επιλογής διαχείρισης του κάθε επεισοδίου συναισθηματικής φόρτισης 
μπορούν να ενταχθούν σε δύο γενικές κατηγορίες αντιδράσεων: α) αυτές που βοηθούν 
στην προσαρμογή του ατόμου στο πρόβλημα και οδηγούν στη θετική επίλυση του 
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(adaptive responses) και β) στις δυσλειτουργικές (maladaptive responses),  που δυσκο-
λεύουν την προσαρμογή, δεν συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος και ενίοτε 
εντείνουν το άγχος (Carver et al., 1989). 

Σκοπός της  έρευνας 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι α) το εργασιακό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση α-
ποτελούν σημαντικά προβλήματα,  που επηρεάζουν  τη σωματική και ψυχική υγεία των 
εκπαιδευτικών  αλλά και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα, β) το γεγονός ότι τα 
αποτελέσματα των  διεθνών  ερευνών δεν είναι αντιπροσωπευτικά της Ελληνικής πραγ-
ματικότητας, γ) το μικρό σχετικά αριθμό ερευνών που αφορούν αποκλειστικά στη Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση και δ) την έλλειψη συγκριτικών μελετών για το άγχος  των 
εκπαιδευτικών του κέντρου και της περιφέρειας, πραγματοποιήσαμε έρευνα που σκοπό 
είχε τη  σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που 
υπηρετούν στις  Διευθύνσεις Α’ Αθήνας και Ζακύνθου, προκειμένου να διαπιστωθεί  
αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο περιοχές,  σε σχέση με τα επίπεδα εργασιακού 
άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης που εμφανίζουν,  τους παράγοντες που τους 
επηρεάζουν και τους τρόπους που χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν το άγχος.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε ο ποσοτικός δειγματοληπτικός σχεδιασμός 
βολικού δείγματος, χωρίς πιθανότητα,  με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου, το 
οποίο διαμοιράστηκε με δύο τρόπους: δια ζώσης από την ερευνήτρια και ηλεκτρονικά, 
το διάστημα Μάρτιος-Απρίλιος 2017. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 200 πλήρως συμπλη-
ρωμένα ερωτηματολόγια (133 έντυπα και 67 ηλεκτρονικά), 133 από την Αθήνα και 67 
από τη Ζάκυνθο, από καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων. Το 31,5% (63 άτομα) των 
συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν άνδρες και το 68,5% (137 άτομα) γυναίκες. Από 
αυτούς, το 92,5% (185 άτομα) είναι μόνιμα διορισμένοι και το 7,5% (15) αναπληρωτές, 
12 εκ των οποίων υπηρετούν στη Ζάκυνθο.  Το 41,5% (83 άτομα) των εκπαιδευτικών 
έχουν πάνω από 21 έτη υπηρεσίας, το 44,5%  (89 άτομα) υπηρετεί από 11-20 έτη ενώ 
μόνο το 14% (28 άτομα) έχουν 1-10 έτη προϋπηρεσίας. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια. Η ε-
σωτερική συνέπεια αυτού (alpha coefficient) υπολογίστηκε στο 0,919. Το ερωτηματο-
λόγιο αριθμεί 100 ερωτήματα κλειστού τύπου και είναι χωρισμένο σε πέντε μέρη: α) 
Δημογραφικά στοιχεία β) Ερωτηματολόγιο υγείας και ευεξίας γ) Κλίμακα μέτρησης 
επαγγελματικής εξουθένωσης των Maslach και  Jackson (1986) δ) Πηγές συναισθημα-
τικής φόρτισης ε) Τρόποι αντιμετώπισης συναισθηματικής φόρτισης. Για τις  απαντή-
σεις χρησιμοποιήθηκαν συνεχείς κλίμακες μέτρησης τύπου Likert, πέντε ή έξι βαθμών, 
με εξαίρεση τα δημογραφικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ονομαστικές ή διατακτι-
κές κλίμακες. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 
24.0. Για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική 
και σε δεύτερη φάση η επαγωγική ανάλυση για τον έλεγχο υποθέσεων όπου 
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χρησιμοποιήθηκαν τα μη παραμετρικά κριτήρια των Mann Whitney U και Kruskall 
Wallis H, τα οποία επιλέχθηκαν επειδή πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
τη χρήση τους (Laerd statistics, 2013). Συγκεκριμένα  α) τα δείγματα είναι  ανεξάρτητα 
και αμοιβαίως αποκλειόμενα β) η κατανομή του δείγματος είναι μη-κανονική γ) η ανε-
ξάρτητη μεταβλητή της περιοχής είναι κατηγορική και έχει δύο -οπότε χρησιμοποιή-
θηκε το κριτήριο Mann Whitney U-  ή πάνω από δύο- οπότε χρησιμοποιήθηκε το κρι-
τήριο Kruskall Wallis H-   επίπεδα ελέγχου δ) οι εξαρτημένες μεταβλητές  είναι ποσο-
τικές (Laerd statistics, 2013).   

Συμπεράσματα της έρευνας 

Μετά την επεξεργασία των δεδομένων καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα: 

 Σε ότι αφορά στα δημογραφικά στοιχεία υπάρχει μια άνιση κατανομή του δείγματος 
σε σχέση με το φύλο (68,5% γυναίκες έναντι 31,5% των ανδρών) που συνάδει με  τις 
ισχύουσες θεωρίες για  τη θηλυκοποίηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Το 72% 
του δείγματος είναι πάνω από 46 ετών και αυτό  εξηγείται από το γεγονός ότι ο τελευ-
ταίος διαγωνισμός πρόσληψης μονίμων εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε το 2008 ενώ 
το 41,5% (83 άτομα) του δείγματος υπηρετεί στην εκπαίδευση περισσότερο από 21 
έτη.  

Τα επίπεδα άγχους των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης  μελέτης είναι αυξημένα σε 
σχέση με  έρευνες των περασμένων δεκαετιών στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας πιο σύγ-
χρονες μελέτες (Kourmousi & Alexopoulos, 2016). Οι συμμετέχοντες εμφανίζουν μέ-
τρια επίπεδα άγχους και επαγγελματικής εξουθένωσης, τα οποία είναι ελαφρά πιο αυ-
ξημένα στην περιοχή της Αθήνας. Η διάσταση της συναισθηματικής εξάντλησης κυ-
μαίνεται σε μέτρια επίπεδα αλλά  εμφανίζει στατιστική σημαντικότητα σε σχέση με 
την περιοχή, ιδιαίτερα στις παραμέτρους της εργασιακής και ψυχολογικής πίεσης, που 
στην Αθήνα είναι εντονότερες.   

 

Γράφημα 1: Γραφική αναπαράσταση των Μ.Ο. των διαστάσεων της επαγγελματικής ε-
ξουθένωσης ανά περιοχή, σε κλίμακα από 1-6. 

Η περιοχή της Ζακύνθου, λοιπόν, επιβεβαιώνει την  άποψη ότι στους εκπαιδευτικούς 
της περιφέρειας παρουσιάζεται λιγότερο  άγχος από αυτούς των αστικών κέντρων 
(Abel & Sewell, 1999). Το γεγονός αυτό μπορεί να  συνδέεται τόσο με τα πολιτικά, 
οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και που στην πόλη 
είναι πιο ορατά,  όσο και την κατάσταση στα σχολεία. Βεβαίως, σε αυτό το σημείο 
πρέπει να τονίσουμε τους περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη έρευνα και που 

1272

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



οφείλονται στο γεγονός ότι το δείγμα είναι βολικό και χωρίς πιθανότητα, οπότε τα α-
ποτελέσματα μπορούν να γενικευτούν μόνο σε πληθυσμούς που έχουν τα ίδια χαρα-
κτηριστικά με αυτά του παρόντος δείγματος, όπως και στο ότι σε κάποιες περιπτώσεις 
το δείγμα είναι σχετικά μικρό. 

Διαφοροποίηση ανάμεσα στα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης και αυτά των ερευ-
νών παγκοσμίως παρουσιάζεται στα επίπεδα συναισθηματικής φόρτισης σε σχέση με 
την ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και την οικογενειακή κατάσταση των καθηγητών. 
Στην Ελλάδα οι καθηγητές μέσης ηλικίας, με 11-20 έτη υπηρεσίας εμφανίζουν μεγα-
λύτερο άγχος από τους νεότερους ή/και νεοδιόριστους καθηγητές, σε αντίθεση με το 
εξωτερικό ενώ η οικογενειακή κατάσταση, λίγο φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα άγ-
χους. Ιδιαίτερες διαφορές δεν παρουσιάζονται ανάμεσα στις δύο περιοχές. 

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί θεωρούν ως πρωταρχική πηγή συναισθηματικής φόρτισης 
το χαμηλό μισθό και  προβληματίζονται  για την  έλλειψη κύρους του επαγγέλματος, 
την απουσία αναγνώρισης του έργου τους, τις λίγες ευκαιρίες ανέλιξης. Η εκπαιδευτική 
πολιτική αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα εργασιακού στρες  αλλά και οι συνθήκες που 
αντιμετωπίζουν εντός της τάξης.  

Η ανασφάλεια του επαγγέλματος, που εμφανίστηκε ως παράγοντας εργασιακού άγχους 
στους Έλληνες εκπαιδευτικούς σχετικά πρόσφατα,  λαμβάνει διάσταση στην παρούσα 
μελέτη, ιδιαίτερα όταν τον συνδυάσουμε με άλλες στρεσογόνες πηγές, που άπτονται 
άμεσα της εκπαιδευτικής διοίκησης και πολιτικής, όπως είναι οι συχνές αλλαγές της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, το αμφιλεγόμενο εργασιακό καθεστώς, η τοποθέτηση σε σχο-
λεία μακριά από τη μόνιμη κατοικία, η έγκαιρη τοποθέτηση σε σχολεία, η έλλειψη 
λόγου των εκπαιδευτικών σε αποφάσεις που τους αφορούν. Αυτό είναι πιο εμφανές 
στη Ζάκυνθο, όπου στο δείγμα υπάρχει αυξημένος, σε σχέση με την Αθήνα, αριθμός 
αναπληρωτών και εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί μακριά από  το μόνιμο τόπο δια-
μονής τους. Γι’ αυτούς η επαγγελματική ανασφάλεια είναι πιο έντονη και συνδέεται με 
το ότι δεν γνωρίζουν αν θα εργάζονται ξανά την επόμενη σχολική χρονιά, πού θα το-
ποθετηθούν, αν θα μετατεθούν και, βεβαίως, αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι-
κονομικά στις ανάγκες τους. 

Για να αντιμετωπίσουν το εργασιακό άγχος οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν κυρίως 
στρατηγικές κοινωνικής στήριξης και ενεργητικές τακτικές. Καταστρώνουν σχέδιο και 
αναζητούν βοήθεια από τους συναδέλφους τους, άτομα που θεωρούν ότι μπορούν να 
βοηθήσουν, το Δ/ντή του σχολείου. 

Εν τέλει, οι εκπαιδευτικοί των δύο περιοχών που συμμετείχαν στην έρευνα παρουσία-
σαν, σε γενικές γραμμές, κοινά στοιχεία στην εξέταση των επιπέδων άγχους και επαγ-
γελματικής εξουθένωσης που εμφανίζουν όπως και στους παράγοντες  που προκαλούν 
στρες και τα μέτρα αντιμετώπισης που χρησιμοποιούν για να το αντιμετωπίσουν. Οι 
μικρές διαφορές που εμφανίζονται, αποδίδονται στο διαφορετικό τρόπο ζωής και ορ-
γάνωσης της κοινωνίας αλλά και στις συνθήκες που δημιουργεί η κεντρική 
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εκπαιδευτική πολιτική και διοίκηση. Άλλωστε, οι πραγματικές αλλαγές στην εκπαί-
δευση - που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση του σχολείου και του έργου του εκπαι-
δευτικού αλλά και στην καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και που  μπορούν να 
οδηγήσουν σε μείωση του εργασιακού  άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης - 
πρέπει να ξεκινήσουν από το ίδιο το Κράτος.  
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Η διαχείριση του χρόνου των προϊσταμένων δημόσιων Νηπιαγωγείων της περι-
φερειακής ενότητας Πιερίας και η σχέση της με την αποτελεσματικότητά τους 

και την επαγγελματική τους ικανοποίηση 
 

Εγγονίδου Αικατερίνη, MEd, std089813@ac.eap.gr 
Δρ. Χαλκιώτης Δημήτριος, Σύμβ. Β΄ ΙΕΠ/ΥΠΠΕΘ, Σύμβ.-Καθηγ. ΕΑΠ,  
(επιβλέπων καθηγητής της παρούσας εργασίας), dhalkiotis@gmail.com 

 
Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των προϊσταμένων 
Νηπιαγωγείων αναφορικά με τη διαχείριση και κατανομή του εργασιακού τους χρόνου 
στα ποικίλα διοικητικά και διδακτικά τους καθήκοντα, αλλά και η ανάδειξη παραμέ-
τρων που συνδέονται με την αποτελεσματικότητά τους και την επαγγελματική τους 
ικανοποίηση. Η συγκέντρωση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός 
πρωτοκόλλου ημιδομημένης συνέντευξης στο πλαίσιο της ποιοτικής προσέγγισης, ενώ 
στο πλαίσιο της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης, διανεμήθηκε σε μικρό αριθμό προϊ-
σταμένων έντυπο ερωτηματολόγιο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν προϊστάμενοι 
δημόσιων Νηπιαγωγείων της Πιερίας. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι οι προϊστά-
μενοι Νηπιαγωγείων, αισθάνονται πίεση χρόνου στην εργασία τους, γεγονός που απορ-
ρέει από τα μικτά εργασιακά τους καθήκοντα, αλλά και από αστάθμητες παραμέτρους 
όπως οι παρεμβολές. Το ημερολόγιο και η λίστα ενεργειών αποτελούν τις συχνότερα 
χρησιμοποιούμενες τεχνικές, καθώς ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους. Οι προϊ-
στάμενοι εισπράττουν ικανοποίηση από την επαφή τους με τα παιδιά, διαπίστωση που 
επιβεβαιώνει την προτίμησή τους για τη διδασκαλία έναντι της άσκησης διοίκησης. 
Λέξεις-Κλειδιά: προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων, εργασιακός χρόνος, ικανοποίηση. 

Διαχείριση εργασιακού χρόνου, αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση στη διοί-
κηση σχολικών μονάδων 

Η αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού χρόνου (δηλαδή η υιοθέτηση και η α-
ξιοποίηση ενεργειών, τεχνικών και μεθόδων που λειτουργούν καταλυτικά στην αποτε-
λεσματική χρήση του χρόνου) από τον διευθυντή μιας σχολικής μονάδας, υπογραμμί-
ζεται ως παράμετρος-κλειδί στην επίτευξη της σχολικής αποτελεσματικότητας, αλλά 
και της επαγγελματικής ικανοποίησής του ως εκπαιδευτικού και στελέχους ταυτόχρονα 
(Everard & Morris, 1999. Χαλκιώτης, 2008). 

Ο καθορισμός προτεραιοτήτων, η στοχοθεσία, ο βραχυχρόνιος και μακροχρόνιος προ-
γραμματισμός, η οργάνωση και ο έλεγχος του χρόνου, οι στάσεις των διευθυντών ανα-
φορικά με το χρόνο, συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του (Britton & 
Tesser, 1991. Robertson, 2006. Macan, 1994. Everard & Morris, 1999. Claessens, 
2004).Οι πολυχρονιστές διευθυντές, δηλαδή όσοι διαχειρίζονται παράλληλα ποικίλες 
υπηρεσιακές εργασίες και αξιοποιούν κατάλληλα το συγκείμενο του σχολείου τους 
(συναδέλφους, γονείς, τοπική κοινωνία), αντιμετωπίζουν καλύτερα τις παρεμβολές 
(π.χ. έκτακτες επισκέψεις εν ώρα διδασκαλίας, τηλεφωνήματα, επείγουσα αναζήτηση 
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στοιχείων κ.α.) και αναμένεται να επιτύχουν στο χειρισμό καταστάσεων που χαρακτη-
ρίζονται από αβεβαιότητα και πίεση. Αντίθετα, οι μονοχρονιστές διευθυντές, δηλαδή 
όσοι εκτελούν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα μεμονωμένα και συγκεντρωτικά, δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία στο λεπτομερή σχεδιασμό και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμά-
των (Kaufman-Scarborough & Lindquist, 1999. Κουάλη, 2012). 

Το πλαίσιο άσκησης καθηκόντων των προϊσταμένων δημόσιων Νηπιαγωγείων 
στην Ελλάδα 

Ο συγκεντρωτισμός που διαπερνά το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, περιορίζει ση-
μαντικά την άσκηση εκπαιδευτικής ηγεσίας και στο χώρο της προσχολικής αγωγής, 
εφόσον οι στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση (Αργυρο-
πούλου, 2007. Θεοχαρίδη & Χριστόπουλος, 2012). Ο ρόλος των προϊσταμένων των 
δημόσιων Νηπιαγωγείων παραμένει κυρίως διεκπεραιωτικός, αφήνοντάς τους μικρά 
περιθώρια αυτονομίας (Everard & Morris, 1999. Κουτούζης, 2008). Οι κεντρικά ειλημ-
μένες αποφάσεις και η εκτεταμένη πολυνομία περιορίζουν την ευελιξία και την προ-
σαρμοστικότητα των Νηπιαγωγείων στις ανάγκες και δυνατότητες της εκάστοτε αν-
θρωπογεωγραφίας που τα περιβάλλει (Κατσαρός, 2008. Μαυρογιώργος, 2008. Λυμπέ-
ρης, 2012). 

Ταυτότητα και μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση της σημασίας που αποδίδουν οι 
προϊστάμενοι δημόσιων ελληνικών Νηπιαγωγείων της περιφερειακής ενότητας Πιε-
ρίας στη διάσταση του χρόνου κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς επίσης 
και στην καταγραφή των τεχνικών διαχείρισης του εργασιακού τους χρόνου. Επιπρό-
σθετα, επιδιώχθηκε η ανίχνευση πιθανών τύπων-προφίλ προϊσταμένων Νηπιαγωγείων 
βάσει του κριτηρίου της διαχείρισης και κατανομής του εργασιακού τους χρόνου και 
της ενδεχόμενης συσχέτισής τους με την αποτελεσματικότητα και την επαγγελματική 
τους ικανοποίηση, με παράλληλη συνεκτίμηση των δημογραφικών τους στοιχείων (π.χ. 
ηλικία, φύλο, σπουδές, έτη προϋπηρεσίας κ.α.). 

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευ-
νών (Κασουλίδης & Πασιαρδής, 2005. Αργυροπούλου, 2011. Θεοχαρίδη &  Χριστό-
πουλος, 2012. Κουάλη, 2012. Argyropoulou, 2013), τέθηκαν ερευνητικά ερωτήματα 
που αναφέρονται στη σημασία που αποδίδουν οι προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων του δείγ-
ματος στη διάσταση του χρόνου κατά την άσκηση των διοικητικών και διδακτικών τους 
καθηκόντων, στην κατανομή του εργασιακού τους χρόνου μεταξύ των διαφόρων επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων τους, στις τεχνικές και στις μεθόδους που χρησιμοποιούν 
για τη διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου και στους παράγοντες που την επηρεά-
ζουν, στην ανεύρεση πιθανής σχέσης μεταξύ χρησιμοποιούμενων τεχνικών διαχείρισης 
εργασιακού χρόνου από τους προϊσταμένους Νηπιαγωγείων και της αποτελεσματικό-
τητας και επαγγελματικής τους ικανοποίησης, στον πιθανό εντοπισμό προφίλ 
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προϊσταμένων Νηπιαγωγείων με κριτήριο τη διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου 
και τέλος στην αποτύπωση πιθανών βελτιωτικών προτάσεων στην κατεύθυνση της κα-
ταλληλότερης διαχείρισης του εργασιακού χρόνου από προϊσταμένους των ελληνικών 
δημόσιων Νηπιαγωγείων. 

Αναγκαιότητα και πρωτοτυπία 

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαφάνηκε ότι η μελέτη της διοίκη-
σης των Νηπιαγωγείων στην Ελλάδα παραμένει ακόμη σε πρώιμο στάδιο, καθώς ελά-
χιστες είναι οι έρευνες οι οποίες πραγματεύτηκαν τη διαχείριση και κατανομή του ερ-
γασιακού χρόνου των προϊσταμένων δημόσιων Νηπιαγωγείων (Αργυροπούλου, 2011. 

Θεοχαρίδη & Χριστόπουλος, 2012. Argyropoulou, 2013). Επιπρόσθετα, βάσει σχετικής 
υπουργικής απόφασης (130272/Δ1/2016, Φ.Ε.Κ. 2670/ 26-8-2016, τ.Β΄, Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου) το σχολικό έτος 2016-2017, ε-
πήλθαν αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, αλλά και στο διδακτικό 
ωράριο των προϊσταμένων των Νηπιαγωγείων, καθώς για πρώτη φορά προβλέφθηκε η 
μείωσή του, με σκοπό την αποφόρτιση των στελεχών κατά την άσκηση του διοικητικού 
τους έργου. Η πρακτική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας δημιουργεί ερωτήματα 
σχετικά με το εάν και κατά πόσο οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν παραμέτρους που σχε-
τίζονται με τη διαχείριση και κατανομή του εργασιακού χρόνου των προϊσταμένων 
Νηπιαγωγείων. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι στόχοι της έρευνας, τα αντίστοιχα ερωτήματα και οι ισχύουσες αντικειμενικές συν-
θήκες, έθεσαν τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση της περιγραφικής δειγματοληπτικής 
μεθόδου. Ειδικότερα, πρόκειται για μελέτη περίπτωσης που προσεγγίζεται ποιοτικά, 
μέθοδος την οποία υποδεικνύει η επιδίωξη της σε βάθος και λεπτομερούς διερεύνησης 
του φαινομένου της διαχείρισης του χρόνου στη διοίκηση Νηπιαγωγείων. Για τη συλ-
λογή των πρωτογενών ποιοτικών δεδομένων            αξιοποιήθηκε η ημιδομημένη 
συνέντευξη η οποία παρείχε στους ερευνητές τη δυνατότητα ευελιξίας και δυναμικής 
αλληλεπίδρασης με τους ερωτηθέντες (Creswell, 2011). Συμπληρωματικά, πραγματο-
ποιήθηκε συλλογή πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων αξιοποιώντας ως μέσο το γρα-
πτό ερωτηματολόγιο. 

Ερευνητικά εργαλεία 

Προκειμένου να επιτευχθεί η προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων κατά το βέλ-
τιστο δυνατό τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη τη μεθοδολογική προσέγγιση προγενέστε-
ρων σχετικών ερευνών (Κουάλη, 2012. Argyropoulou, 2013), δημιουργήθηκε ως ερευ-
νητικό εργαλείο της ημιδομημένης συνέντευξης, ένα πρωτόκολλο συνέντευξης, στο 
οποίο συμπεριλήφθησαν βασικές κατευθύνσεις για την εξέλιξη της διαδικασίας 
(Creswell, 2011). Για τη διαμόρφωση του οδηγού συνέντευξης, έγινε προσπάθεια αντι-
στοίχησης του κάθε ερευνητικού ερωτήματος με έναν μικρό αριθμό ανοιχτών ερωτή-
σεων που ανιχνεύουν παραμέτρους του συγκεκριμένου υποθέματος. 
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Ομοίως, για τις ανάγκες της ποσοτικής προσέγγισης, δημιουργήθηκε ένα γραπτό ερω-
τηματολόγιο, λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους στόχους της παρούσας έρευνας και 
συμβουλευόμενοι ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν σε παρόμοιες μεγαλύτερης 
κλίμακας έρευνες (Κουάλη, 2012).  

Πληθυσμός και δείγμα 

Τον πληθυσμό δειγματοληψίας της έρευνας αποτέλεσαν προϊστάμενοι δημόσιων Νη-
πιαγωγείων της περιφερειακής ενότητας Πιερίας. Αξιοποιώντας τη σκόπιμη δειγματο-
ληψία, μέσω της οποίας επιτεύχθηκε η συγκέντρωση της απαιτούμενης ετερογένειας 
του δημογραφικού φορτίου των αποκρινόμενων, το δείγμα της ποιοτικής προσέγγισης 
αποτέλεσαν δώδεκα προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων και το δείγμα της ποσοτικής προσέγ-
γισης είκοσι δύο προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων της Πιερίας.  

Αποτελέσματα της έρευνας 
 
Έπειτα από συνδυαστική μελέτη των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων διαπιστώ-
θηκε σύγκλιση μεταξύ των αντίστοιχων ευρημάτων, βασικά σημεία των οποίων ακο-
λουθούν. 

Οι συμμετέχοντες προϊστάμενοι στην πλειοψηφία τους τόνισαν ότι ο χρόνος που προ-
βλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την ενασχόλησή τους με τα διοικητικά τους καθήκο-
ντα, δεν επαρκεί, καθώς οι γραφειοκρατικές απαιτήσεις είναι πολλές και σύνθετες και 
πολύ συχνά αναγκάζονται να παραμένουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου μετά από τη 
λήξη του εργασιακού τους ωραρίου ή να διεκπεραιώνουν μέρος των διοικητικών τους 
αρμοδιοτήτων από το σπίτι τους.  

Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων φάνηκε ότι οι προϊστάμενοι θέτουν τη διδασκα-
λία ως πρωταρχικό μέλημά τους και αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού 
χρόνου τους σε αυτή, ακολουθώντας τη σχετική νομοθεσία. Το αποτέλεσμα αυτό δεν 
συμφωνεί με σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές (Martin & Willower, 1981. Kmetz & 
Willower, 1982. Gaziel, 1995. Smith & Holdaway, 1995. Rosenblatt & Somech, 1998. 

Κασουλίδης & Πασιαρδής, 2005) στις οποίες τονίζεται ότι τα διοικητικά καθήκοντα 
των διευθυντών σχολείων καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του εργασιακού τους 
χρόνου. Η προκύπτουσα διάσταση απόψεων ενδεχομένως να μπορεί να ερμηνευθεί είτε 
δια μέσου της ανελαστικότητας που διακατέχει το ωρολόγιο πρόγραμμα του ελληνικού 
Νηπιαγωγείου όπου απουσιάζουν παράμετροι όπως το «διδακτικό κενό» των νηπιαγω-
γών, είτε μέσω του ζήλου των τελευταίων να προσφέρουν όσα περισσότερα μπορούν 
στους μαθητές τους. 

Ο εργασιακός χρόνος επηρεάζει σημαντικά την προσωπική ζωή των προϊσταμένων και 
την κάλυψη των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, αποτέλεσμα το οποίο διαφέρει από 
το εύρημα της Argyropoulou (2013), η οποία κατέληξε στην έρευνά της στο ότι ο χρό-
νος δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τις προσωπικές υποχρεώσεις των προϊσταμένων Νηπιαγω-
γείων. Το γεγονός ότι κατά το σχολικό έτος 2016-2017, εφαρμόστηκε το νέο ωρολόγιο 
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πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, ίσως να ερμηνεύει αυτή τη διάσταση των ευρημάτων, 
αν ληφθεί υπόψη το ότι στο σύνολό τους οι προϊστάμενοι του δείγματος της παρούσας 
έρευνας τόνισαν την ουσιαστική επιμήκυνση του εργασιακού τους ωραρίου.  

Επιπρόσθετα, στο πεδίο των διοικητικών αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων, τον περισ-
σότερο χρόνο τους απορροφά η διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η τήρηση 
πρωτοκόλλου και η αρχειοθέτηση, ενώ έπονται η αναζήτηση χρήσιμης εκπαιδευτικής 
νομοθεσίας και οι τηλεφωνικές ή δια ζώσης επαφές, ενέργειες οι οποίες σύμφωνα με 
τη βιβλιογραφία συνθέτουν ένα μονοχρονιστικό προφίλ προϊσταμένων (Britton & Tes-
ser, 1991). 

Οι προϊστάμενοι ανέφεραν ότι η τήρηση ημερήσιας λίστας δραστηριοτήτων και ημε-
ρολογίου λειτουργεί καταλυτικά στην αποτελεσματική διαχείριση του εργασιακού τους 
χρόνου, καθώς λειτουργεί ως ένα είδος βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού, εύρημα 
το οποίο συγκλίνει με τις αναφορές της Macan (1994). Ένας μικρός αριθμός αποκρι-
νόμενων δήλωσαν ότι τηρούν εβδομαδιαία λίστα ενεργειών, η οποία είναι περισσότερο 
ευέλικτη γιατί περιλαμβάνει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη διαχείριση της ανα-
βλητικότητας, προβάλλοντας ένα περισσότερο πολυχρονιστικό στιλ διοίκησης 
(Kaufman-Scarborough & Lindquist, 1999).  

Η άσκηση κατανεμημένης ηγεσίας και η ανάθεση διοικητικών εργασιών στους συνα-
δέλφους τους, αποτελεί τεχνική την οποία εφαρμόζουν αρκετοί από τους συμμετέχο-
ντες προκειμένου να διαχειριστούν τον εργασιακό τους χρόνο, αποτέλεσμα που συμ-
φωνεί με τις προτάσεις της Rodd (2006). Από τις απαντήσεις των προϊσταμένων επιβε-
βαιώνονται τα όσα αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία (Λυμπέρης, 2012) για το 
συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς τονίζουν 
ότι η διαχείριση του εργασιακού τους χρόνου εξαρτάται πρωτίστως από το ισχύον ω-
ρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Νηπιαγωγείου, όπως αυτό καταρτίστηκε από το 
Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Άλλες παράμετροι στις οποίες ανα-
φέρθηκαν οι αποκρινόμενοι είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους (γνώσεις, δεξιό-
τητες, πρότερη εμπειρία), οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους και οι ποικίλες 
παρεμβολές (π.χ. τηλεφωνήματα, έκτακτες επισκέψεις), εύρημα το οποίο συμφωνεί με 
ευρήματα παρόμοιων μελετών (Kaufman-Scarborough & Lindquist, 1999). 

Στην πλειοψηφία τους οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η διττή εργασιακή τους διάσταση 
ως νηπιαγωγοί και προϊστάμενοι ταυτόχρονα, λειτουργεί ανασταλτικά στην απερίσπα-
στη άσκηση των μεικτών καθηκόντων τους. Ωστόσο, ανέφεραν ότι παρά την ασάφεια 
με την οποία προσδιορίζονται τα επαγγελματικά τους καθήκοντα από τα ισχύοντα νο-
μοθετήματα (π.χ. προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους) και 
την πίεση χρόνου που βιώνουν καθημερινά στην εργασία τους, εισπράττουν απεριόρι-
στη ικανοποίηση από την επαφή τους με τα παιδιά, γεγονός που εξισορροπεί τη συχνή 
απροθυμία τους για την άσκηση διοίκησης. Τα ευρήματα αυτά εναρμονίζονται με α-
ντίστοιχα παρόμοιων διεθνών και ελληνικών ερευνών (Thompson, McNamara & 
Hoyle, 1997. Hujala & Eskelinen, 2013. Αργυροπούλου, 2011. Argyropoulou, 2013). 
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Από τη στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων, δεν προέκυψαν σημαίνου-
σες διαφοροποιήσεις των απαντήσεων των ερωτηθέντων βάσει των δημογραφικών χα-
ρακτηριστικών τους. Εντοπίστηκαν κυρίως δύο προφίλ προϊσταμένων με κριτήριο τη 
διαχείριση και κατανομή του εργασιακού τους χρόνου. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες 
περιέγραψαν την προτίμησή τους να διεκπεραιώνουν ατομικά μία υπηρεσιακή δραστη-
ριότητα σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο, προκειμένου να αφοσιώνονται σε αυτή, να 
λειτουργούν απερίσπαστοι και να αποφεύγουν λάθη και παρανοήσεις, επιλογές που 
τους κατατάσσουν στην ομάδα των συγκεντρωτικών μονοχρονιστών προϊσταμένων 
(Κουάλη, 2012). Ορισμένοι από τους αποκρινόμενους ανέφεραν ότι προκειμένου να 
καταφέρουν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις ποικίλες παρεμβολές, καταφεύ-
γουν στην ανάθεση αρμοδιοτήτων στους συναδέλφους τους, προτίμηση που ίσως να 
συνδέεται με το προφίλ των αποκεντρωτικών πολυχρονιστών (Κουάλη, 2012).  

Οι προτάσεις των προϊσταμένων συγκλίνουν στην άμεση αναθεώρηση του ισχύοντος 
εργασιακού τους ωραρίου, στη σαφέστερη οριοθέτηση των καθηκόντων τους, στη μεί-
ωση του διδακτικού ωραρίου των στελεχών που ασκούν διοίκηση ή εναλλακτικά στη 
θεσμοθέτηση γραμματειακής υποστήριξης ή βοηθών νηπιαγωγού, (Hujala & Es-
kelinen, 2013), στη σύσταση πολυδύναμων Νηπιαγωγείων, καθώς και στη συστημα-
τική σχετική επιμόρφωση (Claessens, 2004. Grissom,  Loeb & Master, 2013). 
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Η ευελιξία των σχολικών μονάδων και ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευ-
τικών,  στην εισαγωγή και εφαρμογή αλλαγών και καινοτομιών 

Παπαγεωργίου Καλλιόπη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, kalpapageorgiou@gmail.com 

Περίληψη 

Η σημερινή πραγματικότητα συνοδεύεται από πλήθος εξελίξεων σε όλους τους τομείς, 
με το σχολείο, ως σημαντικός τομέας του κοινωνικού συστήματος, να γίνεται  καθημε-
ρινός αποδέκτης αυτών των εξελίξεων. Από το 1990 και μετά το σύγχρονο ανταγωνι-
στικό περιβάλλον, επέβαλε ως βασικό αίτημα τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και 
την εισαγωγή και εφαρμογή αλλαγών/καινοτομιών στο ελληνικό σχολείο. Στην πα-
ρούσα εργασία επιχειρείται να παρουσιαστεί η ευελιξία των σχολικών μονάδων, όσον 
αφορά στην εισαγωγή και εφαρμογή της αλλαγής/καινοτομίας στο πλαίσιο του ελλη-
νικού εκπαιδευτικού συστήματος και να παρατεθούν σχετικά παραδείγματα αφού ανα-
λυθούν οι όροι «εκπαιδευτική μεταρρύθμιση» «εκπαιδευτική αλλαγή» και «καινοτο-
μία». Επίσης, η εργασία πραγματεύεται τη σχέση των αλλαγών αυτών με την κεντρικά 
καθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η σημα-
ντικότητα  του ρόλου του διευθυντή και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στην 
εισαγωγή και εφαρμογή αλλαγών/καινοτομιών στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. 

Λέξεις-Kλειδιά: Εκπαιδευτικοί οργανισμοί, σχολική μονάδα, αλλαγή/καινοτομία  

Εισαγωγή  

Η πραγματικότητα του 21ου αιώνα, με βασικά στοιχεία  την παγκοσμιοποίηση, τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών, τον τρόπο παραγωγής, προσέγγισης και παροχής της 
γνώσης (Χατζηγεωργίου, 1998), χαρακτηρίζεται από αλλαγές σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας (Πασιαρδής, 2004) τοποθετώντας την αλλαγή ως τη  νέα 
σταθερά (Anderson, 1998). Άρα, το να είναι σε θέση οι οργανισμοί, μέσα από το μετα-
σχηματισμό των προτύπων συμπεριφοράς των ατόμων που τους αποτελούν, να διοι-
κούνται αποτελεσματικά, διαχειριζόμενοι τις συνεχόμενες αλλαγές, αποτελεί βασική 
προυπόθεση για την ανάπτυξή τους (Everard, Morris & Wilson, 2004).  

Στο πλαίσιο αυτής της πραγματικότητας, θα ήταν αδύνατο να μην επηρεαστούν και οι 
εκπαιδευτικοί οργανισμοί, επιζητώντας ένα σχολείο ευέλικτο και ευπροσάρμοστο. 
Γι΄αυτό πρέπει να είναι σε θέση να εισάγουν και να διαχειρίζονται τις αλλαγές/καινο-
τομίες που σχετίζονται με την αναβάθμιση της ποιότητας  της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης και αποτελούν ουσιαστική προϋπόθεση για την άσκηση επιτυχημένης ηγεσίας και 
εκπαιδευτικής διοίκησης. 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της αποτελεσματικής εισαγωγής και δια-
χείρισης της αλλαγής/καινοτομίας που απασχολεί ιδιαίτερα τη Διοίκηση της Εκπαίδευ-
σης, σχετικά με: 
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1. Την Οργάνωση των εκπαιδευτικών αλλαγών ή καινοτομιών από τη σχολική μονάδα 
στο πλαίσιο της σχετικής της αυτονομίας μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Παρατίθενται παραδείγματα . 

2. Την σχέση των αλλαγών/καινοτομιών αυτών με την κεντρικά καθορισμένη εκπαιδευ-
τική πολιτική. 

3. Το ρόλο των εκπαιδευτικών και του διευθυντή, στην εισαγωγή, τη διαχείριση και τε-
λική υιοθέτηση αυτών των αλλαγών – καινοτομιών. 

Ορισμοί εννοιών 

Προτού ορίσουμε τι σημαίνει εκπαιδευτική αλλαγή, σκόπιμο θα ήταν να την διακρί-
νουμε από τους όρους εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και καινοτομία. Η εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση αφορά σε καθολική αλλαγή και αντικατάσταση του υπάρχοντος εκπαιδευ-
τικού συστήματος. Αποτελεί θεσμοθετημένη αλλαγή  εκπαιδευτικής πολιτικής με κα-
θορισμένους  στόχους, και συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Εκπαιδευτική αλλαγή 

Κάθε εκπαιδευτικός μετασχηματισμός ο οποίος είτε θεσμοθετείται με ρυθμίσεις μικρό-
τερης εμβέλειας, όπως υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα κτλ. είτε επέρχε-
ται απλά, χωρίς απαραίτητα να θεσμοθετηθεί, χαρακτηρίζεται ως εκπαιδευτική αλλαγή 
(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Ο Fullan (1991) υποστηρίζει ότι η διαδικασία αλλαγής 
συντελείται σε τρεις διαδοχικές φάσεις: μύηση, εφαρμογή και θεσμοθέτηση. 

 Η εκπαιδευτική αλλαγή πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες οργανωτικές και διοικη-
τικές πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος και δεν το αφορά συνολικά. Οι εκπαιδευ-
τικές αλλαγές μπορούν να προκύψουν είτε από τα κεντρικά όργανα (Υπουργείο Παι-
δείας) είτε από τους τοπικούς φορείς, όπως ο δήμος ,είτε από την ίδια τη σχολική μο-
νάδα και τους εκπαιδευτικούς αυτής. Η εκπαιδευτική αλλαγή αποτελεί, λοιπόν, ένα 
μέρος  της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Καινοτομία 

Η  έννοια της καινοτομίας βρίσκεται πολύ κοντά εννοιολογικά στην εκπαιδευτική αλ-
λαγή, τόσο που πολλές φορές ταυτίζεται μ’ αυτήν. Πολλοί ειδικοί διακρίνουν τις έν-
νοιες αλλαγή - καινοτομία υποστηρίζοντας ότι, η αλλαγή είναι ευρύτερος όρος και α-
ποτελεί μια δυναμική διαδικασία ανάπτυξης και μετασχηματισμού μιας υπάρχουσας 
κατάστασης (Morrison, 1998), χωρίς να προκαθορίζονται θετικά ή αρνητικά αποτελέ-
σματα και μπορεί να είναι, καθολική ή μερική,  εθελοντική ή επιβαλλόμενη, εκούσια-
προγραμματισμένη ή ακούσια, εσωτερική ή εξωτερική, απειλητική ή μη. (Ιορδανίδης, 
2006). 

Η καινοτομία θεωρείται μια από τις έννοιες που εμπεριέχεται στην αλλαγή, και συνδέ-
εται με την έννοια του καινούριου (Παπακωνσταντίνου, 2005). Είναι μια νέα ιδέα, σκό-
πιμα σχεδιασμένη, ώστε να οδηγήσει στη βελτίωση των επιθυμητών στόχων (Πασιαρ-
δής, 2008). Η καινοτομία είναι μια συνολική δράση, όχι κατ΄ ανάγκη 
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θεσμοθετημένη,  που αφορά σε πρωτοποριακές ιδέες. Αυτό που τη διαφοροποιεί από 
την εκπαιδευτική αλλαγή είναι ότι η καινοτομία προϋποθέτει τη δημιουργία και υλο-
ποίηση πρωτότυπων - νέων ιδεών και προτάσεων ενώ στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
αλλαγής  μπορεί να εφαρμοστούν ιδέες για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας που 
έχουν δοκιμαστεί και σε άλλες. 

Σχολική μονάδα και εφαρμογή αλλαγών/καινοτομιών στο πλαίσιο του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήματος 

Η μέχρι τώρα θεωρία στον τομέα των εκπαιδευτικών αλλαγών υποστηρίζει ότι, ένα 
σχολείο αλλάζει, όταν αναγνωρίζεται ως  ανοικτό κοινωνικό σύστημα (Πασιαρδής 
2008), που οδηγείται στην αλλαγή  μέσα από τις θεωρίες της συστημικής προσέγγισης 
και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Everard & Morris, 1999; Κονιδάρη 2006). Κατά 
συνέπεια, πραγματική αλλαγή, στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού συστήματος,  μπορεί 
να υπάρξει μέσα από τη συστημική θεώρηση, μέσω σχεδιασμών και αποφάσεων σε 
ενδοσχολικό επίπεδο (Fink & Stoll, 1998), με έμφαση στο ρόλο της ηγεσίας και του 
εκπαιδευτικού (Senge et al.,  2000). 

Ο νόμος  Ν.3848/2010 που αφορά στη διοίκηση της εκπαίδευσης, αποδεικνύει  την 
συγκεντρωτική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, με το υπουργείο, να 
ασκεί τον κεντρικό έλεγχο. Παρόλα αυτά παρατηρείται, μικρή αποφόρτιση του ρόλου 
του Υπουργείου από τα περιφερειακά όργανα διοίκησης σε θέματα του ετήσιου προ-
γραμματισμού δράσης της σχολικής μονάδας ή την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ-
γου, αλλά η εκπαιδευτική πολιτική εξακολουθεί να χαράσσεται από το Υπουργείο. 
«Την ιδιαιτερότητα κάθε συγκεκριμένου σχολείου διαμορφώνουν κατ’ αρχήν παράγο-
ντες πλαισίου, όπως είναι τα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της τοπικής 
κοινωνίας, η σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων, το επαγγελματικό προφίλ του διευ-
θυντή, η κοινωνική προέλευση των μαθητών και οι σχολικές τους επιδόσεις» (Παπα-
ναούμ, 2000)  

Άρα  η εκπαιδευτική μονάδα, τείνει να διαμορφώνει και να ασκεί εκπαιδευτική πολι-
τική που εστιάζει όχι τόσο σε οργανωτικά σχήματα (επιτροπές κτλ.), αλλά σε θέματα 
που αφορούν στην συνεργασία, στη συλλογικότητα, στην έρευνα και δράση αυτής 
(Μαυρογιώργος, 2008). Έχει, λοιπόν, τη δυνατότητα να προβεί σε αλλαγές/καινοτομίες 
εφαρμόζοντας μια «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
πολιτικής που ασκείται κεντρικά (Μαυρογιώργος, 2008) και χωρίς να έρχεται, σε σύ-
γκρουση με αυτή. 

Παραδείγματα εκπαιδευτικών αλλαγών/καινοτομιών 

Με τον όρο καινοτομία εννοούμε μία ενέργεια που χαρακτηρίζεται από νεωτερισμό, 
μεταρρύθμιση και πρωτοπορία, επομένως η εκπαιδευτική καινοτομία αφορά νέες, πρω-
τοποριακές εκπαιδευτικές απόψεις και ενέργειες.  

1287

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες αφορούν οργανωτικά και διοικητικά θέματα της σχολι-
κής μονάδας, το αναλυτικό πρόγραμμα, την οργάνωση της διδασκαλίας. Απορρέουν 
από τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου και υλοποιούνται από τους διευθυντές και 
εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου. Διακρίνονται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές. 
Οι υποχρεωτικές, επιβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας και  ακολουθούνται από 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έντυπο υλικό, δραστηριότητες και οδηγίες. Οι προαι-
ρετικές βασίζονται στον εθελοντισμό στην πρωτοβουλία και τις πρωτοποριακές ιδέες 
διευθυντών και εκπαιδευτικών, αναπτύσσονται και υλοποιούνται από αυτούς. Οι πα-
ράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επιτυχία της εκπαιδευτικής καινοτομίας είναι 
το είδος της καινοτομίας, το ηγετικό στιλ του διευθυντή της σχολικής μονάδας, η ενη-
μέρωση και η επιμόρφωση των εμπλεκομένων,  η καθοδήγηση και  υποστήριξη  αρμό-
διων φορέων, το γενικότερο κλίμα του σχολείου και η υλικοτεχνική υποδομή αυτού 
(Καβούρη, 1999). 

Προαιρετικές εκπαιδευτικές καινοτομίες είναι τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικά, που είναι θε-
σμοθετημένα από το Υπουργείο Παιδείας. Οργανώνονται και υλοποιούνται με πρωτο-
βουλία εκπαιδευτικών και μαθητών υπό την καθοδήγηση των Υπεύθυνων των προ-
γραμμάτων αυτών, τους οποίους επιλέγει και τοποθετεί στην αντίστοιχη θέση,  το Υ-
πουργείο Παιδείας. Ασχολούνται με θέματα-προβλήματα της σύγχρονης ζωής και ά-
πτονται των αναγκών των μαθητών. 

Μια άλλη εκπαιδευτική καινοτομία, είναι η περιγραφική αξιολόγηση η οποία μπορεί 
να εφαρμοστεί ταυτόχρονα με την αριθμητική, δίνοντας τόσο στους γονείς-κηδεμόνες 
όσο και στους μαθητές, περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν στις ικανότητες, τα ι-
διαίτερα χαρακτηριστικά, τις συγκεκριμένες δυσκολίες του κάθε μαθητή, ώστε να υ-
πάρξει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση της προσωπικότητάς του. 

Επίσης, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς-Μαθηματικών, Καλλιτεχνικών, κ.τ.λ- ανοίγει 
νέους ορίζοντες στους μαθητές αλλά και στο σύγχρονο σχολείο με τις διαφοροποιημέ-
νες ανάγκες. Ας μην ξεχνάμε ότι το σχολείο συνδέεται με την συνεχώς μεταβαλλόμενη 
κοινωνία - αποτέλεσμα των  ραγδαίων τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και 
επιστημονικών αλλαγών - αποκτώντας κυρίαρχο ρόλο, από εκπαιδευτικής και παιδα-
γωγικής πλευράς, στην προετοιμασία των αυριανών πολιτών-εργαζομένων (Ξηροτύρη-
Κουφίδου,2000). 

Μια επιπλέον καινοτομία αφορά στην εισαγωγή της σταδιακής Συγγραφής Κειμένου 
στο πλαίσιο της παραγωγής γραπτού λόγου (Παπανικόλα, 2010) με στόχο να επιφέρει 
καλύτερα αποτελέσματα (Πασιαρδής, 2008),  στον τομέα αυτόν, μέσα από μια κυκλική 
διαδικασία που περιλαμβάνει: προσχέδιο, πρώτο κείμενο, επανεξέταση και στη συνέ-
χεια επιμέλεια, έκδοση και κοινοποίηση κειμένου (Μέσσιου, 2003).  Ακόμη, μια και-
νοτομία θα μπορούσε να αφορά την οργάνωση του πλαισίου της τάξης με αλλαγή της 
διαμόρφωσής της, για την επίτευξη κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος. 

1288

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Τα προαναφερθέντα, μας οδηγούν να συμπεράνουμε ότι η διαδικασία, τα μέσα και τα 
θετικά αποτελέσματα των προαιρετικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται από 
τις σχολικές μονάδες, δύνανται να «αποτελέσουν δοκιμασμένα και ανθεκτικά θεμέλια 
μεταρρυθμιστικής πολιτικής για την εκπαίδευση. Πέρα από τις εκπαιδευτικές αλλαγές 
που ξεκινούν από τα πάνω (top-down) υπάρχουν και οι εκπαιδευτικές αλλαγές που ξε-
κινούν από τα κάτω (bottom-up).» (Μπαγάκης, 2000). 

Σχέση αλλαγών/καινοτομιών με την κεντρικά καθορισμένη πολιτική 

Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια στα συγκεντρωτικά συστήματα ,η κεντρική 
εξουσία παραχωρεί -στο πλαίσιο παροχής μιας σχετικής αυτονομίας στις σχολικές μο-
νάδες- ένα μικρό μέρος του αναλυτικού προγράμματος, όπου διευθυντής και εκπαιδευ-
τικοί έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν και να εφαρμόσουν καινοτομίες στο σχολείο 
τους. 

Στο πλαίσιο αυτό το κάθε σχολείο έχει τη δυνατότητα να θέσει στόχους προσαρμοσμέ-
νους στις ιδιαιτερότητές του, σχετικά με θέματα περιβάλλοντος, διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης, υγείας, κ.α. Επίσης παραχωρούνται στη σχολική μονάδα «προγράμματα- 
πλαίσια» μέσα στα οποία μπορεί να εξειδικεύσει τους στόχους της και να καθορίσει 
τον προσανατολισμό της. 

Μολονότι το σύστημα αναφοράς για την ελληνική σχολική εκπαίδευση δεν είναι η 
σχολική μονάδα, αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα, με τις αποφάσεις να  λαμβάνονται 
από τα ανώτερα επίπεδα διοίκησης της εκπαίδευσης, με τρόπο δεσμευτικό για τις σχο-
λικές μονάδες, υπάρχουν περιθώρια άσκησης «εσωτερικής» πολιτικής αυτής.  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί στο πλαίσιο μιας συγκεντρωτικής πο-
λιτικής, δίνοντας όμως τη δυνατότητα αυτονομίας στις εκπαιδευτικές μονάδες να α-
σκήσουν μια αποκεντρωμένη «εσωτερική» εκπαιδευτική πολιτική η οποία  εκφρά-
στηκε με τους νόμους 1566/1985, 2817/2000 και 2986/2002, σε διάφορα θέματα που 
αφορούν στη διοίκηση της σχολικής μονάδας, το αναλυτικό πρόγραμμα,  και την ορ-
γάνωση της διδασκαλίας. 

Ο ρόλος του διευθυντή και των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας στην ει-
σαγωγή, διαχείριση και τελική υιοθέτηση αλλαγών/καινοτομιών 

Η όποια αλλαγή πρέπει να έχει όραμα, λαμβάνοντας υπόψη το παρελθόν, το παρόν και 
το προσδοκόμενο μέλλον (Στυλιανίδης, 2008). Να διακρίνεται για το δημοκρατικό της 
σχεδιασμό, την αξιοποίηση και ανάπτυξη  της ετοιμότητας και ικανότητας για αλλαγή, 
τη διασφάλιση ευέλικτης δομής και επαρκών πόρων, την παροχή κινήτρων, την πλήρη 
αξιοποίηση της τεχνολογίας. Επίσης, να διακατέχεται από μια κουλτούρα με βασικά 
στοιχεία τη συλλογικότητα, τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη, και το διάλογο με 
προσεγγίσεις που επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις στο σχεδιασμό και τη στήριξη των 
αλλαγών (Everard & Morris, 1999; Πασιαρδής, 2008). Ας εξετάσουμε λοιπόν το ρόλο 
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του διευθυντή και των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας απέναντι στην αλ-
λαγή/καινοτομία. 

Παρουσίαση καινοτομίας προς εφαρμογή 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες του περιβάλλοντος, εισάγουν  αλλαγές με τέτοιο τρόπο που αυτές αποτελούν 
τη νέα σταθερά, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην κοινωνία. Η εκπαιδευτική αλλαγή - 
καινοτομία αποτελεί πάντα ένα ζήτημα - στόχο στην Ελλάδα, κυρίως σε ότι αφορά το 
σχολείο. 

 Παρακάτω θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας σχετικά με την αλλαγή σε επίπεδο της 
σχολικής τάξης, θεωρώντας ότι εκεί είναι ο τόπος που θα κριθεί αν μια μεταβολή των 
συνθηκών αποτελεί ή όχι αλλαγή. Θα προσεγγίσουμε την αλλαγή με συστημικό τρόπο 
συνδέοντας το σχολείο ως οργανισμό με τον εκπαιδευτικό ως φορέα της της αλλαγής. 

Θεωρούμε ότι η σχέση με το χώρο είναι πολύ σημαντική στη μαθησιακή διαδικασία, 
καθώς ο χώρος αποτελεί το υλικό πλαίσιο για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα 
οδηγήσουν σε γενικότερες αλλαγές. Είναι επίσης, πολύ σημαντικό ο μηχανισμός της 
αλλαγής να λειτουργεί ταυτόχρονα σε οργανωτικό και ατομικό επίπεδο ώστε να μπορεί 
να συνδέει  την έρευνα, την επιμόρφωση και τις πειραματικές παρεμβάσεις στο εκπαι-
δευτικό περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, σε σχολική μονάδα σχολική μονάδα ενός περιφερειακού 12/θλεσιου 
σχολείου θα αποπειραθεί  να εισαχθεί ως αλλαγή/καινοτομία η ύπαρξη ενός χώρου στη 
σχολική αίθουσα, ειδικά διαμορφωμένου, στρωμένο με κάποιο χαλί και μαξιλάρια ώ-
στε να μπορεί να λειτουργήσει ως γωνιά φιλαναγνωσίας αλλά και ως χώρος ελεύθερης 
ώρας και συζήτησης- στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης- μια φορά την εβδομάδα, σχε-
τικά με θέμα που κάθε φορά απασχολεί τους μαθητές. 

Ο ρόλος του διευθυντή 

Είναι γνωστό ότι η αλλαγή είναι μια διαδικασία με  απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκη-
σης, η οποία για να υλοποιηθεί χρειάζεται το ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποι απο-
τελούν την  κινητήρια δύναμη της αλλαγής της οποίας η επιτυχία εξαρτάται από τις 
σκέψεις, τους στόχους και τις δράσεις των ανθρώπων (Evans, 2001). 

Τα σχολεία, ως ένα κομμάτι της κοινωνίας, λειτουργούν ιδανικά στηριζόμενα από το 
περιβάλλον, λειτουργώντας μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών ομάδων. Κατά  
τους Everard & Morris, (1999) «ένα «καλό» σχολείο δίνει βάρος στη διαβούλευση, στην 
ομαδική εργασία και στη συμμετοχή, αλλά ο σημαντικότερος παράγων της επιτυχίας του 
στην αλλαγή είναι η ηγεσία».  

Ένα σχολείο, για να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να «οδηγείται» από έναν ηγέτη 
με ξεχωριστά ατομικά χαρακτηριστικά αλλά και σημαντικά υπηρεσιακά και επαγγελ-
ματικά στοιχεία που θα καταφέρει να δέσει μεθοδικά έμψυχο και άψυχο υλικό με 

1290

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



σκοπό την επίτευξη των στόχων της σχολικής του μονάδας. Παράγοντες που συντελούν 
στην αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής/καινοτομίας είναι η ακριβής οριοθέτηση 
των στόχων, η μετατροπή των ιδεών μας σε πράξη η θεώρηση της προτεινόμενης αλ-
λαγής από διαφορετικές πλευρές και ο σωστός σχεδιασμός της. Οι επιτυχημένοι οργα-
νισμοί δαπανούν εννέα μονάδες χρόνου στο να σχεδιάσουν σχεδιασμό και να οργανώ-
σουν την αλλαγή και μόνο μία για την εφαρμογή της (Everard & Morris, 1999). 

Επιζητούμε έναν διευθυντή που δεν θα είναι προσκολλημένος στην παράδοση, που θα 
σέβεται την εμπειρία και θα μπορεί να σχεδιάσει με τρόπο ευέλικτο και θα είναι σε 
θέση να εξηγήσει με σαφήνεια τη διαδικασία εφαρμογής της αλλαγής εμπλέκοντας με 
τον κατάλληλο τρόπο και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του. Που θα μπορέσει να 
πείσει τους εκπαιδευτικούς για την αξία της αλλαγής, θα τους εμπνεύσει να την ορα-
ματιστούν και να κατανοήσουν τα οφέλη της στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
του σχολείου τους, των μαθητών αλλά και των ίδιων, αναφέροντας τους στόχους, το 
χρονοδιάγραμμα, τα μέσα, και τις αρμοδιότητες του καθενός (Αθανασούλα- Ρέππα, 
2008). Θα τους κινητοποιήσει ζητώντας τις απόψεις και τις προτάσεις τους και θα είναι 
σε συνεχή διάλογο μαζί τους. Θα κάνει το όραμα του και δικό τους  ενεργοποιώντας 
τους, κάνοντάς τους να νιώθουν ότι επενδύει στις ικανότητες τους και ότι οι προτάσεις 
τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη (Everard & Morriς, 1999).   

Για να μειωθούν οι πιθανότητες αποτυχίας εφαρμογής της καινοτομίας που θέλουμε να 
εφαρμόσουμε, ο διευθυντής και εμείς που την προτείνουμε και θέλουμε να την εφαρ-
μόσουμε, οφείλουν να διαγνώσουν τους ευνοϊκούς παράγοντες, τους παράγοντες επιρ-
ροής και τους παράγοντες αντίστασης. Ο διευθυντής οφείλει ως ηγέτης να διαγνώσει 
και να κατανοήσει ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις που αντιστέκονται ή πιθανά θα αντι-
σταθούν στην αλλαγή. Θα πρέπει, λοιπόν, να ακολουθηθεί μια στρατηγική που θα πε-
ριλαμβάνει στοιχεία συμμετοχικότητας, ορθολογισμού, συνεργασίας και συνεχόμενης 
αξιολόγησης της πορείας και των αναγκών της σχολικής μονάδας, που θα εξηγεί την 
ανάγκη να εισαχθεί η καινοτομία σε αυτή (Κωνσταντίνου, 2005). 

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι η σημαντική διαφορά ανάμεσα στον ηγέτη και το διεκ-
περαιωτή διευθυντή σχολείου, είναι το όραμα που έχει, το πώς θα το μοιραστεί με τους 
συνεργάτες του και η προσπάθεια να το υλοποιήσει, συντονίζοντάς τους. Η πραγμά-
τωσή του, στηρίζεται στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων ώστε να συνεργάζεται, 
να καθοδηγεί και να προσαρμόζει το σχολείο στις  νέες συνθήκες που θα επικρατήσουν 
με την εφαρμογή αλλαγών/καινοτομιών.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Σημαντικό, όπως προαναφέρθηκε, είναι να οργανωθεί μια στρατηγική για την εισα-
γωγή της καινοτομίας αλλά και την αντιμετώπιση των πιθανών δικαιολογημένων αντι-
δράσεων που θα προκύψουν. Γι΄ αυτό τόσο ο διευθυντής όσο και ο εκπαιδευτικός/κοι  
που εμπλέκονται, πρέπει να μπορούν να πείσουν το σύνολο του συλλόγου διδασκόντων 
ότι η καινοτομία είναι υπόθεση όλων και προς όφελος όλων, χωρίς να μπαίνει στο πε-
ριθώριο κάποιος που δεν θέλει ή δεν πείθεται για τους στόχους αυτής.  
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Είναι κατανοητό να υπάρχουν αντιδράσεις απέναντι στο καινούριο-νεωτεριστικό το 
οποίο κρύβει αβεβαιότητα και «ρίσκο» να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα για τα 
ίδια τα άτομα που εμπλέκονται αλλά και για τη σχολική μονάδα. Γι΄ αυτό και είναι 
σημαντικό ο εκπαιδευτικός να κατανοήσει ότι η αλλαγή θα είναι ωφέλιμη για τον ίδιο 
και ως άνθρωπο αλλά και ως επαγγελματία. Αυτό μπορεί να γίνει και με τη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα, ώστε να υπάρχει και κατάλληλη 
θεωρητική προετοιμασία και ενημέρωση. 

Για κάποιους ανθρώπους, η αλλαγή συνδέεται με αποσυντονισμό μιας σταθερά δομη-
μένης κατάστασης υπό την επήρεια μιας αίσθησης απειλής. Τα  τελευταία  χρόνια οι 
σχολικές μονάδες και οι δάσκαλοι καλούνται να υλοποιήσουν εκπαιδευτικές αλλαγές 
και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις μιας νέας εποχής που έχει θέσει στόχο ένα σχο-
λείο «ανοιχτό» προς την κοινωνία και πιο αποτελεσματικό, ώστε οι μαθητές – μελλο-
ντικοί εργαζόμενοι, να ενταχθούν επιτυχώς στα συνεχώς εξελισσόμενα δεδομένα της 
αγοράς εργασίας. Μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες, ο ρόλος του δασκάλου αναπρο-
σαρμόζεται με αποτέλεσμα συσσώρευση άγχους, κόπωση, ακόμη και δυσφορία των 
εκπαιδευτικών. Νέες προσεγγίσεις ευνοούν κάποιους εκπαιδευτικούς και επηρεάζουν 
αρνητικά άλλους, επιδρούν στις σχέσεις, αμφισβητούν υπάρχοντες τρόπους εργασίας, 
και απαιτούν άλλες δεξιότητες, απειλούν συμφέροντα και προκαλούν τις υπάρχουσες 
ιδεολογίες. Η ανασφάλεια των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ικανότητές τους στις νέες 
απαιτήσεις, ο φόβος για το καινούριο/άγνωστο, η αλλαγή συνθηκών και συνηθειών, η 
απώλεια,  η ανακατανομή ευθύνης (Μπάκας, 2009), αποτελούν ανασταλτικούς παρά-
γοντες για την αποδοχή της αλλαγής. Όλα αυτά, λοιπόν, οδηγούν στην αντιμετώπιση 
της αλλαγής/καινοτομίας ως απειλή για το εκπαιδευτικό προσωπικό, άποψη που υπο-
στηρίζει και ο Ματσαγγούρας (2002) «Το άτομο αναπτύσσει μηχανισμούς και τείνει 
να αντιστέκεται στην αλλαγή».  

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι σχολικές μονάδες να δυσκολεύονται να ανταποκρι-
θούν στις νέες απαιτήσεις, επειδή αυτές  θεωρούνται ως επιπρόσθετες δραστηριότητες. 
Έτσι η καινοτομία θεωρείται μέσα από ένα πρίσμα παραδοσιακών δομών, αποτέλεσμα 
της θεώρησης της αλλαγής ως ξεχωριστού φαινομένου και όχι ως μιας φυσικής κοινω-
νικής διεργασίας.   

Συμπέρασμα 

Η σημερινή εποχή των συνεχόμενων εξελίξεων, απαιτεί ενεργοποίηση των σχολικών 
μονάδων. Απαιτεί συγκεκριμένα, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και σύγχρο-
νες αντιλήψεις διοίκησης με έμφαση στην αλλαγή/ καινοτομία. 

Για να μπορέσει λοιπόν το σχολείο να ανταποκριθεί και να είναι αποτελεσματικό, επι-
βάλλεται διευθυντές και εκπαιδευτικοί πέρα από το οριοθετημένο έργο τους, να ανα-
λάβουν την ευθύνη καινοτομιών μέσα από  προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Είναι αυτά που ανταποκρίνονται στις  σύγχρονες απαιτήσεις και προσφέρουν γνώση 
και ποιότητα με την εφαρμογή στοιχείων καινοτομίας, λειτουργώντας έτσι καταλυτικά 
για ευρύτερες αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.  

1292

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Βιβλιογραφία 
 

Anderson, W. (1998). The Changing Nature of Global Change. In Hicks, D. & Slaugh-
ter, R. (eds), World Year Book of Education. London: Kogan Page. 
Αθανασούλα-Ρέππα Α. (2008). Λήψη Αποφάσεων στο Χώρο της Εκπαίδευσης. Στο: 
Αθανασούλα-Ρέππα Α., Δακοπούλου Α., Κουτούζης Μ., Μαυρογιώργος Γ., Χαλκιώ-
της Δ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Τόμος Α΄, Εκπαιδευτική Διοίκηση & Πολι-
τική. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Everard K. B. & Morris G. (1999). Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Διοίκηση, μετάφραση: 
Κίκιζας Δ., σελ. 89. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Everard, K.B., Morris, G., & Wilson, I. (2004). Effective School Management (4th ed.).  
London: Chapman Pu. 

Fink, D., & Stoll, L. (1998). Education change: Easier change than done. In A. Har-
greaves, A. Leiberman, M. Fullan, & D. Hopkins (eds), International Handbook of Ed-
ucation Change (pp. 297-321). London: Kluwer Academic  Publishers. 

Fullan, M. (1991). The new meaning of education change. London: Cassell. 

Ιορδανίδης, Γ. (2006). Διεύθυνση σχολείου και διαχείριση αλλαγής. Στο: Γ. Μπαγάκης 
(επιμ.), Μεταίχμιο.  

Καβούρη, Π. (1999). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών/ντριών στις δι-
δακτικές και οργανωτικές καινοτομίες του σχολείου τους. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τεύχος 
106, σελ. 91-100 

Κονιδάρη, Β. (2006). Διαχείριση ποιότητας σχολικών μονάδων μέσω της μετατροπής 
του σχολείου σε οργανισμό μάθησης. Στο: Γ. Μπαγάκης (Επιμ.), Εκπαιδευτικές αλλα-
γές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείο (σελ. 39-47). Αθήνα: Μεταίχμιο.     
  

Κωνσταντίνου, Α. (2005). Πώς θα διευθύνεις αποτελεσματικά το σχολείο σου. Λευκω-
σία: Καντζηλάρης. 

Κωτσίκης, Β. (1993). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Έλλην 

Ματσαγγούρας, Η.(2002).Η προσωπική θεωρία των Ελλήνων δασκάλων. Οι απόψεις 
τους για τις επιδιώξεις του σχολείου. Στο: Α. Παπάς, Α. Τσιπλητάρης, Ν. Πετρουλάκης, 
Κ. Χάρης, Σ. Νικόδημος & Ν. Ζούκης (επιμ.) Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Ελληνικής Παι-
δαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας(σελ.325-346). Αθήνα: Εκδόσεις Ατραπός. 

Mαυρογιώργος, Γ. (2008). Η Εκπαιδευτική μονάδα ως φορέας διαμόρφωσης και άσκη-
σης εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο: Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. Δακοπούλου, Μ. 

1293

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Κουτούζης, Γ. Μαυρογιώργος & Δ. Χαλκιώτης (επιμ.), Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μο-
νάδων-Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Τόμος Α΄.(σελ.120-132). Πάτρα: Εκδόσεις 
ΕΑΠ. 

Μέσσιου, Δ. (2003). Η παραγωγή του γραπτού λόγου από παιδιά ως διαδικασία επίλυ-
σης   προβλήματος και ως συνεργατική δραστηριότητα. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 36, 
σ. 43-59. 

Morrison, K. (1998). Management theories for education change. London: Paul Chap-
man Publishing Ltd. 

Μπαγάκης, Γ. (2000). Έχουν νόημα τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα; Στο 
Μπαγάκης Γ. (επιμ.), Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Σχολική Εκπαί-
δευση. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Μπάκας, Θ. (2009). Οι αλλαγές και οι αντιστάσεις στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική – 
Θεωρία και Πράξη, 65, σελ. 47-56. 

Ξηροτύρη-Κουφίδου, Στ. (2000). Ο προγραμματισμός δράσης ως βασικό στοιχείο διοί-
κησης της σχολικής μονάδας. Στο Παπαναούμ Ζ., (επιμ), Ο προγραμματισμός του εκ-
παιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

Παπαναούμ, Ζ. (2000). Η βελτίωση του σχολείου και ο ρόλος των εκπαιδευτικών: Πει-
ραματικά δεδομένα από την ελληνική εκπαίδευση. Στο Γεωργίου Σ., Κυριακίδης Λ., 
Χρίστου Κ., (επιμ.) Σύγχρονη έρευνα στις επιστήμες της αγωγής. Πρακτικά συνεδρίου 
παιδαγωγικής εταιρείας Κύπρου, Λευκωσία 

Παπανικόλα Ε. (2010). Εισαγωγή και Διαχείριση της Καινοτομίας στην Εφαρμογή της 
Προσέγγισης της Σταδιακής Συγγραφής Κειμένου  στο Γλωσσικό Μάθημα σε Επίπεδο 
Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Θεματική Ενότητα ΕΚΠ 62: Διοίκηση 
Εκπαιδευτικών Μονάδων. Φρέναρος: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας 
στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο 

Πασιαρδής, Π. (2008). Στρατηγικός Σχεδιασμός, καινοτομίες και αξιολόγηση στην εκ-
παίδευση, Τόμος Ι., Λευκωσία: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Senge, P.M., Gambron-McCabe, N., Lukas,  T., Smith, B., Dutton, J., & Kleiner, A. 
2000). School that learn. New York: Doubleday-Currency. 

Στυλιανίδης, Μ. (2008). Το Σχολείο του Μέλλοντος: Στρατηγική πρόγνωση και σχεδια-
σμός. Αθήνα: Γρηγόρη. 

Χατζηγεωργίου, Γ. (1998). Γνώθι το Curriculum: Γενικά και Ειδικά Θέματα Αναλυτι-
κών  Προγραμμάτων και Διδακτικής. Αθήνα: Ατραπός 

1294

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 

 

1295

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων στοιχείο του στατιστικού γραμματισμού 
των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μελέτη περίπτωσης. 

 
Χαλίδης Ιωάννης  
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Kαθηγήτρια Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
   M.Mavrotheris@euc.ac.cy 

Περίληψη 

Στην ελληνική πραγματικότητα γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να χρησι-
μοποιηθούν ευρύτατα δεδομένα στην εκπαίδευση. Η παρούσα έρευνα εστιάζεται στη 
διερεύνηση των στάσεων και πρακτικών των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης 
έναντι στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων με βάση δημογραφικά 
στοιχεία όπως η ηλικία και οι σπουδές, κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες. Εξετάζει 
κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αναζητούν ή συλλέγουν δεδομένα στο σχολείο τους ατο-
μικά ή συλλογικά, ποια είναι η φύση των δεδομένων με τα οποία έρχονται σε επαφή, 
ποιες στατιστικές γνώσεις έχουν για να το πετύχουν και  πόσο ευκολύνονται να τα 
συλλέγουν ή να τα χρησιμοποιούν. Τέλος διερευνά το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί αι-
σθάνονται ότι παραβιάζεται η ιδιωτικότητα της ζωής τους και των μαθητών τους από 
το ηλεκτρονικό σύστημα myschool.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δεδομένα, στατιστικός γραμματισμός, αυτοαξιολόγηση. 

Εισαγωγή 

Όπως καταδεικνύουν τα πορίσματα διαφόρων μετα-αναλύσεων ερευνών που έχουν διε-
ξαχθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα της εκπαιδευτικής αποτελεσματικό-
τητας (Kyriakides, Creemers, Antoniou, & Demetriou, 2010), ένας από τους πλέον ση-
μαντικούς παράγοντες που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των σχολείων είναι η 
ύπαρξη μηχανισμών εσωτερικής αξιολόγησης. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονά-
δας είναι μία συνεχής διαδικασία στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) και η οποία αποσκοπεί μέσα από την συστηματική 
συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία  δεδομένων για τις διάφορες πτυχές λειτουργίας του 
σχολείου, στη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που καλείται ο σχολι-
κός οργανισμός να πάρει. Στον ελληνικό χώρο, γίνεται τα τελευταία χρόνια μία προ-
σπάθεια ανάπτυξης εκπαιδευτικής πολιτικής όπου ο καθορισμός σχεδίων δράσης και 
στρατηγικών βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης να στηρίζεται στην συγκέ-
ντρωση και ανάλυση εμπειρικών δεδομένων. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, επι-
διώκεται η εγκαθίδρυση μηχανισμών αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Όμως, 
η επιτυχία της προσπάθειας αυτής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ερευνητικές 
γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών και την δέσμευσή τους για την αξιοποίηση 
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του μεγάλου όγκου πληροφοριών που έχουν στην διάθεσή τους. Δεδομένου του γεγο-
νότος ότι βασικό μέσο για την διαχείριση πληροφοριών και δεδομένων αποτελεί η επι-
στήμη της Στατιστικής, ο στατιστικός γραμματισμός των εκπαιδευτικών είναι επιβε-
βλημένος. Σύμφωνα με τις Kazak και Confrey (2004), στατιστικός γραμματισμός είναι 
η ικανότητα χρήσης στατιστικών εννοιών και διαδικασιών για συλλογή, επεξεργασία, 
ερμηνεία των δεδομένων και λήψη αποφάσεων.. Μπορεί να θεωρηθεί ως μία δυναμική 
διαδικασία η οποία στηρίζεται στην συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Foster, 
Hodes, Kelley, & Pritz, 2013) και η οποία δεν περιορίζεται στην γνώση στατιστικών 
μεθόδων και τεχνικών αλλά περιλαμβάνει αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές. Οι 
πεποιθήσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την συλλογή και στατιστική επεξεργασία 
των δεδομένων, αναγνωρίζεται  ευρέως ότι έχουν και γνωστικά στοιχεία (Philipp, 
2007) και εξαρτώνται από μια σειρά παράγοντες (Groth, 2007) που η παρούσα μελέτη 
διερευνά στην βάση δημογραφικών χαρακτηριστικών. 

Ορισμοί και ταξινομήσεις των «δεδομένων» στον εκπαιδευτικό χώρο  

Στον χώρο της εκπαίδευσης υπάρχουν πολλοί ορισμοί του όρου «δεδομένα»  (data). 
Mπορούμε να ορίσουμε ότι ‘δεδομένα’ είναι πρωτογενείς, ακατέργαστες πληροφορίες 
που συλλέγονται και προορίζονται ώστε να απεικονίσουν κάποιες από τις πλευρές της 
ζωής του σχολείου (Lai & Robinson, 2006). Προβαίνοντας σε συνόψιση και κατηγο-
ριοποίηση διαφόρων μορφών  δεδομένων, οι Ikemoto και Marsh (Ikemoto & Marsh, 
2007) τις κατατάσσουν σε: 

• δεδομένα πλαίσιο, όπως η πολιτική και οι πόροι. 
• δεδομένα εισόδου, όπως δημογραφικά στοιχεία (μαθητών και εκπαιδευτικών). 
• δεδομένα διεργασίας, όπως στοιχεία για την ποιότητα της διδασκαλίας (στρα-

τηγικές μάθησης, οργάνωση διδασκαλίας, διαχείριση της τάξης, οργάνωση της 
αξιολόγησης). 

• δεδομένα έκβασης, όπως βαθμολογίες των μαθητικών τεστ  αλλά και στοιχεία 
σχετικά με τις συνθήκες φοίτησης-ευημερίας των μαθητών.  

Υπάρχουν και άλλες κατηγοριοποιήσεις σχετικά με τα δεδομένα που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν στα σχολεία (Bernhardt, 2004) (πηγή πληροφορίας, χρονικό πλαίσιο, ε-
μπιστευτικά δεδομένα μιας χρονικής στιγμής). Έρευνες δείχνουν ότι ως «δεδομένα» 
στα σχολεία θεωρούνται κυρίως οι τυποποιημένες εκτιμήσεις (high-stakes testing) ή 
εθνικές εξετάσεις που μπορούν να προσδιοριστούν ποσοτικά (Booher-Jennings, 2005) 
και αγνοούνται άλλες μορφές δεδομένων, όπως η ποιότητα της διδασκαλίας στην τάξη 
ή τα χαρακτηριστικά του σχολείου. 

Στατιστικός γραμματισμός 

Στην Εικόνα 1 παρουσιάζεται το μοντέλο στατιστικού γραμματισμού που προτείνει ο 
Gal (2002) και αποτέλεσε μια θεωρητική βάση για την έρευνα. Στο μοντέλο δύο 
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Εικόνα 1 Το μοντέλο στατιστικού γραμματισμού που προτείνει ο Gal(2002) 

 
Λύκειο 1ο 2ο 3ο 

Συμμετοχή εκπαιδευτικών 30 (78.9%) 35 (92.1%) 8 (47.1%) 

Πίνακας 1: Τα ποσοστά συμμετοχής στα τρία Λύκεια της μελέτης μας 

αλληλοεπιδρώμενοι άξονες: τα στοιχεία γνώσης (λογική κατανόηση των δεδομένων, 
αποκωδικοποίησή τους και υπολογιστική επεξεργασία τους) και τα στοιχεία προδιάθε-
σης τα οποία αποτελούν μια σειρά «μη γνωστικών» (non-congitive) χαρακτηριστικών 
(εμπειρίες, και πεποιθήσεις που επηρεάζουν την ερμηνεία των δεδομένων). Το ακαδη-
μαϊκό υπόβαθρο δεν είναι ο μοναδικός μοχλός ανάπτυξης των στατιστικών ικανοτήτων 
και αντιλήψεων. Πρόσθετα στοιχεία του στατιστικού γραμματισμού είναι η ικανότητα 
να κρίνουν τα άτομα την προέλευση και αξιοπιστία των δεδομένων (Groth, 2007) και 
να συμμετέχουν ενεργά και με ομαδικότητα σε διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας 
τους. 

Μεθοδολογία έρευνας 

O πληθυσμός από όπου προέρχεται το δείγμα μας είναι το σύνολο των εκπαιδευτικών 
της μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας. Λόγω αδυναμίας μιας πανελλαδικής έρευνας ε-
πικεντρωθήκαμε στα τρία Γενικά Λύκεια της πόλης της Φλώρινας. Χορηγήθηκαν ερω-
τηματολόγια τύπου Likert στο σύνολο των εκπαιδευτικών (93) μέσω τριών αντιπρο-
σώπων και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 73 (δες πίνακα 1).  

Η στατιστική ανάλυση έγινε με χρήση μη-παραμετρικών στατιστικών μεθόδων οι ο-
ποίες επέτρεψαν να μελετήσουμε τις στάσεις και πρακτικές των διαφόρων ομάδων εκ-
παιδευτικών έναντι στην συλλογή και χρήση δεδομένων, και το πώς αυτές διαμορφώ-
νονται με βάση τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Αρχικά στο  ερωτημα-
τολόγιο τέθηκαν ερωτήματα κατανόησης του δείγματος όπως η ηλικία, το φύλο 
(Cohen, Manion, & Morisson, 2008), το επίπεδο σπουδών (βασικό πτυχίο ή μεταπτυ-
χιακές σπουδές), αν διετέλεσαν σε θέση ευθύνης, τα έτη που εργάζονται στο συγκεκρι-
μένο σχολείο (>5 ή <5 ετών), η μορφή απασχόλησης (πλήρους ή συμπλήρωσης ωρα-
ρίου) και η ειδικότητα (ανθρωπιστικών ή θετικών σπουδών). Τα χαρακτηριστικά αυτά 
αποτελούν τις μεταβλητές του δείγματος που χρησιμοποιήθηκαν στην στατιστική ανά-
λυση. Σχετικά με την ηλικία, χρησιμοποιήθηκε το όριο της Eurostat για εκπαιδευτικούς 
με ηλικία άνω ή κάτω των 50 ετών (Ντούλας, 2016).  Θέσαμε ερωτήματα στους εκπαι-
δευτικούς σχετικά με το αν έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα ή σεμινάριο ποσο-
τικής έρευνας, αν έχουν ευχέρεια χειρισμού πακέτων διαχείρισης δημοφιλών λογιστι-
κών φύλλων σαν το Excel ή/και στατιστικών πακέτων όπως το SPSS, και αν υπάρχει 
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διάθεση για επιμόρφωση στα προηγούμενα θέματα.  
Η στάση των διαφορετικών ομάδων εκπαιδευτικών που συγκροτούνται στη βάση των 
ιδιαίτερων δημογραφικών χαρακτηριστικών εξετάστηκε ως προς τέσσερις ενότητες  
ερωτήσεων που ακολουθούν παρακάτω. 
Α. Παράγοντες που κινητοποιούν τους εκπαιδευτικούς στην αναζήτηση δεδομένων 
(Wilson, 2000) όπως αν:  
Α1. τα δεδομένα ενισχύουν το διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού 
Α2. τα δεδομένα βοηθούν στην πρόληψη συγκρούσεων 
Α3. τα δεδομένα από τις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ βοηθούν στην α-
ποτίμηση του διδακτικού έργου 
Α4. η πρόσβαση σε δημογραφικά δεδομένα συμβάλλει στο να κατανοήσουμε τον μα-
θητικό πληθυσμό. 
Β. Πηγές δεδομένων που είναι σημαντικές για τους εκπαιδευτικούς του δείγματος 
(AASA, 2004):  
Β1. καρτέλες των μαθητών 
Β2. παρουσιολόγια των μαθητών 
Β3. προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν οι ίδιοι 
Β4. χρήση του πληροφοριακού συστήματος my school ή του internet 
Γ. Εμπόδια στην αναζήτηση δεδομένων (Bernhardt, 2004): 
Γ1. η συλλογή και χρήση δεδομένων απαιτούν πρόσθετο χρόνο εργασίας; 
Γ2. οι βάσεις δεδομένων του σχολείου είναι μη ικανοποιητικές; 
Γ3. η πρόσβαση στα αρχεία του σχολείου ή στο my school είναι δύσκολη; 
Γ4. η επιμόρφωση σχετικά με τη χρήση δεδομένων είναι ελλιπής; 
Δ. Βαθμός ικανοποίησης άντλησης δεδομένων (Bernhardt, 2004) από:  
Δ1. τις βάσεις δεδομένων που υπάρχουν στα σχολεία 
Δ2. το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα στις συνεδριάσεις συλλόγου για τεκμηρί-
ωση και λήψη αποφάσεων 
Δ3. το πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα στις  συζητήσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 
Δ4. τον βαθμό πρόσβασης στα δεδομένα που δίνεται σε εξωτερικούς φορείς (γονείς) 
Δ5. την διάθεση του σχολείου να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα. 
Ε. Βαθμός στον οποίο η συλλογή και καταγραφή δεδομένων στο myschool επηρεάζει 
αρνητικά την ιδιωτικότητα των στοιχείων των μαθητών (Ε1) και εκπαιδευτικών (Ε2). 

Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 
της έρευνας και στον Πίνακα 3 οι τιμές p-value από πολλαπλή εφαρμογή του Kruskal-
Wallis test (με επίπεδο σημαντικότητας α=0.05) για την ανίχνευση σημαντικών διαφο-
ρών ως προς την εκτίμηση των διαφόρων ομάδων των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις 
ενότητες των ερωτημάτων Α, Β, Γ, Δ, και Ε. 

Η έρευνα δείχνει μικρό βαθμό χρήσης και εξοικείωσης των εκπαιδευτικών με λογι-
στικά φύλλα Excel και στατιστικά πακέτα όπως το SPSS (δες εικόνα 2). Το 67.1% 
απάντησε αρνητικά σχετικά με το αν παρακολούθησε κάποιο μάθημα ή σεμινάριο  
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Φύλο Άνδρας 49.3% 
 Γυναίκα 50.7% 
Ηλικία εκπαιδευτικών <50 ετών 50.7% 
 >50 ετών 49.3% 
Σπουδές Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ 76.7% 
 Μεταπτυχιακές σπουδές 23.3% 
Χρόνια στο σχολείο <5 ετών 33.6% 
 >5 ετών 66.4% 
Ειδικότητα Θετικών σπουδών 40% 
 Ανθρωπιστικών σπουδών 57.1% 
 Λοιποί 2.9% 
Μορφή απασχόλησης Μόνιμη τοποθέτηση 84.9% 
 Συμπλήρωση ωραρίου 15.1% 
Θέση ευθύνης ΟΧΙ 79.5% 
 ΝΑΙ 20.5% 
Καταγωγή Εντός νομού 90.4% 
 Εκτός νομού 9.6% 

Πίνακας 2: Δημογραφικά αποτελέσματα της έρευνας 

 

Εικόνα 2: Ποσοστά εκτίμησης της γνώσης του πακέτου SPSS και Excel από τους εκπαι-
δευτικούς σε κλίμακα Likert (1=καθόλου, 5=πολύ μεγάλη) 

 
ποσοτικής έρευνας, κάτι αναμενόμενο λόγω της μεγάλης ηλικίας των εκπαιδευτικών. 
Υπάρχει επίσης μια διάχυτη αρνητική στάση για στατιστική επιμόρφωση της τάξης του 
92% γεγονός που θέτει ερωτήματα σχετικά με το αν θεωρούν αξιόπιστα ή χρήσιμα 
αυτά τα δεδομένα στην δουλειά τους (Groth, 2007). 

Στη βάση της κατηγοριοποίησης δεδομένων των Ikemoto και Marsh, τα δεδομένα που 
συλλέγονται στα συγκεκριμένα Λύκεια είναι κυρίως δεδομένα έκβασης, όπως βαθμο-
λογίες, με τους καθηγητές μερικής απασχόλησης να αμφισβητούν ότι αυτές βοηθούν 
το διδακτικό έργο (Α1) και επιπρόσθετα να μην χρησιμοποιούν τόσο συχνά τις καρτέ-
λες (Β1) και, τα παρουσιολόγια (Β2) και να συλλέγουν δικά τους δεδομένα σπανιότερα 
(Β3) σε σχέση με αυτούς πλήρους απασχόλησης. Παρόλο που στην ελληνική εκπαί-
δευση υπάρχει το πληροφοριακό σύστημα myschool, δεν φαίνεται να γίνεται εκτενής 
χρήση του από τους εκπαιδευτικούς που διατελούν σε θέση ευθύνης και μη (Πατσιάβας 
& Βλαχόπουλος, 2015) αν και οι πρώτοι το χρησιμοποιούν περισσότερο (Β4). Αυτοί 
που διετέλεσαν σε θέση ευθύνης θεωρούν ότι τα δεδομένα βοηθούν στην πρόληψη των 
συγκρούσεων (Α2) και αναγνωρίζουν πιο πολύ την  
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Πίνακας 3: Τιμές p-value από πολλαπλή εφαρμογή του Kruskal-Wallis test (με Α1 ανα-
φέρουμε την ερώτηση 1 της Α ομάδας ερωτήσεων) 

 

 

Εικόνα 3: Πεποιθήσεις εκπαιδευτικών με το κατά πόσο το πληροφοριακό σύστημα 
myschool απειλεί τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και ιδίων των εκπαιδευτικών 

 
χρησιμότητά τους στην διδασκαλία. Εδώ υπάρχει μια ταύτιση με τα ευρήματα της βι-
βλιογραφίας σχετικά με την προδιάθεση της ηγεσίας να είναι θετική στην συλλογή και 
επεξεργασία δεδομένων (Bosker, Branderhorst, & Visscer, 2007). Δεν φαίνεται να υ-
πάρχει διαφοροποίηση των στάσεων των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο. 

Οι εκπαιδευτικοί θετικών σπουδών όπως και αυτοί νεαρότερης ηλικίας είναι πολύ πε-
ρισσότερο μη ικανοποιημένοι από αυτούς των κλασσικών σπουδών και των άνω των 
50 ετών αντίστοιχα σχετικά με το ενδεχόμενο διάθεσης των δεδομένων σε εξωτερικούς 
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Ανάγκη  
για  
δεδομένα 

Α1 0.843 0.078 0.422 0.081 0.568 0.407 0.078 0.014 
Α2 0.537 0.229 0.415 0.106 0.012 0.828 0.229 0.165 
Α3 0.939 0.713 0.479 0.838 0.925 0.618 0.713 0.354 
Α4 0.935 0.771 0.213 0.520 0.429 0.425 0.771 0.245 

Πηγές 

Β1 0.134 0.518 0.951 0.446 0.471 0.569 0.518 0.042 
Β2 0.757 0.068 0.228 0.600 0.086 0.643 0.068 0.003 
Β3 0.021 0.648 0.455 0.014 0.082 0.060 0.648 0.031 
Β4 0.219 0.893 0.197 0.061 0.001 0.490 0.893 0.318 

Εμπόδια 
στην άντληση 
δεδομένων 

Γ1 0.195 0.270 0.197 0.118 0.085 0.100 0.270 0.589 
Γ2 0.949 0.202 0.739 0.013 0.632 0.813 0.202 0.009 
Γ3 0.036 0.070 0.838 0.171 0.864 0.613 0.070 0.081 
Γ4 0.035 0.269 0.837 0.403 0.915 0.273 0.269 0.439 

Ικανοποίηση  
από την χρήση 
δεδομένων 

Δ1 0.912 0.951 0.418 0.568 0.084 0.917 0.951 0.445 
Δ2 0.481 0.352 0.896 0.595 0.736 0.556 0.352 0.078 
Δ3 0.478 0.610 0.998 0.182 0.045 0.986 0.610 0.868 
Δ4 0.035 0.014 0.355 0.979 0.113 0.764 0.014 0.068 
Δ5 0.180 0.031 0.272 0.409 0.106 0.895 0.031 0.665 

Προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων 

Ε1 0.853 0.372 0.866 0.765 0.654 0.113 0.372 0.601 

Ε2 0.981 0.463 0.836 0.865 0.207 0.324 0.463 0.105 
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φορείς όπως οι γονείς (Δ4). Οι των θετικών σπουδών επίσης εκφράζουν μεγαλύτερη 
δυσαρέσκεια ως προς την αποτελεσματικότητα του σχολείου στη χρήση δεδομένων 
(Δ5). Ως προς τα ερωτήματα Δ4 και Δ5 εμφανίστηκε επίσης δυσαρέσκεια από τους 
εκπαιδευτικούς που είχαν μεταπτυχιακές σπουδές. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν 
στο σχολείο άνω των 5 ετών βρίσκουν πολύ πιο δύσκολη την προσβασιμότητα στα 
δεδομένα (Γ2) και δεν συλλέγουν τόσο τακτικά προσωπικά δεδομένα (Β3). Αναφορικά 
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσω της χρήσης του myschool  φαίνε-
ται ότι οι εκπαιδευτικοί ενώ δεν το θεωρούν ιδιαίτερη απειλή για τους μαθητές (Ε1), 
το θεωρούν απειλή για τους ίδιους (Ε2). 

Συμπεράσματα 

Οι εκπαιδευτικοί θετικών επιστημών, οι νεαρότεροι σε ηλικία και αυτοί με μεταπτυ-
χιακές σπουδές δηλ. οι ομάδες εκπαιδευτικών που ενδεχομένως να είχαν καλύτερο υ-
πόβαθρο στην Στατιστική ήταν περισσότερο αρνητικοί με το τρόπο αξιοποίησης των 
δεδομένων από το σχολείο και τους εξωτερικούς φορείς. Επιβεβαιώνεται το μοντέλο 
του Gal (2002) σχετικά με το ότι η συμπεριφορά που επιδεικνύει το στατιστικά γραμ-
ματισμένο άτομο απαιτεί την από κοινού ενεργοποίηση γνωστικών συστατικών αλλά 
και συστατικών προδιάθεσης. Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων εστιάζε-
ται κυρίως στις βαθμολογίες των μαθητών (παρόλο που στην ελληνική πραγματικότητα 
υπάρχει απουσία γενικού προτύπου βαθμολόγησης)  και ελάχιστα για την τροποποίηση 
της διδασκαλίας κάτι που έπρεπε να είναι ο πρωτεύον στόχος του σχολείου (AASA, 
2004).  

Η έρευνα έγινε μέσα σε καθεστώς έντονης οικονομικής κρίσης κάτι που δημιουργεί 
αντιδράσεις που εκδηλώνονται πιθανόν και μέσω των αρνητικών απαντήσεων των εκ-
παιδευτικών ειδικά στο θέμα της επιμόρφωσης. Η άρνηση αυτή μπορεί να μην έχει να 
κάνει μόνο με το επίπεδο στατιστικού γραμματισμού τους, αλλά να οφείλεται και στη 
μη συμφωνία τους με το φιλοσοφικό πλαίσιο που διέπει την αυτοαξιολόγηση (απειλή 
εργασιακού  μέλλοντος), ή στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις μορφές εσωτερικής 
αξιολόγησης θεωρώντας ότι αυτές αποσκοπούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας 
των εκπαιδευτικών από τους προϊσταμένους τους ή στη σύγκριση της αποτελεσματι-
κότητας των σχολικών μονάδων. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να μην έχουν σαφή επί-
γνωση του τι σημαίνει ο όρος δεδομένα και τι είδους επεξεργασία μπορεί αυτά να δε-
χτούν, οπότε οι απαντήσεις πιθανόν να είναι κάτω από την ιδιαίτερη δικιά τους προο-
πτική για το θέμα. Θέμα προς εξέταση είναι επίσης και το κατά πόσο η στενή ένταξη 
στην τοπική κοινωνία των εκπαιδευτικών τους  εξοπλίζει με γνώση («μη γνωστικά» 
χαρακτηριστικά στο μοντέλο του Gal (2002) για τους μαθητές τους και την σχολική 
πραγματικότητα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επιτακτική ανάγκη για χρήση δεδο-
μένων.  

Ο τοπικός χαρακτήρας και το σχετικά μικρό μέγεθος δείγματος της παρούσας έρευνας, 
δεν επιτρέπουν την γενίκευση των συμπερασμάτων μας στο σύνολο των εκπαιδευτικών 
μέσης εκπαίδευσης της χώρας. Εντούτοις, η έρευνα προσφέρει κάποιες χρήσιμες πλη-
ροφορίες σχετικά με τις στάσεις που έχει ο εκπαιδευτικός του Ελληνικού Λυκείου (σε 
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πρωτεύουσα ακριτικού νομού) ως προς την συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομέ-
νων και δίνει έναυσμα για περαιτέρω μελλοντικές έρευνες. 
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Περίληψη 

Η αφοσίωση των  εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό εργασιακό παράγοντα, καθόσον 
σχετίζεται τόσο με την απόδοσή τους στο πλαίσιο άσκησης του έργου που επιτελούν 
και την επίδοση των μαθητών τους, όσο και με τη διαμόρφωση επαγγελματικών απο-
φάσεων που αφορούν είτε σε παραμονή ή αποχώρηση από το σχολείο που υπηρετούν. 
Δεδομένης της οργανωσιακής και, συνακόλουθα, παιδαγωγικής σημαντικότητας που 
έχει η αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρετούν, μελετήθηκαν αντί-
στοιχοι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην αφοσίωση αυτή. Η μελέτη βασίστηκε 
σε τυχαίο πανελλαδικό δείγμα 343 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας κλάδου ΠΕ70 (Δα-
σκάλων). Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι η υποστηρικτική ηγετική συμπε-
ριφορά του διευθυντή αποτελεί τον κύριο προβλεπτικό παράγοντα της αφοσίωσης των 
εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρετούν, ενώ στο μοντέλο πρόβλεψης προσθέτουν 
σημαντικά τόσο το θετικό συναίσθημα όσο και η απουσία αρνητικού συναισθήματος 
στο χώρο εργασίας.      

Λέξεις-Κλειδιά: Αφοσίωση, σχολείο, εκπαιδευτικοί, διευθυντής 

Εισαγωγή 

Η αφοσίωση των  εκπαιδευτικών αποτελεί σημαντικό εργασιακό παράγοντα, καθόσον 
σχετίζεται τόσο με  την επίδοση των μαθητών όσο και με την απόδοση των εκπαιδευ-
τικών και τις επαγγελματικές τους αποφάσεις (Day, Sammons, Kington, Gu, & Stobart, 
2006∙ Firestone 1996∙ Louis, 1998). Σύμφωνα με τη θεωρία της αφοσίωσης, η αφοσί-
ωση δεν είναι κάτι το στατικό αλλά διαμορφώνεται ανάλογα με το πλαίσιο άσκησης 
του επαγγέλματος, τις δυσκολίες, τις απαιτήσεις του, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο 
στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευτικοί (Torres, 2012). Στο εννοιο-
λογικό μοντέλο της Billingsley (1993) που αφορούσε στις επαγγελματικές αποφάσεις 
εκπαιδευτικών, η αφοσίωση αποτελούσε το διαμεσολαβητικό παράγοντα μεταξύ των 
συνθηκών εργασίας, των ατομικών/δημογραφικών χαρακτηριστικών των εκπαιδευτι-
κών και των αποφάσεων περί αποχώρησης από το επάγγελμα ή μετακίνησης σε διαφο-
ρετικό σχολείο. Οι έννοιες της αφοσίωσης στο επάγγελμα και στο σχολείο, μολονότι 
αφορούν σε διαφορετικές όψεις, εν τούτοις, συνδέονται μεταξύ τους (Cohen, 2000∙ 
Somech & Bogler, 2002). Ενδεχομένως η σύνδεση αυτή να σημαίνει ότι υπάρχει μια 
αλληλοδιείσδυση της μιας όψης στην άλλη (Malen, Ogawa, & Kranz, 1990) καθόσον 
οι επαγγελματικές προσδοκίες ενός ατόμου μπορεί να ικανοποιούνται στο πλαίσιο το 
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οποίο εργάζεται (Wallace, 1993). Παρόλα αυτά, σύμφωνα τους Aranya and Ferris 
(1984), μια θετική σχέση δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
στην αφοσίωση στο επάγγελμα και το σχολείο, αποτελώντας έτσι διακριτές μεταβλη-
τές.  

Ο βαθμός υποστήριξης από τη διεύθυνση του σχολείου σχετίζεται θετικά με την αφο-
σίωση των εκπαιδευτικών (Cross & Billingsley, 1994⋅ Gersten, Keating, Yovanoff, & 
Harniss, 2001⋅ Singh & Billingsley, 1996), καθόσον οι διευθυντές των σχολείων είναι 
εκείνοι που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών 
(Rosenholtz, 1989) και παρέχουν στήριξη στο προσωπικό του σχολείου (Cross & 
Billingsley, 1994∙ Blase, 1987∙ Castetter, 1976∙ Lortie, 1975∙ Rosenholtz, 1987). Πιο 
συγκεκριμένα, οι υποστηρικτικοί διευθυντές είναι πιο πιθανό να επιδρούν θετικά στην 
αφοσίωση, την επαγγελματική ικανοποίηση και την παραμονή των εκπαιδευτικών στο 
επάγγελμα (Littrell, Billingsley, & Cross, 1994). Στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκεί-
μενο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Iordanoglou (2007) σε δείγμα 332 εκπαι-
δευτικών Α/θμιας όπου η αφοσίωση βρέθηκε να έχει ισχυρή θετική σχέση με την απο-
τελεσματικότητα της ηγεσίας, όταν αυτή μελετάται από την πλευρά των εκπαιδευτι-
κών. 

Η επαγγελματική ικανοποίηση αφορά στη θετική συναισθηματική απόκριση προς τον 
εργασιακό ρόλο που αναλαμβάνει ένα άτομο σε έναν οργανισμό και το βαθμό που ο 
ρόλος αυτός ανταποκρίνεται στις εργασιακές αξίες αυτού του ατόμου (Locke, 1984, 
όπως αναφέρεται στο Κάντας, 1998∙ Lease, 1998). Οι εκπαιδευτικοί που είναι ικανο-
ποιημένοι/ες από το επάγγελμά τους είναι περισσότερο θετικοί/ές και συνεπείς στην 
αλληλεπίδραση με τους/τις μαθητές/τριες, επηρεάζουν θετικά την επίδοσή των μαθη-
τών/τριών τους και μένουν στο επάγγελμα για περισσότερα χρόνια (Maslach & Leiter, 
1999). Σύμφωνα με τους Fresko, Kfir, and Nasser (1997), όταν η επαγγελματική ικα-
νοποίηση και η αφοσίωση εξετάζονται ταυτόχρονα, είναι περισσότερο πιθανό η ικανο-
ποίηση να διαμορφώνει την αφοσίωση, παρά το αντίθετο. Και αυτό γιατί η ικανοποί-
ηση αποτελεί μία αντίδραση στο παρόν, ενώ αντίθετα η αφοσίωση σχετίζεται με μελ-
λοντικά σχέδια (Fresko et al., 1997).  

Όσον αφορά στο συναίσθημα στο χώρο εργασίας, το αρνητικό συναίσθημα, σε αντί-
θεση με το θετικό, σχετίζεται με το επαγγελματικό άγχος και την ανεπαρκή αντιμετώ-
πιση των αγχογόνων καταστάσεων (Brief, Burke, George, Robinson, & Webster, 1988∙ 
Clark & Watson, 1986∙ Kanner, Coyne, Schaefer, & Lazarus, 1981∙ Watson, Clark, & 
Tellegen, 1988∙ Wills, 1986).  Αρκετές έρευνες επιβεβαιώνουν τη θετική συσχέτιση 
της επαγγελματικής ικανοποίησης με το θετικό συναίσθημα (Connolly & Viswesvaran, 
2000∙ George & Brief, 1996). Θετικό και αρνητικό συναίσθημα αποτελούν δύο ανε-
ξάρτητες διαστάσεις: Ένα άτομο μπορεί να έχει και τα δύο χαρακτηριστικά σε υψηλό 
βαθμό και τα δύο σε χαμηλό ή το ένα σε υψηλό και το άλλο σε χαμηλό (Cropanzano, 
James, & Konovsky, 1993).  
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Από τα δεδομένα της διεθνούς ερευνητικής αρθρογραφίας, αναδεικνύεται ότι όσο με-
γαλύτερος ο βαθμός υποστήριξης από τη διεύθυνση του σχολείου, τόσο μεγαλύτερος 
ο βαθμός επαγγελματικής ικανοποίησης και αφοσίωσης και τόσο λιγότερο το άγχος 
που δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί (Cross & Billingsley, 1994∙ Gersten et al., 2001∙ Singh 
& Billingsley, 1996). Έρευνες ανέδειξαν επίσης τη σχέση του αρνητικού συναισθήμα-
τος στην κλιμάκωση της αφοσίωσης (escalation of commitment), όπως στη μελέτη των 
Wong, Yik, and Kwong (2006). Η έννοια της κλιμάκωσης αφορά στην επιλογή που 
έχουν τα άτομα είτε να αποσυρθούν από την κατάσταση που βιώνουν και να αλλάξουν 
πορεία (στην περίπτωση της παρούσας μελέτης να μειωθεί η αφοσίωση στο σχολείο) ή 
να επιμείνουν στην κατάσταση που βιώνουν με την προοπτική η κατάσταση αυτή να 
αλλάξει (Brockner, 1992∙ Staw, 1997). H θεώρηση που αφορά στην αντιμετώπιση δυ-
σκολιών (coping perspective) με τη μορφή αποφυγής της αρνητικής κατάστασης, οδη-
γεί φυσικά σε μια αρνητική σχέση μεταξύ του αρνητικού συναισθήματος και της αφο-
σίωσης (Wong et al., 2006). Αντίθετα, οι ενεργητικές στρατηγικές αντιμετώπισης των 
δυσκολιών συμβάλλουν στη θετική σχέση αρνητικού συναισθήματος και αφοσίωσης 
και στην συνακόλουθη επιμονή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο βίωσης μιας δύσκολης 
κατάστασης. Μολονότι στη διεθνή ερευνητική αρθρογραφία έχουν μελετηθεί οι παρά-
γοντες που συμβάλλουν στην αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρε-
τούν, εν τούτοις, στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο, η σχετική με το θέμα αρθρο-
γραφία είναι περιορισμένη. Ως εκ τούτου, αποκτά ιδιαίτερο θεωρητικό και πρακτικό 
ενδιαφέρον η διερεύνηση των παραγόντων εκείνων που συμβάλουν στην αφοσίωση 
των εκπαιδευτικών στο σχολείο το οποίο υπηρετούν.  

Ο σκοπός της έρευνας αφορά στη διερεύνηση της συμβολής της υποστηρικτικής ηγε-
τικής συμπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου, της επαγγελματικής ικανοποίησης 
και του συναισθήματος στο χώρο εργασίας (θετικού/αρνητικού) στην αφοσίωση των 
εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρετούν. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας αφορούν  
στην εξέταση των παραγόντων εκείνων (υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά, επαγ-
γελματική ικανοποίηση, θετικό συναίσθημα, αρνητικό συναίσθημα) που έχουν μεγα-
λύτερη προγνωστική αξία στην εξαρτημένη μεταβλητή (αφοσίωση στο σχολείο). 

Μέθοδος 

Η μελέτη αποτελεί μέρος ερευνητικού σχεδίου που αφορούσε στις επαγγελματικές α-
ποφάσεις εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής (αποχώρηση/αλλαγή πλαισίου ερ-
γασίας). Βασίστηκε σε πανελλαδικό δείγμα 343 εκπαιδευτικών του κλάδου Δασκάλων 
(ΠΕ70) επιλεγμένο με τη μέθοδο της δειγματοληψίας κατά συστάδες (cluster sam-
pling). Η δόμηση των συστάδων έγινε με βάση τις 18 περιφέρειες αρμοδιότητας Σχο-
λικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εφαρμόστηκε η ποσοτική ερευ-
νητική προσέγγιση και, πιο συγκεκριμένα, μελέτη επισκόπησης μέσω ταχυδρομείου 
(postal survey) καθόσον τα δεδομένα της έρευνας προήλθαν από ερωτηματολόγιο αυ-
τοαναφοράς το οποίο συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και το έστελναν 
στον ερευνητή σε φάκελο προπληρωμένου τέλους. Τα στοιχεία του αποστολέα δεν α-
ναγραφόταν στο φάκελο, προκειμένου να τηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων. 
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Για την αφοσίωση στο σχολείο, χρησιμοποιήθηκε το Ερωτηματολόγιο Αφοσίωσης 
στον Οργανισμό των Μowday, Steers, and Porter (1979) αποτελούμενο από 15 προτά-
σεις/δηλώσεις δομημένες σε 7βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Διαφωνώ Απόλυτα, 
7=Συμφωνώ Απόλυτα). Το ερωτηματολόγιο  προσαρμόστηκε στα ελληνικά από τους 
Σταφυλά, Σπυριδοπούλου και Τιλελή (Σταλίκας, Τριλίβα, & Ρούσση 2002, σελ. 217-
218) και προσαρμόστηκε κατάλληλα για τους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να είναι κα-
τάλληλο για την ομάδα-στόχο, από άποψη διατύπωσης και περιεχομένου. (Παράδειγμα 
δηλώσεων: «Είμαι πρόθυμος/η να καταβάλω μεγαλύτερη προσπάθεια από την αναμε-
νόμενη, προκειμένου να βοηθήσω στην επιτυχημένη λειτουργία του σχολείου που υ-
πηρετώ». «Για μένα, πρόκειται για το καλύτερο σχολείο στο οποίο θα μπορούσα να 
εργαστώ»).   Η αξιοπιστία της κλίμακας ήταν α=0,82.  

Για την υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα ηγετικής 
συμπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου (Hoy & Clover, 1986) του ερωτηματολο-
γίου περιγραφής οργανωτικού κλίματος για τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(OCDQ-RE) δομημένη σε 4βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Σπάνια, 4=Πολύ συχνά) 
και, πιο συγκεκριμένα, η υποκλίμακα 9 σημείων που αναφέρεται στην υποστηρικτική 
συμπεριφορά του διευθυντή. (Παράδειγμα δηλώσεων: «Μεταχειρίζεται τους εκπαιδευ-
τικούς ως ίσος/η προς ίσον/η».  «Υπερβαίνει τον τυπικό ρόλο του/της, προκειμένου να 
δείξει την εκτίμησή του/της στους εκπαιδευτικούς»). Η αξιοπιστία της κλίμακας ήταν 
α=0,91.  

Για τη μέτρηση της Επαγγελματικής Ικανοποίησης, χρησιμοποιήθηκε η αντίστοιχη κλί-
μακα των Brayfield and Rothe (1951) αποτελούμενη από 18 προτάσεις-δηλώσεις σε 
5βαθμη κλίμακα τύπου Likert (1=Διαφωνώ Απόλυτα, 5=Συμφωνώ Απόλυτα). Παρά-
δειγμα δηλώσεων: «Αισθάνομαι αρκετά ικανοποιημένος/η με την παρούσα δουλειά 
μου». «Μου αρέσει η δουλειά μου περισσότερο, απ’ το μέσο όρο των εργαζομένων»).   
Η αξιοπιστία της κλίμακας ήταν α=0,90.  

Για το συναίσθημα στο χώρο εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η Job Affect Scale (Brief & 
Robertson, 1989, όπως αναφέρεται στο Kafetsios & Loumakou, 2007) αποτελούμενη 
από 17 επίθετα εκ των οποίων 9 αφορούσαν σε θετικές και 8 σε αρνητικές συναισθη-
ματικές καταστάσεις της προηγούμενης εβδομάδας που ιεραρχούνται σε 5βαθμη κλί-
μακα τύπου Likert (1=Καθόλου, 5=Πολύ. Παραδείγματα επιθέτων για θετικό συναί-
σθημα: «Δραστήριος/α», «Δυνατός/ή». Παραδείγματα επιθέτων για αρνητικό συναί-
σθημα: «Λυπημένος/η», «Εκνευρισμένος/η») (Kafetsios & Loumakou, 2007). Η αξιο-
πιστία της κλίμακας για το θετικό συναίσθημα ήταν α=0,83 και το αρνητικό συναί-
σθημα α=0,76.  

Η εισαγωγή και ανάλυση των δεδομένων έγινε με το λογισμικό ανάλυσης ποσοτικών 
δεδομένων IBM SPSS Statistics. Για την προβλεπτική αξία που έχουν οι ανεξάρτητες 
μεταβλητές της έρευνας (υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή του σχο-
λείου, επαγγελματική ικανοποίηση, θετικό/αρνητικό συναίσθημα στο χώρο εργασίας) 
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στην εξαρτημένη μεταβλητή (αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρε-
τούν), εφαρμόστηκε Βηματική Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης.  

Αποτελέσματα 

Στον Πίνακα 1, παρουσιάζονται οι συντελεστές παλινδρόμησης και η στατιστική τους 
σημαντικότητα για τα μοντέλα που δημιουργήθηκαν σε κάθε βήμα. Πιο συγκεκριμένα, 
από τη βηματική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης (Πίνακας 1), προέκυψε ότι η υ-
ποστηρικτική συμπεριφορά του διευθυντή από μόνη της προβλέπει σε σημαντικό 
βαθμό την αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο (προσαρμοσμένος συντελεστής 
προσδιορισμού: R2=24,8%), ενώ το θετικό συναίσθημα προσθέτει σημαντικά στην 
πρόβλεψη της αφοσίωσης αυτής (προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού για το 
μοντέλο με τους δύο παράγοντες: R2=34,6%). Επιπλέον, το αρνητικό ταυτόχρονα με 
το θετικό συναίσθημα και την υποστηρικτική ηγετική συμπεριφορά του διευθυντή προ-
βλέπουν σε σημαντικό βαθμό την αφοσίωση στο σχολείο των εκπαιδευτικών της έρευ-
νας (προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού για το μοντέλο με τους τρεις παρά-
γοντες: R2=35,8%). 

Πίνακας 1. Βηματική ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης της αφοσίωσης των εκπαι-
δευτικών Α/θμιας στο σχολείο που υπηρετούν (Εξαρτημένη μεταβλητή: Αφοσίωση στο 

σχολείο) 

Βήμα  Συντελεστές παλινδρόμησης 
Τυποποιημένοι Συντε-

λεστές παλινδρόμη-
σης 

t p 

  b 
Τυπικό 
σφάλμα 

β   

 
1 

σταθερά 2,892 0,217  13,334 <0,001 
Υποστηρικτική ηγετική συμπε-

ριφορά 0,733 0,070 0,501 10,493 <0,001 

 
2 

σταθερά 1,471 0,285  5,159 <0,001 
Υποστηρικτική ηγετική συμπε-

ριφορά 0,598 0,068 0,409 8,815 <0,001 

Θετικό συναίσθημα 0,518 0,073 0,328 7,070 <0,001 
       

 
3 

σταθερά 2,132 0,377  5,661 <0,001 
Υποστηρικτική ηγετική συμπε-

ριφορά 0,584 0,067 0,399 8,656 <0,001 

Θετικό συναίσθημα 0,452 0,077 0,286 5,884 <0,001 

Αρνητικό συναίσθημα -0,243 0,091 -0,126 -2,654 0,008 

 
Συζήτηση 

Η έρευνα αφορούσε στη διερεύνηση της συμβολής της υποστηρικτικής ηγετικής συ-
μπεριφοράς του διευθυντή του σχολείου, της επαγγελματικής ικανοποίησης και του 
συναισθήματος στο χώρο εργασίας (θετικού/αρνητικού) στην αφοσίωση των εκπαιδευ-
τικών στο σχολείο που υπηρετούν. Σε συμφωνία με ευρήματα από την διεθνή ερευνη-
τική αρθρογραφία, αναδεικνύεται η καίρια συμβολή μιας υποστηρικτικής σχολικής δι-
εύθυνσης στην αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρετούν (Rosenholtz, 
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1987, 1989). Επιπλέον, η συμβολή της σχολικής ηγεσίας στην αφοσίωση των εκπαι-
δευτικών όπως προέκυψε από τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, βρίσκεται σε αντι-
στοιχία με τα δεδομένα της έρευνας της Iordanoglou (2007) σε Έλληνες εκπαιδευτι-
κούς α/θμιας, όπου η αφοσίωση βρέθηκε να έχει ισχυρή θετική σχέση με την αποτελε-
σματικότητα της ηγεσίας. Επιπλέον, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα μιας υποστηρικτι-
κής σχολικής διεύθυνσης, η οποία σε συνδυασμό με το θετικό συναίσθημα προάγει την 
αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο και την ενδεχόμενη παραμονή τους σε αυτό. 
Το γεγονός ότι ένα άτομο μπορεί να έχει και τα δύο χαρακτηριστικά (θετικό και αρνη-
τικό συναίσθημα) το ένα σε υψηλό και το άλλο σε χαμηλό βαθμό (Cropanzano, James, 
& Konovsky, 1993) ενισχύεται με το εύρημα που αναδεικνύει την παρουσία του θετι-
κού συναισθήματος στο χώρο εργασίας με την ταυτόχρονη απουσία αρνητικού συναι-
σθήματος ως προβλεπτικούς παράγοντες της αφοσίωσης των εκπαιδευτικών στο σχο-
λείο που υπηρετούν. Ωστόσο, αν και η ως ένα βαθμό αρνητική σχέση του αρνητικού 
συναισθήματος με την αφοσίωση αποτυπώνει την αποφυγή μιας αρνητικής κατάστα-
σης (Wong et al., 2006) και δεν αποτελεί δείκτη επιμονής και ανθεκτικότητας στο πλαί-
σιο βίωσης δύσκολων καταστάσεων στο χώρο του σχολείου με την προοπτική η κατά-
σταση αυτή να αλλάξει (Brockner, 1992∙ Staw, 1997), εν τούτοις, ένας υποστηρικτικός 
διευθυντής που προάγει τις συνθήκες εκείνες που δεν ευνοούν τη βίωση αρνητικών 
συναισθημάτων, είναι σε θέση να συμβάλλει στη διατήρηση της επαγγελματικής ικα-
νοποίησης και, κατ’ επέκταση της αφοσίωσης πρός όφελος της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (Billingsley, 2005).  

Το γεγονός ότι η επαγγελματική ικανοποίηση δε βρέθηκε να συμβάλλει στην αφοσί-
ωση στο σχολείο, ενδεχομένως να συνδέεται με το γεγονός ότι το πλαίσιο του σχολείου 
και οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτό, δρουν καταλυτικά στην αφοσίωση 
των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες (Connolly 
& Viswesvaran, 2000∙ George & Brief, 1996), η όποια ικανοποίηση από το εργασιακό 
πλαίσιο μπορεί να συνδεθεί με το θετικό συναίσθημα και το όποιο άγχος που προκύπτει 
από το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου, να μπορεί να αποδοθεί και ως αρνητικό συ-
ναίσθημα. Πιθανό επίσης είναι το γεγονός ότι η επαγγελματική ικανοποίηση συνδέεται 
με την όψη της αφοσίωσης στο επάγγελμα, ενισχύοντας τη θέση των Aranya and Ferris 
(1984), σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην αφοσίωση 
στο επάγγελμα και το σχολείο, αποτελώντας έτσι διακριτές μεταβλητές. Παρόλα αυτά, 
η όποια διαφοροποίηση ενδέχεται  να υπάρχει στις δύο όψεις της αφοσίωσης των εκ-
παιδευτικών (στο επάγγελμα και στο σχολείο), αποτελεί στοιχείο το οποίο χρήζει πε-
ραιτέρω διερεύνησης.  

Συνοψίζοντας, τα ευρήματα αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο του διευθυντή του σχο-
λείου στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών και τη συνακόλουθη αφοσίωσή τους, δεδο-
μένου ότι ο βαθμός αφοσίωσης διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό τις επαγγελματικές 
αποφάσεις των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, διοικητικές πρακτικές που προάγουν την 
αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο σχολείο που υπηρετούν, οφείλουν να στοχεύουν 
στην ενημέρωση/επιμόρφωση των διευθυντών όσον αφορά σε αποτελεσματικές στρα-
τηγικές υποστήριξης των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και στην προαγωγή κλίματος 
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υποστήριξης και σαφούς καθορισμού ρόλων και αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Συλλόγου 
Διδασκόντων (Σταυρόπουλος & Σαραφίδου, 2011). Στους περιορισμούς της έρευνας 
συγκαταλέγονται τα ποσοστά πρόβλεψης των μεταβλητών της έρευνας στην εξαρτη-
μένη μεταβλητή, τα οποία ποσοστά δεν μας επιτρέπουν να προβούμε σε ασφαλείς γε-
νικεύσεις, μολονότι το δείγμα είναι πανελλαδικό και τυχαίο με τη στατιστική έννοια 
του όρου. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της έρευνας αποδίδονται τάσεις που διαμορφώ-
νονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό συγκείμενο και, πιο συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένο 
κλάδο εκπαιδευτικών της Α/θμιας Εκπαίδευσης. Μελλοντικές έρευνες, μπορούν να συ-
μπεριλάβουν περισσότερες ειδικότητες εκπαιδευτικών τόσο Α/θμιας όσο και Β/θμιας, 
ιδίως στο πλαίσιο συγκριτικής μελέτης, που θα αφορά σε εκπαιδευτικούς των δύο πα-
ραπάνω βαθμίδων.     
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Η σχολική αποτελεσματικότητα, η κουλτούρα και οι αξίες ως παράγοντες βελτί-
ωσης της σχολικής μονάδας. 

 
Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη 

diotima27@hotmail.com 
 

Περίληψη 
 
Η κουλτούρα ενός σχολείου περιλαμβάνει συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία τα οποία 
συγκροτούν τη φυσιογνωμία του, όπως τις νόρμες οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ ο-
μάδων εργασίας σχετικά με την πρόοδο των μαθητών, τον προγραμματισμό της σχολι-
κής ύλης των μαθημάτων, τη φιλοσοφία η οποία διέπει τις κύριες προσεγγίσεις, πλευ-
ρές της διδασκαλίας και της μάθησης σε ένα σχολείο, τις κανονιστικές, φορμαλιστικές 
συμπεριφορές οι οποίες αναφέρονται στην αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών μέσα 
από τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και τη γλώσσα που χρησιμοποιούν, τις κυ-
ρίαρχες αξίες που αναφέρονται στους στόχους και στην αποστολή του σχολείου, και 
στο κλίμα δηλαδή στην αίσθηση την οποία λαμβάνει κάποιος όταν για πρώτη φορά 
μπαίνει σε ένα σχολείο (Hopkins, Ainscow & West,1994). Η παρούσα εργασία προ-
σπαθεί να προσεγγίσει τους παράγοντες της σχολικής αποτελεσματικότητας, αξιοποιώ-
ντας τα στοιχεία της κουλτούρας του σχολείου και τις αξίες του, καθώς και πώς οι 
παράγοντες αυτοί συνδέονται με την κουλτούρα, τη σχολική βελτίωση και το αξιακό 
σύστημα που διέπουν έναν σχολικό οργανισμό. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολική αποτελεσματικότητα, κουλτούρα, αξίες, σχολική βελτίωση. 
 

Εισαγωγή 
 
Το σύνολο των αξιών, των πρακτικών και των συστημάτων που συναποτελούν την 
έννοια της κουλτούρας καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ο οργανισμός αντι-
μετωπίζει τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Οι βασικές αυτές προϋποθέσεις είναι 
αποτέλεσμα μάθησης στην προσπάθεια μιας ομάδας ή ενός οργανισμού να αντιμετω-
πίσει εξωτερικούς κινδύνους ή πιέσεις στην καθημερινή του πρακτική. Η σχολική α-
ποτελεσματικότητα και η κουλτούρα ενός σχολικού οργανισμού στηρίζονται σε ένα 
κοινό μοτίβο αρχών και προϋποθέσεων τις οποίες μια ομάδα ανθρώπων αξιοποιεί κα-
τάλληλα μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο για να επιλύει προβλήματα που αντιμετωπίζει, 
να προσαρμόζει και να ενσωματώνει στην καθημερινότητά της δυσκολίες, προβλή-
ματα, αντιφάσεις, συγκρούσεις και εξωτερικές πιέσεις. (Νικολαϊδου, 2012). Η ύπαρξη 
κουλτούρας υποδεικνύει την ύπαρξη κοινών εμπειριών, αξιών και κοινής ιστορίας. Με 
τον τρόπο αυτό κατανοώντας και εμβαθύνοντας τόσο στο περιβάλλον όσο και στα ά-
τομα ενός οργανισμού, μπορούμε να προβλέψουμε παράγοντες αλλαγής και βελτίωσης 
οι οποίοι βασίζονται στην αποτελεσματικότητά του. 
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Παράγοντες της σχολικής αποτελεσματικότητας 
 
Η σχολική αποτελεσματικότητα ασχολείται µε παράγοντες όπως είναι η διοίκηση και 
το κλίμα του σχολείου, η γνωστική και συναισθηματική επίδοση των μαθητών καθώς 
και με τις επιδράσεις του ενός προς τον άλλο. Σύμφωνα με τη Νικολαϊδου (2012) ο 
όρος σχολική αποτελεσματικότητα αναφέρεται στην επίδοση του οργανισμού που ο-
νομάζεται σχολείο. Η επίδοση του σχολείου μπορεί να οριστεί ως οι εκροές (οutputs) 
του σχολείου, οι οποίες με τη σειρά τους μετριούνται ως η κατά μέσο όρο απόδοση των 
μαθητών σε καθορισμένη σχολική διάρκεια. Οι διαδικασίες της εκπαιδευτικής αποτε-
λεσματικότητας αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και της δι-
δασκαλίας του, στην εστίαση στη μάθηση, στην αποτελεσματική ηγεσία, στη δημιουρ-
γία θετικής σχολικής κουλτούρας, στην έμφαση στις ευθύνες και τα δικαιώματα των 
παιδιών, στις υψηλές προσδοκίες απόδοσης και συμπεριφοράς, στην επαγγελματική 
ανάπτυξη του προσωπικού, στον έλεγχο προόδου σε όλα τα επίπεδα και στην ανάμειξη 
γονέων. 
  
Κατά τους Levine & Lezotte (1990) τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών σχο-
λείων στηρίζονται σε συγκεκριμένους παράγοντες οι οποίοι είναι καθοριστικοί και σχε-
τίζονται θετικά με αυξημένα μαθησιακά αποτελέσματα και ως εκ τούτου με την απο-
τελεσματικότητα του σχολείου. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: H ηγετική ικανό-
τητα των διευθυντών και η προσοχή τους τόσο στην ποιότητα της μαθησιακής διαδι-
κασίας όσο και στη σημασία της υλοποίησης των στόχων του σχολείου. Η κυρίαρχη 
έμφαση βρίσκεται στην υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί 
έχουν υψηλές προσδοκίες και δηλώνουν εμπράκτως ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να 
μάθουν. Η δημιουργία ενός ασφαλούς και θετικού μαθησιακού κλίματος, το οποίο 
βοηθά τις διαδικασίες της διδασκαλίας και της μάθησης. Η συχνή χρήση μετρήσιμων 
μεθόδων αξιολόγησης της προόδου των μαθητών. Παράλληλα το λεγόμενο δυναμικό 
μοντέλο της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας κατά τους Creemers & Kyriakides 
(2010) εστιάζει στο επίπεδο του εκπαιδευτικού, στην ποιότητα της διδασκαλίας, στην 
αξιολόγηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό, στη δόμηση του μαθήματος, στη δια-
χείριση του διδακτικού χρόνου, στον προσανατολισμό των μαθητών στην επίτευξη συ-
γκεκριμένων στόχων, στη χρήση δραστηριοτήτων εμπέδωσης, στην υποβολή και αξιο-
ποίηση ερωτήσεων κατά τη διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, στην ανάπτυξη στρατη-
γικών μάθησης στο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης και παράλληλα στα μαθησιακά 
αποτελέσματα(γνωστικά, συναισθηματικά και μεταγνωστικά). 
 
Κατά κύριο λόγο, οι έρευνες και οι συζητήσεις γύρω από τα αποτελεσματικά σχολεία 
και ευρύτερα τη σχολική βελτίωση (Hopkins, West, Harris, Ainscow, & Beresford, 
1997 ͘  Πασιαρδής και Πασιαρδή, 2006  ͘ Νικολαϊδου, 2012 ) εστιάζουν στους παρα-
κάτω παράγοντες: σχολική διδασκαλία (έμφαση στη διδασκαλία), καλές διαπροσωπι-
κές σχέσεις (έμφαση στο σχολικό κλίμα δηλ. στην ατμόσφαιρα που επικρατεί σε κάθε 
σχολική μονάδα και σχετίζεται άμεσα με όσους εμπλέκονται σε αυτήν), οργάνωση και 
διεύθυνση του σχολείου (εστιάζει στην εκπαιδευτική ηγεσία), υψηλές προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές, συμπεριφορά του εκπαιδευτικού (ανάλυση, 
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σύνθεση, καλλιέργεια κριτικής σκέψης, λύση προβλήματος, δημιουργικές εργασίες), 
αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών (αναφέρεται στη μέτρηση και αξιο-
λόγηση της επίδοσης π.χ., προφορικές εργασίες, γραπτά διαγωνίσματα, συμμετοχή σε 
δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις), προσφερόμενα προγράμματα (εστιάζει στις και-
νοτόμες δράσεις), ενεργός συμμετοχή των γονέων στο σχολείο (δηλ. στη συνεργασία 
και συμμετοχή των γονιών και της κοινότητας στο έργο του σχολείου), παροχή χωρι-
στού προϋπολογισμού σε κάθε σχολείο (δηλ. στους οικονομικούς πόρους και στην υ-
λικοτεχνική υποδομή οι οποίες πρέπει να είναι επαρκείς ώστε να καλύπτουν τις ανά-
γκες όλων των μαθητών). Οι Roueche & Baker (1986) θεωρούν ότι υπάρχουν και άλλοι 
παράγοντες που συναινούν ώστε ένα σχολείο να είναι αποτελεσματικό όπως το συναί-
σθημα της ασφάλειας, η ύπαρξη ενός σκοπού που καθοδηγεί, καθώς και το στοιχείο 
της συνοχής. Τα σχολεία αυτά εμπνέουν στους μαθητές την επιθυμία για μάθηση όταν 
διακρίνονται από ένα αίσθημα σκοπού, κατεύθυνσης, τάξης, συνοχής και δικαιοσύνης 
και ως εκ τούτου είναι σχολεία τα οποία λειτουργούν έχοντας συνείδηση της αποστο-
λής τους. 
 
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία του σχολικού κλίματος ως 
ιδιαιτέρου παράγοντα στην αποτελεσματικότητα των σύχχρονων σχολείων. 
«Το σχολικό κλίμα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ψυχική διάθεση των εκπαιδευτικών 
για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου (ψυχολογικό κλίμα), τον ενθουσιασμό των 
εκπαιδευτικών για το εκπαιδευτικό και το διδακτικό τους έργο (συναισθήματα, στάσεις), 
την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών στο έργο τους (διεκπεραίωση συγκεκριμένης ερ-
γασίας σε καθορισμένο χρόνο), την επίτευξη των στόχων τους κατά τρόπο αποτελεσμα-
τικό και γενικά την όλη τους απόδοση στο εκπαιδευτικό τους έργο» (Πασιαρδής και Πα-
σιαρδή, 2006 σ.25) 
 
Ωστόσο το να γνωρίζουμε τους σημαντικότερους παράγοντες σχολικής αποτελεσματι-
κότητας δε σημαίνει ότι αυτομάτως υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο μπορούν να ακολου-
θήσουν όλα τα σχολεία ώστε να γίνουν αποτελεσματικά. Τα σχολεία διαφέρουν μεταξύ 
τους σε αρκετά σημεία και κυρίως ως προς τη σύσταση του μαθητικού πληθυσμού 
τους, τις αξίες της κοινότητας στην οποία εντάσσονται, στις ανάγκες και στις ιδιαιτε-
ρότητες των μαθητών. Οι Davis & Thomas, (1989) υποστηρίζουν ότι ο διευθυντής του 
σχολείου σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό οφείλουν να προσπαθήσουν να 
συνδυάσουν τις ανάγκες του σχολείου με τις σύγχρονες μεθόδους και τους κατάλλη-
λους τρόπους ως προς τη διδασκαλία και τη μάθηση, ώστε να εφαρμόσουν το καλύτερο 
δυνατό σχέδιο βελτίωσης για το σχολείο τους.  
 
Παράλληλα το σχολείο συνδέεται άμεσα με την οικονομία και την αγορά εργασίας, 
στην οποία επικρατεί η τεχνοκρατική αντίληψη για την εκπαίδευση, σύμφωνα με την 
οποία πρέπει να εφαρμοστούν συστήματα ελέγχου της απόδοσης των εκπαιδευτικών 
οργανισμών. Ωστόσο δεν μπορεί να αποτιμώνται με βάση τους στόχους της αγοράς οι 
ανθρώπινες αξίες, η προσωπικότητα, οι ιδέες, η διδασκαλία, η επικοινωνία, οι στάσεις 
και οι πνευματικές αρχές των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην ελ-
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ληνική σχολική πραγματικότητα υπάρχουν προβλήματα και αδυναμίες τόσο στη δημό-
σια όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Παρόλα αυτά μπορεί ένας εκπαιδευτικός να 
είναι αποτελεσματικός αν εφαρμοστεί κυρίως ο στρατηγικός προγραμματισμός σε επί-
πεδο εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. Έτσι θα εφαρμοστεί στην πράξη ο δυναμικός τρόπος της αποστολής του σχο-
λείου στον οποίο υπάρχει όραμα παιδείας για τους νέους ανθρώπους της εποχής μας. 
Αν παράλληλα γνωρίζουμε και στηριχθούμε στις αξίες της πνευματικής και πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσα το μέλλον θα μας εμ-
φανίσει σύντομα και πρέπει το Σχολείο και η Παιδεία να διαδραματίσουν ουσιαστικό 
ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. 
 

Τύποι Κουλτούρας και η βελτίωση της σχολικής μονάδας 
 
Οι Cameron και Quinn (όπ. αναφ. στο Χατζηπαναγιώτου, 2008), προτείνουν το λεγό-
μενο μοντέλο των ανταγωνιστικών αξιών, το οποίο αναφέρεται σε τέσσερις τύπους 
κουλτούρας οργανισμών. Καθένας από τους τύπους αυτούς έχει τους δικούς του δεί-
κτες, οι οποίοι παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις των ανθρώπων σχετικά με την απόδοση 
του οργανισμού. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι οι αξίες και οι παραδοχές που ισχύουν σε 
κάθε οργανισμό σύμφωνα με τις οποίες εκτιμάται η απόδοσή του. Η ιεραρχική κουλ-
τούρα (hierarchy culture) δίνει έμφαση στη σταθερότητα, στον έλεγχο, στην αρμονία 
και στην προβλεψιμότητα. Στόχος του οργανισμού είναι να λειτουργήσει στο πλαίσιο 
της παραδοσιακής γραφειοκρατίας, όπου ο έλεγχος ασκείται εσωτερικά και το ενδια-
φέρον επικεντρώνεται στην αποτελεσματική λειτουργία του. Η κουλτούρα της αγοράς 
(market culture) καθορίζεται από τη σταθερότητα, τη διαφοροποίηση, τον έλεγχο και 
την προσπάθεια για προσαρμογή και ανταπόκριση στις αλλαγές του περιβάλλοντος, 
ώστε ο οργανισμός να επιβιώνει στον ανταγωνισμό. Η επιβίωση σημαίνει και προσδο-
κία για επιτυχία στην επίτευξη των σκοπών του. Η κουλτούρα της αγοράς συναντάται 
συνήθως στα ιδιωτικά σχολεία. Η κουλτούρα της «παρέας» (clan culture) έχει ως βασι-
κές αξίες τη συνεργασία, τη συμμετοχικότητα, τη συνοχή και την αφοσίωση. Σκοπός 
του οργανισμού είναι οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις και συνήθως η κουλτούρα της 
παρέας συναντάται σε σχολικούς οργανισμούς υπαίθρου. Η κουλτούρα των συνθηκών 
(adhocracy culture) επιδιώκει τη διάκριση, τη δημιουργικότητα, το ρίσκο. Ο οργανι-
σμός στοχεύει στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και η ανάληψη καινοτο-
μιών είναι χαρακτηριστικό του οργανισμού. 
 
Η σημασία της σχολικής κουλτούρας, όπως διαφαίνεται στη βιβλιογραφία, θεωρείται 
κινητήρια δύναμη για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων καθώς και διαδικασιών αλ-
λαγής (Sammons et al 1995͘, Stoll & Fink, 1996͘  MacGilchrist  et al, 2004). Με την 
ανάπτυξη του κινήματος της σχολικής βελτίωσης και της ευρύτερης δυναμικής του 
σχολείου για καινοτομίες και αλλαγές, οι ερευνητές υπογράμμισαν ιδιαιτέρως τον πα-
ράγοντα της σχολικής κουλτούρας. Τα θέματα σχολικής βελτίωσης, καινοτομίας, κουλ-
τούρας και αλλαγής των εκπαιδευτικών οργανισμών έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν 
σημαντικά την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα τόσο των εκπαιδευτικών όσο 
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και των μαθητών και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία, στην ανάπτυξη και 
στην εξέλιξη της σχολικής μονάδας.  
 

Ο ρόλος των αξιών στη σχολική εκπαίδευση 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έννοια της αξίας αποτελεί τον πυρήνα της κουλτούρας των 
σχολικών συστημάτων αλλά και της κοινωνικής πραγματικότητας. Έχει προσδιοριστεί 
από την ψυχολογία, την κοινωνιολογία, τη θεολογία, την ανθρωπολογία, τις πολιτικές 
και οικονομικές επιστήμες, καθώς και από άλλα πεδία κοινωνικών ερευνών. Οι αξίες 
λειτουργούν ως καθοδηγητικοί παράγοντες για την αξιολόγηση του εαυτού μας και των 
άλλων, καθώς και για την επιλογή των ιδανικών συμπεριφορών στη ζωή μας, συμπε-
ριλαμβάνοντας τις έννοιες του «πρέπει να», «οφείλω να» ( ͘Bernard, Maio & Ol-
son, ͘2003). Περιλαμβάνουν γνωστικά στοιχεία, συναισθηματικά στοιχεία και κίνητρα 
για δράση. Συνδέονται λειτουργικά με τις στάσεις μας απέναντι στη ζωή, τις οποίες 
ενδυναμώνουν και εμπνέουν, καθώς οι στάσεις μας αποτελούν τη συνέχεια των αξιών. 
Η αξία είναι μια έννοια ή μια πεποίθηση ανώτερης μορφής που περιλαμβάνει τη δομή 
πάνω στην οποία θεμελιώνονται ποικίλες στάσεις ζωής» ( ͘Bernard, Maio & Olson,  ͘
2003). Τα σχολεία καλούνται να αντιμετωπίσουν εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις 
προκειμένου να βελτιωθούν. Για να καταλάβει κανείς πώς μπορεί να αναπτυχθεί και 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή της βελτίωσης, πρέπει να λάβει υπόψη του διαφο-
ρετικούς παράγοντες του οργανισμού. Σύμφωνα με τον Dalin (1993) το σχολείο αντι-
μετωπίζεται ως ένας οργανισμός στον οποίο αλληλεπιδρούν πέντε μεταβλητές: το πε-
ριβάλλον, οι αξίες, οι δομές, οι ανθρώπινες σχέσεις και οι στρατηγικές. Το περιβάλλον, 
ή αλλιώς συγκείμενο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε εκπαιδευτικό οργανισμό. Το 
σχολείο έχει έναν μοναδικό ρόλο ώστε να προσδιορίζει την ποιότητα της μάθησης και 
για το λόγο αυτό οφείλει να θέτει καινούριους στόχους και οράματα (Mπαγάκης, 2006). 
Επιπροσθέτως και ο εκπαιδευτικός έχει αμοιβαία και ανοιχτή σχέση με το σχολικό πε-
ριβάλλον, ενώ στο πλαίσιο στοχαστικών και ερευνητικών πρακτικών του θέτει τις κα-
τάλληλες προϋποθέσεις, συνθήκες και αξίες για μια εποικοδομητική σχέση σχολείου – 
περιβάλλοντος (Ξωχέλλης, 2006 ͘ Παπαναούμ, 2000͘ Πασιαρδής & Πασιαρδή, 2006͘). 
Επομένως και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση αξιών, κουλτούρας του 
σχολείου και βελτίωσής του είναι σημαντικός. Οι παραπάνω συνιστώσες συνθέτουν το 
εκπαιδευτικό συγκείμενο για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου, δυναμικού και αξιακού 
μοντέλου σχολικής αποτελεσματικότητας, το οποίο αποτελεί τη βάση για την εφαρ-
μογή καινοτομιών και σχεδίων βελτίωσης στο σχολικό περιβάλλον. 

 
Συμπεράσματα 

 
Το σχολείο έχει έναν σημαντικό και ταυτόχρονα μοναδικό ρόλο στο να προσδιορίζει 
την ποιότητα της μάθησης και για το λόγο αυτό πρέπει όχι μόνο να ανταποκρίνεται στη 
συμβατική λειτουργία του αλλά και το ίδιο να θέτει καινούριους στόχους και οράματα.  
Ένα παραγωγικό σχολείο έχει αμοιβαία και ανοιχτή σχέση με το περιβάλλον του. Οι 
αξίες επέχουν υποστηρικτικό και σημαντικό ρόλο στην κουλτούρα και στη βελτίωση 
του σχολείου.  
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Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι η ενίσχυση αξιών όπως η ελευθερία της 
επιλογής, της πρωτοβουλίας, της καινοτομίας, της αυξημένων προσδοκιών, της αυτο-
πραγμάτωσης, της εντιμότητας, της αμεροληψίας, της γενναιοδωρίας συγκροτούν την 
ύπαρξη κουλτούρας στα σχολεία ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Κατανοώντας τη 
σχέση και τη σημασία των αξιών στη διαμόρφωση μοντέλων σχολικής κουλτούρας 
καθώς επίσης και τον καίριο ρόλο της σχολικής κουλτούρας στη βελτίωση των σχολι-
κών μονάδων, επιβεβαιώνεται ότι οι αξίες των μελών ενός σχολικού οργανισμού απο-
τελούν βασικό παράγοντα βελτίωσης και συμβάλουν στην αποτελεσματικότητά του.  
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Ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης ενός αποτελεσματικού και ανοιχτού σχολείου 

Χατζηαγγελάκη Δήμητρα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.13 & Π.Ε.05. M.Sc. Υποψ. Διδάκτωρ Παντείου Παν/μίου  

dhatziag@gmail.com 

Περίληψη                                                                                                                    

Στον 21ο αιώνα, με τη ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, τις συνεχείς 
αλλαγές σε οικονομικό-πολιτικό επίπεδο, τα άτομα που διακρίνονται για τις γνώσεις, 
τις ικανότητες, τις δεξιότητες και το ηγετικό προφίλ τους δύνανται να συμβάλλουν 
στην εξέλιξη της κοινωνίας της γνώσης. Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού θα ξεκι-
νήσει μέσα από το σχολείο, το οποίο οφείλει να προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις 
της εποχής∙ ένα σχολείο δημοκρατικό, ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο αποτελε-
σματικό. Ψυχή του σχολικού οργανισμού είναι ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός, που 
με την πολυδύναμη θέση που κατέχει, καλείται να υποδυθεί πολλαπλούς ρόλους, όπως 
εκείνον του παιδαγωγού, του σχολικού διευθυντή (manager) και ηγέτη ή του στελέχους 
εκπαίδευσης παρά τους περιορισμούς που του θέτει το συγκεντρωτικό ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των παραγόντων ε-
κείνων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού – ηγέτη για τη 
δημιουργία ενός ανοικτού προς την κοινωνία σχολείου και ταυτόχρονα αποτελεσματι-
κού για τους νέους και το ευρύτερο περιβάλλον. Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικός-ηγέ-
της, παιδαγωγός, ανοιχτό σχολείο, αποτελεσματικότητα. 
 

Εννοιολογική προσέγγιση του Σχολείου 

Ο ιδιαίτερος, δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος, στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται προγραμ-
ματισμένη αγωγή και μάθηση, μεταδίδεται παιδεία και κουλτούρα, διαπλάθεται η προ-
σωπικότητα και πραγματοποιείται η κοινωνικοποίηση των νέων, καλείται «σχολείο» ή 
«σχολική μονάδα». Ωστόσο, οι μελετητές του αντικειμένου διακρίνουν μία πολυσημία 
τόσο στην εννοιοδότηση όσο και την αποσαφήνιση του συγκεκριμένου όρου, λόγω της 
πολυεπιστημονικής προσέγγισής του. «Η δυσκολία αποσαφήνισης βρίσκεται στο γεγο-
νός ότι μία σχολική οργάνωση αποτελεί στην πραγματικότητα ένα πολύπλοκο δυνα-
μικό κατασκεύασμα, το οποίο είναι αδύνατον να περιγραφεί και να οριστεί σε όλη του 
την έκταση» ( Σαΐτη, Σαΐτης, 2011:21).  

Κάποιοι συγγραφείς αντιλαμβάνονται το σχολείο ως κοινωνικό δημιούργημα, το οποίο 
προέκυψε για να ικανοποιηθούν βασικές κοινωνικές ανάγκες (Berg, 1983, Κωνσταντί-
νου, 1994) (ό.π.), ενώ άλλοι το εκλαμβάνουν ως κοινωνικό σύστημα (Hoy & Miskel, 
1996) και μάλιστα ανοιχτό σύστημα (Πασιαρδής, 2006), άποψη, η οποία έχει αναπτυ-
χθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. 

Η σχολική μονάδα ως ανοιχτό σύστημα  βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το 
περιβάλλον της, τόσο το ειδικό, δηλαδή γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμ-
βουλοι, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και το γενικό, δηλαδή το 
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κοινωνικό, νομικό, πολιτικό, οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτισμικό, οικολογικό, το ο-
ποίο μεταβάλλεται διαρκώς, είναι δυναμικό, πολύπλοκο, αβέβαιο, ανταγωνιστικό, α-
παιτητικό, με κυρίαρχη τη θέση της οικονομίας και το παγκοσμιοποιημένο προφίλ.  
Μέσα σε αυτό το υπερσύστημα, το σχολείο πρέπει να είναι ανοιχτό στην κοινωνία. Οι 
αλλαγές-προκλήσεις που αντιμετωπίζει πλέον ο εκπαιδευτικός οργανισμός και συνάμα 
ο εκπαιδευτικός ως ηγέτης είναι η αποτελεσματική διάχυση και εφαρμογή της γνώσης 
(Knowledge Management), το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η έκρηξη νέων τεχνολο-
γιών-γνώσεων, οι ανάγκες των πελατών -γονέων και μαθητών- σε παιδαγωγικό, ψυχο-
λογικό και κοινωνικό επίπεδο, η παγκοσμιοποίηση και το νέο οικονομικό-κοινωνικό-
επαγγελματικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτόν τον νέο κόσμο που εξελίσσεται ακατάπαυ-
στα, τόσο το σχολείο όσο και ο εκπαιδευτικός - ηγέτης καλούνται να λειτουργήσουν 
αποτελεσματικά.  

Η αποτελεσματικότητα του σχολείου 

Οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  διαφοροποιού-
νται από τους υπόλοιπους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς, κερδοσκοπικούς ή κοι-
νωφελείς, λόγω του ότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι οι μαθητές, ομάδα ατό-
μων που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης.  Ωστόσο, σύμφωνα με την Πετρίδου, «η ιδιο-
μορφία αυτή δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να λειτουργούν αποτελεσμα-
τικά, να διαχειρίζονται ορθολογικά υλικούς και άυλους πόρους, αλλά και συνεχώς να 
βελτιώνουν  την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών» (Χατζηπαναγιώτου, 
2003:22). Ποιο είναι όμως το στοιχείο εκείνο, το οποίο δυνάμεθα να αποδεχτούμε ως 
επιστημονική ένδειξη της αποτελεσματικότητας ενός σχολείου; (Lezotte, 1998). Για να 
επιβιώσει ένας οργανισμός πρέπει να αποδέχεται τα εισερχόμενα μηνύματα από το πε-
ριβάλλον και να προσαρμόζεται βάσει αυτών ώστε να υπάρξει πρόοδος (Hoy & Miskel, 
2001). Ωστόσο, από τις διεθνείς έρευνες στο σύνολό τους καταδεικνύεται η αναμφι-
σβήτητη συμβολή της ηγεσίας στη σχολική αποτελεσματικότητα, προσδίδοντας έτσι 
τη δέουσα προσοχή στα θέματα περί διοίκησης της εκπαίδευσης (Hallinger & Heck, 
2009). Ο Πασιαρδής (στο Ρες, 2009) επισημαίνει εφτά παράγοντες αποτελεσματικότη-
τας, μεταξύ των οποίων την πρώτη θέση κατέχει η σχολική ηγεσία αποσκοπούσα στη 
συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών προκειμένου να υιοθετείται το 
όραμα του σχολείου από όλους και να εμπνέονται από κοινές αξίες. Ακολούθως, δίνε-
ται σημασία στη διδασκαλία, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις υψηλές προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές, την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης των 
μαθητών, τη συμμετοχή των γονέων στο σχολείο, καθώς και στην παροχή ξεχωριστού 
προϋπολογισμού σε κάθε σχολική μονάδα. Επιπρόσθετα, ο Fullan (2001) υποστηρίζει 
ότι η ηγεσία των αποτελεσματικών σχολείων προσδιορίζεται από την εναρμόνιση της 
διανοητικής ευφυΐας και της συναισθηματικής νοημοσύνης.   

Ωστόσο, τελευταίες έρευνες (MacBeath, Day, Harris & Hadfield, Harris) καταδεικνύ-
ουν ότι τα αποτελεσματικά σχολεία διακρίνονται από μία ηγεσία που δεν περιορίζεται 
στο πρόσωπο του ενός ηγέτη, αλλά διαχέεται ποικιλοτρόπως και τεχνηέντως στα άτομα 
που συγκροτούν το σχολείο συνολικά (Harris & Muijs, 2008). Τέλος, σύμφωνα με τους 
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Silns & Mulford, «η αποδοτικότητα των μαθητών και του σχολείου γενικότερα εξαρ-
τάται από την εκχώρηση της εξουσίας και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών» 
(Κριεμάδης & Θωμοπούλου, 2012:22).  

Ο εκπαιδευτικός ως Ηγέτης 

Τον 21ο αιώνα, η κατανεμημένη ηγεσία θεωρείται ως το δημοφιλέστερο μοντέλο ηγε-
σίας επαναπροσδιορίζοντας την πλέον διαδεδομένη προσέγγιση της συλλογικότητας 
(Bush, 2010). Ωστόσο, ο Εκπαιδευτικός – Ηγέτης οφείλει να γνωρίζει όλα τα μοντέλα 
διοίκησης και ηγεσίας για την αποτελεσματικότερη διοίκηση του σχολείου αφενός, και 
της σχολικής τάξης αφετέρου. Η πιο γνωστή τυπολογία Μοντέλων του Μάνατζμεντ 
και της Ηγεσίας είναι εκείνη των Bush  &  Glover (2002), η οποία έχει προκύψει από 
την εξέταση και την επεξεργασία 121 άρθρων σε τέσσερα διεθνή περιοδικά (στο Bush, 
2011:36).  

Μοντέλο Μάνατζμεντ Μοντέλο Ηγεσίας 

Τυπικό (Formal) Διαχειριστική (Managerial) 

Συλλογικό (Collegial) 
Συμμετοχική (Participative) 

Μετασχηματιστική (Transformational) 
Κατανεμημένη (Distributed) 

Πολιτικό (Political) Συναλλακτική (Transactional) 

Υποκειμενικό (Subjective) 
Μεταμοντέρνα (Postmodern) 
Συγκινησιακή (Emotional) 

Αμφισημίας (Ambiguity) Ενδεχομενική (Contingency) 

Πολιτισμικό (Cultural) 
Ηθική (Moral) 

Διδακτική (Instructional) 

Ο Ηγέτης, συνιστώντας μια ευρύτερη έννοια σε σχέση με τον μάνατζερ, «δύναται να 
επηρεάζει τη σκέψη, τα συναισθήματα, τις στάσεις και τις συμπεριφορές μιας ομάδας 
ατόμων, με  τέτοιο τρόπο ώστε εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνερ-
γασία να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να υλοποιούν αποτελεσματικούς στόχους 
που απορρέουν από την αποστολή της ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή για 
ένα καλύτερο μέλλον» (Μπουραντάς, 2005:197).  

Ως εκ τούτου, ο Εκπαιδευτικός – Ηγέτης «ξυπνά μέσα μας το πάθος και ενεργοποιεί 
τον καλύτερό μας εαυτό γιατί απλά μιλά στο συναίσθημά μας» (Goleman, Boyatzis, 
Mckee, 2002:23). Εμπνέει και καθοδηγεί μια ομάδα σε ένα στόχο, προωθεί και διαχει-
ρίζεται σωστά την αλλαγή (Goleman, 2000).  Στοχεύει στην ανάπτυξη τόσο της συναι-
σθηματικής όσο και της κοινωνικής νοημοσύνης των μελών του σχολείου.  
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Είναι ένας «πιλότος τρίτου τύπου», όπως θα τον αποκαλούσαν οι Archier και Sérieux 
(1986), που καλείται να λαμβάνει αποφάσεις για δύσκολες και πολύπλοκες καταστά-
σεις άμεσα και αποτελεσματικά (Aubert et al., 1991) και να λειτουργεί ως «netizen» 
(ψηφιακός πολίτης) (Ευθυμιόπουλος, 2014). 

Όπως υποστηρίζει ο Μπουραντάς (2005), η αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά 
προσδιορίζεται από δύο συνιστώσες: 1) Τι κάνει ο ηγέτης (ρόλοι, λειτουργίες, ενέρ-
γειες) και 2) Πώς το κάνει (στυλ, χαρακτηριστικά). Επιπλέον, παρά την πολυπλοκότητα 
των ρόλων του ηγέτη, που συνίστανται στη Διοίκηση ομάδων, στην καλλιέργεια δια-
προσωπικών σχέσεων, στην ανάπτυξη των άλλων, στην κοινωνικοποίηση, τον συντο-
νισμό, τον έλεγχο, την εξυπηρέτηση των μαθητών-πελατών, την ενεργοποίηση των ερ-
γαζομένων, την ανταγωνιστικότητα, τη συνεχή βελτίωση και την ενθάρρυνση της και-
νοτομίας, εκείνος οφείλει να διατηρεί την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και τον προσα-
νατολισμό του. 

Ωστόσο, κατά τον Μπουραντά (2005) ο ηγέτης δεν αρκεί να κερδίζει το σήμερα, η 
επιτυχία του έγκειται στο να «κτίζει το μέλλον» δημιουργώντας νέους ηγέτες. Με ποιο 
τρόπο;  Στοχεύοντας στην προσωπική του ανάπτυξη και ταυτόχρονα στην ανάπτυξη 
των ανθρώπων, στην παρακίνηση και υποστήριξη της ομάδας, στην υλοποίηση του 
έργου, στη διοίκηση και εξυπηρέτηση των μαθητών, στην ανάπτυξη δικτύου υποστη-
ρικτών και φήμης και τέλος στη διοίκηση καινοτομιών με την ανάπτυξη στρατηγικής.        

Ο Εκπαιδευτικός ως ηγέτης είναι εν δυνάμει μελλοντικός Διευθυντής – Ηγέτης του 
σχολείου, ως εκ τούτου φέρει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και τη διάδοση των αρ-
χών, των πιστεύω και των αξιών τόσο των μελών της τάξης του όσο και του σχολικού 
οργανισμού που υπηρετεί, με τους μηχανισμούς διάδοσης που θέτει σε εφαρμογή 
(Schein, 2004). Βέβαια, για να αναπτύξει μια ωφέλιμη κοινωνική παιδεία  (κουλτούρα) 
στη σχολική μονάδα που ηγείται, οφείλει ως άτομο να είναι κοινωνικός, δηλαδή κατ’ 
αρχάς να έχει κοινωνικοποιηθεί πρώτα με τον εαυτόν του και κατόπιν με τους άλλους 
ανθρώπους (Τσάτσαρης, Ι. Γ, 2002, 2009). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει ανα-
πτύξει αυτοσεβασμό, αυτοεκτίμηση και αγάπη προς τον εαυτόν του, προς το έργο που 
έχει αναλάβει και στη συνέχεια με τη συμπεριφορά του να σέβεται  τους «άλλους» και 
να τους προσεγγίζει με κατανόηση. Μόνο τότε θα δύναται να προσφέρει εξατομικευ-
μένη υποστήριξη, να παρακινεί διανοητικά, να δημιουργεί όραμα, να προσδιορίζει στό-
χους, να καλλιεργεί προσδοκίες και με τη συμμετοχή και τη συνεργασία όλων των με-
λών της σχολικής κοινότητας «να μετασχηματίζει το σχολείο σε μία μανθάνουσα και 
κοσμοπολίτικη κοινότητα» (Corey & Frohnen, στο Θεοφιλίδης et al., 2009:217).  

Να σημειωθεί ότι η επιτυχημένη συμπεριφορά του ηγέτη εξαρτάται επιπλέον από: 1) 
τη διάθεση  άσκησης εξουσίας και 2) από την ικανότητα για άσκηση εξουσίας.   

Συχνά, η εσωτερική ανάγκη για εκπλήρωση μιας αποστολής, ή για αυτο-εκτίμηση-α-
ναγνώριση, η πίστη και η δέσμευση σε υψηλές αξίες, η αυτοπεποίθηση, η δύναμη, η 
πειθαρχία, η επιμονή και η ισχυρή θέληση αποτελούν τα «συστατικά» που γαλουχούν 
τη διάθεση του εκπαιδευτικού για εξουσία.    
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Ο Σαΐτης (2000) υποστηρίζει ότι οι ηγετικές ικανότητες διακρίνονται:           1)  στην 
επαγγελματική ικανότητα, 2) στην ικανότητα του συνεργάζεσθαι και 3) στην αντιλη-
πτική ικανότητα.   

 Ο Μπουραντάς (2005) τονίζει ότι για την αποτελεσματική άσκηση ηγεσίας μεγάλη 
σημασία έχουν οι μετα-ικανότητες, δηλαδή οι ικανότητες εκείνες που προϋποθέτουν 
την ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων. Αυτές είναι η ικανότητα δημιουργικής λήψης απο-
φάσεων, η ικανότητα επικοινωνίας, η  συστημική σκέψη και η συναισθηματική νοημο-
σύνη 

Μία δημοφιλής ταξινόμηση των ηγετικών ικανοτήτων είναι αυτή που προέκυψε από 
την προσέγγιση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Goleman et al., 2002). Με βάση 
αυτή, οι ηγετικές ικανότητες διακρίνονται σε: 1) προσωπικές ικανότητες, οι οποίες συ-
ντελούν, ώστε το άτομο να διαχειρίζεται τον εαυτό του και                               2) 
κοινωνικές ικανότητες, οι οποίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις 
σχέσεις του με τους άλλους. 

Συγκεκριμένα, οι προσωπικές δεξιότητες αναλύονται σε:  Αυτοεπίγνωση (Συναισθη-
ματική αυτοεπίγνωση, Ακριβής αυτοαξιολόγηση, Αυτοπεποίθηση) και Αυτοδιαχείριση 
(Αυτοέλεγχος, Διαφάνεια, Προσαρμοστικότητα, Επίτευξη, Πρωτοβουλία, Αισιοδο-
ξία). Οι κοινωνικές δεξιότητες διακρίνονται σε: Κοινωνική επίγνωση (Ενσυναίσθηση, 
Οργανωτική επίγνωση, Εξυπηρέτηση) και Διαχείριση σχέσεων (Έμπνευση, Επιρροή, 
Ανάπτυξη των άλλων, Καταλύτης αλλαγών, Διαχείριση συγκρούσεων, Οικοδόμηση 
δεσμών, Συνεργατικότητα και ομαδική δουλειά). 

Σύμφωνα με τους Goleman et al. (2002) υπάρχει μια δυναμική σχέση μεταξύ των δια-
φορετικών ικανοτήτων που οδηγεί σε μια συναισθηματικά ευφυή ηγεσία, στη λεγόμενη 
«γνήσια ηγεσία», που με βασικό χαρακτηριστικό της την  αριστοτεχνική χρήση του 
«χιούμορ» καλλιεργεί την «αρμονία», άρα και την επιτυχημένη άσκηση της σχολικής 
ηγεσίας  (στο Κατσαρός: 2008).  
 
Έτσι, ο Εκπαιδευτικός – Ηγέτης πρέπει να επιδεικνύει υψηλό επίπεδο νοητικών δεξιο-
τήτων, καθώς και τεχνικών δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαίδευση. Στις διαπροσω-
πικές του σχέσεις θα πρέπει να  ακούει προσεκτικά και να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς 
εννοεί ο πομπός (ο μαθητής, οι άλλοι διδάσκοντες, ο γονέας κ.ά), να είναι καλός αφη-
γητής και να διαθέτει ενσυναίσθηση. Στην τυπική επικοινωνία με τα μέλη τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος του σχολείου, απαιτείται να είναι 
ικανός να διασφαλίζει την διακίνηση των απαραίτητων πληροφοριών προς όλα τα επί-
πεδα, να προωθεί τον διάλογο και να είναι δεκτικός σε αρνητικές κριτικές. 

 
Ο εκπαιδευτικός ως Ηγέτης - Παιδαγωγός 

Ο Εκπαιδευτικός – Ηγέτης έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον όμως 
το κυριαρχικό στοιχείο της δουλειάς του είναι η διδασκαλία, κατέχει και την ιδιότητα 
του επαγγελματία παιδαγωγού (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Ο εκπαιδευτικός, καθώς 
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βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες, οφείλει να γνω-
ρίζει τις βασικές παιδαγωγικές αρχές, και εκείνες της UNESCO, να αναγνωρίζει τις 
μαθησιακές δυσκολίες, να κατέχει τα διαφορετικά είδη Νοημοσύνης (Gardner, 1983), 
τους διαφορετικούς τρόπους Μάθησης, καθώς και τη Θεωρία του Κοινωνικού Εποικο-
δομισμού (Vygotsky) (στο Ευθυμιόπουλος, 2014).  

Ένα άλλο ακανθώδες ζήτημα: Πώς θα αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός τις κρίσεις που 
ξεσπούν στη τάξη ή στη σχολική κοινότητα ευρύτερα; Η γνώση του εννοιολογικού 
ορισμού της «κρίσης», των αιτίων της πρόκλησής της, των συμπτωμάτων του ατόμου, 
της διάκρισης των κρίσεων σε αναπτυξιακές (Brock, Sandoval & Lewis, 2001) και σε 
κρίσεις καταστάσεων (Carlson, 1997, Young, 1998), των τρόπων στήριξης των μαθη-
τών, των στρατηγικών που οφείλουν να υιοθετήσουν οι ίδιοι οι μαθητές σε παρόμοιες 
καταστάσεις (αποφυγή ή αποδοχή του στρες, απενοχοποίηση των παιδιών), συνιστούν 
ορισμένα από τα γνωστικά εφόδια που οφείλει να έχει αποκτήσει ο εκπαιδευτικός – 
Ηγέτης – παιδαγωγός για να ασκήσει αποτελεσματικά τον ρόλο του (στο Παρασκευό-
πουλος, 2014).    

Συμπεράσματα 

Σήμερα, όπου το σχολείο αφουγκράζεται την κοινωνία περισσότερο από κάθε άλλη 
εποχή, «η ηγεσία είναι δυνατόν να προέλθει τόσο από τον διευθυντή όσο και από τους 
εκπαιδευτικούς» (Leithwood & Jantzi, 2000, στο Θεοφιλίδης, 2009:211). Ως εκ τούτου, 
τόσο ο Διευθυντής – Ηγέτης όσο και ο Εκπαιδευτικός - Ηγέτης πρέπει να διαθέτουν 
πολλαπλά προσόντα και να προβαίνουν σε ενέργειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
της συλλογικής νοημοσύνης, της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της συνεργασίας 
των μελών της σχολικής κοινότητας με το εξωτερικό περιβάλλον. Η αποτελεσματικό-
τητα της σχολικής μονάδας στις νέες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες εξαρτάται από 
την υψηλή Συναισθηματική Νοημοσύνη του Εκπαιδευτικού-Ηγέτη, την ευελιξία και 
την προσαρμοστικότητα που διαθέτει, τη γνώση των προτύπων διοίκησης και ηγεσίας 
και την εκλεκτική χρήση αυτών αναλόγως των περιστάσεων, καθώς και την παιδαγω-
γική και κοινωνική αντιμετώπιση των μελών της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.  
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Το πολιτισμικό κεφάλαιο του σχολικού ηγέτη ως παράγοντας επιτυχίας της με-
τασχηματιστικής προσπάθειας για επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού 
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Περίληψη 

 
Στη παρούσα εργασία εξετάζεται η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου και γίνεται προ-
σπάθεια προσέγγισής της μετάδοσης ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτού, από τον σχο-
λικό ηγέτη στους εκπαιδευτικούς, ως πολιτική επαγγελματικής ανάπτυξης τους. Συγκε-
κριμένα, πέραν της βιβλιογραφικής προσέγγισης των εννοιών, η μελέτη προσπαθεί συ-
νοπτικά να περιγράψει τη λειτουργική αξία του πολιτισμικού κεφαλαίου ως παράγοντα 
επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών με στόχο την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού οργανισμού λειτουργικά σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο επίπεδο. Το-
νίζεται, επίσης, η σπουδαιότητα – αναγκαιότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών και ο καταλυτικός ρόλος της ηγεσίας ως παράγοντα κινητοποίησης, ε-
παγγελματικής ανάπτυξης και αυτοανανέωσης του προσωπικού στο πλαίσιο της μετα-
σχηματιστικής διοικητικής προσπάθειας. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Πολιτισμικό κεφάλαιο, σχολικός ηγέτης, επαγγελματική εξέλιξη, κι-
νητοποίηση, αποτελεσματικότητα. 
 

Εισαγωγή 
 
Η ενίσχυση της σημασίας της ηγεσίας για τη σχολική αποτελεσματικότητα τα τελευ-
ταία χρόνια μέσω ερευνών (Harris, 2005), είναι χαρακτηριστική της κρισιμότητας που 
αποδίδεται στον ρόλο του σχολικού ηγέτη στη λειτουργία του σχολείου και την επί-
τευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Σε αυτό το πλαίσιο ευθύνης και αλληλόδρασης με 
τους εκπαιδευτικούς το πολιτισμικό κεφάλαιο («καλό γούστο», ορισμένα είδη προϋ-
παρχουσών γνώσεων, ικανότητες και μορφές γλωσσικής έκφρασης και κοινωνικά η-
θικά υποστρώματα συμπεριφορών), (Apple, 2005), διαμορφώνει συνθήκες «ξεπαγώ-
ματος», κινητοποίησης και ανάπτυξης του προσωπικού στη βάση της μετασχηματιστι-
κής ηγεσίας η οποία δύναται να συνδυάζει πολλές επιθυμητές ικανότητες των υπεύθυ-
νων για τη διοίκηση σχολικών μονάδων. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο σχολικός ηγέτης ως κύριος μεταδότης της κουλτούρας του οργα-
νισμού γίνεται ο υπεύθυνος διαμορφωτής ενός κλίματος αναστοχασμού, συνέργειας 
και επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών της ομάδας, μεταφέροντας «σιω-
πηλά» το κοινωνικό – πολιτισμικό του κεφάλαιο. Η αποκωδικοποίησή του από τους 
αποδέκτες θα χαρακτηρίσει την προσπάθεια του σχολικού οργανισμού για ποιοτική 
εξέλιξη μέσω της επαγγελματικής προσπάθειας των εκπαιδευτικών για συνεργασία σε 
μια μανθάνουσα εκπαιδευτική και προσωπική προσέγγιση ζωής. 
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Το Πολιτισμικό Κεφάλαιο 
 
Σύμφωνα με τον Bourdieu (1999) το πολιτισμικό κεφάλαιο είναι ένα «έχειν» που έγινε 
«είναι», μια ιδιοκτησία που έγινε σώμα. Η συσσώρευση του πολιτισμικού κεφαλαίου 
προϋποθέτει μια εργασία εγχάραξης και εξομοίωσης η οποία κοστίζει χρόνο, χρόνο ο 
οποίος πρέπει να επενδυθεί προσωπικά από το ίδιο το άτομο. Αυτό το προσωπικό κε-
φάλαιο δεν μπορεί να μεταδοθεί στιγμιαία αλλά απαιτεί χρόνο. Η συσσώρευση του 
ξεκινά από τη γέννηση του ατόμου και ταυτίζεται με την κοινωνικοποίησή του και τον 
βιολογικό του χρόνο και συνεχίζει να διαμορφώνεται  συναρτώμενο με τις δομές σχέ-
σεων που αναπτύσσει το άτομο και το επαγγελματικό του περιβάλλον. 

Η ενσωματωμένη κατάσταση του πολιτισμικού κεφαλαίου αναφέρεται στο σύστημα 
προτιμήσεων, αρχών κρίσης και διάκρισης καθώς και σε ένα σύστημα μόνιμων γνω-
στικών δομών τις οποίες δύναται να χρησιμοποιήσει κάθε άτομο μοναδικά ώστε να 
κατανοήσει την κοινωνική πραγματικότητα και να προσαρμοστεί σε αυτή (Bourdieu, 
1999). Δεν είναι αποτέλεσμα βιολογικής κληρονομιάς αλλά περιβαλλοντικών επιδρά-
σεων, στάσεων και κουλτούρας που χαρακτηρίζει την προσωπικότητα του κάθε αν-
θρώπου, την ίδια του την παρουσία, την εικόνα του σε κάθε στιγμή της ζωής του. 
 

Ηγετική Συμπεριφορά: 
«Ενδιαφέρον για τον Άνθρωπο» 

 
Το φαινόμενο της σχολικής ηγεσίας αποτυπωμένο στην ηγετική συμπεριφορά αφορά 
ένα σύνολο χαρακτηριστικών του ηγέτη όπως ο προγραμματισμός, ο καταμερισμός ερ-
γασίας και η ορθή διαχείριση του προσωπικού. Σε τέτοιου είδους χαρακτηριστικά α-
ντιτάχθηκαν έρευνες που στηρίχτηκαν στις προσεγγίσεις στάσεων και έλαβαν υπόψη 
τη στάση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών απέναντι στην ηγετική συμπεριφορά και τη 
συνολικότερη διαπροσωπική τους σχέση (Halpin, 1966), (Hersey, P., Blanchard, K. H. 
& Johnson, D. E, 2001), Blake & Mc Canse, 1991). 

Ο περιορισμός της ηγετικής συμπεριφοράς στις κατηγορίες «ενδιαφέρον για τη δομή» 
και «ενδιαφέρον για τον άνθρωπο» από το πανεπιστήμιο του Ohio είναι χαρακτηρι-
στική της νέας αντίληψης. Συγκεκριμένα το «ενδιαφέρον για τον άνθρωπο», περιγρά-
φει εκείνη την ηγετική συμπεριφορά με την οποία ο ηγέτης είναι κατά κύριο λόγο ευαί-
σθητος σε θέματα που αφορούν τους υφισταμένους του, σέβεται τις απόψεις τους, τα 
συναισθήματα τους, δημιουργεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και προσπαθεί να πάρει 
αλλά κυρίως να δώσει σε αυτούς για το καλό του εκπαιδευτικού οργανισμού (Halpin, 
1966). 

Αν και οι περισσότεροι προϊστάμενοι τείνουν να δίνουν έμφαση περισσότερο στο «εν-
διαφέρον για τις δομές», βασικό συστατικό της προσπάθειας των ηγετών είναι να ε-
μπνέουν, να γίνονται εποικοδομητικοί διαχειριστές της ομάδας τους όταν είναι συναι-
σθηματικά διαθέσιμοι ώστε να κινητοποιούν και να δραστηριοποιούν τους συνεργάτες 
τους (Ματσαγγούρας, 2000). Η συστημική σκέψη, προϊόν πλούσιου πολιτισμικού 

1332

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



κεφαλαίου, είναι η ικανότητα του ατόμου να βλέπει τα πράγματα ως ολότητες που α-
ποτελούνται από αλληλοεπιδρώμενα μέρη (Θεοφιλίδης, 2012) και είναι αυτή η μετά- 
ικανότητα σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005) που βοηθά στη διαμόρφωση στρατηγι-
κής, στην επίλυση προβλημάτων και στη συνεχή μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη 
που τόσο έχουν ανάγκη εκπαιδευτικοί. 
 

Επιτυχημένη Σχολική Ηγεσία 
 
Το πολιτισμικό υπόβαθρο ενός σχολικού ηγέτη ως προσωπικότητα είναι αυτό που με 
το «ειδικό του βάρος» θα λειτουργήσει ως καταλύτης στον οργανισμό, θα επηρεάσει 
τις καταστάσεις και τις σχέσεις και θα μετασχηματίσει κάθε δομή με σκοπό την ποιο-
τική αναβάθμιση και την μετρήσιμη εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα. Είναι αποδε-
κτό ότι ο σχολικός ηγέτης ασκεί το έργο του ανάμεσα σε «διασταυρωμένα πυρά» ισορ-
ροπώντας μεταξύ των αναγκών και των απαιτήσεων των μαθητών, των εκπαιδευτικών, 
της εκπαιδευτικής πολιτικής που καλείται να εφαρμοστεί και των υπόλοιπων μελών 
της σχολικής κοινότητας και οφείλει σε αυτό το πλέγμα σχέσεων να προσπαθεί προς 
το αποδοτικότερο δυνατό των στόχων που έχουν τεθεί (Eacott, 2010). 

Ως προσωπικότητα, ένας επιτυχημένος σχολικός ηγέτης μπορεί να διακρίνεται από συ-
ναισθηματική σταθερότητα, εσωτερική πληρότητα και κοινωνικότητα. Κατέχει δεξιό-
τητες που τον καθιστούν κοινωνικό άτομο με συνεργατική διάθεση και ενεργητικό-
τητα. Είναι ένθερμος υποστηρικτής του επαγγελματισμού, θέτει στόχους, μεταδίδει ό-
ραμα και κυρίως δείχνει εμπιστοσύνη στους συναδέλφους (Αξιώτη, 2016). 

Από τη μεριά του καθίσταται εκείνος ο ξεχωριστός παράγοντας ο οποίος με την επι-
στημονική του συγκρότηση και το πάθος για έρευνα ενημερώνεται συνεχώς φιλτράρο-
ντας με κριτική ματιά τις όποιες προοπτικές ποιοτικής αναβάθμισης δομών αλλά και 
ανθρώπινων πόρων ώστε να καταστήσει ανταγωνιστικότερη και πιο λειτουργική τη 
σχολική μονάδα για την οποία φέρει γι’ αυτή ευθύνη. 

Το πολιτισμικό του κεφάλαιο λειτουργεί καταλυτικά και καθιστά τον ίδιο εκφραστή 
της κουλτούρας και της δυναμικής που εκπέμπει το σχολείο δίνοντάς του τον ρόλο του 
παρακινητή του εκπαιδευτικού προσωπικού για ανάληψη πρωτοβουλιών και για συμ-
μετοχή στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και στην επαγγελματική του εξέλιξη 
(Σαΐτης, 2002). Ουσιαστικά, ο ίδιος θα λειτουργεί ως κομιστής μιας μετασχηματιστικής 
παραγωγικής εκπαιδευτικής διαδικασίας η οποία στοχεύει όχι μόνο στο περιεχόμενο 
της αλλαγής αλλά και στη διαδικασία της αλλαγής (Fullan & Stiegelbauer, 2001). 
 

Ανάγκη Επαγγελματικής Εξέλιξης 
των Εκπαιδευτικών 

 
Η επαγγελματική ανάπτυξη απαιτεί μια ευρύτερη έννοια επιμόρφωσης καθώς αναφέ-
ρεται σε πολλές λειτουργίες και δραστηριότητες με τελικό σκοπό και την προσωπική 
ολοκλήρωση των ατόμων (Δασκολιά, 2008). Μέσω αυτής τα άτομα επανεξετάζουν, 
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αναθεωρούν, αναδεικνύουν και επεκτείνουν την δέσμευσή τους ως φορείς αλλαγής 
(Day, 2003), ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη 
τους και να λειτουργήσουν με όρους ποιότητας για την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί και υπηρετούν τη μετασχηματιστική προσπάθεια αναβάθμισης του σχολικού ορ-
γανισμού. 
Αποτελεί μια δυναμική ενέργεια που την ευθύνη της φέρουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο 
και ο σχολικός ηγέτης, καθοριστικά κρίσιμη και απαραίτητη καθώς μπορεί να αποτε-
λέσει μετεξέλιξη από μια εκπαιδευτική συμπεριφορά «μεταβιβαστικού» χαρακτήρα σε 
μια νέα «μετασχηματιστικού» τύπου (Sterling, 2001), αποτελώντας συνάμα μια απε-
λευθερωτική διαδικασία η οποία προσανατολίζεται στην κοινωνική αλλαγή. 

Υπό την καθοδήγηση και την επιρροή, συνειδητή και υποσυνείδητη, του σχολικού η-
γέτη, η έμπνευση για υιοθέτηση ενός νέου τρόπου ζωής και επαγγελματικής φιλοσο-
φίας θα επέλθει μόνο αν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν αναπτυγμένο το αίσθημα της 
δέσμευσης, της υπευθυνότητας και της ενεργούς συμμετοχής (Van Petegem, P., Blieck, 
A., Imbrecht, I., & Van Hout, T., 2005). Το κεφάλαιο που φέρει ο ηγέτης είναι αυτό 
που δημιουργεί την κοινή επαγγελματική κουλτούρα, ενδυναμώνει μια σχέση αλληλο-
ϋποστήριξης, αλληλεπίδρασης και εποικοδομητικής επικοινωνίας μέσω της επαγγελ-
ματικής ενδυνάμωσης και εξέλιξης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξελιχθούν πιο απο-
τελεσματικά μέσα από την επαφή τους με τους συναδέλφους και κυρίως να επηρεα-
στούν θετικά ή αρνητικά από την κουλτούρα του ηγέτη τους (Hargreaves, 1995). 
Το κεφάλαιο «ηγεσία» καλλιεργεί τη δυναμική σύσφιξης των σχέσεων, βελτίωσης των 
δεξιοτήτων και διασφάλισης ενός κλίματος υποστήριξης και συνεργασίας. Αποτελεί 
πυλώνα της επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς διαμορφώνει, καλλιεργεί και εξελίσσει 
μια κουλτούρα θετικής αλληλεξάρτησης, προωθητικής αλληλεπίδρασης αλλά και τις 
απαιτούμενες κοινωνικές δεξιότητες για αυτό το σκοπό (Πασιαρδή, 2001).   
 

Ο Καταλυτικός Ρόλος της Σχολικής Ηγεσίας 
 
Το πολιτιστικό κεφάλαιο του σχολικού ηγέτη δύναται να αποκτήσει καταλυτική επί-
δραση στο πεδίο της εσωτερικής διάθεσης για επαγγελματική ανάπτυξη και προσωπική 
ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών με τους οποίους συνεργάζεται. Στην προσπάθεια αλ-
λαγής, στη μετασχηματιστική εκπαιδευτική διάθεση προς ένα αποτελεσματικότερο 
σχολείο με ικανοποιημένους εκπαιδευτικούς και ποιοτική διοικητική υποστήριξη, το 
πολιτισμικό κεφάλαιο του σχολικού ηγέτη μεταφράζεται ποικιλοτρόπως από τους εκ-
παιδευτικούς ανάλογα με το προσωπικό habitus, αλλά εν τέλει είναι ικανό να ανασυ-
γκροτηθεί και να συγκολλήσει αρμονικά τις διαφορές, τα κενά επικοινωνίας, την αδρά-
νεια λόγω επαγγελματικής εξουθένωσης και την έλλειψη κινήτρου για επαγγελματική 
εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη. 

Ο μετασχηματιστικός ηγέτης θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τους στόχους του οργα-
νισμού με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις και τα ατομικά κίνητρα και ανάγκες (Αλεξαν-
δρής, 2015). Το πολιτισμικό του υπόβαθρο μεταφράζεται σε ανθρωποκεντρική προ-
σέγγιση της διοίκησης. Ακολουθεί αυτό το μοντέλο, τοποθετώντας τον άνθρωπο στο 
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επίκεντρο της σχολικής μονάδας, αποδεχόμενος τις ιδιαιτερότητες του σε πλαίσια ε-
μπιστοσύνης. Η συμπεριφορά του είναι θεμελιώδης καθώς στρέφεται κυρίως στην α-
νάπτυξη και την ικανοποίηση του προσωπικού, στην διατήρηση καλών ανθρώπινων 
σχέσεων και στην κινητοποίηση των συναδέλφων προς την επαγγελματική τους εξέ-
λιξη (Brinia, 2012). Διαθέτει την αναγκαία πολιτική σοφία προκειμένου να μεταδώσει 
στους άλλους το όραμά του για το μέλλον και να τους παρακινήσει προς έναν κοινό 
στόχο (Nonaka & Toyama, 2007). 

Οι σχολικοί ηγέτες κατέχουν τον κρίσιμο ρόλο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εμπλέκονται στην εκπαι-
δευτική διαδικασία ενεργοποιώντας όλες τις δυνατότητές τους. Ο ρόλος τους, πέραν 
των οργανωσιακών χαρακτηριστικών, αποτελεί «την πιο πολύτιμη πηγή επαγγελματι-
κής εξέλιξης» (Hargreaves & Fullan, 1995), θωρακισμένοι με κοινωνικά και πολιτι-
σμικά αγαθά ανοικτότητας και διάθεση ανάληψης εποικοδομητικής δράσης για την α-
νάπτυξη. Με αυτά, καλούνται να θέσουν τα θεμέλια για την επίτευξη των συμπεφωνη-
μένων στόχων σε σύμπραξη με συναδέλφους δυνάμει εξελισσόμενους και επαγγελμα-
τικά προετοιμασμένους (Πασιαρδής, 2004). 
 

Η Μεταβίβαση του Πολιτισμικού Κεφαλαίου 
υπό Μορφή Κινήτρων 

 
Η επαγγελματική υποστήριξη είναι πολύ σημαντική για τους εκπαιδευτικούς και πά-
ντοτε κρίνεται αναγκαία όσα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και αν έχουν. Η κοινω-
νική υποστήριξη, η συναδελφική δικτύωση και το πολιτισμικό πλέγμα σχέσεων που 
μπορεί να μεταβιβάσει μια εμπνευσμένη ηγεσία παρέχει ηθικά, σχεσιακά αλλά και ε-
παγγελματικά οφέλη ασχέτως εμπειρίας του δέκτη ή κοινωνικού δικτύου από το οποίο 
έχει πρωτίστως ο ίδιος διαμορφωθεί και επηρεαστεί (Wainwright & Calnan, 2002).  

Ο σχολικός ηγέτης προσκαλεί σε σύμπλευση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για δραστη-
ριοποίηση και εμπλοκή των μελών της ομάδας. Η προσωπικότητά του μπορεί να κινη-
τοποιήσει, να λειτουργήσει ενθαρρυντικά και αποκαλυπτικά, φανερώνοντας τις επιθυ-
μίες, τους σκοπούς και την επαγγελματική υπόσταση των μελών της ομάδας. (Αλεξαν-
δρής, 2015). Αναδεικνύονται με αυτόν τον τρόπο αναστοχαστικοί συνειρμοί, καταδει-
κνύονται οι διαφοροποιήσεις, κινητοποιούνται τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και έτσι μπο-
ρούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σήμερα τόσο ως προς τον εκεί οργανισμό 
αλλά κυρίως ως προς τον εαυτό τους. 

Η μεταβίβαση του πολιτισμικού κεφαλαίου αναδεικνύει τη διαλεκτική σχέση ηγεσίας 
– εργαζομένου, την αναβαθμίζει και προκαλεί αξιοποιήσιμες αντιδράσεις που μπορούν 
να λάβουν θετικό πρόσημο. Η στάση και η συμπεριφορά του σχολικού ηγέτη λειτουρ-
γεί ως πρότυπο μίμησης, ως μεταδότης της κουλτούρας και στοιχείων φιλοσοφίας και 
πολιτικής αντίληψης για τον ρόλο της εκπαίδευσης. Αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα 
διαμόρφωσης του κλίματος της σχολικής κοινότητας με δομές που διαμεσολαβούνται 
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από τη δική του αναστοχαστική προσωπική θεώρηση για το έργο του και τις εσωτερι-
κές κοινωνικό – πολιτισμικές παρακαταθήκες (Cheung & Walker, 2006). 

Οι διεργασίες συνεργασίας στη βάση της εμπιστοσύνης, της αλληλοκατανόησης και 
της συνείδησης της ατομικής ευθύνης και υπευθυνότητας μεταξύ των μελών μιας ομά-
δας αποτελούν κινητήριες δυνάμεις και συμπεριφορές μεταβίβασης του πολιτισμικού 
κεφαλαίου (Cohen & Prusak, 2001). Αυτό το κεφάλαιο ως ένα σύνολο από ανθρώπινα 
δίκτυα που παράγουν πόρους μέσα από κοινά αποδεκτές αξίες και κανόνες, λειτουρ-
γώντας σε πρότυπα αλληλοσεβασμού και συνεργατικότητας, αναπτύσσεται και μπορεί 
να μεταδοθεί από μια εμπνευσμένη ηγεσία προς τους αποδέκτες - συνεργάτες εκπαι-
δευτικούς. 
 

Συμπερασματικά 
 
Το συμβούλιο της Ευρώπης σε ψήφισμά του (15/06/2003, όπως αναφέρεται στο Κι-
ναλή, 2017) τονίζει την ανάγκη οικοδόμησης του πολιτισμικού κεφαλαίου ώστε να ε-
πιτευχθούν οι στόχοι για μια «κοινωνία της γνώσης». Η ευθύνη των σχολικών ηγετών 
είναι καθοριστική και θεμελιακή προς αυτή την κατεύθυνση καθώς έχουν διάφορους 
ρόλους μέσα στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εργάζονται μαζί με άλλους παρέχο-
ντάς τους κατευθύνσεις και ασκούν επιρροή σε ανθρώπους και δομές εκπαιδευτικής 
πολιτικής με σκοπό την εκπλήρωση των επιμέρους εκπαιδευτικών στόχων (Gamage, 
Adams & McCormack, 2009). Στη μετασχηματιστική προσπάθεια του σχολικού ηγέτη  
η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια υιοθέτησης και σταθεροποίησης της 
αλλαγής είναι κομβική (Θεοφιλίδης, 2012) και η επαγγελματική εξέλιξή τους αδιαμφι-
σβήτητα αναγκαία για την ποιοτική αποτελεσματικότητα του σχολείου. 

Στα νέα δεδομένα, όπως τη διείσδυση των μηχανισμών της αγοράς στην εκπαίδευση, 
στην αυξημένη κοινωνική απαίτηση για ικανοποιητικά μετρήσιμα αποτελέσματα και 
στην εξίσου αυξημένη κοινωνική πίεση για αξιολόγηση και λογοδοσία, το ανάχωμα 
της μανθάνουσας εκπαιδευτικής μονάδας, δημιουργημένο μέσω της συνεχούς εξέλιξης 
των εκπαιδευτικών που την απαρτίζουν, αποτελεί προϋπόθεση παρακολούθησης αυτών 
των νεωτερισμών  και ενεργούς συμμετοχής σε αυτές. Το πολιτισμικό κεφάλαιο του 
σχολικού ηγέτη ως κινητήρια δύναμη, ως έμπνευση για επαγγελματική ολοκλήρωση 
και προσπάθεια συνεχούς επιμόρφωσης και εξέλιξης του προσωπικού είναι κομβικό. 
Δύναται να αθροιστεί με το αντίστοιχο των εκπαιδευτικών, με το «μορφωτικό κεφά-
λαιο» που ήδη υπάρχει και να κινητοποιήσει διαδικασίες εμβάθυνσης, αναστοχασμού, 
προβληματισμού και εσωτερικής ανασυγκρότησης, προωθώντας νέες ιδέες εκπαιδευ-
τικής προοπτικής και τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Ο εργασιακός ρόλος παρέχει έναν σημαντικό δεσμό ανάμεσα στις αυτορυθμιστικές 
λειτουργίες όπως η αυτοεκτίμηση, η αυτοαποτελεσματικότητα και η δομή των κοινω-
νικών ευκαιριών. Ο σχολικός ηγέτης μπορεί καταλυτικά να αυξήσει την επάρκεια του 
εκπαιδευτικού στο ρόλο του και να λειτουργήσει ως ισχυρή πηγή προσανατολισμού 
και κεντρικό σημείο αναφοράς της σχολικής ζωής με το αξιακό του υπόβαθρο. Το 
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πολιτισμικό του κεφάλαιο μέσα από ένα δίκτυο δεσμών και ποιοτικών σχέσεων παρέχει 
πολλαπλασιαστική επίδραση στους αποδέκτες εκπαιδευτικούς, που συνεπάγεται ανώ-
τερες ποιοτικά εκπαιδευτικές υπηρεσίες και τον αναγκαίο μετασχηματισμό συμπτωμα-
τικών σχέσεων σε σχέσεις συγχρόνως αναγκαίες και επιλεκτικές που συνεπάγονται με 
τη σειρά τους διαρκείς υποχρεώσεις, σεβασμό και εποικοδομητική επικοινωνία προ-
σφέροντας αμοιβαία γνώση και αναγνώριση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. 
Όχι μόνο διαμορφώνει τις βάσεις της συνεχούς αναβάθμισης επαγγελματικά των συμ-
μετεχόντων αλλά υποστηρίζει συνάμα τον ρόλο του εκπαιδευτικού ηγέτη ως διοικητι-
κού συντελεστή προόδου. Λειτουργεί ως αιτία και ως αποτέλεσμα ταυτόχρονα της με-
τάβασης από μια λογική προσωπικής - επαγγελματικής περιχαράκωσης σε μια προο-
πτική ανοικτής συστηματικής που προάγει νεωτερισμούς και τη διαφορετικότητα ως 
πραγματική εκπαιδευτική πραγματικότητα. 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών 

galexand72@gmail.com 

 
Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία μελετά τον διοικητικό μηχανισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος ως αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης. Αυτό τον καθιστά 
τμήμα της κρατικής δραστηριότητας, με όλες τις ιδιαιτερότητες που κάτι τέτοιο συνε-
πάγεται. Μεταξύ αυτών θα πρέπει να εντάξουμε και τη γραφειοκρατία. Αναλύοντας τη 
συγκεκριμένη έννοια, παρουσιάζουμε ταυτόχρονα τις ιστορικές αναφορές του εκπαι-
δευτικού μας συστήματος από τον 19ο αιώνα έως τις μέρες μας. Η διερεύνηση των 
χαρακτηριστικών της διοίκησης της εκπαίδευσης συνοδεύεται από προτάσεις για τον 
εξορθολογισμό της. Ειδικότερα, η προσέγγιση του δημόσιου management φιλοδοξεί 
να άρει αρκετές από τις αδυναμίες της. 

Λέξεις-Κλειδιά: δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, γραφειοκρατία, εξορθολογισμός 

Εισαγωγή -  Η έννοια της δημόσιας διοίκησης 

Με τον όρο δημόσια διοίκηση εννοούμε το σύνολο των διοικητικών υπηρεσιών του 
κράτους. Το χαρακτηριστικό που τη διακρίνει είναι η δράση που ενυπάρχει σε αυτή. 
Δηλαδή οι (διοικητικές) πράξεις, που αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των πολιτεια-
κών επιδιώξεων. Η δομή της βασίζεται στην έννοια της δημόσιας υπηρεσίας,  ένα σύ-
νολο κρατικών οργάνων στα οποία ανατίθενται συγκεκριμένες κρατικές δραστηριότη-
τες (Παγκάκης,2002β). Το σημαντικότερο στοιχείο της είναι το ανθρώπινο δυναμικό. 
Αυτό επηρεάζει άμεσα τη «συμπεριφορά» της (Ράπτης, 1997,σελ.4-9).  

 Η τυπική μορφή της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα οικοδομήθηκε αμέσως μετά την 
Απελευθέρωση (1834). Χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό στην εξουσία, ενότητα 
ευθύνης, καθώς κι από την αρχή της ισότητας απέναντι στο νόμο. Κατά τη διάρκεια 
του 19ου και του 20ου αιώνα είναι σχετικά δύσκολο να διακρίνουμε το διοικητικό από 
το πολιτικό επίπεδο στο ελληνικό σύστημα οργάνωσης του κράτους (Σωτηρόπου-
λος,2001,σελ.20-24). Παράλληλα με την επίσημη δομή, η δημόσια διοίκηση θα εμφα-
νίσει φαινόμενα παθογένειας. Πέραν της πολιτικοποίησης και του συγκεντρωτισμού, 
«εγκαθιδρύθηκαν» ένα πλήθος άτυπων χαρακτηριστικών όπως: 
• Το είδος του νομικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργεί (ασάφεια, πολυνομία 

κτλ.).  
• Η θέση των δημοσίων υπαλλήλων, ο τρόπος πρόσληψής τους, τα είδη της  σταδιο-

δρομίας τους ποικίλλουν σημαντικά, ανάλογα με τις διοικητικές πολιτικές (τις στο-
χεύσεις)  των  εκάστοτε  κυβερνήσεων. 
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• Το εύρος των πολιτικών διορισμών στη διοίκηση.  
• Η ανεπάρκεια των διαδικασιών σχεδιασμού και των μηχανισμών ελέγχου, η έλλειψη 

συντονισμού, τα στεγανά και οι δυσκαμψίες (Σπανού,2001,σελ.170-173). 
• Το πλεονάζον προσωπικό σε ορισμένους τομείς και, ταυτόχρονα, η έλλειψη προσω-

πικού σε άλλους (Σωτηρόπουλος,2001,σελ.101,113,115). 
• Οι παρεμβάσεις των πολιτικών ελίτ (και του στρατού παλιότερα), οι οποίες  εκφρά-

ζονται συνήθως με τον όρο διοικητική μεταρρύθμιση. Μερικά παραδείγματα είναι: οι 
αλλαγές στη βαθμολογική κλίμακα των δημοσίων υπαλλήλων, στη σύνθεση των ορ-
γάνων για τη λήψη αποφάσεων στα ανώτερα κλιμάκια της δημόσιας διοίκησης, στη 
λειτουργία διάφορων δομών κτλ. 

• Οι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι είναι οργανωτικά αδύναμοι, συγκρινόμενοι με τους 
παρεμβαίνοντες πολιτικούς και τα κόμματα. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι ανα-
πτύσσουν προσωπικές στρατηγικές και χρησιμοποιούν το δίκτυο των σχέσεών τους 
για να προστατεύουν τη σταδιοδρομία και τον διοικητικό τους ρόλο. 

Συχνά, μάλιστα, θα αποτελέσουν μήλο της έριδας, πεδίο έντονων πολιτικών ανταγωνι-
σμών.  

Αποτελεί βασική παραδοχή μας ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελεί τμήμα της 
ευρύτερης δημόσιας διοίκησης του ελληνικού κράτους (Σαματάς & Κασσωτά-
κης,1995,σελ.140). Η λειτουργία και οι σχέσεις της με τους διοικούμενους διέπονται 
από ένα σύνολο κανόνων που καλείται διοικητικό δίκαιο. Πηγές του τελευταίου είναι 
τα νομικά κείμενα (οι νόμοι, τα νομοθετικά και κανονιστικά διατάγματα, οι υπουργικές 
αποφάσεις κτλ.) (Πουλής,2007). Από το συγκεκριμένο δίκαιο πηγάζει η νομιμότητα - 
νομιμοποίηση των εκάστοτε αποφάσεων (εκπαιδευτική πολιτική, μεταρρυθμίσεις κτλ.) 
(Παπαδάκης,2003,σελ.40-41).        

Κομβικό ρόλο στη μελέτη των πρακτικών που λαμβάνουν χώρα στην εκπαίδευση παί-
ζει και η σχετική πολιτική κουλτούρα που τη διαποτίζει (Παπαδάκης,2003,σελ.48-49). 
Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί με το πέρασμα του χρόνου διαμορφώνουν πρακτικές ενέρ-
γειας και ήθος, τα οποία ανταποκρίνονται στο πλαίσιο των κανόνων και των ορίων 
εντός των οποίων καλούνται να δραστηριοποιηθούν (ιστορικά παγιωμένες αντιλήψεις). 
Στην εκπαίδευση, το πολιτικό πλαίσιο είναι σημαντικό στον βαθμό που οι σχέσεις ε-
ξουσίας επηρεάζουν / καθορίζουν ποια προβλήματα ανάγονται στην κρατική αρμοδιό-
τητα, πώς διερευνώνται και επιλέγονται οι λύσεις, καθώς και πώς κατανέμονται τα α-
ποτελέσματα (Jones,1991,σελ.3918).  

Η συμβολή του Max Weber 

Η γραφειοκρατία ως νομικο - λογική διεύθυνση θα αποτελέσει ένα σημαντικό τμήμα 
στο έργο του Max Weber. Ο συγκεκριμένος στοχαστής θα υποστηρίξει πως κάθε 
μορφή εξουσίας εκδηλώνεται και λειτουργεί ως διοίκηση, ενώ κάθε μορφή διοίκησης 
επιζητά την εξουσία. Αυτό συνεπάγεται ότι σε κάθε εποχή υπάρχει μια διοικητική μη-
χανή με εγγενή τάση για αυτόνομη ισχύ. Η λέξη - κλειδί στον γραφειοκρατικό ιδεότυπο 
είναι έλλογη, αφού θα μεταφραστεί ως έλλογη μεθόδευση εξουσιαστικών σχέσεων. 
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Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε τα ουσιώδη μέρη που τον συ-
γκροτούν. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται: 
• Η συνεχής διεκπεραίωση των εργασιών σε μία οργάνωση με βάση νομικές επιταγές 

και κανόνες. 
• Η κατανομή των διαφόρων καθηκόντων σε σφαίρες υπευθυνότητας (αρμοδιότητες). 
• Τα διοικητικά κλιμάκια είναι ιεραρχικά διαρθρωμένα. 
• Οι κανόνες που διέπουν μια υπηρεσία μπορεί να είναι τεχνικής ή νομικής φύσης. 
• Ο ορθολογικός τύπος οργάνωσης απαιτεί το διοικητικό επιτελείο (κι όχι μόνο) να μην 

κατέχει τα μέσα παραγωγής της διοίκησης. 
• Ο κάτοχος μιας θέσης δεν είναι και ιδιοκτήτης της. 
• Οι διοικητικές πράξεις, οι αποφάσεις και οι κανονισμοί διατυπώνονται εγγράφως. 
Αν εστιάσουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα ακό-
λουθα: 

• Η υπακοή δεν εκδηλώνεται προς κάποιο πρόσωπο, αλλά προς μια απρόσωπη νομική 
ρύθμιση. Η υπακοή έχει ως αντικείμενο τον νόμο. 

• Τα μέλη του γραφειοκρατικού επιτελείου είναι οργανωμένα σύμφωνα με συγκεκρι-
μένη ιεραρχική τάξη (π.χ., διοικητική πυραμίδα). 

• Οι λειτουργίες των γραφειοκρατικών κλιμακίων είναι επακριβώς προσδιορισμένες 
(Μουζέλης,2009,σελ.70-71). 

• Τα μέλη της γραφειοκρατικής οργάνωσης έχουν σχέση συμβολαιακή με αυτή. 
• Οι υποψήφιοι για ένταξη σ’ αυτή την ομάδα προσωπικού επιλέγονται με βάση τα 

τεχνικά τους προσόντα. Προσλαμβάνονται συνήθως, δεν  εκλέγονται. 
• Ανταμείβονται με συγκεκριμένους μισθούς. Μόνο υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί η 

ιεραρχία ή η αρχή που τους προσλαμβάνει να τερματίσει την πρόσληψή τους. Οι μι-
σθοί κλιμακώνονται σύμφωνα με το επίπεδο του καθενός στην ιεραρχία. 

• Η επανεκλογή ή η προαγωγή εξαρτάται από την κρίση συλλογικών ή μονομελών ορ-
γάνων που προΐστανται του συγκεκριμένου κάθε φορά ατόμου (πιθανές στρατηγικές 
σταδιοδρομίας). 

• Η θέση (πόστο) που κατέχει κάθε μέλος είναι η κύρια επαγγελματική του απασχόληση 
(σύνδεση με το επάγγελμα εφ όρου ζωής). 

• Κάθε μέλος της δεν μπορεί να ιδιοποιηθεί ούτε τη θέση που κατέχει ούτε της πηγές 
(πόρους) της οργάνωσης. 

• Αυστηρή πειθαρχία και έλεγχος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων κάθε μέλους 
(Τερλεξής,1999,σελ.398-400). 

• Η ανάγκη συνέχειας της πολιτικής του οργανισμού, ώστε να μη διασαλεύεται η λογική 
με βάση την οποία λειτουργεί. 

Μέσω αυτών των παραδοχών η γραφειοκρατία παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο ακρι-
βείας. Έτσι, εξασφαλίζεται η συνέχεια μιας οργάνωσης ανεξάρτητα από τις αλλαγές 
των προσώπων. Στη σκέψη του Weber, κυρίαρχη τάση της γραφειοκρατίας είναι να 
μετατρέπει όλα τα προβλήματα της πολιτικής σε προβλήματα διοίκησης, κατά συνέ-
πεια, να επιδιώκει νέες αρμοδιότητες. Δεν αρκεί για μια εκλεγμένη κυβέρνηση η νίκη 
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στον πολιτικό στίβο, αλλά απαιτείται και ο έλεγχος / η (ικανότητα) εφαρμογή (ς) των 
σχετικών αποφάσεων. 

Η ανορθολογική οπτική της οργανωμένης δράσης 

Ταυτόχρονα, όμως, πρόκειται για μια μορφή οργάνωσης του κοινωνικού συνόλου που 
τη διακρίνουν θετικά και αρνητικά στοιχεία. Μεταξύ των τελευταίων ο Weber θα εντο-
πίσει όρους που και σήμερα μας απασχολούν, όπως: ο συγκεντρωτισμός, η κυριαρχία 
των λίγων πάνω στους πολλούς, η κατάχρηση της νόμιμης εξουσίας. Η εμφάνιση εκ-
φυλιστικών γραφειοκρατικών φαινομένων αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο 
συγκεκριμένος τύπος εξουσιαστικών σχέσεων αυτονομείται σε τέτοιο βαθμό, με απο-
τέλεσμα να μην υπηρετεί τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε. Απρόβλεπτες ή δυσ-
λειτουργικές συνέπειες παρατηρούνται και κατά την περίοδο της «φυσιολογικής» δρα-
στηριότητάς του. Μεταξύ αυτών είναι οι εξής: 
• Οι κανόνες και οι διατάξεις που ορίζουν την ορθολογική δράση μπορούν να μετατρα-

πούν σε αυτοσκοπό. Έτσι, εργαλειακές αξίες μετατρέπονται σε αξιωματικές ή απόλυ-
τες αξίες. 

• Τα μέλη μιας γραφειοκρατίας αναπτύσσουν (συν)αισθήματα ομαδικότητας και συνο-
χής σε ακραίο βαθμό. Κάτι τέτοιο συνιστά τροχοπέδη σε κάθε αλλαγή και διευκολύνει 
την υπερβολική προσήλωση στην πειθαρχία. 

• Η υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Οι υπάλληλοι έρ-
χονται αντιμέτωποι με τα συμφέροντα αυτών που έχουν ταχθεί να υπηρετούν (Muller 
& Surel,2002,σελ.168-170). 

• Η προσπάθεια για διοικητική αποκέντρωση καταλήγει σε κυνήγι αύξησης της επιρ-
ροής από τα διάφορα επιμέρους υποσυστήματα. 

Πρόκειται, συχνά, για φαύλο κύκλο, αφού η γραφειοκρατία δυσκολεύεται να μάθει από 
τα λάθη της κι, επομένως, να «διορθωθεί» από μόνη της. Από το άλλη, το δίλημμα κάθε 
γραφειοκράτη είναι: Πιστή εφαρμογή των κανόνων, παρά τον φόβο να κατηγορηθεί για 
μονολιθικότητα ή λήψη πρωτοβουλιών, οπότε υπάρχει ο κίνδυνος να κατηγορηθεί για 
κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση νομοθετημένων προνομίων;  

Τα ευρήματα του Weber σχετικά με τον ιδεότυπο της γραφειοκρατίας θα γίνουν αντι-
κείμενο κριτικής από διάφορες πλευρές (Gouldner,1954∙Mintzberg,1979 όπ. αναφ. στο 
Fischer,2006,σελ.224-225). Θα αμφισβητηθεί εάν και κατά πόσο η γραφειοκρατία συ-
νεπάγεται την έλλογη αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων (Habermas). Επι-
πλέον, αποτελεί σίγουρη και αναπόφευκτη κατάληξη για όλες τις κοινωνίες 
(Giddens,1993∙1999); Μήπως τα προαναφερθέντα πήγασαν από το, σχεδόν, μεταφυ-
σικό πάθος όσων ασχολούνται με τη συγκεκριμένη έννοια, αφού τα μέλη μιας οργάνω-
σης δεν είναι άβουλα και παθητικά όντα. Ο Weber γνώριζε τα κενά του γραφειοκρατι-
κού ιδεοτύπου. Θα αποκαλύψει, όμως, κάτι που δεν ήταν φανερό σε όλους μέχρι τότε, 
την υπαλληλοποίηση. Σκοπός της μελέτης του δεν ήταν η μικρο-ανάλυση της εσωτε-
ρικής δομής της γραφειοκρατίας, αλλά η σύγκριση γραφειοκρατικών και μη οργανώ-
σεων. Θα αναζητήσει τις γενικές τάσεις και τις αξιωματικές αρχές.  
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Μερικές διαπιστώσεις για τον διοικητικό μηχανισμό του εκπαιδευτικού μας συ-
στήματος 

Στην καρδιά κάθε συζήτησης για την εκπαίδευση βρίσκεται το ερώτημα ποιος  σχεδιά-
ζει και διοικεί το εκπαιδευτικό σύστημα και προς όφελος τίνος. Ο συγκεκριμένος θε-
σμός, από την αρχή της λειτουργίας του, έπρεπε να αντιμετωπίσει δύο προκλήσεις: 
Αφενός τη νομιμοποίησή του στις κοινωνικές ομάδες στις οποίες απευθύνεται, αφετέ-
ρου τη σύνδεση της εκπαιδευτικής πολιτικής με άλλες κρατικές πολιτικές (την κοινω-
νική, την οικονομική κτλ.) (Αδάμου,2002∙Green,2010).  

Οι προηγούμενες παρατηρήσεις ερμηνεύουν το γεγονός ότι η εκπαιδευτική νομοθεσία 
και η εκπαιδευτική πολιτική πηγάζουν και εκφράζονται σε θεσμικό-πολιτικό επίπεδο 
μονοκεντρικά (Ράπτης,1997,σελ.5-8). Το υπουργείο Παιδείας, δηλαδή, αποφασίζει για 
τα περισσότερα των θεμάτων. Παρόλα αυτά, σ’ αυτό το μοντέλο γραφειοκρατικής ορ-
γάνωσης, πολλές φορές, όσο προχωράμε στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας οι α-
ποφάσεις της κεντρικής εξουσίας χάνουν την ισχύ και το κύρος τους, με αποτέλεσμα 
να αποδυναμώνονται και να μεταβάλλονται σε διοικητικές πράξεις ρουτίνας.  

Η διοίκηση της εκπαίδευσης μπορεί να νοηθεί κι ως ένα σύστημα διακυβέρνησης. Δη-
λαδή ως οργανωτική μορφή είναι εγγενώς πολιτική, υπό την έννοια ότι πρέπει να βρε-
θούν τρόποι για να δημιουργηθεί τάξη και να συντονιστεί μια ομάδα ανθρώπων με 
διαφορετικά συμφέροντα, απόψεις, αξίες κτλ. (Gareth,2000,σελ.194). Με βάση αυτή 
την οπτική, μπορούμε να συλλάβουμε σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της, τα ο-
ποία συχνά αγνοούνται ή θεωρούνται μειωμένης σημασίας.  

Επιπλέον, η διοίκηση δρα σε ένα περιβάλλον που εμφανίζει σύγχυση, συγκρούσεις και 
διαφωνίες τόσο για το τι θα πρέπει να κάνει η ίδια όσο και για το τι θα πρέπει να κάνει 
το σχολείο. Οι προσδοκίες διαφόρων κοινωνικών ομάδων σε σχέση με το εκπαιδευτικό 
σύστημα είναι συχνά πολύπλοκες, γενικές, χωρίς διαφοροποιήσεις και σαφήνεια, δια-
μετρικά αντίθετες ή και αντιφατικές (Κωνσταντίνου,1994,σελ.72). Τέλος, δεν θα πρέ-
πει να ξεχνάμε πως η εκπαίδευση αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικού ελέγχου. 
Το κοινωνικό σύνολο μέσω των νομοθετημάτων και των σχέσεών του με τα διάφορα 
επίπεδά της δημιουργεί σχέσεις αυξημένης πολυπλοκότητας. Ο χειρισμός αυτών των 
καταστάσεων εναπόκειται στο στέλεχος. Η συνθετότητα των συνθηκών που καλείται 
να αντιμετωπίσει προκαλεί την εμφάνιση συγκεκριμένων τυπικών συμπεριφορών, που 
συνιστούν τον γραφειοκράτη της εκπαίδευσης.  

Τα χαρακτηριστικά, οι «προστακτικές» της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας 

Η λειτουργία του σχολείου επηρεάστηκε, όπως αναφέραμε, από τις πολιτικο-κοινωνι-
κές διαστάσεις του γραφειοκρατικού μοντέλου του κράτους, το οποίο ελέγχει  και κα-
τευθύνει τους πολιτειακούς θεσμούς. Συνεπώς, η εκπαίδευση δεν μπορεί να  «αποφύ-
γει» τη μερική γραφειοκρατικοποίησή της. Αυτό οφείλεται σε κάτι που ο M.Weber είχε 
με σαφήνεια τονίσει. Στο γεγονός, δηλαδή πως ανάλογα φαινόμενα  προκαλούνται ε-
ξαιτίας της ποιοτικής μεγέθυνσης των διοικητικών έργων στο εσωτερικό των 
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οργανώσεων, κι όχι τόσο ως αποτέλεσμα της ποσοτικής αύξησής τους. Μία ανάλογη 
κατάσταση απαιτεί έναν αυξανόμενα οργανωμένο κοινωνικό μηχανισμό. Οι προστα-
κτικές του τελευταίου αποτελούν, ως ένα βαθμό, συνέπειες / αποτελέσματα της ανά-
γκης λειτουργίας και διατήρησής του. 

Και στην εκπαίδευση έχουμε εκχώρηση πολιτικής δύναμης σε λίγα άτομα, που βρίσκο-
νται στην κορυφή. Αυτά, μέσω της ιεραρχικής δομής, μπορούν να ασκούν έλεγχο στη 
διαμόρφωση, την επεξεργασία και την προώθηση της πολιτικής του συνόλου του εκ-
παιδευτικού συστήματος (Μιχαλακόπουλος,1997,σελ.155-158). Σύμφωνα με αυτή την 
παραδοχή, η γραφειοκρατία δεν είναι μια απλή μορφή κοινωνικής οργάνωσης, αλλά 
μια κοινωνική κατάσταση, ένα σύστημα αλληλοσχετιζόμενων και αλληλενεργούντων 
μερών, από τις δραστηριότητες των οποίων προκύπτουν καταστάσεις και φαινόμενα 
που δεν μπορούν να κατανοηθούν και να εξηγηθούν με την απλή αναγωγή τους στην 
οργανωτική δομή ή σε κάποια οργανωσιακή «λογική».  

Η γραφειοκρατική διοίκηση προτάσσει για τον εκπαιδευτικό έναν ρόλο διαχειρι-
στικό/λειτουργικό μάλλον, παρά ενεργητικό.1 Ευνοεί την αντίληψη ότι η  προσήλωση 
στις τυπικές διαδικασίες αποτελεί την ουσία του έργου του. Την επαγρύπνηση για τη 
«σωστή» εκπλήρωση των καθηκόντων αναλαμβάνουν ο διευθυντής του σχολείου, ο 
διευθυντής εκπαίδευσης, καθώς και ο σχολικός σύμβουλος της αντίστοιχης βαθμίδας 
εκπαίδευσης (Κωνσταντίνου,1994,σελ.108). Ο Offe διαφωνεί με τα παραπάνω, υπο-
στηρίζοντας ότι «η εφαρμογή προαποφασισμένων κανόνων μέσω μιας ιεραρχικής δομής 
ουδέτερων στελεχών είναι απλώς ανεπαρκής για να απορροφήσει το φορτίο των αποφά-
σεων, που επιβάλλουν οι παραγωγικές κρατικές δραστηριότητες» (όπ. αναφ. στο Δού-
κας,2000,σελ.246).  

Αντίθετα, για τον Jones (1991,σελ.3921-3925), όσο πιο συγκεντρωτικό είναι ένα εκπαι-
δευτικό σύστημα τόσο πιο δύσκολη θεωρείται η διάκριση μεταξύ κυβερνητικής πολιτικής 
και διοίκησης της εκπαίδευσης. Η γραφειοκρατική μορφή οργάνωσης δεν ορίζει απλώς 
αρμοδιότητες, θέσεις και ρόλους. Αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της φύσης της 
διοικητικής λειτουργίας. Δεν θα πρέπει, όμως, να περιορίσουμε την ανάλυση της εκ-
παιδευτικής διοίκησης στις «προθέσεις» και στην πρακτική του κράτους, παραβλέπο-
ντας τις ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες με τις οποίες συνδέεται και τη δυναμική που 
αναπτύσσουν αυτές. Επίσης, η προβληματική δεν πρέπει να στραφεί μόνο στο ποιες 
κοινωνικές δυνάμεις ελέγχουν το κράτος, αλλά στο γραφειοκρατικό φαινόμενο κα-
θαυτό. Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι (μόνο) ποιος κατέχει την εξουσία στην εκπαί-
δευση, αλλά και πώς ασκείται αυτή (Μιχαλακόπουλος,1997,σελ.185-191).  

Συχνά περιγράφεται ως γραφειοκρατική νοοτροπία εκείνη της οποίας η κύρια φροντίδα 
είναι η ασφάλεια. Μια ανάλογη κατάσταση προκαλείται από πολλούς παράγοντες, με 
σημαντικότερο την εξάρτηση κάθε αξιωματούχου από την εποπτεία κάποιου άλλου. 

1 Για παράδειγμα, η έναρξη και η λήξη της σχολικής χρονιάς είναι σαφώς προσδιορισμένες, οι εργασίες 
που θα πρέπει να διεκπεραιωθούν σε ορισμένους χρόνους είναι εκ των προτέρων καθορισμένες. Ακόμη 
και στο ζήτημα της «ύλης» οι εκπαιδευτικοί, στο σύνολο του ελλαδικού χώρου, οφείλουν να βρίσκονται 
(παλιότερα περισσότερο έντονα) περίπου στο ίδιο σημείο σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία - ορόσημα. 
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Αυτό σημαίνει ότι η επιβίωσή του στη γραφειοκρατία και οι επαγγελματικές του ευ-
καιρίες εξαρτώνται από τους τρόπους με τους οποίους οι εποπτευόμενες δραστηριότη-
τές του ικανοποιούν τις γραφειοκρατικές επιταγές. Η συγκεκριμένη συνθήκη επηρεάζει 
/ καθορίζει τις σχέσεις με τους ανωτέρους, αλλά και με τους υφισταμένους. Τα προ-
βλήματα αρχίζουν, όταν ανακύπτουν περιπτώσεις που παρεκκλίνουν από τους καθορι-
σμένους κανόνες και διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (διλημματικές καταστάσεις, απουσία «προηγούμενου»). Δεν είναι τυχαίο πως η 
άσκηση των διοικητικών καθηκόντων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα καθορίζεται με 
τη συστηματική έκδοση ρυθμιστικών εγκυκλίων.  

Εναλλακτικές μορφές διοίκησης. Μια προσπάθεια άρσης του αδιεξόδου 

Οι προαναφερόμενες επισημάνσεις φαινομένων γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών δεν 
αποτελούν μονόδρομο. Εξάλλου, το ίδιο το κράτος πρόνοιας αποτέλεσε χώρο συμβι-
βασμού αυτών των αντινομιών. Ζητούμενο αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο θα διαφυ-
λαχτούν οι ελευθερίες του ατόμου σε μία εποχή διαρκούς επέκτασης και ενδυνάμωσης 
των γραφειοκρατικών μηχανισμών (Τερλεξής,1999,417-420). Ο σφιχτός αυτός ενα-
γκαλισμός περιορίζεται, δεν εξαφανίζεται, με μέτρα όπως: 
• Συλλογικότητα της διεύθυνσης. Συγκροτείται μια ομάδα διοίκησης, στην οποία καί-

ρια θέση κατέχει κάποιος «πρώτος μεταξύ ίσων». Ως μειονεκτήματα της συγκεκρι-
μένης πρακτικής θεωρούνται η αργοπορία στη λήψη αποφάσεων και η αδυναμία 
εντοπισμού της ευθύνης. 

• Διάκριση των εξουσιών. Στην περίπτωση αυτή ο γραφειοκρατικός κορμός ή το γρα-
φειοκρατικό σώμα αποτελείται από διάφορα ημιαυτόνομα επίπεδα διεύθυνσης, έτσι 
ώστε να μην έχουμε μονοπωλιακές συγκεντρώσεις ισχύος.  

• Ερασιτεχνική διεύθυνση. Άτομα εγνωσμένου κύρους (π.χ., πανεπιστημιακοί) ανα-
λαμβάνουν θέσεις εξουσίας. Συνήθως, όμως, πίσω από αυτά βρίσκονται ειδικοί ή 
τεχνοκράτες. 

• Άμεση δημοκρατία. Στην εκδοχή αυτή ο ηγέτης επιλέγεται με κλήρο, με άμεση ε-
κλογή ή έχουμε τη διαδοχική πλήρωση μιας θέσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
Η λύση αυτή έχει ως προαπαιτούμενα τα εξής: 

• Μικρό αριθμό μελών. 
• Γεωγραφικό περιορισμό της συγκεκριμένης οργάνωσης. 
• Απλές υποθέσεις προς διεκπεραίωση. 
• Οι κοινωνικές αποστάσεις ανάμεσα στα μέλη δεν είναι αγεφύρωτες, δηλαδή 

επιτυγχάνονται συναινέσεις. 
• Μικρή διάρκεια της εντολής, ανάκληση του αρμόδιου υπαλλήλου. 

• Αντιπροσωπευτική διεύθυνση. Αποτελεί την πλέον εφαρμόσιμη λύση στα πλαίσια 
της οποίας η δημοκρατία αποκτά ουσιαστικό νόημα. 

Ερώτημα αποτελεί εάν και κατά πόσο είναι επιτακτική ανάγκη η αξιοποίηση των πα-
ραπάνω λύσεων ή, με άλλα λόγια, πόσο αναπόφευκτη είναι η γραφειοκρατία; Για τη 
βεμπεριανή σκέψη η γραφειοκρατία προσδιορίζει τον χαρακτήρα του προηγούμενου 
αιώνα, αλλά και του άμεσου μέλλοντος. Ορισμένοι θεωρητικοί αντιπροτείνουν σε αυτή 
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το δημόσιο management. Το τελευταίο δεν αναφέρεται στα όρια της κρατικής δράσης 
ούτε στους σκοπούς και τους στόχους της. Αποτελεί μια δέσμη μέτρων αναδιοργάνω-
σης των δημόσιων υπηρεσιών, που ενδυναμώνει τη διοικητική τους ικανότητα και λει-
τουργικότητα (Μιχαλόπουλος,2003,σελ.55-65,259-261). Η ποιοτική διαφορά μεταξύ 
της δημόσιας γραφειοκρατίας και του δημόσιου management είναι ο εξωστρεφής προ-
σανατολισμός του τελευταίου, σε αντίθεση με την εσωστρέφεια της πρώτης. 

Πίνακας 1 
Διαφορές γραφειοκρατίας και δημόσιου management 

 
Δημόσια γραφειοκρατία Δημόσιο management 
Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός Μακροπρόθεσμος προγραμματισμός 
Στατική στοχοθεσία Δυναμική στοχοθεσία 
Αποφυγή λαθών Επιδίωξη επιτυχίας 
Δευτερεύουσας σημασίας οι οικονομικοί 
πόροι 

Πρωτεύουσας σημασίας οι οικονομικοί 
πόροι 

Ιεραρχική και άκαμπτη δομή Ευέλικτη δομή 
Περιορισμένη εκχώρηση της εξουσίας 
λήψης αποφάσεων 

Αυξημένη εκχώρηση της εξουσίας λή-
ψης αποφάσεων 

Έμφαση στους τύπους Έμφαση στα αποτελέσματα 
Γραφειοκρατική δράση Στρατηγική δράση 

 
Πηγή τροποποιημένη: Μιχαλόπουλος,2003, σελ.63. 

Αντί επιλόγου 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα επιδεικνύουν κανονικότητες, εμπεριέχουν λογική. Το πα-
ράδοξο της γραφειοκρατίας είναι ότι, ενώ πρόκειται για ορθολογικά οργανωμένη κοι-
νωνική δραστηριότητα, μέσω της παρασκηνιακής λειτουργίας παρέχει τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιείται για ατομικούς σκοπούς. Το επιπρόσθετο πρόβλημα που εμφανίζε-
ται, και αφορά ιδιαίτερα τα διοικητικά ζητήματα, είναι ότι οι φορείς των αποφάσεων 
είναι «δυσεύρετοι» (παραμένουν ανώνυμοι) και οι διαδικασίες λήψης τους (σκεπτικό, 
επιχειρηματολογία, συνθήκες) είναι αδιευκρίνιστες.  

Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη εμπιστοσύνης στην ικανότητα της δημόσιας διοίκη-
σης για τη στήριξη μιας προς εφαρμογή πολιτικής οδηγεί στην ενίσχυση του πολιτικού 
επιπέδου με μετακλητό προσωπικό ποικίλου είδους και προελεύσεως ή /και στη δη-
μιουργία (προσωρινών) δομών ειδικής αποστολής (Σπανού,2001,σελ.171-172,177). 
Μετά την αποχώρηση των πολιτικών που είναι επικεφαλής δεν εξασφαλίζεται με κά-
ποιο τρόπο η θεσμική μνήμη, η απαραίτητη για τη συνέχεια των πολιτικών του κράτους. 
Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο της χειραγώγησης των μελών διαφόρων οργανισμών, ενώ οι 
αποφάσεις που λαμβάνονται οδηγούν σε μια κατάσταση στην οποία τα άτομα αισθά-
νονται αδύναμα («στο έλεος της εξουσίας») (Κωνσταντίνου, 1997,σελ. 42). 
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Ταυτόχρονα, η γραφειοκρατία στην εκπαίδευση στις αρχές του 21ου αιώνα θα επηρεα-
στεί από τις αλλαγές του κοινωνικο - οικονομικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα, η τεχνο-
λογική έκρηξη θα την ωθήσει στη μετάβαση από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή. 
Ορισμένοι μελετητές εντάσσουν εδώ τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων 
διοίκησης (για παράδειγμα το Myschool), ενώ άλλοι κάνουν λόγο για αποκλιμακού-
μενο συγκεντρωτισμό στη λήψη αποφάσεων. Επίσης, θα υπογραμμιστεί ότι από τον 
διοικητικό μηχανισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος απουσιάζει ένα κομ-
βικό στοιχείο του γραφειοκρατικού ιδεοτύπου, αυτό του ελέγχου (π.χ., η αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου). Συνεπώς, μήπως η γραφειοκρατική ερμηνεία του είναι «διε-
σταλμένη»; 

Αρκετές μελέτες εντοπίζουν το πρόβλημα όχι στη δυσλειτουργική διαδικαστική γρα-
φειοκρατία, αλλά στον γραφειοκρατισμό. Στον πολιτικο-διοικητικό και ιδεολογικό, δη-
λαδή μηχανισμό ελέγχου της εκπαίδευσης από το κράτος, μέσω του οποίου διαμορφώ-
νονται εκπαιδευτικές δομές και λειτουργίες, πρώτιστα και κύρια με βάση την πολιτική 
των εκάστοτε κυρίαρχων κοινωνικοπολιτικών δυνάμεων (Σαματάς,1995,σελ.121-122). 
Η επιβολή του κρατικού ελέγχου διαφέρει από βαθμίδα σε βαθμίδα εκπαίδευσης και 
νομιμοποιείται, όπως αναφέραμε παραπάνω, μέσω της δημόσιας χρηματοδότησής της. 
Σε αυτή τη λογική το διοικητικό στέλεχος έχει έναν κατεξοχήν πολιτικό ρόλο: να συμ-
βάλλει αποφασιστικά στην εφαρμογή των αποφάσεων της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Ε-
πομένως, ο γραφειοκρατισμός στην εκπαίδευση έχει πολιτική βάση, και πιθανόν από 
εκεί θα πρέπει να αρχίσει κάθε πιθανή διαδικασία εξορθολογισμού / αλλαγής του 
(Ο.π.,σελ.127- 138).  
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται το θεσμό του Επιθεωρητή, που επηρέασε την 
εκπαιδευτική πραγματικότητα για αρκετές δεκαετίες μετά την ίδρυση του νεοσύστατου 
Ελληνικού κράτους το 1834.  Δεδομένης της ιστορικής ανάγκης για αποτελεσματική 
διοίκηση, αντικειμενική αξιολόγηση και εποπτεία του εκπαιδευτικού θεσμού, η 
παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στην ιστορική και κατά το δυνατόν κριτική 
προσέγγιση και μελέτη του εποπτικού θεσμού του Επιθεωρητή, έτσι όπως 
πρωτοεμφανίστηκε στην ελληνική  εκπαιδευτική  πραγματικότητα  το  1834  μέχρι το 
1930 αφήνοντας περιθώρια για μελλοντική διερεύνηση του ρόλου του Επιθεωρητή από 
το 1930 μέχρι την οριστική κατάργησή του  και αντικατάστασή του από το νέο θεσμό 
του Σχολικού Συμβούλου, το 1982. Βασικός άξονας της εισήγησης είναι να 
σκιαγραφήσει τις διαφορετικές πτυχές του θεσμού αυτού και να αναδείξει τις 
επιδράσεις που άσκησε στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, όσο ήταν σε ισχύ. 
Απώτερος σκοπός είναι να καταστεί  σαφές,  ότι  για αρκετό χρονικό διάστημα 
αποτέλεσε κεντρικό μοχλό για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, εφόσον ο 
Επιθεωρητής είχε βασικά διοικητικά, εποπτικά και ελεγκτικά καθήκοντα, 
αξιολογώντας και επιμορφώνοντας ταυτόχρονα τους εκπαιδευτικούς.  
Λέξεις - Κλειδιά :  Επιθεωρητής, διοίκηση, εποπτεία, έλεγχος, αξιολόγηση, εκπαί-
δευση. 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από συνεχείς και ουσιαστικές αλλαγές σε κάθε 
τομέα του επιστητού με άμεσο αντίκτυπο και στον εκπαιδευτικό χώρο. Η σύγχρονη 
τάση παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας προκαλεί μια γενικότερη 
αμφισβήτηση και επιφυλακτικότητα προς κάθε τι παραδοσιακό και συνακόλουθα 
οδηγεί στην ανάγκη αξιολόγησης, επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου της 
εκπαίδευσης και μιας εκ νέου ιεράρχησης των στόχων της. Σήμερα πλέον, το σχολείο 
οφείλει όχι μόνο να προσφέρει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας αλλά κυρίως να καταστεί 
ικανό να διαπλάσει πολίτες ώριμους, υπεύθυνους, κριτικά σκεπτόμενους, με ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, πρωτοτυπία και κυρίως επιθυμία ανάληψης 
πρωτοβουλιών για δράση. Ο μαθητής του σήμερα και πολίτης του αύριο οφείλει να 
είναι ανοικτός σε κάθε είδους κριτική και αξιολόγηση, είτε αυτή είναι ενδιάμεση, είτε 
διαμορφωτική ή τελική. Δεν αρκεί μόνο να ετεροαξιολογείται. Θεωρείται αναγκαίο να 
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είναι ικανός να αυτοαξιολογείται για να μπορεί με τη διαδικασία του αναστοχασμού 
και της αυτοκριτικής να αποβαίνει ακόμα πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός.  

Κεντρικός άξονας για την επίτευξη του νέου αυτού στόχου της εκπαίδευσης είναι 
ασφαλώς ο εκπαιδευτικός, ο οποίος καλείται να αναπροσαρμόσει το ρόλο του και να 
ευθυγραμμιστεί με τις νέες πια απαιτήσεις του χώρου του, υιοθετώντας νέες 
μαθησιακές προσεγγίσεις και ενστερνιζόμενος καινοτόμα μοντέλα και πρότυπα 
εκπαίδευσης που να ανταποκρίνονται στις νέες λειτουργίες ενός σύγχρονου σχολείου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, για να καταστεί  εφικτός ο νέος αυτός στόχος,  είναι 
να γίνει κατανοητή η εξελικτική πορεία του νεοελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 
μέσα από τις ποικίλες διακυμάνσεις που υπέστη τόσο με μεταρρυθμίσεις, όσο και με 
νέους, κατά καιρούς, θεσμούς που επεδίωκαν την αποτελεσματική οργάνωση και την 
αυστηρή εποπτεία και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διοίκησης. Ασφαλώς, δεν 
έλειψαν σε κάθε εποχή οι αντιδράσεις, οι αντιπαραθέσεις και η αμφισβήτηση κάθε 
προσπάθειας για αξιολόγηση και εποπτεία του εκπαιδευτικού θεσμού, καθώς οι 
εμπλεκόμενοι φορείς σχετίζονταν άμεσα με την εκάστοτε  πολιτική ιδεολογία, γεγονός 
που καθιστά εύλογη τη διαχρονική επίδραση της κατάστασης αυτής στο εκπαιδευτικό 
αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

Ιστορική επισκόπηση, αρμοδιότητες και καθήκοντα του Επιθεωρητή. 

Ο θεσμός του Επιθεωρητή κατέχει κεντρική θέση στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα των χρόνων 1834-1982. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν 
οι Ανδρέου-Παπακωνσταντίνου (1994:262) «ο θεσμός του Επιθεωρητή αποτελεί έναν 
από τους μακροβιότερους και βασικότερους  στο διοικητικό και εποπτικό μηχανισμό της 
εκπαίδευσης». Ο συγκεκριμένος θεσμός επιβλήθηκε στην ελληνική κοινωνία με το 
Νόμο περί Δημοτικών Σχολείων της 6ης Φεβρουαρίου 1834, Ε.τ.Κ.11, 3/3/1834, άρθρα 
53-55 (άρθρο 53, §2 : κατά πρότασιν τοῦ Νομάρχου ἤ τοῦ γενικοῦ ἐπιθεωρητοῦ τῶν 
σχολείων) και διατηρήθηκε σχεδόν για 148 χρόνια, όταν αντικαταστάθηκε με το νόμο 
1304/1982 από το θεσμό του  Σχολικού Συμβούλου. Ο Επιθεωρητής είχε συνδεθεί την 
περίοδο αυτή με την αξιολόγηση, τον αυστηρό και απόλυτο έλεγχο στο χώρο της 
εκπαίδευσης, με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της ισορροπίας του 
εκπαιδευτικού συστήματος και κατ' επέκταση τη δυνατότητα επανορθωτικής 
επέμβασης σε περιπτώσεις απόκλισης από τους επιθυμητούς στόχους.  

Η εξέλιξη του θεσμού αυτού υπήρξε σταδιακή, καθώς διήλθε πολλές και διαφορετικές 
φάσεις, προσαρμοζόμενος κάθε φορά στις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και 
ιδεολογικές συνθήκες που επικρατούσαν (πελατειακό σύστημα, κομματική πόλωση, 
εθνικός διχασμός, κομματικές αντιπαλότητες, ιδεολογική ασάφεια..). Προσεγγίζοντάς, 
ωστόσο, χρονικά τον υπό εξέταση θεσμό, παρατηρούμε ότι την περίοδο 1834 - 1895 
καθορίζεται το Εποπτικό συμβούλιο και θεσπίζεται ο Επιθεωρητής Β΄ και ο 
Νομαρχιακός Επιθεωρητής με ευκρινώς κατανεμημένες αρμοδιότητες. Την  περίοδο 
αυτή ο Όθωνας προσπαθεί να μεταφέρει την αντίληψη του Βαυαρικού κράτους από τη 
Βαυαρία στην Ελλάδα, που όμως ήταν ακόμα στα σπάργανα, με δεδομένο, ότι υπήρχαν 
ακόμα μορφές κολληγικής σχέσης των χωρικών σε αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας 
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κυρίως και της Άρτας, από το 1881 όταν ενσωματώθηκαν οι περιοχές αυτές στην 
Ελλάδα μέχρι και το 1917. Οι Βαυαροί, όπως ήταν αναμενόμενο, κατέβαλαν μεγάλη 
προσπάθεια να οργανώσουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασιζόμενοι στο 
γερμανικό, αυταρχικό, γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό μοντέλο  οργάνωσης με 
κάποιες φιλελεύθερες αστικές τάσεις, που προέκυπταν ως ιδεολογικές επιπτώσεις της 
γαλλικής επανάστασης (Μπουζάκης, 2006:45). Στη συνέχεια, από το 1895-1930 
οριστικοποιούνται οι εκθέσεις αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλει ο 
Επιθεωρητής και αναγνωρίζεται η μονιμότητα των επιθεωρητών. Ωστόσο, από το 
1930-1967 ο διορισμός των Επιθεωρητών γίνεται πλέον με πολιτικά κριτήρια, ενώ την 
περίοδο της Δικτατορίας (1967-1974) παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των θέσεων 
των Επιθεωρητών. Τέλος, κατά τα έτη 1974-1982 αρχίζει η σταδιακή αποδόμηση του 
θεσμού μέχρι την τελική κατάργησή τους και την αντικατάστασή του από το θεσμό του 
Σχολικού Συμβούλου. Στην συγκεκριμένη εισήγηση θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του 
θεσμού αυτού από την αρχή της εμφάνισής του το 1834 μέχρι το 1930.  

Πιο αναλυτικά, κατά τα έτη 1834 - 1895 ήταν εμφανής η υπανάπτυξη που επικρατούσε 
στη χώρα εξαιτίας της πολύχρονης τουρκοκρατίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα λειτουρ-
γούσε  αποκεντρωτικά στηριζόμενο κυρίως σε ξένα πρότυπα. Πρώτη προσπάθεια ορ-
γάνωσης παρατηρείται με το νόμο «Περί λειτουργίας των Δημοτικών Σχολείων» της 
6ης Φεβρουαρίου 1834 (ΕτΚ 11/ 3-3-1834) που θεσμοθέτησε τη Δημοτική εκπαίδευση 
στην Ελλάδα και καθιέρωσε επίσημα το θεσμό του Επιθεωρητή. Ο θεσμός αυτός κρί-
θηκε αναγκαίος για την τότε ελληνική  πραγματικότητα, γιατί στα πρώτα χρόνια ίδρυ-
σης του νεοελληνικού κράτους το εκπαιδευτικό προσωπικό  που  δίδασκε στα σχολεία 
είχε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει  λόγω  των  τότε  ιστορικών  συγκυριών. 
Σύμφωνα, μάλιστα, με τις Ρεκαλίδου-Πεντέρη (2010:16) «δεν αναφέρεται κάποια πρό-
βλεψη για ειδική εκπαίδευση των επιθεωρητών πάνω σε ζητήματα παιδαγωγικής, διδα-
κτικής και ψυχολογίας που αφορούν τους μαθητές της στοιχειώδους εκπαίδευσης, την 
οποία καλούνται να επιθεωρήσουν, να καθοδηγήσουν και να οργανώσουν». 

Ο επιθεωρητής, λοιπόν, κλήθηκε να ενσαρκώσει πολλαπλούς ρόλους, οργανωτικό (α-
νέγερση και επισκευή διδακτηρίων, καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, εξεύρεση 
πόρων για επίλυση οικονομικών προβλημάτων), διοικητικό (επίλυση προβλημάτων με-
ταξύ δασκάλων και μαθητών), εποπτικό (καθοδήγηση και βελτίωση του μορφωτικού 
επιπέδου των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του). Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος 1834 
όριζε τον Διευθυντή του Διδασκαλείου ως «Γενικό Επιθεωρητή των σχολείων». Ο Γε-
νικός επιθεωρητής των Δημοτικών σχολείων μάλιστα διηύθυνε ταυτόχρονα και το Δι-
δασκαλείο, στο οποίο καταρτίζονταν οι δάσκαλοι. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος 11/3-3-
1834 όριζε  στα άρθρα 34 και 35 ως όργανα εποπτείας και διοίκησης  το Νομαρχιακό 
- επαρχιακό δάσκαλο και την επιτόπια εποπτική επιτροπή, αποτελούμενη από το δή-
μαρχο, τον εφημέριο και δύο έως τέσσερα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Η νομαρ-
χιακή - επαρχιακή επιτροπή είχε βασικά της μέλη τον Έπαρχο και το Γενικό Επιθεω-
ρητή των δημοτικών σχολείων. Ωστόσο, με την ενσωμάτωση νέων περιοχών στην Ελ-
λάδα (Επτάνησα το 1864, Θεσσαλία και Άρτα το 1881) αυξήθηκε το σχολικό  δίκτυο 
και όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου 
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(1994:262) "προέκυψαν νέα προβλήματα σχετικά με την εναρμόνιση  των σχολείων των 
νέων περιοχών με το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Η ανεπάρκεια ενός προσώπου να 
ανταποκριθεί στα παλαιά και νέα προβλήματα ήταν προφανής". Αποτέλεσμα της δια-
μορφωθείσας κατάστασης ήταν η θέσπιση του θεσμού των «Έκτακτων Επιθεωρητών» 
με διττό ρόλο : να βοηθήσουν το Γενικό Επιθεωρητή να επιθεωρήσει όλα τα σχολεία 
του κράτους και να εξακριβώσει την κατάσταση της Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 
«Νέες Χώρες».  

Καθίσταται κατανοητό λοιπόν, ότι ο Επιθεωρητής αναδείχτηκε την περίοδο που εξετά-
ζουμε (1834-1895) ως το κυρίαρχο πρόσωπο στη ελληνική εκπαίδευση, αφού βασικές 
αρμοδιότητές του, σύμφωνα πάντα με το νόμο 1834, ήταν : η εποπτεία, η παιδαγωγική 
καθοδήγηση, η οργάνωση και η αποτελεσματικότερη διοίκηση της εκπαίδευσης. Την 
περίοδο αυτή και μέχρι το 1895 οι δάσκαλοι χαρακτηρίζονται καταδυναστευόμενοι, 
χωρίς αξιοπρέπεια και φρόνημα, λιπόψυχες υπάρξεις και κόλακες, αληθινοί παρίες 
της υπαλληλικής ιεραρχίας (Σάμιος, 2013:5). Πιο συγκεκριμένα, ο Επιθεωρητής μπο-
ρούσε να ελέγχει τη στάση και τη συμπεριφορά των δασκάλων και να την καταγγέλλει 
άμεσα στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε, σύμφωνα με το νόμο 1834/ άρθρο 
71, §3  να «τιμωρώνται ή και να αποπέμπονται». Μάλιστα, σε καταστάσεις που ο ίδιος 
έκρινε κατεπείγουσες  είχε τη δυνατότητα με τον ίδιο νόμο άρθρο 37, §8 «να παύη τον 
διδάσκαλο με ρητή υποχρέωση να αναφέρει στην επιθεωρητική επιτροπή της επαρχίας ή 
του νομού μέσα σε 24 ώρες την παύση του διδασκάλου και τα αίτια αυτής». Κατά τη 
διάρκεια του ελέγχου ο Επιθεωρητής μπορούσε και πάλι βάσει του νόμου  1834/ άρθρα 
71, §5 και 72 να υποβάλει σε δεύτερη εξέταση οποιονδήποτε δάσκαλο, είτε δημόσιας, 
είτε ιδιωτικής σχολής ή και οικοδιδάσκαλο «περί της ικανότητος και αξιότητος του ο-
ποίου υπάρχουν αμφιβολίαι» και σε περίπτωση που  οι εξεταζόμενοι δεν ανταποκρινό-
ταν, επέστρεφαν και πάλι στο Διδασκαλείο, διαγραφόμενοι ταυτόχρονα από τους κα-
ταλόγους των δασκάλων μέχρι να επανεκπαιδευτούν, να τελειοποιηθούν  και να εντα-
χθούν οριστικά πλέον στους καταλόγους.  

Κατά τα έτη 1895-1930 παρατηρείται στη χώρα μια ταχύτερη ανάπτυξη και μια προ-
σπάθεια να απαλλαγεί από τον αρχαϊσμό, την τυπολατρία και τον κλασικισμό της επο-
χής των Βαυαρών. Μάλιστα, επί κυβέρνησης Δηλιγιάννη, με το νόμο ΒΤΜΘ΄/1895, 
εισηγητής του οποίου υπήρξε ο υπουργός Δ. Πετρίδης  καθιερώνεται  ο διορισμός μό-
νιμων επιθεωρητών σε κάθε νομό. Ο Νόμος ΒΤΜΘ΄/1895 (Φ.Ε.Κ. αριθμ. 37/5-10-
1895, τεύχος Α΄), «Περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως», καθιερώνει 
τον μόνιμο νομαρχιακό επιθεωρητή και μάλιστα σε ορισμένους μάλιστα νομούς 
ορίζει και την ύπαρξη βοηθού - επιθεωρητή β’ τάξης, με αυξημένα προσόντα αλλά 
και με διοικητικά - εποπτικά καθήκοντα. Παράλληλα, ο νόμος ΒΤΜΘ΄/1895  ορίζει 
σε κάθε νομό πενταμελή Εποπτικά Συμβούλια, αποτελούμενα από τον αρχιεπί-
σκοπο ως πρόεδρο, τον γυμνασιάρχη, τον νομαρχιακό επιθεωρητή, έναν επιστήμονα 
της περιοχής και  έναν από τους ευυποληπτότερους κτηματίες ή εμπόρους της, που α-
σκούν την ανώτερη εποπτεία, καθώς επίσης το δικαίωμα των ποινών και των μεταθέ-
σεων (άρθρο 36). Με το νόμο αυτό κατεβλήθη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των δο-
μών της εκπαίδευσης και  βελτιστοποίησης των λειτουργιών της. Πιο συγκεκριμένα, 
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όπως αναφέρεται από τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994: 265) "την περίοδο 
αυτή με το νόμο 240/1914 η Δημοτική εκπαίδευση διαιρείται σε 66 εκπαιδευτικές περι-
φέρειες και η Μέση Εκπαίδευση σε 12 γενικές επιθεωρήσεις. Επικεφαλείς τέθηκαν οι 
Επιθεωρητές που είχαν την άμεση διοίκηση και εποπτεία των σχολείων και των εκπαι-
δευτικών της περιφέρειάς τους". Οι περιφέρειες αυτές αυξήθηκαν σε 90 και το 1930, 
σύμφωνα με τους Ανδρέου - Παπακωνσταντίνου (1994:265) ανέρχονται σε 120 και το 
1937 σε 100. Επιπλέον, καθιερώθηκε το Εποπτικό Συμβούλιο, που αποτελούνταν από 
το Μητροπολίτη ως πρόεδρο, το γυμνασιάρχη και έναν επιστήμονα ή έμπορο. Ασφα-
λώς, σε κάθε Συμβούλιο συμμετείχε ως κεντρικός εισηγητής ο Νομαρχιακός Επιθεω-
ρητής Α΄ τάξης, που είχε βασικό πτυχίο Φιλολογίας και είχε πολυετή διδακτική εμπει-
ρία.  

Καθίσταται εμφανής, στο σημείο αυτό, με την ανάδειξη της ομάδας των Φιλολόγων σε 
κεντρικό μοχλό της εκπαιδευτικής και εποπτικής διαδικασίας, η  προσπάθεια  προσα-
νατολισμού της Εκπαίδευσης στη Γλώσσα. Αυτό το επέβαλαν και οι τότε συγκρουσια-
κές καταστάσεις του έθνους. Η γλώσσα πρόβαλλε  ως βασικός φορέας διαμόρφωσης 
της ταυτότητας της χώρας.  Η  «γλωσσική ταυτότητα της χώρας» λειτούργησε ως κομ-
βική έννοια για τη δημιουργία της «Εθνικής ταυτότητας». Επικρατούσε η αντίληψη, 
ότι αν κάποιο άτομο δεν χρησιμοποιεί τους ενδεδειγμένους τρόπους και κώδικες της 
γλώσσας, τότε αποτελεί  «εχθρό» του Κράτους. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται από τον Σ. Μπουζάκη, (χ.χ.) "Το εκπαιδευτικό σύστημα θα αποτελέσει το κατ' 
εξοχήν εθνικό, πολιτικό και κοινωνικό εργαλείο του έθνους - κράτους στην προσπάθειά 
του να διαμορφώσει  τη συλλογική ταυτότητα, τον κοινωνικό ιστό, την εθνική συνείδηση 
των πολιτών του".  

Σύμφωνα με το νόμο ΒΤΜΘ΄, όπως αναφέρεται στα άρθρα 40-41, το κυρίαρχο καθή-
κον του Νομαρχιακού Επιθεωρητή ήταν η επιθεώρηση ανά εξάμηνο των δημοτικών 
σχολείων, των γραμματοδιδασκαλείων και των μονοτάξιων και διτάξιων Ελληνικών 
σχολείων για να ελέγχει την ορθότητα των εγγραφών, τις τυχόν ελλείψεις  και να τις 
αναφέρει στο Εποπτικό Συμβούλιο. Επιπλέον έπρεπε να ελέγχει τη διαγωγή των διδα-
σκάλων προς τους μαθητές και τους γονείς τους, την εκπλήρωση των καθηκόντων των 
διδασκάλων – τη φιλοπονία τους, την τήρηση των διατάξεων για τις εξετάσεις και τον 
προβιβασμό των μαθητών, την επιβολή ποινών στους μαθητές  και την καταλληλότητα 
των διδακτηρίων. Ένας από τους ουσιαστικούς ρόλους του Επιθεωρητή ήταν επίσης 
και ο προσδιορισμός της θέσης για ανέγερση των διδακτηρίων των Δημοτικών σχο-
λείων και η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας. Ο Επιθεωρητής μπορούσε να συγκαλέσει 
ετησίως συνέδρια, διαλέξεις, παιδαγωγικές συζητήσεις, υποδειγματικές διδασκαλίες 
για τους δημοδιδασκάλους της περιφέρειάς του και να συζητήσουν θέματα μεθοδολο-
γικά και παιδαγωγικά. Απαρέγκλιτη υποχρέωσή του ήταν να υποβάλει στο Εποπτικό 
Συμβούλιο πλήρες ημερολόγιο με λεπτομερή έκθεση και παρατηρήσεις για κάθε σχο-
λείο, για τη διδασκαλία των μαθημάτων, την ύλη και τις μεθόδους που ακολουθούνται, 
και την ακρίβεια στους κανονισμούς και την εφαρμογή του προγράμματος. Η όλη επο-
πτική διαδικασία, περιοδεία - επιθεώρηση διαρκούσε 60-80 ημέρες και παρεχόταν α-
ποζημίωση και στο Νομαρχιακό Επιθεωρητή (8 δρχ/ημέρα) και στον βοηθό του.  
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Από τη μέχρι τώρα επισκόπηση του νόμου ΒΤΜΘ΄ (1895) σχετικά με το θεσμό του 
Επιθεωρητή καθίσταται εμφανές, ότι ο συγκεκριμένος νόμος θεωρήθηκε αρχικά ιδανι-
κός τόσο για την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και για την αξιο-
λόγηση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η εξέλιξη της ιστορίας διέψευσε τις αρχικές προσ-
δοκίες και εξαιτίας της μεγάλης εξουσίας του Επιθεωρητή  αποδοκιμάστηκε. Βασική 
αιτία ήταν και η πλημμελής λειτουργία των τοπικών συμβουλίων, αφού σημειώθηκαν 
συγκρούσεις και διαφοροποιήσεις στον τρόπο επιθεώρησης των επιμέρους περιφε-
ρειών. Επικρατούσε αντιπαλότητα μεταξύ των Τοπικών Εποπτικών Συμβουλίων και 
του διοικητικού ελέγχου των Επιθεωρητών, γεγονός που ώθησε την πολιτεία να επι-
ληφθεί του θέματος ψηφίζοντας το νόμο Γώκη  "Περί Κεντρικού Εποπτικού Συμβου-
λίου της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως" της 18 Ιουλίου 1911 (Φ.Ε.Κ. 185/18-7-1911), ο 
οποίος καθιέρωνε τη μονιμότητα των Επιθεωρητών, όριζε συγκεκριμένα κριτήρια επι-
λογής τους και ενίσχυε τις αρμοδιότητές τους. Με τον νόμο Γώκη, όπως αναφέρεται 
από τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994:264) : "τερματίζεται και τυπικά η ά-
σκηση διοίκησης και εποπτείας των Δημοτικών σχολείων από τα τοπικά συλλογικά όρ-
γανα και αρχίζει να συγκεντρώνεται και να ασκείται σε όλη την έκταση από τους Επιθε-
ωρητές ως εντολοδόχων του Υπουργείου Παιδείας".  

Τα καθήκοντα των μονίμων Επιθεωρητών ήταν πλέον διπλά. Όπως χαρακτηριστικά 
παρατίθεται από τον Μπουζάκη (2006-2007:11-12) : «Το έργο των µονίµων επιθεωρη-
τών, οι οποίοι κατάφεραν σταδιακά να αποκτήσουν δύναµη, ήταν διπλό. Από τη µία η 
οργάνωση και η διοίκηση της εκπαίδευσης στην περιφέρεια τους και από την άλλη το 
εποπτικό και καθοδηγητικό έργο των εκπαιδευτικών». Μάλιστα αναφέρεται, ότι μετά 
από κάθε επιθεώρηση συνέτασσαν τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας ή μη των εκ-
παιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα, για το θέμα αυτό ο Μπουζάκης (2006-2007:11-12) 
αναφέρει, ότι: « οι περιβόητες εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας ήταν και βασικό κριτή-
ριο για την προαγωγή ή μη ενός εκπαιδευτικού, την εξέλιξη του αλλά και για άλλες διοι-
κητικές αποφάσεις. Παραθέτουμε  ενδεικτικά μερικά αποσπάσματα από αυτές τις εκθέ-
σεις « Ο διδάσκαλος ούτος αποτελεί φαινόμενο ανικανότητας. Παρά τας  κατ'  επανάλη-
ψιν  γενομένας  συστάσεις ουδεμίαν  βελτίωσιν παρουσίασεν», «πρόκειται περί αρίστου 
συναδέλφου .... Σέβεται τους κατά βαθµόν ανωτέρους του. Προς τους προϊσταµένους, 
όταν οµιλεί, ερυθριά από σεβασµό. Συμµορφώνεται επαρκώς προς τας διαταγάς.».  

Σχετικά με το θέμα των υπηρεσιακών εκθέσεων των Επιθεωρητών ο Παναγόπουλος 
(2013:196) αναφέρει ότι : «επειδή υπήρχαν μεγάλες ασάφειες και δυσκολίες στη σύνταξη 
των ατομικών υπηρεσιακών εκθέσεων των Επιθεωρητών καθώς ο καθένας χρησιμοποι-
ούσε δικά του προσωπικά κριτήρια με το κανονιστικό Διάταγμα της 16ης Απριλίου του 
1915 (Φ.Ε.Κ. Α΄168/5-5-1915), ορίστηκαν με λεπτομέρεια τα σημεία της επιθεώρησης. 
Στην έκθεση αξιολόγησης, ο Επιθεωρητής έπρεπε να αποφεύγει τις αοριστίες και να πα-
ρουσιάζει με σαφήνεια τη σωματική, πνευματική κατάσταση του δασκάλου, την επιμέλειά 
του, την ευσυνειδησία, την επιστημονική κατάρτιση, τη μεθοδική και παιδαγωγική ικανό-
τητα, η συμπεριφορά του στο χώρο του σχολείου, τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία και 
πληροφορίες για τον ιδιωτικό του βίο. Η υπηρεσιακή εξέλιξη και η επαγγελματική στα-
διοδρομία κάθε εκπαιδευτικού εξαρτιόταν από τις εκθέσεις των Επιθεωρητών». 
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Από την ιστορική αυτή αναδρομή στο θεσμό του επιθεωρητή από το 1834-1930 εύκολα 
διαπιστώνουμε, ότι ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε και προσπάθησε να ανταποκριθεί 
στο σκοπό του κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς  συνθήκες για τη χώρα μας και μέσα σ΄ 
ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά κλίμα. Συχνά, τα άτομα 
που ήταν αρμόδια για το έργο της εποπτείας και της αξιολόγησης δεν σχετίζονταν ά-
μεσα με την εκπαίδευση, γεγονός που δυσχέρανε ακόμα περισσότερο το έργο τους. Ο 
πολύπλευρος χαρακτήρας του λειτουργήματός τους αποτέλεσε τροχοπέδη στην αποτε-
λεσματική εκπλήρωση του ρόλου τους. Μάλιστα, ορισμένοι επιθεωρητές λόγω της με-
γάλης εξουσίας τους παρουσίασαν τάσεις αυταρχισμού και αλαζονείας, με αποτέλεσμα 
να απομακρύνονται από τον αρχικό τους καθοδηγητικό και εποπτικό ρόλο και να στρέ-
φονται σε μονοπάτια διαφορετικά. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν θεσμό, που δοκιμά-
στηκε στο χρόνο και υπέστη πολλές μεταβολές, έως ότου αντικατασταθεί από τον πιο 
σύγχρονο θεσμό του  Σχολικού Συμβούλου.  

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Ο θεσμός του Επιθεωρητή επικράτησε στην Ελληνική πραγματικότητα από το 1834 
προκειμένου να καλύψει την ανάγκη για έλεγχο εκ μέρους της κεντρικής εξουσίας. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, όπως αναφέρεται στην Μήλα (2008:67), ότι δάσκα-
λος και επιθεωρητής βρίσκονταν αντιμέτωποι, καθώς οι εκθέσεις υπηρεσιακής ικανό-
τητας των εκπαιδευτικών εδράζονταν περισσότερο στην εξωσχολική τους δραστηριό-
τητα παρά στη διδακτική τους ικανότητα. Οι επιθεωρητές ασκούσαν ασφυκτικό έλεγχο 
και αξιολογούσαν με τρόπο αυταρχικό και πατερναλιστικό, όπως αυταρχικό και συγκε-
ντρωτικό ήταν και το σύστημα διοίκησης του ελληνικού κράτους την περίοδο αυτή 
(Μπουζάκης, 2006:45). Η κατάσταση αυτή επρόκειτο να διαφοροποιηθεί στη συνέχεια, 
καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρει η Παπαδανιήλ (2011:145-148), οι εκπαιδευτικοί την 
περίοδο 1965-1970 ελέγχονταν για την πίστη τους στην πατρίδα, τα εθνικά τους φρο-
νήματα, την πειθαρχία και την άψογη συμπεριφορά προς την υπηρεσία, και ο έλεγχος 
αυτός αφορούσε και στην προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική τους ζωή. Ουσια-
στικά, η έκθεση του επιθεωρητή δεν αποτελούσε απλώς μια εργασιακή υπόθεση, αλλά 
το πεδίο ελέγχου εκτεινόταν και έξω από την εργασία του σχολείου ακόμα και στο 
πλαίσιο του ιδεολογικού προσανατολισμού του εκπαιδευτικού. 

Επιλογικές διαπιστώσεις 

Ολοκληρώνοντας στο σημείο αυτό  την ιστορική επισκόπηση του θεσμού του Επιθεω-
ρητή από την απαρχή του μέχρι το 1930 και ανατρέχοντας στα βήματα της παρούσας 
εισήγησης γίνεται αντιληπτό, όπως χαρακτηριστικά παρατίθεται από τον Μπουζάκη 
(2006:62), ότι: «τόσο κατά το 19ο όσο και κατά τον 20ό αιώνα ο Επιθεωρητής  αποτέ-
λεσε το βασικότερο αυταρχικό και εξουσιαστικό φορέα ελέγχου όχι μόνο της εσωσχολι-
κής εκπαιδευτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών αλλά και της εξωσχολικής πολιτικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής τους δραστηριότητας».  

Παρόλα αυτά, μια ακόμα πλευρά του ζητήματος της αξιολόγησης, εποπτείας και διοί-
κησης της εκπαίδευσης χρήζει περαιτέρω εμβάθυνσης. Σε μελλοντική εργασία κρίνεται 
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σκόπιμο να διερευνηθεί η εξελικτική πορεία του θεσμού του Επιθεωρητή στα μετέπειτα 
χρόνια (1930-1982) αλλά και η πορεία του νέου θεσμού του Σχολικού Συμβούλου και 
να προσεγγιστεί κριτικά η μέχρι σήμερα ουσιαστική εφαρμογή και αποτελεσματικό-
τητά του. Η αντικατάσταση του Επιθεωρητή από το Σχολικό Σύμβουλο που «συμβου-
λεύει» αλλά δεν «αξιολογεί» λειτούργησε εκτονωτικά προς την οργή, την αγανάκτηση 
και την πίεση των εκπαιδευτικών, αλλά δεν αποσόβησε τη λογική του επιθεωρητισμού 
και του ελέγχου. Άλλωστε, σύμφωνα με την άποψη που καταθέτει ο Ρέππας (2011:81) 
«στο βαθμό που η πρόταση για κατάργηση του επιθεωρητή δεν συνοδεύτηκε από προτά-
σεις για συνολικότερες αλλαγές στη θέση και το ρόλο των εκπαιδευτικών στην κατεύ-
θυνση της παιδαγωγικής ελευθερίας και αυτονομίας η πρόταση κατέληγε σ΄ έναν απλό 
εξωραϊσμό του θεσμού αξιολόγησης και διοίκησης, απαλείφοντας μόνο τις πιο αυταρχι-
κές πλευρές του». Οι Σκαρτσίλας και Μουσταΐρας (χ.χ.) προβληματιζόμενοι και αυτοί 
με τη σειρά τους σχετικά με την αντικατάσταση του θεσμού του Επιθεωρητή από τον 
Σχολικό σύμβουλο συμπληρώνουν, ότι «η αλλαγή του θεσμού του  Επιθεωρητή, με αυ-
τόν του Σχολικού Συμβούλου ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη, γιατί ο θεσμός του Επι-
θεωρητή ήταν αναχρονιστικός, αυταρχικός και καταπιεστικός, έξω από την παιδαγωγική 
κοινωνική και επιστημονική πραγματικότητα συνδεδεμένος με την αυταρχική αγωγή, τον 
εκφοβισμό την ανελευθερία, τον έλεγχο και την εξάρτηση από το σύστημα». 

Τα πορίσματα της προτεινόμενης έρευνας για την εξελικτική πορεία του θεσμού του 
Επιθεωρητή από το 1930-1982 θα μπορούσαν να αποδείξουν την επιτυχία εφαρμογής 
του νέου αυτού θεσμού  ή σε αντίθετη περίπτωση, να προβληματίσουν τους αρμόδιους 
για τη χάραξη Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητο να 
ληφθούν και τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται να υιοθετηθούν, έτσι ώστε η χώρα μας 
να αποκτήσει ένα σύστημα παιδείας που θα ανταποκρίνεται ικανοποιητικά και αποτε-
λεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις.  

Σκόπιμο κρίνεται στο σημείο αυτό να αναφερθεί, πως μετά το 1982, η αξιολόγηση και 
η επαναφορά της αξιολόγησης με ποικίλες μορφές και εκδοχές, συζητιέται και ψηφί-
ζεται από όλες τις κατά καιρούς κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ της Ν.Δ και τελευταία του 
ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί ακόμα δεδομένου των αντιδράσεων 
που προκαλεί στους εκπαιδευτικούς, καθώς και από τις υφιστάμενες πολιτικές συγκυ-
ρίες.  
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τών των Δημοτικών Σχολείων και περί της Σχέσεως Αυτών προς τους Νομαρχιακούς 
Επιθεωρητές" (Φ.Ε.Κ. 5 Α΄/16-1-1896). 

 Διάταγμα της 16ης Απριλίου 1915, "Περί των Έργων των Διευθυντών, Επιθεωρητών 
και Ιατρών των Σχολείων" (Φ.Ε.Κ. 168 Α΄/5-5-1915). 

 
Νόμοι 
 
Νόμος 11/1834, " Περί Δημοτικών Σχολείων" (Ε.τ.Κ. 11/3-3-1834) 

Νόμος ΒΤΜΘ/1895, "Περί της Στοιχειώδους ή Δημοτικής Εκπαίδευσης" (Φ.Ε.Κ. 37 
Α΄/5-10-1895).  

Νόμος ΓΩΚΗ 3838/1911, "Περί Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της Δημοτικής 
Εκπαίδευσης"  (Φ.Ε.Κ. 185 Α΄/18-7-1911). 

 Νόμος 240/1914, "Περί Διοικήσεως της Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως" 
(Φ.Ε.Κ. 97 Α΄/16-4-1914).  

 
Νόμος 826/1917, "Περί Κυρώσεως και Τροποποιήσεως του Αναγκαστικού Διατάγ-
ματος της 29ης Ιουνίου 1917, περί Συμπληρώσεως κλπ. του Νόμου 567 περί Διοική-
σεως της Μέσης και Δημοτικής Εκπαιδεύσεως" (Φ.Ε.Κ.188 Α΄/5-9- 1917).  
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Η καλλιέργεια της κριτικής αντίληψης και της αναστοχαστικής διαχείρισης της 
γνώσης δια του γνωστικού αντικειμένου της "Ιστορίας της Φιλοσοφίας" 

Ρεντίφης Γεράσιμος 
Φιλόλογος, Δρ Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α., Διδάσκων Ε.Α.Π & ΑΣΠΑΙΤΕ Λιβαδειάς 

gerasimosrentifis@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Η ιστορία της φιλοσοφίας διακρίνεται από ορισμένα χαρακτηριστικά, την οποία την 
καθιστούν πρωτοφανή, ανεπανάληπτη και αιώνια. Ιδιαίτερα η φιλοσοφική διανόηση 
του Πλάτωνος, έτσι όπως αυτή ενσωματώνει τις σωκρατικές διδασκαλίες σε πολυσύν-
θετες ατραπούς φιλοσοφικών διερευνήσεων, οι οποίες αντανακλούν τα αυστηρά πλα-
τωνικά σχήματα διανόησης εντοπίζεται η κορύφωση της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας. 
Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις του Πλάτωνος είναι ορθολογιστικές, μεθοδικές και συνο-
δευόμενες από εκτεταμένη επιχειρηματολογία. Ο Πλάτων σύμφωνα με τον Θεοδωρα-
κόπουλο όλα τα γόνιμα στοιχεία της αρχαίας ζωής τα σφυρηλάτησε με το πνεύμα του 
και τα φίλιωσε με τον έρωτα της ψυχής του σε μια οργανική ενότητα, η οποία υψώνεται 
μπροστά στα μάτια του νου μας, όπως ένα πραξιτέλειο άγαλμα καταυγασμένο από τη 
λάμψη της εσωτερικής του ευδαιμονίας. Η μελέτη της ιστορίας της φιλοσοφίας συνιστά 
για το σύγχρονο στοχαστή μια συνεχή ανατροφοδότηση γνώσεων και αξιών, η οποία 
είναι απαραίτητη προκειμένου να ανταπεξέλθει μέσα σε ένα εκπαιδευτικό και κοινω-
νικό σύστημα, το οποίο προσφέρει στις μέρες περιορισμένη ποιοτική χαρά. Ιδιαίτερα 
τα αρχαία ελληνικά φιλοσοφικά κείμενα μιλάνε σε όποιον επιθυμεί να τα ακούσει 
πραγματοποιώντας διεξοδική αναφορά στη ζωή και τα προβλήματά της προσπαθώντας 
να τα εξηγήσουν και να τα θεραπεύσουν. Συνεπώς, η επαφή με την ιστορία της φιλο-
σοφίας κρατά το πνεύμα ξάγρυπνο και το βοηθά, ώστε αυτό κινούμενο στο βασίλειο 
του νοητού κόσμου, να ασχοληθεί με την αναζήτηση της ουσίας του όντος, κατευθυ-
νόμενο προς την Ιδέα του Αγαθού, δίνοντας στον αισθητό κόσμο τη θέση εκείνη που 
του αναλογεί. 

 
Λέξεις - κλειδιά: Γνώση, κριτική αντίληψη, ανθρωπιστική παιδεία. 

Εισαγωγή 

Η μελέτη της ιστορίας της φιλοσοφίας έχει κυρίως θεραπευτικό χαρακτήρα και παρέχει 
διαχρονικά διδάγματα για την ανθρώπινη αγωγή και την παιδεία. Μέσα από τη μεθο-
δολογία των φιλοσοφικών κειμένων, το ύφος και το περιεχόμενό τους επιδιώκεται η 
διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και η πνευματική, ψυχική και ηθική του τελείωση. Χα-
ρακτηριστική είναι η αντίληψη του Πλάτωνα σύμφωνα με την οποία ορθή παιδεία ση-
μαίνει παιδεία κατάλληλη να διαπλάσει πολίτες ικανούς να συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην επίτευξη των στόχων της πόλεως. Η διάπλαση αυτή δεν πραγματοποιείται ακα-
ριαία, αλλά βασίζεται στη σταδιακή επαφή του ανθρώπου στη γνώση και στη φιλοσο-
φία μέσω μιας μακρόχρονης και πολύπλευρης προετοιμασίας του σώματος και της ψυ-
χής. Ο Πλάτων, λοιπόν, είναι ο πρώτος ο οποίος δημιούργησε μια φιλοσοφία της 
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αγωγής υποστηρίζοντας ότι η ευδαιμονία του κοινωνικού συνόλου έχει ως πρωταρχικό 
προσδιοριστικό παράγοντα πραγμάτωσης την ευρεία μόρφωση όλων των πολιτών 
(Chateau,1983). H αξιοπρέπεια, η αυτοτέλεια, η ελευθερία της ανθρώπινης προσωπι-
κότητας, ο βαθύς προβληματισμός, ο γνήσιος πόθος για την ανεύρεση απαντήσεως, ο 
έλεγχος της εξουσίας, αλλά και της απατηλότητας των ίδιων των αισθήσεων, η έρευνα 
για την αληθινή αιτία και το όντως όν χαρακτηρίζουν τις αντιλήψεις των σπουδαίων 
φιλοσόφων κατά την προσοσωκρατική, την πλατωνική, την αριστοτελική, την ελληνι-
στική, τη βυζαντινή και τη νεοελληνική φιλοσοφία. Οι φιλοσοφικές θέσεις συνιστούν 
τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να εντοπίσουμε και να θεραπεύσουμε τα κακώς 
κείμενα της σημερινής τεχνοκρατικής αντίληψης στην εκπαίδευση και τη συνακόλουθη 
οικονομοκρατική αντίληψη περί της ευδαιμονίας. 
 

Ο θεραπευτικός ρόλος του γνωστικού αντικειμένου «Ιστορία της Φιλοσο-
φίας» 

 
Ο στοχασμός επιτυγχάνεται και αναπτύσσεται μέσα από πολλές επιστημονικές περιο-
χές, ενυπάρχει όμως κατεξοχήν στο χώρο της Φιλοσοφίας, η οποία κυρίως προωθεί τη 
συνεχή και συνεπή λογική πνευματική αναζήτηση. Μια τέτοια πνευματική δραστηριό-
τητα του ανθρώπου διέρχεται μέσα από την κατάλληλη και προσαρμοσμένη κάθε φορά 
στην ηλικία και στα υπόλοιπα ατομικά γνωρίσματα μελέτη και συζήτηση των έργων 
των σπουδαίων στοχαστών, των φιλοσοφικών θεωριών και συστημάτων, τα οποία α-
ναπτύχθηκαν στο διάβα των αιώνων και συνιστούν το ερέθισμα και την πρώτη ύλη για 
τον προβληματισμό του στοχασμού. Η γόνιμη και δημιουργική παρακολούθηση πνευ-
ματικών αναζητήσεων και η παραγωγή κριτικής απόφανσης δεν αποτελούν προνόμιο 
μόνο των ώριμων ανθρώπων, αλλά μπορούν να συντελεστούν ακόμη και στην παιδική 
και εφηβική ηλικία υπό την προϋπόθεση βέβαια της κατάλληλης διδασκαλίας και κα-
θοδήγησης. 
 
Ο μαθητής έχοντας διέλθει από την απόλυτη εξάρτηση των γονέων του διάγει μια με-
ταβατική 
περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να εισέλθει στον κόσμο των ενηλίκων με τα γνωρίσματα 
της υπευθυνότητας και της αυτοδιαχείρισης. Η κρίσιμη και ευαίσθητη ηλικία της εφη-
βείας - με βασικά χαρακτηριστικά την αμφισβήτηση, την επαναστατικότητα, την ισχυ-
ρογνωμοσύνη, τις συναισθηματικές μεταπτώσεις και τις πνευματικές ανησυχίες και 
κατά την οποία συντελείται η διάπλαση πολλών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 
- είναι κατάλληλη για την επικοινωνία με τα ανθρωπιστικά μαθήματα και ειδικότερα 
με τη Φιλοσοφία. Η ικανοποίηση της ανάγκης αναζήτησης απαντήσεων σε μια σειρά 
από απορίες ή προβληματισμούς, ως απόρροια των παραπάνω χαρακτηριστικών, δύ-
ναται να συντελεστεί δια της φιλοσοφικής παιδείας. Η ισχυρή θέση δηλαδή του μαθή-
ματος της Φιλοσοφίας στην εκπαίδευση συμβάλλει, ώστε το θαυμάζειν και το απορεῖν 
των μαθητών να μετουσιωθούν σε δημιουργική πνευματική αναζήτηση με οδηγό την 
αυστηρότητα και την ακρίβεια της λογικής, το κριτικό πνεύμα και τη συνέπεια στον 
τρόπο σκέψης και στα κριτήρια επιλογής. 
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Στο πλαίσιο αυτό η φιλοσοφική προπαιδεία είναι ίσως το καλύτερο εργαλείο που μπο-
ρούμε να παράσχουμε στους μαθητές, αφού η φιλοσοφία, ως μέσο παιδείας και αντι-
κείμενο διδασκαλίας έχει την ιδιαιτερότητα του προβληματισμού για όλες τις εκφάν-
σεις της ζωής. Ποιοι είναι ωστόσο οι στόχοι της διδασκαλίας της ιστορίας της φιλοσο-
φίας; Σε κάθε περίπτωση αυτοί είναι πολλαπλοί και περιλαμβάνουν την απόκτηση γνώ-
σεων από τους μαθητές, την καλλιέργεια μιας μεθόδου ανάλυσης και κριτικής σκέψης, 
μέσω της οικειοποίησης των ιστορικών γεγονότων και της εξέτασης των αιτιών και των 
λειτουργιών τους, την τροφοδότηση της συλλογικής μνήμης, αλλά και την προσφορά 
ενός ευρύτερου πεδίου αναζητήσεων μέσω της αναγνώρισης διαφόρων μορφών ιστο-
ρικής πληροφόρησης και επαφής με το παρελθόν. Η διδασκαλία και μελέτη της ιστο-
ρίας της φιλοσοφίας δύναται να έχει σημαντική συμβολή, αναπτύσσοντας: α) τις δια-
νοητικές ικανότητες των μαθητών, β) τις δεξιότητές τους στην επικοινωνία, β) την κρι-
τική τους σκέψη, δ) την υπευθυνότητά τους ως δημοκρατικοί πολίτες και, ε) τις δεξιό-
τητες παρουσίασης και πειθούς. 
 
Ουσιαστικά η μεθοδολογία της ιστορίας της φιλοσοφίας καλύπτει και διασύνδεει όλα 
τα στάδια της αρχαϊκής περιόδου κατά την οποία συγκροτείται στον ελλαδικό χώρο η 
πόλη με τη 
μορφή κράτους και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Έτσι παρατηρούμε α) Τη διατύπωση 
φιλοσοφικών ερωτήσεων στη βάση αναζήτησης της πρώτης αρχής του κόσμου, β) Τη 
διατύπωση ερωτήσεων σε σχέση με τις πηγές και την ερμηνεία των πηγών ως μαρτυ-
ριών ενταγμένων στο ιστορικό πλαίσιο γ) Τη διαμόρφωση υποθέσεων ή συμπερασμά-
των, με πρόθεση την αναδόμηση της μυθικής και θεολογικής εξήγησης της πρώτης 
αρχής του κόσμου δ) Την άρθρωση φιλοσοφικού λόγου, με ένα ειδικό εννοιολογικό 
σύστημα και αντίστοιχο «λεξιλόγιο», μέσω του οποίου πραγματώνεται και καταδει-
κνύεται η φιλοσοφική διανόηση στο σύνολό της. ε) Τη συμμετοχή στον κοινωνικό φι-
λοσοφικό διάλογο, μέσα στο πλαίσιο του οποίου η φιλοσοφική σκέψη ελέγχεται, αξιο-
λογείται και αποκτά νόημα. στ) Τον εμπλουτισμό της φιλοσοφικής γνώσης με νέους 
προβληματισμούς, οι οποίοι είναι προϊόν σύνθεσης και αμφισβήτησης. 
 

Η ιστορία της φιλοσοφία ως εργαλείο καλλιέργειας της δημιουργικότητας των 
μαθητών 

 
Η συσχέτιση της δημιουργικότητας με την εκπαίδευση δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία 
εξέλιξής της, αλλά βασική αναγκαιότητα για τη σύγχρονη εποχή. Κατά την Shaheen 
(2010) η σύνδεση της δημιουργικότητας με την εκπαίδευση έχει τις ρίζες της από την 
εποχή του Πλάτωνα και συνιστά σημείο αναφοράς σε διάφορες περιόδους της ιστορίας, 
με τελευταίο επιστημονικό ενδιαφέρον την δεκαετία του 90. Έκτοτε η έρευνα στην 
παραπάνω συσχέτιση έχει αναπτυχθεί σε παγκόσμια κλίμακα, θεωρώντας κατά την 
Craft (2005) τη δημιουργικότητα μια βασική πτυχή της εκπαίδευσης, που αποτελεί μια 
θεμελιώδη δεξιότητα της ζωής, η οποία θα προετοιμάσει τις μελλοντικές γενιές για την 
κοινωνική πολιτική και οικονομική εξέλιξη τους. 
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Σύμφωνα με τους Λαμπροπούλου & Τζίμα (2006, 264), «η αγωγή της δημιουργικότη-
τας θεωρείται σήμερα ως πυρήνας και το σημείο αναφοράς της αγωγής και όχι μόνο το 
συμπλήρωμα της ακαδημαϊκής μάθησης. Η δημιουργική αγωγή προωθεί διαδικασίες 
και γνωστικούς μηχανισμούς ανακάλυψης και αναπαραγωγής της γνώσης σε νέες μορ-
φές και εφαρμογές και αποδεσμεύει τις δυνάμεις της φαντασίας, ενθαρρύνει την περι-
πέτεια των ιδεών, τη δοκιμή και την αυτενέργεια. Προάγει την ατομική ευαισθησία και 
δημιουργία. Στο πλαίσιο αυτό τα προγράμματα ανάπτυξης της δημιουργικότητας οφεί-
λουν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αντι-
στάθμισμα στην αδρανοποίηση και την ομοιομορφία που περιορίζουν την ελευθερία 
της σκέψης μέσα από την παγίδα της επιφανειακής ακαδημαϊκής επιτυχίας και παρά-
δοσης». 
 
Η δημιουργικότητα δια του γνωστικού αντικειμένου της «Ιστορίας της φιλοσοφίας» 
δύναται να επιτευχθεί με εκπαιδευτικές τεχνικές όπως είναι η μελέτη περίπτωσης, όπου 
οι μαθητές για παράδειγμα με πλοηγό τον προβληματισμό για την αναζήτηση της πρώ-
της αρχής του κόσμου, που απασχόλησε τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους θα προ-
σπαθήσουν να αναλύσουν σε βάθος και να διερευνηθούν τις εναλλακτικές λύσεις που 
αναδύονται στο κοσμολογικό αυτό ζήτημα. Συγκεκριμένα ο εκπαιδευτής μπορεί να ε-
πιλέξει τον πρώτο προσωκρατικό φιλόσοφο, τον Θαλή τον Μιλήσιο, ο οποίος υπέθεσε 
ότι η πρώτη αρχή του κόσμου είναι το νερό. Αρχικά θα παρουσιάσει την προς μελέτη 
περίπτωση, καθώς και το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. Στη συνέχεια με την 
τεχνική του καταιγισμού ιδεών απαντά σε τυχόν απορίες και διερευνά τις αντιλήψεις 
των μαθητών για το τί είναι η Φιλοσοφία;. Έπειτα σχηματίζει ομάδες, 
όπου μέσω εκπροσώπων τους θα παρουσιάσουν στην ολομέλεια τους λόγους, οι οποίοι 
ώθησαν τον Θαλή να υποθέσει ότι η πρώτη αρχή του κόσμου είναι το νερό (πορεία, 
δυσκολίες και συμπεράσματα). Τέλος ο εκπαιδευτής προβαίνει σε σύνθεση των βασι-
κών σημείων που παρουσίασαν οι ομάδες, σχολιάζει, διασαφηνίζει και διατυπώνει συ-
μπληρωματικές παρατηρήσεις. Ύστερα βοηθά στην εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. 
Για την αποτελεσματική εφαρμογή της τεχνικής θα πρέπει να ισχύουν τόσο οι προδια-
γραφές που περιγράφονται στην τεχνική των ασκήσεων όσο και τα ακόλουθα: α) Προ-
σεκτικός σχεδιασμός της u960 περίπτωσης, ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των συμ-
μετεχόντων, αλλά και να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των γνώσεων τους, β) Κατανό-
ηση της περίπτωσης και σαφής προσδιορισμός των γεγονότων ή/και των προσώπων 
που εμπλέκονται, γ) Ανάλυση και αξιοποίηση όλων όσων ακούστηκαν από τους εκπαι-
δευόμενους, δ) εγρήγορση από την πλευρά του εκπαιδευτή, ώστε να συνδράμει και να 
συντονίζει τα διάφορα στάδια της μεθόδου. 
 
Βάσει της παραδοχής του Dewey, βασικό μέλημα του σχολείου θα πρέπει να αποτελεί 
η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στους μαθητές. Ο Dewey θεωρεί την εκπαίδευση συ-
στατικό στοιχείο της ανάπτυξης του ανθρώπου, η οποία, εφόσον βασίζεται στην αξιο-
ποίηση των εμπειριών, καθίσταται κινητήρια δύναμη συνεχούς μάθησης, καθώς προε-
τοιμάζει τα άτομα για την αναζήτηση νέων εμπειριών που θα τους προσδίδουν γνώσεις 
και ικανότητες σε βαθύτερο επίπεδο. Μάλιστα, ο ίδιος προσδιόρισε πως κάθε μάθηση 
είναι η διεργασία άντλησης νοήματος απ’ την εμπειρία και ότι ο στοχασμός πάνω σε 
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αυτήν είναι το κύριο στοιχείο της μαθησιακής διεργασίας (Dewey, 1980). Τι εννοούμε, 
όμως, όταν μιλάμε για την κριτική σκέψη; 
 
Η κριτική σκέψη, όπως υποστηρίζει ο Beyer, είναι ουσιαστικά η αξιολογική διαδικασία 
της ακρίβειας, της αυθεντικότητας των επιχειρημάτων και των γνώσεων. Μάλιστα, ο 
ίδιος τονίζει πως ο κριτικά σκεπτόμενος άνθρωπος αντιμετωπίζει την πληροφορία και 
τα επιχειρήματα με υγιή σκεπτικισμό, ώστε να εξακριβώσει το πραγματικό, ενώ ερευνά 
όλες τις αποδείξεις για να οδηγηθεί στην αλήθεια (Beyer, 1995). Αντίστοιχη είναι και 
η άποψη του Lipman, που θεωρεί την κριτική σκέψη ως την εύστροφη και υπεύθυνη 
σκέψη που οδηγεί σε ορθές κρίσεις, γιατί στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια 
(Lipman, 2006). Ο ίδιος επισημαίνει εμφατικά πως «είναι καλύτερο να ερμηνεύσουμε 
την κριτική σκέψη ως την καλλιέργεια ενός σκεπτικισμού που προχωρά με ανιχνευτικά 
βήματα, παρά ενός συνόλου πεποιθήσεων μακροπρόθεσμης αλλά αμφίβολης αξιοπι-
στίας. Η κριτική σκέψη μας βοηθά να αποφασίζουμε κάθε φορά ποιους ισχυρισμούς 
να μην πιστέψουμε» (Lipman, 2006), ενώ κατά την Potts η βαρύτητα δίνεται στην ικα-
νότητα και την τάση αξιολόγησης της πληροφορίας κατά τη συλλογή της, αλλά και 
στην αποτελεσματική της χρήση (Potts, 1994). 
 
Από την άλλη, ο Levy συνδέει την κριτική σκέψη με ποικίλες δεξιότητες όπως ο πε-
ριορισμός των λογικών σφαλμάτων και των προσωπικών προκαταλήψεων, η αναγνώ-
ριση της διαφοράς ανάμεσα στα γεγονότα και στις θεωρίες, η εξαγωγή λογικών συνειρ-
μών και συμπερασμάτων, αλλά και η κατανόηση των αιτιωδών σχέσεων (Levy, 1997). 
Μάλιστα, οι συγκεκριμένες δεξιότητες συνδέονται «με τους τρόπους που χρησιμοποιεί 
ο ανθρώπινος νους προκειμένου να ορίσει ένα πρόβλημα, να συλλέξει και να διερευ-
νήσει τις κατάλληλες διαδικασίες για τη συναγωγή συμπερασμάτων από αυτές, τη 
λήψη των κατάλληλων αποφάσεων ή τη λύση του προβλήματος ανάλογα με τον επι-
διωκόμενο στόχο» (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 1997). Ουσιαστικά, όμως, ήταν ο Ennis 
που προσδιόρισε τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης, απαριθμώντας συνολικά δώδεκα: 
α) η σύλληψη του νοήματος μιας δήλωσης, β) η κρίση για την ύπαρξη ασάφειας στη 
σκέψη, γ) η επισήμανση αντιφατικότητας σε δηλώσεις, δ) η διατύπωση ότι ένα συμπέ-
ρασμα ακολουθεί κατ’ ανάγκην, ε) η βεβαιότητα ότι μια πρόταση είναι αρκετά συγκε-
κριμένη, στ) η κρίση ότι μια πρόταση στηρίζεται σε κάποια αρχή, ζ) η κρίση ότι μια 
παρατήρηση είναι αξιόπιστη, η) η διαπίστωση ότι ένα συμπέρασμα δικαιολογείται, θ) 
η απόφαση για την πιστοποίηση του προβλήματος, ι) η κρίση ότι κάτι αποτελεί υπό-
θεση, ια) η κρίση ότι ένας ορισμός είναι επαρκής και, ιβ) η απόφαση ότι μια πρόταση 
που κάνει η εξουσία είναι αποδεκτή. (Ennis, 1987). 
 
Τις δεξιότητες της κριτικής σκέψης καλλιεργεί η διδασκαλία της ιστορίας της φιλοσο-
φίας και ο Fisher προτείνει μια διδακτική μέθοδο ανάπτυξης κριτικής σκέψης στους 
μαθητές, κυρίως του Δημοτικού, που ονομάζεται «Φιλοσοφία για παιδιά» (philosophy 
for children). Ο στόχος της συγκεκριμένης μεθόδου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας 
των παιδιών να εμπλέκονται με κείμενα όχι μόνο όσον αφορά το κείμενο αυτό καθαυτό, 
αλλά και σε επίπεδο ανάλυσης και κατανόησης. Έτσι, με τη βοήθεια της «φιλοσοφίας 
για παιδιά» παρέχονται ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επεξεργασίας 
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της πληροφορίας, της έρευνας και της εύρεσης λύσεων, της αιτιολόγησης των κρίσεων 
και των αποφάσεων, της δημιουργικής σκέψης, αλλά και της αξιολόγησης ιδεών και 
απόψεων. Για την καλλιέργεια αυτών των δεξιοτήτων χρησιμοποιούνται διάφορες τε-
χνικές, όπως η ανάγνωση κειμένων, η συζήτηση στην τάξη και η ανάθεση γραπτών 
ασκήσεων και εργασιών στους μαθητές. Πάντως, η ανάπτυξη των συγκεκριμένων δε-
ξιοτήτων από μόνη της δεν επαρκεί, καθώς πρέπει να συνοδεύεται από τη διάθεση των 
μαθητών να τις αξιοποιήσουν στην πράξη. Για αυτό το λόγο, ο Fisher επισημαίνει πως 
πρέπει, μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων, να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών 
να συνεργάζονται και να συλλειτουργούν με τους συμμαθητές τους, σε μια κοινότητα 
που θα προωθεί την αυτοεκτίμηση, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό προς τους άλ-
λους. Η εν λόγω μέθοδος ενσωματώνει όλες αυτές τις παραμέτρους της σκέψης σε μια 
κοινή, ενοποιημένη διαδικασία (Fisher, 2001). 
 

Τελικές παρατηρήσεις 

Η διδασκαλία της ιστορίας της φιλοσοφίας δύναται να αποτελέσει μια σημαντική πηγή 
δεδομένων για την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού και του δημιουργικού προβλη-
ματισμού. Ήδη από το τέλος του 7ου αιώνα π. Χ. με τον ξεπεσμό των τυραννικών κα-
θεστώτων ξεκίνησε από τις ελληνικές αποικίες στην Ιωνία η φιλοσοφική σκέψη για την 
αναζήτηση της αλήθειας, όσον αφορά τη γένεση του κόσμου. «Από θαυμασμό και α-
πορία οι άνθρωποι και τώρα και παλιά άρχισαν να φιλοσοφούν», σημειώνει ο Αριστο-
τέλης στο Μετά τα Φυσικά (Αρ. 2:982b121). «Πρωταρχικά θαύμαζαν τα παράδοξα 
φαινόμενα που παρουσιάζονταν μπροστά τους, έπειτα σιγά σιγά και προοδευτικά απο-
ρούσαν και για τα πιο μεγάλα, παραδείγματος χάριν για τις μεταβολές της σελήνης, για 
τα φαινόμενα του ήλιου και των άστρων και για τη γένεση των πάντων». Στις μέρες 
μας ο εκπαιδευτικός οφείλει να ασκηθεί στη συγκεκριμένη μέθοδο, προκειμένου η μα-
θησιακή σχέση να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το μαθητή. Το κλειδί της πρακτι-
κής εφαρμογής είναι ο δημιουργικός διάλογος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια σχέση 
αλληλοκατανόησης σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, πίστης στην αξία του 
ανθρώπου και δέσμευσης για γόνιμο διάλογο και αγαστή συνεργασία. Σε αυτό θα συν-
δράμει καταλυτικά η μεθοδολογική διατύπωση των ερωτήσεων από την πλευρά του 
εκπαιδευτικού, οι οποίες θα στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος συνεργασίαςκαι όχι 
στην εντύπωση της χειραγώγησης.  
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Θεόδωρος Μετοχίτης περί παιδείας 
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Περίληψη 
Ο Θεόδωρος Μετοχίτης μέσα από τον Ηθικό ή περί παιδείας λόγο του απευθύνεται σε 
ένα νέο που παραμέλησε την παιδεία του και γι’ αυτό προβαίνει σε ένα εγκώμιο της 
παιδείας, προϋπόθεση της οποίας είναι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Εγκωμιάζει την 
αρετή και τον θεωρητικό βίο. Σε αντίθεση με τον πλούτο που μπορεί να χαθεί, η παιδεία 
δεν χάνεται και προσφέρει ηρεμία, γαλήνη και πνευματική ηδονή. Δεν έχουν μόνο η 
φιλοσοφία και η παιδεία αξία, αλλά και η πολιτική, ενώ οι διαμάχες των λογίων δυ-
σφημίζουν την παιδεία. Ο Μετοχίτης έχει διαπιστώσει ότι στην πράξη είναι ανέφικτος 
ο συνδυασμός θεωρητικού και πρακτικού βίου. Η αξία της παιδείας έγκειται στο ότι 
χάρη σε αυτήν μπορούμε να ελέγξουμε τις σκέψεις που εξαρτώνται από μας και όχι τις 
εξωτερικές συνθήκες και είναι προτιμότερη η λύπη με γνώση παρά η χαρά με άγνοια. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θεόδωρος Μετοχίτης, παιδεία, φιλοσοφία, θεωρητικός βίος, πρακτι-
κός βίος. 

Ο βίος του Θεόδωρου Μετοχίτη 

Ο Θεόδωρος Μετοχίτης, γιος του Γεωργίου Μετοχίτη, γεννήθηκε το 1270 στην Κων-
σταντινούπολη και πέθανε ως μοναχός το 1232. Υπήρξε ευνοούμενος του Αυτοκρά-
τορα Ανδρόνικου Β του Παλαιολόγου, απέκτησε οικονομική άνεση και υψηλά αξιώ-
ματα στην κρατική μηχανή με αποκορύφωμα το αξίωμα του Μεγάλου Λογοθέτη που 
αντιστοιχεί με σημερινούς όρους σε εκείνο του πρωθυπουργού. Πέρα από την πολιτική 
του δράση ο Μετοχίτης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους λογίους της Παλαιο-
λόγειας Αναγέννησης, με έντονο ενδιαφέρον για τις τέχνες και τα γράμματα. Ήταν υ-
πομνηματιστής του αριστοτελικού έργου, έγραψε 20 ποιήματα και αρκετούς λόγους. 
Ασχολήθηκε με την αστρονομία και αγωνίστηκε να τη συλλάβει στην μαθηματική της 
καθαρότητα, απαλλαγμένη από τις ανατολίτικες αστρολογικές τερατολογίες. Με άλλα 
λόγια ήταν ένας πανεπιστήμονας της εποχής του με ευρύτατα πνευματικά και επιστη-
μονικά ενδιαφέροντα (Μετοχίτη, 2002: 7-10, Μετοχίτη, 2013: 17-19, Περάκη, 2017: 
35, Τατάκη, 1977: 227, 231-238, Hunger, 1991: 66, 87). 

Οι ρητορικοί λόγοι του Θεόδωρου Μετοχίτη 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα ασχοληθούμε με τις περί παιδείας απόψεις του σημαντι-
κού αυτού βυζαντινού διανοούμενου, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τον σημαντι-
κότερο ρητορικό του λόγο τον Ηθικό ή περί παιδείας. Ο λόγος αυτός έγινε προσιτός 
στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό τα τελευταία χρόνια (Μετοχίτη, 2002) από τη σημα-
ντική κριτική έκδοση του Καθηγητή της Βυζαντινής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Δ. Πολέμη, ο 
οποίος μερικά χρόνια αργότερα (Μετοχίτη, 2013) εξέδωσε επίσης και τον λόγο του 
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Βυζάντιος, έπαινος Κωνσταντινουπόλεως. Ο τελευταίος είναι ένα ρητορικό κείμενο χω-
ρίς φιλοσοφικό ή παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Με βάση τα σημερινά κριτήρια ακόμα και 
ο Ηθικός δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα αμιγώς φιλοσοφικό κείμενο, εν 
τούτοις παρουσιάζει ιδιαίτερο φιλοσοφικό και παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Άλλωστε και 
ο ίδιος ο συγγραφέας του επίσης δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αμιγώς φιλό-
σοφος, αλλά μάλλον ως λόγιος με ευρύτατα πνευματικά ενδιαφέροντα.  

Η δομή του Ηθικού δεν είναι ευδιάκριτη και συστηματική, αλλά ρητορική και συναι-
σθηματική (Μετοχίτη, 2002: 10-16, Περάκη, 2017: 35). Οι προτρεπτικοί λόγοι δεν ή-
ταν καθαρά θεωρητικοί, φιλοσοφικοί λόγοι, αλλά ρητορικοί, πρακτικοί, ηθικοί λόγοι 
που αποσκοπούσαν στη θεραπεία της ανθρώπινης ψυχής. Οι προτρεπτικοί λόγοι ήκμα-
σαν κυρίως στην ελληνική αρχαιότητα, ενώ στο Βυζάντιο δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφι-
λείς. Ο Μετοχίτης αντλεί στοιχεία από τη στωική φιλοσοφία και κυρίως από τον Επί-
κτητο (Μετοχίτη, 2002: 17-41, Περάκη, 2017: 36). 

Ο Θεόδωρος Μετοχίτης ως φιλόσοφος 

Ας δούμε τώρα την γενικότερη αντίληψη του Θεόδωρου Μετοχίτη περί φιλοσοφίας. Ο 
Μετοχίτης έβλεπε τη γνώση της φύσης όχι ως κάτι το δευτερεύον, αλλά ως πρωτεύου-
σας σημασίας μέσο προσέγγισης του Θεού και διεκτραγωδούσε την στροφή του από 
τον θεωρητικό βίο προς τον πρακτικό βίο. Επηρεάστηκε από την κοσμική θρησκεία 
του Φίλωνος του Ιουδαίου, χωρίς όμως να ενστερνίζεται τη θεότητα του κόσμου και 
συγκινούνταν από το ασκητικό του ιδεώδες. Ο Μετοχίτης δεν ήταν συστηματικός, 
αλλά εκλεκτικός φιλόσοφος και έχοντας μια νοησιαρχική, πλατωνική-νεοπλατωνική 
προσέγγιση του θείου ήταν επιφυλακτικός απέναντι στους ησυχαστές, στους ασκητές 
και στους μυστικιστές (Μετοχίτη, 2002: 43-105, Περάκη, 2017: 36). Ο Μετοχίτης ήταν 
αριστοτελικός ως προς την ηδονή. Αν και στρέφεται εναντίον της δεν την απορρίπτει 
ως συνοδό άλλων δραστηριοτήτων, όπως των πνευματικών (Μετοχίτη, 2002: 105-120, 
Περάκη, 2017: 36), ενώ προσπαθούσε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ θεωρητικού και 
πρακτικού βίου, εκτιμώντας την αξία και των δύο (Μετοχίτη, 2002: 120-131, Περάκη, 
2017: 36). Στο γενικότερο πλαίσιο της απαξίωσης της φιλοσοφίας από το αμαθές πλή-
θος κατά την εποχή εκείνη εντάσσεται και η αντιπαλότητα ανάμεσα στον Μετοχίτη και 
τον Νικηφόρο Χούμνο. Ο Χούμνος κατηγορεί τον Μετοχίτη για ασάφεια και ο Μετο-
χίτης κατηγορεί τον Χούμνο για αμάθεια (Μετοχίτη, 2002: 131-149, Περάκη, 2017: 
36), ενώ γενικά υπερασπίζεται την αξία της αρχαίας φιλοσοφίας (Μετοχίτη, 2002: 149-
155, Περάκη, 2017: 36-37). 

Ηθικός ή περί παιδείας 

Ο Ηθικός ή περί παιδείας λόγος του Θεόδωρου Μετοχίτη είναι ο σημαντικότερος και 
φιλοσοφικότερος λόγος του συγγραφέως. Αυτή ήταν και η άποψη του ίδιου του Μετο-
χίτη, αφού θεωρεί τον λόγο του Βυζάντιος, έπαινος Κωνσταντινουπόλεως ως τον δεύ-
τερο σημαντικότερο μετά τον Ηθικό (Μετοχίτη, 2013: 24, Περάκη, 2017: 38, Hunger, 
1991: 138, 265). Μέσα από τον Ηθικό απευθύνεται σε ένα νέο που παραμέλησε την 
παιδεία του και γι’ αυτό προβαίνει σε ένα εγκώμιο της παιδείας (κεφ. 1-5), προϋπόθεση 
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της οποίας είναι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη (κεφ. 6-9). Εγκωμιάζει την αρετή και 
τον θεωρητικό βίο (κεφ. 10-14). Σε αντίθεση με τον πλούτο που μπορεί να χαθεί, η 
παιδεία δεν χάνεται και προσφέρει ηρεμία, γαλήνη (κεφ. 15-24) και πνευματική ηδονή 
(κεφ. 25-33). Δεν έχουν μόνο η φιλοσοφία και η παιδεία αξία, αλλά και η πολιτική 
(κεφ. 34-37), ενώ οι διαμάχες των λογίων δυσφημίζουν την παιδεία (κεφ. 38-44). Ο 
Μετοχίτης έχει διαπιστώσει ότι στην πράξη είναι ανέφικτος ο συνδυασμός θεωρητικού 
και πρακτικού βίου (κεφ. 45-48). Η αξία της παιδείας έγκειται στο ότι χάρη σε αυτήν 
μπορούμε να ελέγξουμε τις σκέψεις που εξαρτώνται από μας και όχι τις εξωτερικές 
συνθήκες (κεφ. 48-57) και είναι προτιμότερη η λύπη με γνώση παρά η χαρά με άγνοια 
(κεφ. 58-63). 

Στη συνέχεια θα δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τις απόψεις περί παιδείας που 
προκύπτουν μέσα από τον Ηθικό ή περί παιδείας λόγο του Μετοχίτη. Ο Μετοχίτης μιλά 
για ‘λόγους’ και ‘παιδεία’ δίνοντας ένα ιδιαίτερο, αλλά και ευρύτερο νόημα στους ό-
ρους αυτούς. Μιλώντας για ‘λόγους’ δεν αναφέρεται μόνο στους ρητορικούς λόγους, 
όπως ίσως θα υπέθετε αρχικά κανείς, δεδομένου ότι και ο Ηθικός δεν είναι παρά ένας 
ρητορικός λόγος με βαθιά φιλοσοφική διάσταση. Αναφέρεται γενικότερα στα κείμενα 
και τα βιβλία που παρουσιάζουν φιλοσοφικό, επιστημονικό και μορφωτικό ενδιαφέρον 
και μας βοηθούν να προσεγγίσουμε τον Λόγο που διέπει τον κόσμο, όπως το επεδίωκαν 
οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Η ‘παιδεία’ από την άλλη, κατά τον Μετοχίτη, δεν ταυ-
τίζεται με την σχολική, πρακτική, τεχνοκρατική και επαγγελματική εκπαίδευση, όπως 
ίσως την αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι σύγχρονοί μας. Αντιθέτως έχει μια βαθύ-
τερη φιλοσοφική και μορφωτική διάσταση και έχει ως ιδανικό της τον ‘θεωρητικό βίο’, 
τον αξιολογικά ανώτερο βίο, σύμφωνα με την αντίληψη που συναντάται στην αρχαία 
φιλοσοφία. Ο Μετοχίτης είναι ένας διανοούμενος, ένας λόγιος, ο οποίος οραματίζεται 
έναν τέτοιο θεωρητικό βίο, αφιερωμένο στη μελέτη, τη γνώση, τη φιλοσοφία. Όμως η 
ζωή του έχει και την πρακτική της διάσταση, καθώς έχει δημιουργήσει οικογένεια και 
ασχολείται και με τον δημόσιο βίο, γεγονός που τον εμποδίζει να αφοσιωθεί ολοκλη-
ρωτικά στον θεωρητικό βίο. Έτσι νιώθει άσχημα με τον εαυτόν του, εφόσον έχει απο-
μακρυνθεί από τους ‘λόγους’ και απολογείται στον νέο, τον οποίο συμβουλεύει να φρο-
ντίσει για την παιδεία του, το σημαντικότερο αγαθό για έναν άνθρωπο. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην παιδεία τους, δεν ενδιαφέρονται για τη 
γνώση, την θεωρία και τον Λόγο και με αυτόν τον τρόπο βλάπτουν άθελά τους τον 
εαυτόν τους. Επιτιμά και τον ίδιο τον εαυτό του, επειδή αναλώνεται σε διάφορες πρα-
κτικές ασχολίες αντί να αφοσιωθεί στον θεωρητικό βίο. Μην έχοντας ξεχάσει ποτέ την 
αγάπη του για τη σοφία και αναπολώντας τον θεωρητικό βίο, ο Μετοχίτης προσπάθησε 
ανεπιτυχώς να ισορροπήσει μεταξύ θεωρητικού και πρακτικού βίου. Ο μαθητής του 
Μετοχίτη Νικηφόρος Γρηγοράς γράφει ότι ‘από το πρωί ως το βράδυ ήταν ολοκληρω-
τικά και με θέρμη αφοσιωμένος στις υποθέσεις του κράτους, σαν η επιστήμη να ήταν 
κάτι άσχετο με αυτόν. Αλλά αργά το βράδυ, αφού εγκατέλειπε τα ανάκτορα, απερρο-
φάτο από την επιστήμη τόσο πολύ, σαν να ήταν επιστήμονας που δεν είχε καμιά σχέση 
με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση’ (Τατάκη, 1977: 232). Για να ασχοληθεί κανείς ουσια-
στικά με τον θεωρητικό βίο θα πρέπει να έχει απαλλαγεί από τη θλίψη, τα πάθη και τις 
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βιοτικές μέριμνες, να αποφεύγει την άσκοπη περιπλάνηση στα προβλήματα της ζωής 
(Παράγραφοι 1-5, 45-48, 51-52, Hunger, 1991: 49, 105-106, 261-262). 

Ο Μετοχίτης θεωρεί ότι η σοφία που κατακτάται μέσω της παιδείας είναι το σημαντι-
κότερο πράγμα, αλλά παρατηρεί με λύπη του το φαινόμενο των έντονων και άσκοπων 
αψιμαχιών ανάμεσα στους λογίους. Συχνά οι ομότεχνοι και οι λόγιοι αλληλοφθονού-
νται και τονίζοντας ο ένας τα ελαττώματα του άλλου προσπαθούν να αναδειχτούν οι 
ίδιοι εις βάρος των άλλων. Οι αψιμαχίες αυτές δίνουν αφορμή στους κακοήθεις και 
τους μη λόγιους να κατηγορούν τους λόγιους, να θεωρούν ανοησία τα πάσης φύσεως 
πνευματικά ενδιαφέροντα και ότι η σοφία είναι ακατόρθωτη και ασήμαντη (Παράγρα-
φοι 38-44). 

Το Ορθόδοξο ιδανικό 

Ο Μετοχίτης είναι βαθιά Χριστιανός Ορθόδοξος και το ιδανικό της Χριστιανικής Ορ-
θοδοξίας είναι αυτό που προβάλλεται μέσα από τον λόγο του. Θα λέγαμε ότι η αντί-
ληψή του για το παιδαγωγικό ιδανικό και τη φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική 
έρευνα είναι βαθύτατα συντηρητική έως και σκοταδιστική, απέχοντας μακράν από ε-
κείνη της εποχής μας, εφόσον συμπίπτει με το κοινώς λεγόμενο ‘πίστευε και μη ε-
ρεύνα’. Πιστεύει ότι πρέπει να δεχόμαστε τις αποφάσεις των Πατέρων της Εκκλησίας 
ασυζητητί, χωρίς έρευνα και κρίση, εξαιτίας της ιερότητάς τους και του χρόνου που 
μεσολάβησε. Δεν πρέπει να εξετάζουμε τους ιερούς κανόνες φιλοσοφικά, αλλά να τους 
δεχόμαστε, όπως οι απλοί άνθρωποι. Όσοι μπαίνουν στα βαθιά νερά στο πεδίο αυτό 
γίνονται δυστυχείς και κινδυνεύουν δίχως όφελος. Γι’ αυτόν το λόγο και ο Μετοχίτης 
συμβουλεύει το νεαρό στον οποίον απευθύνεται και εμάς παράλληλα να περνάμε αμέ-
ριμνα τη ζωή μας με ευσέβεια απέναντι στα θεία. Γενικά είναι παρακινδυνευμένο να 
ασχολούμαστε με τα θεϊκά ζητήματα και να τα ερευνούμε, γιατί συν τοις άλλοις υπάρ-
χει και ο κίνδυνος να φανούμε αιρετικοί και να κακολογηθούμε. Πρέπει να αποφεύ-
γουμε την πολυπραγμοσύνη στα θεολογικά ζητήματα και να σωπαίνουμε για όσα είναι 
ανέφικτα για μας, γιατί ένα λάθος μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Η Ορθόδοξη Χρι-
στιανική πίστη στην Αγία Τριάδα και την ενσάρκωση του Χριστού σε άνθρωπο πρέπει 
να είναι θεμελιώδης στις ζωές όλων μας, είναι η βάση όλων των αγαθών στη ζωή μας. 
Μόνο μέσα από την πίστη αυτή μπορούμε να προσεγγίσουμε τον Θεό. Δεδομένου ότι 
τα πάντα στη ζωή μας είναι ρευστά, ακόμα και η καλή καταγωγή, η σύνεση και η μόρ-
φωση δεν έχουν αξία χωρίς την ευσέβεια. Σε συμφωνία με τα αρχαιοελληνικά πρότυπα 
θα πρέπει να επιδιώκουμε την αρετή, η οποία αποτελεί μεγαλύτερο και μονιμότερο 
αγαθό από όσα ορέγονται συνήθως οι άνθρωποι, όπως τον πλούτο, την ηδονή και την 
δόξα, αγαθά τα οποία στρέφουν τον φθόνο εναντίον μας. Η αρετή προκαλεί μεγαλύ-
τερη ευχαρίστηση, μένει μαζί μας ως το τέλος της ζωής μας και μετά τον θάνατό μας 
συνοδεύει την αθάνατη ψυχή μας. Η επιδίωξη της αρετής μπορεί να είναι δύσκολη και 
επίπονη, είναι όμως κάτι που αξίζει τον κόπο. Πολλοί επιλέγουν το ιδεώδες της μονα-
χικής, ησυχαστικής, ασκητικής οδού στην επιδίωξη της αρετής και της προσέγγισης 
του θείου. Αυτή είναι η γενναία και δύσκολη οδός, όχι όμως και η μοναδική, εφόσον 
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κατά το Μετοχίτη η αρετή μπορεί να επιτευχθεί και εντός της ανθρώπινης κοινωνίας 
(Παράγραφοι 6-14). 

Πολιτική αρετή 

Η θεία αρετή είναι πολύ δύσκολη και φοβίζει τους περισσότερους ανθρώπους, ενώ η 
πολιτική αρετή είναι πιο προσιτή για μας. Διαφωνεί με τον Πλάτωνα στο ότι το μόνο 
που έχει αυτάρκεια και αξία στην ανθρώπινη ζωή είναι η φιλοσοφία. Ερωτευμένος με 
τη φιλοσοφία ο Πλάτων απομακρύνθηκε από την πολιτική ζωή. Όμως, κατά το Μετο-
χίτη, η απομάκρυνση από την κοινωνία καταργεί από τη φιλοσοφία το ωραιότερο κομ-
μάτι της, την πολιτική, οδηγώντας στην απραξία. Η πολιτική αρετή, όπως και κάθε 
ανθρώπινη ενασχόληση ή τέχνη δεν είναι τέλεια εξαιτίας του υλικού κόσμου, αλλά έχει 
μεγάλη αξία, καθώς συντελεί στην καλή πορεία της ψυχής (Παράγραφοι 35-37). 

Ηδονή 

Σε αντίθεση με την ηδονή που νιώθουν οι περισσότεροι άνθρωποι με τη δόξα, τον 
πλούτο και τις σωματικές απολαύσεις, θα πρέπει να θεωρούμε ότι η πνευματική και 
ψυχική ηδονή είναι η ανώτερη και η δίψα για γνώση η πλέον αξιέπαινη. Κάποιοι θεω-
ρούν ότι η ηδονή είναι κάτι το κακό, ταυτίζοντάς την με τις σωματικές κυρίως απολαύ-
σεις. Όμως κάτι τέτοιο, σύμφωνα με το Μετοχίτη είναι λάθος, καθώς θα πρέπει να 
θεωρούμε την ηδονή ως κάτι το χρήσιμο που συνοδεύει τη γνώση και βοηθά στην επί-
τευξή της. Μπορεί να είναι δύναμη έλξης προς το καλό (Παράγραφοι 25-32). 

Τα πλεονεκτήματα της παιδείας 

Η παιδεία δίνει στον κάτοχό της το πλεονέκτημα να είναι κυρίαρχος του εαυτού του 
και να μην υποκύπτει στα δυσάρεστα συναισθήματα που αναπόφευκτα θα έχει κι αυτός 
ως άνθρωπος. Η παιδεία μπορεί να είναι ένα καταφύγιο στα βάσανα της ζωής, να προ-
σφέρει παρηγοριά και να γαληνεύει την ψυχή. Η εσωτερική γαλήνη είναι ανώτερη από 
όλα τα υλικά αγαθά. Στην άνεση του σπιτιού μας μέσα από τα βιβλία ‘συναναστρεφό-
μαστε’ τους καλύτερους από τους αρχαίους σοφούς, τους οποίους πλέον δεν είμαστε 
σε θέση να συναντήσουμε διά ζώσης. Οι αρχαίοι σοφοί με την πείρας ζωής που κατεί-
χαν μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τις συμφορές που 
αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας και αποκα-
θιστώντας την ψυχική μας ισορροπία. Η ‘συναναστροφή’ με τους αρχαίους σοφούς 
μέσω των βιβλίων τους, τα οποία αποτελούν απόσταγμα της σοφίας που αποκόμισαν 
από την πείρα της ζωής τους, είναι χρήσιμη και ευχάριστη. Συνηθίζουμε να θαυμά-
ζουμε τους πολυταξιδεμένους για την πείρα και τις γνώσεις που απέκτησαν από τα 
ταξίδια τους, όμως μέσα από τα βιβλία μπορούμε να αποκτήσουμε πολύ περισσότερες 
γνώσεις για τα πάντα. Το ταξίδι στη γνώση είναι ατελείωτο και απολαυστικό, προκαλεί 
αγαλλίαση και γαλήνη, καλλιεργεί τη σκέψη και την αρετή στρέφοντάς μας προς τη 
θεωρία των όντων (Παράγραφοι 15-22). 
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Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Μετοχίτης στη γνώση του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού 
πολιτισμού, τα επιτεύγματα των οποίων έμειναν αθάνατα χάρη στους ιστορικούς συγ-
γραφείς (Παράγραφοι 23-24, 34). Κάποιοι νομίζουν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν 
πολύ τη λογική, γιατί έτσι μαθαίνουμε πράγματα που μας δυσαρεστούν και είναι κα-
λύτερο να αγνοούμε. Προτιμούν την ανοησία, την αμάθεια και την ηδονή της στιγμής. 
Ο Μετοχίτης αντιθέτως πιστεύει ότι δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι με την ά-
γνοια και την τρέλα, όπως τα ζώα και οι τρελοί, αλλά πρέπει να βλέπουμε ακόμα και 
τα δυσάρεστα, να προνοούμε για να αντιμετωπίζουμε τις δύσκολες καταστάσεις της 
ζωής. Αυτό που κυρίως χαρακτηρίζει τον άνθρωπο είναι ο λόγος και θα πρέπει να τον 
εκμεταλλεύεται (Παράγραφοι 58-63). 

Επίλογος 

Αν εξαιρέσουμε τα σημεία που αφορούν τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα 
θεολογικά ζητήματα, μπορούμε να πούμε ότι ο Ηθικός ή περί παιδείας λόγος του Θεό-
δωρου Μετοχίτη, παραμένει εν πολλοίς επίκαιρος και γοητευτικός ακόμη και σήμερα 
αποτελώντας ένα ιδιαίτερα χρήσιμο παιδευτικό εργαλείο για οποιονδήποτε. Με ευχά-
ριστο και γλαφυρό τρόπο μας παρέχει πολύτιμες συμβουλές που μπορούν να μας οδη-
γήσουν σε μια καλύτερη ζωή. Ακολουθώντας και συνοψίζοντας με εύληπτο τρόπο το 
αρχαιοελληνικό περί παιδείας ως βαθύτερης πνευματικής μόρφωσης ιδανικό ο λόγος 
αυτός μπορεί να διαδραματίσει ρόλο οδηγού προς την κατεύθυνση του θεωρητικού 
βίου, ο οποίος είναι η ανώτερη μορφή ζωής. 
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Περίληψη 

Ο Χαιρωνεύς Πλούταρχος έγινε ευρύτερα γνωστός από το έργο του «Βίοι Παράλλη-
λοι». Ευτύχησε όμως να αγαπηθεί και ως παιδαγωγός μέσα από την  πραγματεία του 
«Περί παίδων Αγωγής». Η τελευταία αποτελεί πολύτιμη πηγή των συνθηκών και των 
ζητημάτων εκπαίδευσης της εποχής που γράφτηκε. Επιπλέον η παιδαγωγική της σημα-
σία, ακόμη και σήμερα, παραμένει αμείωτη. Η βαρύτητά της έγκειται κυρίως στο ότι 
θέτει πολλούς παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς ιδεότυπους της εποχής του 1ου μ. Χ. 
αιώνα. Παράλληλα τονίζει τις ιδέες του συγγραφέα για τις προτεραιότητες της αγωγής. 
Τα παραπάνω συνδυάζονται με επιμέρους ζητήματα μόρφωσης και παιδείας τα οποία 
εν τέλει εμπλουτίζουν τον χαρακτήρα της και ξεπερνούν την εποχή της. Για τον Πλού-
ταρχο, η αγωγή αποτελεί τον κύριο παράγοντα για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Η 
κατάλληλη αγωγή δημιουργεί τον καλοκάγαθο χαρακτήρα και η ενάρετη εκπαίδευση 
την ευυπόληπτη προσωπικότητα. Αντίθετα, η ελλειμματική παιδεία έχει αρνητικά απο-
τελέσματα. Εκτός από την πραγματεία του «Περί παίδων Αγωγής», ο συγγραφέας και 
στους βίους του τονίζει την αξία της εκπαίδευσης σε κάθε βιογραφούμενο. Επομένως 
δεν είναι καθόλου υπερβολικό να τον ονομάσουμε «παιδαγωγό» με διαχρονική αξία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πλούταρχος, ρωμαϊκή αυτοκρατορία, παιδεία, αγωγή, φιλοσοφία. 

1. Εισαγωγή 

Ο Χαιρωνεύς Πλούταρχος κατέχει σημαντική θέση στον τομέα της αγωγής και της εκ-
παίδευσης γενικότερα. Οι παιδαγωγικές του ιδέες βρίσκονται διάχυτες μέσα στα συγ-
γράμματά του. Όμως το σύγγραμμα το οποίο τον κατατάσσει στους κλασικούς παιδα-
γωγούς είναι το «Περί παίδων αγωγής», το οποίο είναι σημαντικό και αξιοπρόσεκτο. 
Στο έργο αυτό ο συγγραφέας προβάλλει ως παιδαγωγός αφού προέχουν οι παιδαγωγι-
κές και διδακτικές θέσεις του, οι οποίες αντικατοπτρίζουν και το γενικότερο εκπαιδευ-
τικό και παιδαγωγικό κλίμα της εποχής του (Τριλιανός, 2004: 15). 

Σχετικά με το περιεχόμενο του συγγράμματος, η επικρατούσα άποψη είναι ότι το έργο 
δεν ανήκει στον ίδιο αλλά πιθανότατα σε κάποιο μαθητή του. Παρόλα αυτά, το σύγ-
γραμμα είναι χρήσιμο γιατί προσφέρει συγκεκριμένες θέσεις της αρχαίας ελληνικής 
παιδαγωγικής. Είναι ουσιαστικά η μοναδική πλήρης πραγματεία σε θέματα αγωγής που 
έφτασε ακέραια ως τις μέρες μας και αποτελεί το απαύγασμα των παιδαγωγικών αρχών 
της ελληνικής αρχαιότητας. Επιπλέον παρά τις αλλαγές στην κοινωνία, η ανθρώπινη 
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φύση και ψυχή δεν έχουν μεταβληθεί. Παράλληλα, ο ρόλος των γονέων και των δα-
σκάλων ως προς την διαπαιδαγώγηση των νέων δεν έχει ριζικά τροποποιηθεί, ενώ και 
η πορεία των νέων προς την αρετή παραμένει σε γενικές γραμμές ίδια. Αυτό είναι φα-
νερό αφού οι περισσότερες από τις παιδαγωγικές υποδείξεις του συγγραφέα ισχύουν 
απόλυτα και σήμερα (Βερτσέτη, 1986:17). 

Η παιδεία αποσκοπεί στην ένταξη του νέου ανθρώπου σε ένα καθορισμένο πνευματικό 
και οικονομικό συγκρότημα, το οποίο εκφράζεται με τις αξίες που ρυθμίζουν τη ζωή 
αυτού του πλαισίου και στις οποίες πρόκειται να ενσωματωθεί ο νέος (Παπανούτσος, 
1977:169). Ο στόχος της μελετημένης αγωγής και της ισορροπημένης μόρφωσης είναι 
η κατάκτηση της αρετής και της ευδαιμονίας. Η μακαριότητα είναι η παντοτινή κατοχή 
του αγαθού και της τελειότητας. Κατά τον Πλάτωνα ο τρόπος ζωής του ανθρώπου θα 
πρέπει να είναι συνδυαστικά θεωρητικός και πρακτικός και ο καθένας θα πρέπει να 
μπορεί να ασχολείται εξίσου με τα δημόσια πράγματα και τη φιλοσοφία. Η εσωτερική 
ευδαιμονία θα προέλθει από την αρμονική εξισορρόπηση της ψυχής και την ένταξη του 
ατόμου σε ένα κόσμο που διέπεται από την θεία τάξη (Σίτος, 1990:22). 

Στην αρχαία Ελλάδα, στα πρώτα έτη της ζωής του το παιδί βρισκόταν υπό την επίβλεψη 
της μητέρας του ή της τροφού. Στην ηλικία των επτά χρόνων, και μέχρι περίπου τη 
συμπλήρωση των δεκαοκτώ, τα αρσενικά παιδιά τίθονταν υπό την εποπτεία του παιδα-
γωγού. Ανάμεσα στα βασικά καθήκοντα του τελευταίου ήταν η μετάδοση των αρχών 
της σωστής και ευπρεπούς συμπεριφοράς και η διάπλαση ανώτερου χαρακτήρα κάτω 
από τον έλεγχο των ηθών του και την επιμέλεια των συναναστροφών του. Στην ίδια 
ηλικία άρχιζε η φοίτηση των παιδιών στα διδασκαλεία. Αυτά ήταν ιδιωτικές σχολές, 
όπου άνθρωποι μορφωμένοι δίδασκαν επί αμοιβή τα αντικείμενα της γενικής παιδείας 
(Ζυμή, 1999). 

Στην πραγματεία «Περί παίδων Αγωγής», ο συγγραφέας ακολουθεί την φυσική σειρά 
της εξέλιξης του παιδιού ξεκινώντας από τη γέννησή του. Για τον Πλούταρχο, η τέλεια 
αρετή απαιτεί τη συνδρομή τριών στοιχείων, της φύσης, της εκπαίδευσης και της ά-
σκησης. (Ζαλούχου, 1915:11).  Η ανεπαρκής φύση δύναται να συμπληρωθεί από την 
επίμονη σπουδή, το ίδιο και ο χαρακτήρας. Η πρέπουσα αγωγή και εκπαίδευση θα ε-
ξασφαλίσουν την αρετή και την ευτυχία. Η τελειότητα της αγωγής έρχεται με τη μελέτη 
της φιλοσοφίας. Η τελευταία αποτελεί το φάρμακο της ψυχής, αφού διαμέσου αυτής 
μαθαίνει κάποιος το επιθυμητό και το αποφευκτό. Η μάθηση δεν πρέπει να στηρίζεται 
στη βαναυσότητα αλλά στις συμβουλές και στο λόγο (Ξέκαλος & Παπαγεωργίου, 
1969:235-243).  

Το χρονικό διάστημα στο οποίο συντάσσεται η παιδαγωγική πραγματεία χαρακτηρίζε-
ται από τρεις παραμέτρους. Η πρώτη περιλαμβάνει το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που 
δεν είναι άλλο από την pax Romana. Η δεύτερη αφορά την παιδεία της εποχής της 
οποίας τα κυρίαρχα πεδία είναι η ρητορική και η φιλοσοφία. Η τρίτη παράμετρος συ-
μπεριλαμβάνει τις πνευματικές ιδέες του συντάκτη της Πλούταρχου οι οποίες αποτε-
λούνται από τις κυριότερες φιλοσοφικές συνισταμένες της περιόδου (Θεοδωροπούλου 
& Καΐλα, 1999:27).  

1375

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



2. Ο συγγραφέας και η εποχή του  

Πατρίδα του Πλούταρχου ήταν η Χαιρώνεια της Βοιωτίας. Εκεί γεννήθηκε λίγο πριν 
το 50 μ.Χ. και έφυγε από τη ζωή ύστερα από το 120 μ.Χ. (Dillon, 1996:229). Όταν 
τελείωσε τις βασικές σπουδές στην πόλη του μετέβηκε στην Αθήνα. Εκεί σπούδασε 
ρητορική, μαθηματικά και φυσική, αλλά πάνω από όλα ενδιαφέρθηκε για τη φιλοσοφία 
όπου εντρύφησε στα πλατωνικά ζητήματα (Lynch, 1972:183). Ταξίδευσε σε πολλά 
μέρη και δύο φορές επισκέφτηκε την Ρώμη (Lesky, 1983:1122). Στην πρωτεύουσα 
σπούδασε την ρωμαϊκή φιλολογία και απέκτησε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. 
Πέρα από την συγγραφική ενασχόλησή του, σπουδαία ήταν η ενεργός συμμετοχή του 
στα κοινά της πόλης του, παράλληλα με τα ιερατικά του καθήκοντα στους Δελφούς 
(Gopleston, 1993:452). Ο ίδιος πραγματικός κοσμοπολίτης και θαυμαστής της pax 
Romana την θεωρούσε πολύτιμη και αναγκαία συνθήκη για την αναγέννηση του ελλη-
νισμού  (Γκιρνέτης, 2002:37).    

Στην πόλη του δημιούργησε ένα είδος φιλοσοφικής σχολής στην οποία σύχναζαν οι 
διανοούμενοι της εποχής. Εκεί έγραψε το μεγαλύτερο μέρος των συγγραμμάτων του 
(Lesky, 1983:1123). Σε όλα τα έργα του τονίζει ιδιαίτερα την αξία της αρετής. Ο ίδιος 
υπήρξε πλατωνιστής όμως δεν αποδεχόταν όλες του τις αρχές. Η κουλτούρα του ήταν 
εκλεκτική επηρεασμένη και από άλλες φιλοσοφικές σχολές όπως η στωική, η επικού-
ρεια, η περιπατητική και η νεοπυθαγόρεια (Γκιρνέτης, 2002:40). O πλούτος των γνώ-
σεών του, η επιμέλειά του και η παρατηρητικότητά του τον κάνουν μοναδικό στο είδος 
του. Η διεισδυτική του ματιά στην ιστορία, η αφοσίωση στην οικογένειά του, οι ιδέες 
του για το γάμο και την εκπαίδευση, το ανοιχτό του ύφος και η διαλογική του ματιά 
τον έκαναν να εκτιμηθεί ιδιαίτερα στη νεωτερικότητα (Bowersock, 2003:666).  Η ιστο-
ρία γι αυτόν είναι η διδαχή της αρετής και η αρετή και η ανηθικότητα δεν έχουν εθνι-
κότητα (Bowersock, 2003:668). Η πολλαπλότητα των ενδιαφερόντων του συγγραφέα 
αντιστοιχεί με τον όγκο των συγγραμμάτων του. Το έργο του  αποτελείται από δύο 
ενότητες, τους Βίους και τα  Ηθικά. Από τα αρχικά έργα σώθηκε μόνο το ένα τρίτο 
αυτών, ήτοι 48 βίοι και 64 πραγματείες ποικίλου περιεχομένου.     

Τη φήμη του δεν την καθιέρωσαν τα Ηθικά αλλά η βιογραφική του δραστηριότητα. Ο 
σκοπός όμως των βιογραφιών ήταν κυρίως παιδαγωγικός, παρά ιστορικός. Ο συγγρα-
φέας θεωρούσε ότι οι γνώσεις για τους μεγάλους άντρες θα επηρέαζαν θετικά τον χα-
ρακτήρα των αναγνωστών μέσα από τα μεγάλα ιδανικά των βιογραφούμενων. Η βιο-
γραφική παράδοση στην οποία είναι ενταγμένος ο Πλούταρχος ήταν επηρεασμένη από 
την περιπατητική διδασκαλία, το ηθικό σύστημα της οποίας  απέδιδε αποφασιστική 
σημασία στις πράξεις έκαστου ανθρώπου. Με αυτό τον τρόπο οι ηθικές αρετές δεν 
είναι κληρονομικές, αλλά γεννιούνται σαν τρόποι συμπεριφοράς από την συνήθεια και 
μέσα από αυτή (Lesky, 1983:1127). Εμφανείς είναι οι επιρροές του και από τους στω-
ικούς αφού εκθείαζε την ψυχική γαλήνη και την πρόοδο προς την αρετή διαμέσου αυ-
τής (Holowchak, 2008:27).  

Ο πνευματικός βίος της εποχής του Πλούταρχου κυριαρχείται από ένα κίνημα ρητορικό 
και φιλοσοφικό το οποίο ονομάστηκε «Δεύτερη Σοφιστική» (Bowersock, 2003:655-
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662). Η τάση αυτή εμπεριείχε μια έντονη στροφή προς το κλασικό παρελθόν. Ταυτό-
χρονα η αναζήτηση του θεματολογίου και η σχεδόν μιμητική αντιγραφή της αττικής 
γλώσσας συνοψίζουν το χαρακτήρα της (Ευαγγελόπουλος, 1998:48). Η Δεύτερη Σοφι-
στική, σε αντίθεση με το σοφιστικό κίνημα του 5ου αιώνα π.Χ., ελάχιστα συνδέθηκε με 
την πολιτική. Κυρίως εξυπηρέτησε καθημερινές ανάγκες και πρακτικά προβλήματα 
της ελληνορωμαϊκής κοινωνίας. Παράλληλα κυριάρχησε στην ανώτερη εκπαίδευση 
και επηρέασε πολλούς τομείς της λογοτεχνίας. (Χριστόπουλος, 2002).  

3. «Περί παίδων αγωγής» 

Η πραγματεία «Περί παίδων Αγωγής» τίθεται πρώτη στον κατάλογο των  Ηθικών έργων 
του Πλούταρχου. Το σύγγραμμα αποτελεί πολύτιμη πηγή σε ζητήματα ανατροφής και 
εκπαίδευσης της εποχής του (Τριλιανός, 2004:16). Το θέμα του είναι καθαρά παιδαγω-
γικό και διάχυτο από πληροφορίες και πολύτιμες οδηγίες για τα ζητήματα της αγωγής. 
Το κείμενο μας δίνει πολύ άμεσα και παραστατικά το μορφωτικό ιδεώδες και τις παι-
δαγωγικές αντιλήψεις της εποχής του πρώτου μ.Χ αιώνα. Υπόθεσή του είναι η αγωγή 
των ελεύθερων και εύπορων παιδιών. Άξονας του συγγράμματος είναι οι παιδαγωγικές 
παράμετροι. Παρά ταύτα όμως υπάρχουν συνεχείς ηθικές παραινέσεις που δίνουν μια 
ηθικότροπη προσέγγιση στην παιδαγωγική διαδικασία.  

Το ειδικό ενδιαφέρον για την ηθική διαπαιδαγώγηση επιβεβαιώνει την παραδοσιακή 
αντίληψη ότι η παιδαγωγική ταυτίζεται με την ηθική παιδεία. Για τον Πλούταρχο η 
αρετή είναι διδακτή. Η ηθική αποτελεί το κέντρο της φιλοσοφίας και κατ’ επέκταση θα 
λέγαμε της αγωγής.  Στο κείμενο ο συγγραφέας αναφέρει τα προδιαγεγραμμένα στάδια 
και τις τεχνικές της κατάλληλα σχεδιασμένης αγωγής. Παράλληλα το παιδί καλείται να 
συντάσσει τη συμπεριφορά του στη βάση του σχεδίου αγωγής και να προσαρμόζεται 
εντός των ορίων της (Θεοδωροπούλου & Καΐλα, 1999:23-5). 

Αποτελεί βασική πεποίθηση του συγγραφέα ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον κατάλληλο 
μηχανισμό διαμόρφωσης του χαρακτήρα. Επιπλέον, η εκπαίδευση είναι μια οικονομική 
επένδυση και αυτή αφορά καταρχάς τους επενδυτές. Επομένως η εύρεση των κατάλ-
ληλων παιδαγωγών αποτελεί το πρώτο βήμα της επιμελούς εκπαίδευσης. Η τέλεια α-
ρετή απαιτεί τη συνδρομή τριών στοιχείων, της φύσης, της εκπαίδευσης και της άσκη-
σης.  Η φύση δίνει τη βάση, η εκπαίδευση την μέθοδο και η άσκηση την συνήθεια. 
Όταν τα παραπάνω συνδυάζονται προκύπτει η τελειότητα. Η ανεπαρκής φύση δύναται 
να συμπληρωθεί από την επίμονη σπουδή, το ίδιο και ο χαρακτήρας (Ξέκαλος & Πα-
παγεωργίου, 1969:236). 

Στην αρχή του συγγράμματος τίθεται ο στόχος της αγωγής που είναι η διάπλαση αν-
θρώπων με καλοκάγαθο χαρακτήρα, δηλαδή ενάρετων (Lee, 2001:353). Στο παραπάνω 
συνεπικουρεί η ιδέα ότι είναι αναντίρρητη η υπεροχή της επίκτητης μάθησης σε σχέση 
με τη φύση που πιθανόν να είναι ελλειμματική. Κατόπιν, ο  συγγραφέας ακολουθεί την 
φυσική σειρά της εξέλιξης του παιδιού ξεκινώντας από τη γέννησή του.  
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Οι γονείς θα πρέπει να προβούν στον προσεκτικό σχεδιασμό ο οποίος αν τεθεί σε σω-
στή βάση μπορεί να εγγυηθεί την επιθυμητή εξέλιξη. Η γέννηση των παιδιών εντάσσε-
ται σε ένα πλαίσιο προγραμματισμού στον οποίο η επιλογή του κατάλληλου συντρό-
φου θα επιφέρει τα αντίστοιχα επιθυμητά αποτελέσματα και στην γέννηση των τέκνων 
από το ζευγάρι (Πλούταρχος, 1995:35). Επομένως η δημιουργία της οικογένειας δεν 
μπορεί να αφήνεται στην τύχη αλλά ούτε και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών.  Εμφανής 
εδώ είναι η επίδραση από τον Πλάτωνα στον οποίο η παιδεία πρέπει να είναι ρυθμι-
στική με σκοπό τη σωστή διαμόρφωση του χαρακτήρα (Σατώ, 1983:25-47). Η ανεπαρ-
κής φύση δύναται να συμπληρωθεί από την επίμονη σπουδή, το ίδιο και ο χαρακτήρας. 
Είναι σημαντικό για το συγγραφέα να δίνονται στο παιδί οι κατάλληλες παιδικές τρο-
φές, αλλά και είναι απαραίτητος ο μητρικός θηλασμός. Όταν τα παιδιά φτάσουν σε 
κατάλληλη ηλικία οι γονείς θα πρέπει να διαλέξουν τον κατάλληλο παιδαγωγό. Η επι-
λογή αυτή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σοφία και πείρα. Η πρέπουσα αγωγή και 
εκπαίδευση θα εξασφαλίσουν την αρετή και την ευτυχία (Κυρτάτας, 1994:88).    

Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι μετά τα πρώτα επτά έτη τα παιδιά παραδίνονταν στους 
παιδαγωγούς (Pomeroy, 1999:188). Η επιλογή αυτή θα πρέπει να γίνεται με σύνεση 
και μετά από έρευνα του κατάλληλου προσώπου. Οι παιδαγωγοί θα πρέπει να πληρούν 
δύο τουλάχιστον προϋποθέσεις. Πρώτον, να αποτελούν οι ίδιοι πρότυπα προς μίμηση 
μέσα από την συμπεριφορά τους και δεύτερον να γνωρίζουν τέλεια και σε βάθος το 
αντικείμενό τους (Πλούταρχος, 2002:47). Οι δάσκαλοι με αυτό τον τρόπο λειτουργούν 
ως γεωργοί. Όπως αυτοί τοποθετούν στα φυτά στηρίγματα, έτσι και οι παιδαγωγοί θέ-
τουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την σωστή πνευματική ανάπτυξη των μαθητών 
(Lee, 2001:352).        

Ο συγγραφέας θέτει και τις προϋποθέσεις της κατάλληλης παιδείας. Ο  δάσκαλος θα 
πρέπει να αμείβεται επαρκώς, αφού οι καλές υπηρεσίες των κατάλληλων παιδαγωγών 
λειτουργούν προληπτικά. Ταυτόχρονα όμως και οι γονείς θα πρέπει να επιβλέπουν την 
πρόοδο των παιδιών τους σε καθημερινή βάση. Η επιλογή των κατάλληλων παιδαγω-
γών εντάσσεται μέσα στο έργο του πατέρα. Ταυτόχρονα, ο ίδιος θα πρέπει να λειτουρ-
γεί ως καθρέφτης για τα τέκνα του.  Παράλληλα με την πνευματική συγκρότηση, δεν 
πρέπει να παραμελείται και η σωματική άσκηση, αλλά ούτε και η καλή υγεία. Μέσα 
από την γυμναστική θα επέλθει η καλή υγεία, ενώ από την ιατρική η ευεξία. Κατάλλη-
λοι για τα παραπάνω είναι ο παιδοτρίβης και ο ιατρός (Παυλογιάννης, 2007:42).  

Η παιδεία για τον Πλούταρχο είναι η συνισταμένη της τελειότητας. Η εκπλήρωσή της 
έρχεται με τη μελέτη της φιλοσοφίας. Η τελευταία αποτελεί το φάρμακο της ψυχής, 
αφού διαμέσου αυτής  μαθαίνει κάποιος το επιθυμητό και το αποφευκτό. Για τον Πλού-
ταρχο το διδακτικό αντικείμενο το οποίο μπορεί να οδηγήσει το παιδί στις σωστές αρ-
χές είναι η φιλοσοφία. Σε αυτή θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα σε σχέση με τα 
υπόλοιπα μαθήματα που είναι η ρητορική, η γραμματική, η αριθμητική, η μουσική, η 
γεωμετρία. Η φιλοσοφία πρέπει να είναι η συνισταμένη της υπόλοιπης παιδείας. Μέσω 
της φιλοσοφίας μπορούμε να μάθουμε τι είναι το ωραίο και τι το άσχημο, τι το δίκαιο 
και τι το άδικο, τι το γενικώς προτιμητέο και τι το αποφευκτό (Τριλιανός, 2004:24).  
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Ο πατέρας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι άκαμπτος και ανυποχώρητος. Α-
ντίθετα θα πρέπει να έχει αποδεχτεί το ρόλο του ως παιδαγωγού και να προσπαθεί να 
διαχειρίζεται με σύνεση τα σφάλματά  του, τις ελλείψεις του και τα λάθη του. Ο συγ-
γραφέας δε ζητάει από τους γονείς να είναι τελείως σκληροί και τραχείς, αλλά να συγ-
χωρούν στους νέους κάποια σφάλματα, ενθυμούμενοι ότι και οι ίδιοι υπήρξαν νέοι. 
Παράλληλα, οι νέοι που δείχνουν αδυναμία προς τις ηδονές και δείχνουν στις παρατη-
ρήσεις ανυπακοή, η καλύτερη υποταγή γι αυτούς είναι ο γάμος.   

Η μέθοδος και τα μέσα για την εμπέδωση της σωστής συμπεριφοράς πρέπει να είναι οι 
συμβουλές και τα λόγια και όχι ο ξυλοδαρμός και η κακοποίηση. Τα τελευταία ταιριά-
ζουν περισσότερο σε δούλους, ενώ τα πρώτα σε ελεύθερους ανθρώπους. Με την κακο-
ποίηση τα παιδιά γίνονται οκνηρά και άτολμα. Επιπλέον, με τους ραβδισμούς και τα 
χτυπήματα οι νέοι γίνονται οκνηροί και άτολμοι αισθανόμενοι φόβο για την κοπιαστική 
εργασία. Αντίθετα οι έπαινοι και οι επιτιμήσεις αποδεικνύονται πιο ωφέλιμοι καθώς οι 
έπαινοι παρακινούν προς το καλό και οι επιτιμήσεις αποτρέπουν το κακό. (Πλούταρ-
χος, 1995:69).     

Επιπρόσθετα, ο φιλόσοφος τονίζει ορισμένα πράγματα που αφορούν την αγωγή των 
εφήβων. Επισημαίνει ότι οι νεαροί δεν πρέπει να αφήνονται ελεύθεροι και ασυγκράτη-
τοι γιατί μπορεί να περιπέσουν σε πράξεις μη επανορθώσιμες. Οι γονείς θα πρέπει να 
απομακρύνουν από τα παιδιά τους, τους κόλακες και όλους τους ακατάλληλους. Ιδιαί-
τερα, οι πατέρες θα πρέπει να εμποδίζουν τη συναναστροφή των τέκνων τους με φαύ-
λους ανθρώπους και κυρίως με κόλακες. Αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε αντικοινωνι-
κές συμπεριφορές τα τέκνα τους και να τα αποτρέψουν από την εγκράτεια και την α-
ρετή (Πλούταρχος, 1995:85).   

Επιπλέον, οι ίδιοι οι γονείς και ιδιαίτερα οι πατεράδες θα πρέπει μέσα από τον βίο τους 
να προσφέρουν το κατάλληλο πρότυπο στα τέκνα τους. Οι ίδιοι οφείλουν από οποιον-
δήποτε άλλον να μην πέφτουν σε κανένα σφάλμα αλλά να κάνουν όλα όσα πρέπει, 
προσφέροντας τους εαυτούς τους ζωντανό παράδειγμα στα παιδιά τους, ώστε αυτά να 
αντικρίζουν τον τρόπο ζωής των πατέρων τους σαν σε καθρέφτη και να αποτρέπονται 
από τα άσχημα έργα και λόγια. Τέλος, σύμφωνα με το συγγραφέα, το να εκπληρωθούν 
όλες οι παραπάνω υποθήκες είναι περισσότερο αντικείμενο ευχής παρά συμβουλής. Το 
να ακολουθήσει όμως κάποιος τις περισσότερες χρειάζεται κι αυτό καλοτυχία και με-
γάλη επιμέλεια. Όμως σύμφωνα με την ανθρώπινη φύση είναι κάτι που μπορεί να επι-
τευχθεί.  

4. Ο παιδαγωγός Πλούταρχος  

Η παιδεία για τον Πλούταρχο είναι αθάνατη και θεϊκή. Κατατάσσεται στην υψηλότερη 
βαθμίδα των αγαθών και συντελεί στην απόκτηση της αρετής και της ευδαιμονίας. 
Μέσα από αυτή ο νους ξανανιώνει και έτσι προστίθεται η γνώση στα γηρατειά. Η σπου-
δαία αγωγή προετοιμάζει άτομα ικανά να συναναστρέφονται την κοινωνία των σοφών. 
Για τον Πλούταρχο η παιδεία δεν μπορεί να είναι προνόμιο μόνο των ευκατάστατων 
αλλά όλων ανεξάρτητα από οικονομικής απόψεως (Lee, 2001:359). Ο καθένας θα 
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έπρεπε να επιδιώξει την κατάλληλη αγωγή για τα παιδιά του στο μέτρο των δυνάμεών 
του (Κυρτάτας, 1994:140).   

Στην παρούσα πραγματεία η φιλοσοφική γνώση τίθεται ως τελικός σκοπός στον οποίο 
καταλήγει το σύνολο της εκπαιδευτικής αγωγής των νέων. Επιδίωξη είναι να καταστεί 
ο άνθρωπος καλοκάγαθος, που σημαίνει προσανατολισμένος σταθερά στο σύστημα 
των παραδοσιακών ελληνικών αρετών της σωφροσύνης, της δικαιοσύνης και της αν-
δρείας. Ο τελικός προορισμός της παιδείας πρέπει να επιδιώκει τη θεραπεία του «συ-
νόλου», έχει πρωτίστως ευρύτατα πολιτικό χαρακτήρα, αποβλέπει στο καθολικό. Η φυ-
σιογνωμία της αγωγής οφείλει τις απαρχές της στην κλασική εποχή.  Ο Πλούταρχος 
συνδέεται με τη σκέψη αυτή με δεσμό κατ' ευθεία γραμμή και άμεσο.  

Ως προς τη μέθοδο και τα μέσα της αγωγής, το σύγγραμμα δε θεμελιώνει κάποιο παι-
δαγωγικό σύστημα ούτε προτείνει καινοτομίες (Ξέκαλος & Παπαγεωργίου, 1969:242). 
Η βαρύτητά του έγκειται κυρίως στο ότι θέτει πολλούς παιδαγωγικούς και εκπαιδευτι-
κούς ιδεότυπους της εποχής του 1ου μ. Χ. αιώνα. Παράλληλα τονίζει τις ιδέες του συγ-
γραφέα για τις προτεραιότητες της αγωγής. Τα παραπάνω συνδυάζονται με επιμέρους 
ζητήματα μόρφωσης και παιδείας τα οποία εν τέλει εμπλουτίζουν το χαρακτήρα του 
και ξεπερνούν την εποχή του. 

Το έργο μπορεί να ειδωθεί από την πλευρά της πρακτικής παιδαγωγικής και η μελέτη 
του από γονείς, παιδαγωγούς, ακόμη και πολιτικούς, είναι ιδιαίτερα επωφελής. Αυτό 
επιτυγχάνεται γιατί το σύγγραμμα καθορίζει τους όρους με τους οποίους οι νέοι μπο-
ρούν να οδηγηθούν στην αρετή του οικογενειακού βίου, στην κοινωνική ηθική και στην 
χρηστότητα των πολιτικών ηθών. Οι αντιλήψεις της εποχής μας θα έπρεπε κανονικά 
να καταστήσουν το έργο του παρωχημένο. Παρόλα αυτά όμως το ενδιαφέρον για το 
συγγραφέα δεν έχει υποχωρήσει. Πολλοί παιδαγωγοί ακόμη και σήμερα θεωρούν ότι 
το έργο ασκεί σοβαρή παιδευτική επιρροή (Βερτσέτη, 1986:17).    

Το πλείστον των παιδαγωγικών απόψεων του Πλούταρχου εξακολουθεί να είναι επί-
καιρο στις μέρες μας κάτι που τοποθετεί τον συγγραφέα του στους μεγάλους κλασικούς 
παιδαγωγούς. Ο ίδιος δεν έκρυβε την πρόθεσή του να συμβάλει στην ηθική βελτίωση 
των αναγνωστών του αλλά και της κοινωνίας του γενικότερα. Θεωρούσε τον εαυτό του 
νόμιμο κληρονόμο της κλασικής εποχής και προσπαθούσε οι αναγνώστες του να γί-
νουνε σαν αυτούς «ιεροφάντες των θεών και δαδούχοι της σοφίας» (Πλούταρχος, 
1995:77). Ο αρχαίος κόσμος δέχτηκε την επίδρασή του καθώς και οι πατέρες της εκ-
κλησίας, οι οποίοι τον θεώρησαν προάγγελό τους και πολλοί από αυτούς ενέταξαν τις 
παιδαγωγικές αντιλήψεις του στις διδαχές τους. Ιδιαίτερα από την αναγέννηση και μετά 
πολλοί διανοούμενοι τον θεώρησαν ως ταγό τους. Οι απόψεις του αναφορικά με τον 
προαιρετικό χαρακτήρα της αγωγής, την αποφυγή της επιβολής ποινών και τον καθο-
ριστικό ρόλο της επίδρασης του περιβάλλοντος στην σωστή ανάπτυξη του παιδιού συμ-
βαδίζουν με τις απόψεις πολλών σύγχρονων παιδαγωγών και καθιστούν το έργο του 
διαχρονικό. Σήμερα αποτελεί συστατικό μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς καθώς τα 
έργα εκδίδονται και επανεκδίδονται επηρεάζοντας έτσι την εκπαιδευτική πραγματικό-
τητα και κουλτούρα της ύστερης νεωτερικότητας (Κυρτάτας, 1999).   
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Ο Παιδαγωγός του Χθες του Σήμερα και του Αύριο 

1Ευστάθιος Λούπας,   2Αγνή Βλαχάκη,  3Χρήστος Χατζηφωτιάδης, 4Μαρία Χατζηευαγγέ-

λου, 5 Άντρεα Χριστοδούλου 

1Ευστάθιος Λούπας Υποψήφιος Διδάκτορας στο Πολυτεχνείο Πατρών στο Τμήμα Χημι-

κών Μηχανικών, (MSc)-  Περιβαλλοντολόγος – Περιβαλλοντικός Εκπαιδευτής, Από-

φοιτος  Πανεπιστημίου Αιγαίου. Efsta9412@gmail.com 

2Αγνή Βλαχάκη, φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστημίου Αι-

γαίου 

3Χρήστος Χατζηφωτιάδης, μαθητής Γ´Λυκείου  

4Μαρία Χατζηευαγγέλου, φοιτήτρια Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστο-

ρίας  , Πανεπιστημίου Αιγαίου 

5. Άντρεα Χριστοδούλου, φοιτήτρια στο Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστήμιο Πατρών 

Περίληψη 

Έχουμε διαβάσει πολλά, έχουμε ζήσει αρκετά, έχουμε αφουγκραστεί λίγα ώστε να 

μπορέσουμε τελικά να δούμε ποιο πρότυπο διδασκαλίας θέλουμε να εφαρμόσουμε στις 

μέρες μας στα σχολικά μας ιδρύματα.  Μέσα απο την έρευνά μας έχουμε διαβάσει  κεί-

μενα που δείχνουν το δάσκαλο ως ηγέτη της τάξης,  ως αυστηρό άνθρωπο που κρατάει 

τον βούρδουλα και τον γνώμονα και είναι έτοιμος να χτυπήσει τον μαθητή με το πα-

ραμικρό λάθος, καθώς επίσης να  έχει και το δάχτυλο του  ψηλά με απώτερο στόχο να 

μαλώσει και σε δεύτερη να διδάξει. Το μεγάλο ερώτημα που προκαλείται μέσα απο 

αρκετές έρευνες και εργασίες που έχουμε δει και διαβάσει είναι τελικά ποιο πρότυπο 

δασκάλου θέλουμε να υπάρχει μέσα στις δικές μας τάξεις; Σχεδιάζουμε προγράμματα 

με δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα αλλά και άλλα με μαθητοκεντρικό. Είναι δύσκολο να 

αποφασίσουμε ποιο θέλουμε, γιατί δεν είμαστε άριστα εκπαιδευμένοι να ξέρουμε ποιο 

μας αρμόζει. Τη μία χρονιά δοκιμάζουμε το δασκαλοκεντρικό, το πιο κλασσικό παρά-

δειγμα διδασκαλίας στις μέρες μας, και την άλλη χρονιά το μαθητοκεντρικό. Αυτό είναι 

πολύ δυσάρεστο και για τους ίδιους τους μαθητές, Οι οποίοι την μία χρονιά μαθαίνουν 

ότι αυτοί είναι οι ηγέτες της τάξης με τον καθηγητή τους να είναι βοηθητικό στοιχείο 

και την επόμενη χρονια είναι σε μία θέση απέναντι του καθηγητή. Οπότε, το βασικό 

ερώτημα και θέμα το οποίο βγαίνει μέσα απο αυτό επί τοις ουσίας είναι σε ποια θέση 

έπρεπε, πρέπει και θα πρέπει να έιναι ο δάσκαλος – καθηγητής. Είναι πάρα πολύ ση-

μαντικό να ξέρουμε ότι οι μαθητές είναι ψυχές οι οποίες έχουν έρθει να λάβουν. Είναι 

σφουγγάρια που θέλουν να ρουφήξουν, είναι διαμάντια που αναζητούν να σμιλευτούν 

είναι παιδιά που θέλουν να μάθουν. Ας βάλουμε, λοιπόν, στην θέση τους τους ευατούς 

μας και ας σκεφτούμε εμείς πως θα θέλαμε να μας διδάξουνε; 
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Λέξεις-Κλειδιά:Παιδαγωγός, Παιδαγωγική Μέθοδος, Παιδαγωγική Διδασκαλία, Τρό-

ποι Διδασκαλίας, Δασκαλοκεντρικός Τρόπος Μαθήματος, Μαθητοκεντρικός Τρόπος 

Μαθήματος. 

Εισαγωγή 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είπε κάποτε « Όλοι οι άνθρωποι είναι ευφυείς, αλλά αν κρίνεις 

ένα ψάρι από την ικανότητα του να σκαρφαλώσει ένα δέντρο, θα περάσει όλη του την 

ζωή πιστεύοντας ότι είναι ηλίθιο»  

Η φράση αυτή φημολογείται ότι ειπώθηκε από τον παγκοσμίου φήμης επιστήμονα Al-

bert Einstein και φαίνεται να περιγράφει τέλεια το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ένα σύστημα που αποτελείται από μαθητές και καθηγητές, εξαρτήματα μιας μηχανής 

με στόχο την επιτυχία στις εξετάσεις.  

Ας πάρουμε για παράδειγμα το μοντέλο του σχολείου. Θα παρατηρήσει κανείς πως εδώ 

και έναν αιώνα περίπου η μορφή του μοντέλου αυτού παραμένει σταθερή. Ένας χώρος 

που περιλαμβάνει μια αυλή η οποία χρησιμοποιείται στις ώρες του διαλείμματος και 

της γυμναστικής, μαζί με ένα οίκημα γεμάτο αίθουσες. Αυτές ανάγονται ως επι το πλεί-

στων σε αίθουσες διδασκαλίας, με εξαίρεση τα γραφεία των καθηγητών και την αί-

θουσα των εκδηλώσεων. 

Μπαίνοντας μέσα στο οίκημα και συγκεκριμένα μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας θα 

αντικρίσει κανείς μια εικόνα που κατάφερε να μείνει αναλλοίωτη για περισσότερα από 

100 χρόνια. Θρανία στοιβαγμένα σε σειρές, στραμμένα στον πίνακα και στην έδρα. 

Συνήθως, η έδρα του καθηγητή είναι απομακρυσμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα θρανία 

των μαθητών δημιουργώντας μια αίσθηση υπεροχής αλλά και απόστασης, ένα σύστημα 

που ονομάζεται «μετωπικό σύστημα διδασκαλίας» .Και παρόλο που η ανθρωπότητα 

γνώρισε μια πληθώρα τόσο πολιτικών- κοινωνικών όσο και τεχνολογικών αλλαγών, η 

φυσική υπόσταση της αίθουσας κατάφερε να μείνει ίδια ή περίπου ίδια.  

Η μόνη «αταξία» σε ένα συμβατικό τοπίο φαίνεται να είναι ο εκπαιδευτικός· ο άνθρω-

πος που αναλαμβάνει την εκπαίδευση τον παιδιών, που έχει καθήκον όχι μόνο να τους 

μορφώσει αλλά να τους καλλιεργήσει και να παραδώσει στην κοινωνία τους αυριανούς 

πολίτες. Το έργο του, αν και φαίνεται απλό και εύκολο, κουβαλά ένα τεράστιο βάρος· 

το βάρος του μέλλοντος. Ο διδάσκων αναλαμβάνει να διαπαιδαγωγήσει τους νέους του 

αύριο, τους πολίτες του μέλλοντος. Κατά μια έννοια, φαίνεται πως η δύναμη των πρά-

ξεων του είναι ικανή να αλλάξει την τροπή της ιστορίας. Δεδομένου τα χρόνια που 

τελούν το επάγγελμά τους και το γεγονός πως κάθε χρονιά αναλαμβάνουν τουλάχιστον 

20 μαθητές, είναι φυσικό πως το έργο τους παρόλο που μοιάζει απλοϊκό στην πραγμα-

τικότητα δεν είναι. Σε αυτό έχει συμβάλει όχι μόνο η φύση του επαγγέλματός τους 

αλλά και οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες τις εκάστοτε εποχής. Από τη μοναρχία στη 

δημοκρατία και από το ραδιόφωνο στην έγχρωμη τηλεόραση και στην ψηφιακή 
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πραγματικότητα του σήμερα, ο εκπαιδευτικός κλήθηκε όχι μόνο να κατανοήσει την 

υπάρχουσα κατάσταση αλλά και να την μεταδώσει στους μαθητές του. 

Θεωρητικό Υπόβαθρο – ο δάσκαλος του τότε … 

Η ιστορία του εκπαιδευτικού και του σχολείου γενικότερα με την ισχύουσα μορφή της 

δημόσιας παιδείας ξεκινά περίπου τον 18ο αιώνα στην περιοχή της Πρωσίας, την ση-

μερινή Γερμανία. O βασιλιάς της ήταν από τους πρώτους που καθιέρωσαν την δημόσια, 

δωρεάν παιδεία για όλους τους κατοίκους του βασιλείου. Στόχος δεν ήταν μόνο η 

γνώση της γραφής και της ανάγνωσης, στοιχεία απαραίτητα για έναν βιομηχανικό κό-

σμο, αλλά και η διδασκαλία του καθήκοντος, της πειθαρχίας, του σεβασμού της εξου-

σίας και της ικανότητας της υπακοής στις αρχές. Τα παιδιά της ανώτερης τάξης είχαν 

την δυνατότητα της ιδιωτικής πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευσης, ενώ ο υπόλοι-

πος πληθυσμός ήταν προορισμένος στην αγορά εργασίας.  

Μέσα από αυτό το νέο σύστημα ο καθηγητής ετοίμαζε τα παιδιά για το μέλλον τους ως 

εργάτες. Έμπαιναν στοιχισμένοι στις αίθουσες τους, κάθονταν στα θρανία και παρα-

κολουθούσαν την διάλεξη του καθηγητή και τις σημειώσεις του στον μαυροπίνακα. 

Βαθμολογούνταν με γράμματα όπως Α ή Β σαν ένα προϊόν Α ή Β κατηγορίας και είχαν 

διαλλείματα για φαγητό όπως ένας εργάτης.  

Το Πρωσικό σύστημα δεν άργησε να γοητεύσει τον HoraceMann, έναν Αμερικανό εκ-

παιδευτικό που ήταν μέλος του Κογκρέσου και υπο την αιγίδα του προωθήθηκε σε όλη 

την Αμερική. Μέχρι το 1900, όλα τα δημόσια σχολεία ακολουθούσαν το πρωσικό σύ-

στημα και αργότερα ο κόσμος. Ένα μέσο όπου κρατούσε το λαό πειθήνιο και όπως 

αποκαλέστηκε «ιδιοφυές».  Για όλα, όμως, υπάρχει μια εξήγηση την οποία πρέπει να 

εντοπίσουμε, να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε, ώστε να μπορέσουμε να επιλύ-

σουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Η αυθεντία του διδάσκοντα αντλεί με ιδιαίτερο τρόπο 

την δύναμή της από την αυθεντία του αντικειμένου που διδάσκει. Με δεδομένα λοιπόν 

την άγνοια των μαθητών, και των μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων όσο πηγαίνουμε πιο 

πίσω στο χρόνο, και την μεμονωμένη ειδίκευση του δασκάλου μπορούμε, αν όχι να 

δικαιολογήσουμε, τουλάχιστον να αντιληφθούμε την γένεση μιας ιεραρχικής αντίλη-

ψης. Ο δάσκαλος σχηματίζει μια ιεραρχική αντίληψη, όπου ο ίδιος βρίσκεται στην κο-

ρυφή και οι κατώτεροι ιεραρχικά μαθητές του είναι άδεια δοχεία τα οποία πρέπει να 

γεμίσει με γνώσεις κάθε φύσεως.  

Λόγω των προαναφερθέντων, οι δάσκαλοι γινόντουσαν ιδιαίτερα αυστηροί με τους 

μαθητές τους και συχνά κατέφευγαν σε αντιπαιδαγωγικούς τρόπους για να κερδίσουν 

τον σεβασμό τους και να τα πείσουν να διαβάσουν. Ιδιαίτερα γνωστός τρόπος ήταν ένα 

αντικείμενο ονόματι βίτσα με την ποία χτυπούσαν τα παιδιά προς παραδειγματισμό και 

τιμωρία. Είναι προφανές πως με αυτές τις τεχνικές οι καθηγητές δεν κέρδιζαν τον σε-

βασμό των μαθητών τους, αλλά τον φόβο τους, ο οποίος ήταν και η κινητήρια δύναμη 

για την αποδοχή της γνώσης.   
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Όπως γίνεται αντιληπτό ήδη από την γέννηση της δημόσιας εκπαίδευση,ς ο ρόλος του 

δασκάλου ήταν να μεταφέρει της απαραίτητες για την εποχή γνώσεις με κάθε τρόπο. 

Αυστηρός με τους μαθητές του δεν δίσταζε να τους χτυπά για να τους νουθετήσει (μια 

τακτική που εφαρμόζονταν μέχρι και τον 20ο αιώνα), είχε πλήρη έλεγχο πάνω τους 

μοιάζοντας περισσότερο με κυρίαρχο παρά με εκπαιδευτικό. Προσαρμοσμένος στην 

εκάστοτε ιστορικές συνθήκες ο δάσκαλος δίδασκε τα μαθήματα που όριζε η άρχουσα 

τάξη. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της προπαγάνδας της Ναζιστικής Γερμα-

νίας εναντίων των Εβραίων με βιβλία όπως 

«TraukeinemFuchsaufgrünerHeidundkeinemJudbeiseinemEid! (Μην εμπιστεύεσαι μια 

αλεπού σε ένα πράσινο λιβάδι και έναν όρκο Εβραίου!)» και το « DerGiftpilz  (Τα Δη-

λητηριώδη Μανιτάρια)»  

Παρόλο που η μορφή του συστήματος εκπαίδευσης τείνει να παραμένει ίδια, ο εκπαι-

δευτικός δεν μοιάζει σχεδόν σε τίποτα με την αρχική του μορφή. Δεν έχει ως στόχο να 

υποβάλει την καταναγκαστική και στείρα γνώση στους μαθητές του, αλλά προσπαθεί 

να τους προβληματίσει και να τους παρακινήσει προς την «σκέψη». Μέσα από μαθή-

ματα όπως η έκθεση και τα μαθηματικά προσπαθεί να ενθαρρύνει τα παιδιά,  όχι μόνο 

να εκφρασθούν αλλά και να αφουγκραστούν.  

Ο εκπαιδευτικός του σήμερα… 

Ο εκπαιδευτικός του σήμερα έχει ως στόχο  να αναδείξει τις δεξιότητες των μαθητών 

του. Είναι «φίλος» με τα τεχνολογικά μέσα της εποχής. Η προβολή οπτικοακουστικού 

υλικού εμπλουτίζει το αντικείμενο το οποίο διδάσκει, αναβαθμίζοντας το και τραβώ-

ντας το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Δυστυχώς όμως δεν έχει απαλλαγεί πλήρως από το μοντέλο του καθηγητή- κυρίαρ-

χού.Συνήθως μιλά καθισμένος στην έδρα, συνεχίζοντας να δημιουργεί ένα χάσμα ανά-

μεσα στους μαθητές και σε εκείνον, με τον λόγο του να θυμίζει περισσότερο ομιλία 

παρά  διάλογο.  

Ο διάλογος με τους μαθητές θα αποτελέσει ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό του εκπαι-

δευτικού του αύριο. Οι αίθουσες θα φιλοξενούν έναν μικρότερο αριθμό ατόμων έτσι, 

ώστε όλοι εμπλουτίζουν το θέμα που διδάσκονται. Με την χρήση της τεχνολογίας, οι 

ώρες σχολείου θα είναι δημιουργικές με στόχο να  βοηθήσουν τους μαθητές όχι μόνο 

στο ταξίδι τους προς την γνώση αλλά και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Δεν θα 

γίνεται διάκριση ανάμεσα στη σπουδαιότητα των μαθημάτων (ανώτερα και κατώτερα) 

αλλά θα είναι αξιοσέβαστα τόσο από τους μαθητές όσο και από τους καθηγητές.  Τον 

αυστηρό, αντιπαιδαγωγικό παιδαγωγό έρχεται να αντικαταστήσει ο σύγχρονος διδά-

σκοντας ο οποίος σε αντίθεση με τον πρώτο δεν ασκεί ακραίες μεθόδους διδασκαλίας. 

Το κέντρο βάρους της προσοχής του καθηγητή μετατοπίζεται από την ιεραρχία και την 

ισχύ του στον όγκο της παραγόμενης ύλης που θα περαστεί στον μαθητή. Αν και είναι 
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απαραίτητο να αναγνωριστεί η βελτίωση που αφορά την προσοχή και την συμπεριφορά 

του διδάσκοντα προς τον διδασκόμενο υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις που εντοπίζο-

νται στις μεθόδους διδασκαλίας.  

Ο κύριος παράγοντας που διαμορφώνει το ρόλο του εκπαιδευτικού είναι η εξέλιξη της 

κοινωνίας και των ατόμων που την απαρτίζουν και έπειτα έγκειται στην κρίση του δι-

δάσκοντα. Με την συνεχή αύξηση του όγκου των γνώσεων σε όλους τους τομείς της 

εκπαίδευσης από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά είναι αναγκασμένα να απορροφούν πε-

ρισσότερες γνώσεις από αυτές που μπορούν να διαχειριστούν. Τα σύγχρονα παιδιά δέ-

χονται πληθώρα ερεθισμάτων με αποτέλεσμα να μπερδεύονται με πολλές αχανείς γνώ-

σεις και εν τέλει να παραμένουν το ίδιο απαίδευτα.  

Είναι ελάχιστοι οι εκπαιδευτικοί σήμερα που αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους μεμο-

νωμένα σαν άτομα με διαφορετικές ικανότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα και όχι σαν 

ένα ακροατήριο που υποχρέωσή του είναι να αποστηθίζει χωρίς να κατανοεί. Ένα από 

τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας είναι η ομαδοποίηση 

των παιδιών. Ένας σωστός παιδαγωγός υποχρεούται να γνωρίζει τις ικανότητες των 

ατόμων που διδάσκει και να μην απαιτεί τον ίδιο χρόνο αντίληψης και κατανόησης, 

καθώς και το ίδιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο που διδάσκει από όλα το παιδιά.                

Η κριτική σκέψη και βούληση θα αποτελούν θεμέλιο λίθο και η μοναδικότητα θα προ-

τιμάται.  

Ο εκπαιδευτικός του αύριο… 

Ο εκπαιδευτικός του αύριο θα ενδιαφέρεται όχι μόνο για το επίπεδο γνώσης των μαθη-

τών του αλλά και για το ήθος τους. Θα είναι απαλλαγμένος από παρωχημένες ιδέες ή 

προκαταλήψεις και θα παροτρύνει τους μαθητές του να κάνουν το ίδιο. Δεν θα μοιάζει 

με αυθεντία ούτε θα είναι απομακρυσμένος αλλά μέσω των Σωκρατικών μεθόδων, της 

Διαλεκτικής και Μαιευτικής, θα βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν την γνώση. Θα 

καταλαβαίνει την διαφορετικότητα τους και δεν θα προσπαθεί να τους  ομογενοποιήσει. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία ή δυσορθογραφία δεν θα αποτελούν «αχίλ-

λειος πτέρνα» για τους μαθητές, αλλά μέσα από την βοήθειά του θα ξεπερνούνται.  Δεν 

μπορούμε να αρνηθούμε την βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας στο πέρασμα των 

χρόνων, όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε πως δεν είναι δυνατή η επιπλέον βελτιστο-

ποίησή τους. Ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης είναι η αντίληψη και κατανόηση των λα-

θών μας προς την αποφυγή τους, έτσι μπορούμε να πειστούμε πως με την κατάλληλη 

κατάρτιση, υπομονή και θέληση από την πλευρά των εκπαιδευτικών είναι δυνατή μέ-

γιστη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και των αποτελεσμάτων τους. (Λούπας και 

άλλοι, 2017) 

Επιλύοντας ένα-ένα τα προβλήματα του παρελθόντος πρέπει αρχικά να γίνεται κατα-

νοητό το επίπεδο γνώσεων του ακροατηρίου. Συγχρόνως, με μεθόδους όπως ερωτημα-

τολόγια γενικών γνώσεων μπορεί να επιτευχθεί και ο διαχωρισμός των δυνατών από 
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τους πιο αδύναμους μαθητές και η εμφανής κλίση τους σε κάποια μαθήματα. Επίσης, 

απαράμιλλης σημασίας είναι η διαχείριση ιδιαίτερων χαρακτήρων, φαινόμενο που συ-

ναντάται σχεδόν πάντα σε μια σχολική τάξη.  

Η περιθωριοποίηση και ο στιγματισμός τέτοιων παιδιών δεν ενδείκνυται σαν λύση. 

Αντιθέτως, η μεγαλύτερη προσοχή από τον διδάσκοντα προς αυτό και η εύρεση τρόπων 

απασχόλησης του για την επικέντρωση του ενδιαφέροντός του, θα επιφέρουν καλύτερα 

αποτελέσματα και για το ίδιο το παιδί και για την γενική διαχείριση της σχολικής τάξης.  

Τέλος, αρκετά αποτελεσματικό θα είναι ο διδάσκων να έχει προσωπική επικοινωνία με 

το ακροατήριό του και να προωθεί την συζήτηση γύρω από ανοιχτά θέματα που αφο-

ρούν διδακτικές ενότητες.  

Είναι μείζονος σημασίας να αντιληφθεί ο παιδαγωγός του μέλλοντος, ο νέος παιδαγω-

γός, πως ο σεβασμός του μαθητή προς το πρόσωπό του δεν απαιτείται, κερδίζεται με 

τον κατάλληλο τρόπο. Θα πρέπει να αντιληφθεί ότι για το κάθε παιδί δηλαδή, για τον 

κάθε εν δυνάμει πολίτη, η εκπαίδευση είναι καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του 

και το σχολείο είναι σημαντικός σταθμός στη ζωή ενός παιδιού, από τον οποίο αποκο-

μίζει αξίες και ιδανικά που διαμορφώνουν την τελική ιδιοσυγκρασία και τον χαρα-

κτήρα του εν λόγου ατόμου. O εκπαιδευτικός του αύριο θα συμβάλει σε έναν κόσμο 

που «τα ψάρια δεν θα χρειάζεται να σκαρφαλώνουν στα δέντρα».  

Συμπεράσματα 

Για να αναλύσουμε τον ρόλο του παιδαγωγού πρέπει πρώτα   να κατανοήσουμε τον 

ορισμό της παιδείας. Σύμφωνα με τον   Ε. Παπανούτσο, η παιδεία είναι το σύνολο των 

ενεργειών, που μορφώνουν τον άνθρωπο πνευματικά, ηθικά, ψυχικά και κοινωνικά. Η 

παιδεία είναι ένα αγαθό που αποκτά ο άνθρωπος από διάφορους φορείς στην πάροδο 

της ζωής του και αυτοί είναι η οικογένεια, το σχολείο και η πολιτεία. 

Στο συγκεκριμένο κείμενο, σταθήκαμε στον ρόλο του παιδαγωγού και ερευνήσαμε την  

πορεία της εκπαίδευσης και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούν 

οι εκπαιδευτικοί, για να γίνει το έργο του εκπαιδευτικού πιο επιτυχημένο. 

Για να γίνει πιο κατανοητή η επιβλητική παρουσία του εκπαιδευτή μέσα στην αίθουσα 

παρατίθεται το παρακάτω απόσπασμα του κειμένου του Ν. Καζαντζάκη ‘Η Νέα Παι-

δαγωγική’ (1892). Με την πλούσια και γεμάτη εικόνες αφήγηση του, είναι φανερή 

χρήση βίας από τον εκπαιδευτικό στα χωρία α)‘«Τα μάτια σας τέσσερα, κακομοίρηδες, 

γιατί αλλιώς, κοιτάχτε εδώ!», είπε και μας έδειξε το βούρδουλα. «Δε λέω λόγια, θα δείτε 

έργα!».’ β) ‘κι όταν βαριόταν να ξεκουμπώσει, μας έδινε βουρδουλιές στ' αυτιά, ωσό-

του έβγαινε αίμα.’ και  

γ) ‘ ― Πού είναι, κυρ δάσκαλε, ρώτησα, η Νέα Παιδαγωγική; γιατί δεν έρχεται στο σκο-

λειό;  
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     Τινάχτηκε από την έδρα, ξεκρέμασε από τον τοίχο το βούρδουλα.  

     ― Έλα εδώ, αυθάδη, φώναξε, ξεκούμπωσε το πανταλόνι σου. 

     Βαριόταν να το ξεκουμπώσει μόνος του.  

     ― Να, να, να, άρχισε να βαράει και να μουγκρίζει. 

     Είχε ιδρώσει, σταμάτησε. 

     ― Να η Νέα Παιδαγωγική, είπε, κι άλλη φορά σκασμός!’ 

Βέβαια τα χρόνια πέρασαν και οι μέθοδοι αυτοί έπαψαν να υπάρχουν. 

Αρχικά ο στόχος του εκπαιδευτικού δεν είναι να έχει επιβλητική όψη και δογματικό 

τρόπο παράδοσης του μαθήματος και των γνώσεων. Αφήνει ελεύθερα να εκθέτουν οι 

μαθητές τις ιδέες, τις αντιλήψεις τους και γενικότερα τις πεποιθήσεις τους με στόχο να 

διευρυνθεί ο πνευματικός τους ορίζοντας, να μάθουν να επιχειρηματολογούν και μα 

αναπτυχθεί τελικά η κριτική τους ικανότητα και σκέψη. Ο παιδαγωγός επιτελεί ένα 

ακόμη σημαντικό έργο που είναι το να καλλιεργεί στους μαθητές του, την πίστη σε 

αξίες, σε ανθρωπιστικές αρχές, οι οποίες συμβάλουν στην μελλοντική τους συμπερι-

φορά. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός προωθεί την ενεργό εκπαίδευση και έτσι αξιοποιεί 

εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης. Κάποια από αυτά είναι η ενασχόληση με τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και η δημιουργία σχολικών ομάδων βασισμένων στο 

αντικείμενο της ειδικότητας του εκπαιδευτή με στόχο την προσέλκυση των μαθητών 

στον τομέα εκείνο, π.χ. η δημιουργία μιας ομάδας που ασχολείται με την Ρομποτική, 

που ασχολείται με την οξύνοια των μαθητών στα Μαθηματικά ή ακόμα και με ομάδα 

που ασχολείται με το συγγραφικό ταλέντο του κάθε μαθητή.  

Καθώς όμως περιθώρια βελτίωσης μπορούν να υπάρξουν σε όλους τους τομείς έτσι και 

στον ρόλο του σύγχρονου παιδαγωγού και της παιδείας θα πρέπει να σημειώσουμε κά-

ποια μειονεκτήματα ούτως ώστε να γίνει το έργο τους πιο αποδοτικό. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα συνάπτεται με τον δάσκαλο, διότι 

ο ίδιος αποτελεί ουσιαστικά τον μεσάζοντα των όσων υποδεικνύει το εκπαιδευτικό σύ-

στημα με την προβλεπόμενη διδακτέα ύλη, με τις μεθόδους παράδοσης μαθήματος κ.α.  

Έτσι, ξεκινώντας, το εκπαιδευτικό σύστημα και, συνεπώς, ο εκπαιδευτικός τείνει να 

κρατά μιαν απόσταση από θέματα που άπτονται της κοινωνικής πραγματικότητας, ό-

πως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η οικολογική 

συνείδηση, η οδική συμπεριφορά. Στην συνέχεια, δεν δίδεται η ευκαιρία στον παιδα-

γωγό να ακολουθήσει ένα τρόπο διδαχής στους μαθητές του, τον οποίο θεωρεί σωστό 

αλλά είναι υποχρεωμένος να κινείται σε ένα συγκεκριμένο μοτίβ,ο όπως είναι η διδα-

κτέα ύλη, το οποίο δεν αφήνει χρονικά περιθώρια για περεταίρω δράσεις, έχοντας ως 

αποτέλεσμα να μυεί τους διδασκόμενους στην στείρα αποστήθιση και στην απέχθεια 
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για το μάθημα. Το απότοκο αυτού είναι η ύπαρξη πτυχιούχων που δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό που επιβάλλει η αγορά εργασίας στην σύγχρονη πα-

γκοσμιοποιημένη εποχή. 

Στη συνέχεια προτού προταθούν τρόποι και μέθοδοι βελτίωσης του έργου των εκπαι-

δευτικών του αύριο, είναι καλό να επισκοπήσουμε τις σκέψεις του μεγάλου φιλοσόφου 

Αριστοτέλη (384 π.Χ.-322π.Χ.) για την παιδεία που παρέχονταν στην τότε Αρχαία Α-

θήνα της εποχής, όπου παρατήρησε μια σύγχυση στο περιεχόμενο των γνώσεων που 

προσπαθούσε να προσδώσει το εκπαιδευτικό σύστημα. Πράγματι αν προσέξει κανείς 

θα παρατηρήσει αρκετές ομοιότητες με το σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Γιατί σήμερα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Πράγματι, δεν έχουν όλοι τη γνώμη ότι πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι τα ίδια, ούτε με στόχο 

την αρετή ούτε με στόχο την άριστη ζωή ούτε είναι φανερό αν η παιδεία πρέπει να έχει 

στόχο της περισσότερο την άσκηση και την καλλιέργεια του νου ή τη διαμόρφωση ηθικού 

χαρακτήρα· αν ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα, η έρευνά μας θα 

βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη σύγχυση και δεν είναι καθόλου φανερό αν η παιδεία οφείλει 

να επιδιώκει αυτά που είναι χρήσιμα για τη ζωή ή αυτά που οδηγούν στην αρετή ή αυτά 

που απλώς προάγουν τη γνώση (γιατί όλες αυτές οι απόψεις έχουν βρει κάποιους υπο-

στηρικτές)· και σχετικά με αυτά που οδηγούν στην αρετή δεν υπάρχει καμιά απολύτως 

συμφωνία (εξάλλου καταρχάς δεν έχουν όλοι την ίδια ιδέα για την αρετή που τιμούν, 

ώστε είναι φυσικό να υποστηρίζουν διαφορετικές γνώμες και ως προς την άσκησή της). 

(Αριστοτέλης, Πολιτικά 20η Ενότητα) 

Αυτή την κατάσταση που μαρτυρά ο Αριστοτέλης την ‘βιώνει’ και το σύγχρονο εκπαι-

δευτικό σύστημα, αφού φαίνεται πως προωθεί τον μαθητή του στην στείρα αποστήθιση 

δίχως να τον εξοπλίζει με τα κατάλληλα εφόδια για την πάροδο του βίου και της κα-

ριέρας του. Για αυτόν τον λόγο ο ρόλος του δασκάλου χρίζει μείζονος σημασίας. 

Ξεκινώντας την ανάλυση των προσόντων που θα πρέπει να έχει και των μεθόδων που 

θα πρέπει να χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, είναι άξιο λόγου πως το νέο σχολικό περι-

βάλλον θα έχει ως πρωταρχικό στόχο να προάγει την γνώση. Ο εκπαιδευτικός του αύ-

ριο, λοιπόν, θα πρέπει Α) να διέπεται από αξίες ούτως ώστε να αποτελεί παράδειγμα 

προς μίμηση στους μαθητές. Β) Να διαφοροποιεί την παιδαγωγική του, προκειμένου 

να ανταποκριθεί στην διαφορετικότητα των μαθητών. Γ) Να έχει τουλάχιστον τις βα-

σικές γνώσεις πάνω στο χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των οπτικό-α-

κουστικών μέσων ούτως ώστε να μπορεί να προβεί στην διδασκαλία μέσω ηλεκτρονι-

κών πλατφόρμων για να κάνει την διδασκαλία του και την μάθηση των διδασκόντων 

πιο ενδιαφέρουσα. Δ) Να εφαρμόζει δικά του κριτήρια αξιολόγησης των μαθητών που 

δεν θα περιορίζονται μόνο στην γραπτή εξέταση που απαιτεί μεγάλο όγκο υλικού προς 

απομνημόνευση αλλά να υπάρχει η λεγόμενη ‘AlternativeAssessment’, δηλαδή εναλ-

λακτική αξιολόγηση, οποία προβλέπεται ως εξής :   
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Συμπερασματικά φθάνουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι η εναλλακτική αξιολόγηση 

είναι ένας τύπος διαμορφωτικής αξιολόγησης (FormativeAssessment) που τίθεται σε 

ισχύ για όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Είναι μια μέθοδος συλλογής δεδομέ-

νων σχετικά με την χρήση της γλώσσας από τους μαθητές εντός και εκτός της τάξης 

με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια. Μπορεί να εφαρμόζεται παράλληλα με τις υπό-

λοιπες μορφές αξιολόγησης, καθώς δεν τις αντικαθιστά. Έτσι και οι μαθητές μπορούν 

να παρακολουθούν παράλληλα και την πρόοδο τους. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα της εναλλακτικής αξιολόγησης επικεντρώνονται στα ακό-

λουθα. Η εναλλακτική αξιολόγηση:  

1. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συλλέγουν λεπτομερή περιγραφικά 

στοιχεία για τη γλωσσική επίδοση των μαθητών τους τα οποία είναι πολύ πιο χρήσιμα 

και κατατοπιστικά από τα στοιχεία που συλλέγονται με παραδοσιακούς τρόπους αξιο-

λόγησης (Clapham, 2000, Alderson&Banerjee, 2001). Τα στοιχεία αυτά αφορούν όχι 

μόνο τη γλωσσική επίδοση των μαθητών αλλά και τη διαδικασία της μάθησης (π.χ. 

στρατηγικές μάθησης, στάσεις απέναντι στο σχολείο και τη γλώσσα, τρόπους μελέτης, 

κ.λπ.), τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γλωσσική επίδοση του μαθητή όπως η 

γλωσσική, πολιτιστική, μορφωτική και οικογενειακή του κατάσταση τα οποία είναι ι-

διαίτερα χρήσιμα στο σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών. Έτσι, δίνε-

ται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να παρέμβει και να ενισχύσει την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των μαθητών (βλ. Genesee&Hamayan, 1994).  

2. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, η εναλλακτική αξιολόγηση περιορίζει 

τον ανταγωνισμό και βοηθά να εξασφαλίζεται ισότητα στη μαθησιακή διαδικασία, ε-

φόσον ο κάθε μαθητής αξιολογείται ως άτομο. Αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα 

πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό σχολικό περιβάλλον όπου, πολλές φορές, ενσω-

ματώνονται μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες (O’Malley&ValdezPierce, 1996).  

3. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συγκεντρώνει στοιχεία που αφορούν στην 

πρόοδο του κάθε μαθητή, πρώτα σε σχέση με τον εαυτότου και κατόπιν σε σχέση με 

το σύνολο της τάξης (Hamayan, 1995).  

4. Ανταποκρίνεται στους ψυχοπαιδαγωγικούς στόχους που θέτουν τα προγράμματα 

σπουδών ιδιαίτερα όσον αφορά στις τάξεις των μικρών μαθητών και στηρίζει τους μα-

θητές ψυχολογικά με το να βελτιώνει τη συμμετοχή τους στο μάθημα και να αυξάνει 

την αυτοπεποίθησή τους (Gottlieb, 1995, Broadfoot, 2003).  

5. Προωθεί την αυτόνομη (autonomous) και αυτοκατευθυνό μενη (self-directed) μά-

θηση. Έτσι οι μαθητές γίνονται επιδέξιοι κριτές των δυνατοτήτων τους και θέτουν ρε-

αλιστικούς μαθησιακούς στόχους με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν μαθησιακές δεξιό-

τητες για όλη τους τη ζωή (Brindley, 2001, Luoma&Tarnanen, 2003).  
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6. Αποτελεί ένα συλλογικό τρόπο προσέγγισης του θεσμού της αξιολόγησης γενικό-

τερα, η οποία, μέσω των μεθόδων και τεχνικών της, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς 

και μαθητές να βρίσκονται σε συνεχή σχέση συνεργασίας (Barootchi&Keshvarz, 2002).  

7. Δημιουργεί μια στενή σχέση μεταξύ της διδακτικής και της αξιολόγησης η οποία 

παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση η οποία επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να εποπτεύει 

και να τροποποιεί τη διδακτική του προσέγγιση (Genesee&Hamayan, 1994).  

Ας σκεφτούμε τελικά ποιο πρότυπο θέλουμε να εφαρμόσουμε στην τάξη. Τα παιδιά 

των γύρων μας είναι και παιδιά δικά μας… 

Είμαστε Λειτουργοί και όχι επιχειρηματίες… 
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Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χρηματοδότηση της δημοτικής 
εκπαίδευσης. Ο αρχικός σχεδιασμός και οι μετέπειτα εξελίξεις. 

Μαυρικάκης Ευάγγελος 
Δρ. ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Κρήτης 

evmavrik@edc.uoc.gr 

Περίληψη 

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης αποτέλεσε ένα από τα μείζονα ζητήματα του εκ-
παιδευτικού συστήματος της χώρας μας από τα πρώτα βήματά του. Η έλλειψη πόρων 
θεωρήθηκε ως ένας από τους κύριους ανασταλτικούς παράγοντες για την ίδρυση και 
λειτουργία των σχολείων και ευρύτερα για τη θεμελίωση και επέκταση του σχολικού 
δικτύου της δημοτικής εκπαίδευσης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός να 
αναδείξει τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους και καθόλη τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα, λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης και αφετέρου να προσεγγίσει κριτικά 
τις βαθύτερες αιτίες οι οποίες ανέτρεψαν τον αρχικό σχεδιασμό. Μέσα από τη μελέτη 
αυτή θεωρούμε ότι έγινε περισσότερο εμφανές ότι οι ελλείψεις που παρουσίαζε το εκ-
παιδευτικό σύστημα της χώρας μας, κατά την περίοδο που εξετάζουμε, οφείλονται σε 
ένα βαθμό στην ελλειπή χρηματοδότηση και την αδυναμία των δήμων, ευρύτερα ομως 
συνδέονται με τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα. 

Λέξεις-Κλειδιά: δημοτική εκπαίδευση, χρηματοδότηση, τοπική αυτοδιοίκηση, 19ος 
αιώνας 

Εισαγωγή 

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης αποτελεί διαχρονικά, ένα πεδίο έντονης διαμάχης, 
αμφισβήτησης και προβληματισμού, ενώ έχει συνδεθεί με τα ζητήματα της ποιότητας 
και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης αλλά και με τα ζητήματα της 
αυτονομίας της σχολικής μονάδας και της αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Τα οικονομικά της εκπαίδευσης έχουν απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό και 
την ιστορική έρευνα η οποία έχει καταγράψει τα διάφορα μεταρρυθμιστικά επεισόδια 
που επηρέασαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τις εξελίξεις. Τις εξελίξεις αυτές, 
στο ιστορικοκοινωνικό τους πλαίσιο, μελετήσαμε στην παρούσα εργασία μέσα από 
πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Για λόγους οικονομίας της έρευνας ο χρονικός 
ορίζοντας αναφοράς μας εκτείνεται από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους έως και 
τα τέλη του 19ου αιώνα. 

Ο αρχικός σχεδιασμός και η ανάθεση των οικονομικών της εκπαίδευσης στους 
δήμους 

Κατά τα πρώτα βήματα του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος του νεοελληνικού 
κράτους, όπως ορίστηκε με το άρθρο 4 του νόμου 1834 η σύσταση και διατήρηση των 
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σχολικών μονάδων αποτέλεσε υποχρέωση των δήμων(Νόμος περί δημοτικών 
σχολείων/3-3-1834). Με τη διάταξη αυτή η εύρεση στέγης ικανής να φιλοξενήσει 
μαθητές, η ανέγερση των σχολικών μονάδων, η μισθοδοσία των δημοδιδασκάλων και 
όλα τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων ανατέθηκαν στους δήμους. Η κεντρική 
κυβέρνηση, βέβαια, με το άρθρο 59 του ίδιου νόμου είχε διακηρύξει ότι «επιφυλάττει 
εις εαυτήν το δικαίωμα της από του γενικού εκκλησιαστικού ταμείου συστάσεως και 
διατηρήσεως και άλλων σχολείων δημοτικών εις όσους δήμους κρίνει αναγκαίον, η εις 
τοιούτους, όσοι δια πτωχείαν δεν δύνανται να συστήσωσι και διατηρήσωσιν ιδιαίτερον 
δημοτικόν σχολείον»(Νόμος περί δημοτικών σχολείων»/3-3-1834, Τρίτον Τμήμα, 
αρθρ.59). Ταυτόχρονα ο νομοθέτης προέβλεπε την επέκταση της οικονομικής βοήθειας 
σε οποιονδήποτε δήμο καθώς με το ίδιο άρθρο τονιζόταν ότι «Η Κυβέρνησις δύναται 
να δίδη από το ρηθέν ταμείον και βοήθειας εις οποιονδήποτε δήμον»(Νόμος περί 
δημοτικών σχολείων»/3-3-1834, Τρίτον Τμήμα, αρθρ.59). Οι δεσμεύσεις αυτές παρά 
ταύτα δε μετέφεραν την ευθύνη της χρηματοδότησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο 
κράτος και έτσι οι δήμοι ανέλαβαν εξαρχής το βαρύ αυτό φορτίο. 

Περαιτέρω η εκπαίδευση σύμφωνα με το νόμο του 1834 και τα διατάγματα που 
ακολούθησαν δεν ήταν δωρεάν. Τα σχολικά εγχειρίδια, για παράδειγμα, όπως 
προκύπτει από το αρθρ. 1 του Βασ. Διατάγματος σχετικά με την σύσταση 
βιβλιοπωλείου της Βασιλικής Τυπογραφίας έπρεπε να πωλούνται υπό τον έλεγχο του 
βιβλιοπωλείου σε «τιμές μέτριες»(Β.Δ. ΦΕΚ13/13-4-1836, αρθρ. 1, 2). Από το 1850 και 
έπειτα, μάλιστα, το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης 
κοινοποιούσε στα δημοτικά σχολεία τους σχετικούς τιμοκαταλόγους(Κανάκης, 
1995:87, Β.Δ. ΦΕΚ48/1-9-1895, αρθρ.7). Ενδεικτικά το μικρό αλφαβητάριο για τις 4 
τάξεις του σχολείου πωλούνταν αντί του ποσού των 5 λεπτών, ενώ η περίληψη του 
Ιερού Ευαγγελίου στην τιμή των 20 λεπτών(Λέφας, 1942: 321). Ταυτόχρονα, για κάθε 
μαθητή έπρεπε να δίδεται μηνιαίως το ποσό των 10-50 λεπτών το οποίο όφειλαν να 
αποδίδουν οι γονείς προς το δημοτικό ταμείο(Νόμος Περί δημοτικών σχολείων/3-3-
1834, Τμήμα Β΄, αρθρ.24, 26, 27). Οι γονείς στη βάση αυτή καλούνταν να συμμετέχουν 
στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, όχι μόνο αγοράζοντας τα βιβλία αλλά και 
καταβάλλοντας δίδακτρα. Από την τελευταία αυτή υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο 
εξαιρούνταν μόνο οι άποροι μαθητές(Νόμος Περί δημοτικών σχολείων/3-3-1834, 
Τμήμα Β΄, αρθρ. 26), διάταξη η οποία δεν φαίνεται επί της ουσίας να 
εφαρμόστηκε(Λέφας, 1942:58). Από τα ποσά αυτά, ο νόμος προέβλεπε ότι θα 
καλυπτόταν η μισθοδοσία των δημοδιδασκάλων η οποία αποτελούσε υποχρέωση των 
δήμων. Ενδιαφέρουσα ρύθμιση αποτέλεσε και το μέτρο της παροχής σε μηνιαία βάση 
ποσοστού από τις εγγραφές των μαθητών στους δημοδιδασκάλους της τάξης των 10-
50 λεπτών ανά μαθητή(Νόμος Περί δημοτικών σχολείων/3-3-1834, Τμήμα Β΄, 
αρθρ.24). Η διάταξη αυτή, όπως και το σύνολο των διατάξεων του νόμου περί 
δημοτικών σχολείων αποτέλεσε μεταφορά του γερμανικού και του γαλλικού νόμου 
Guizot(Πυργιωτάκης, 2001:59) και είναι αμφίβολο εάν εφαρμόστηκε και εάν απέδωσε 
τα αναμενόμενα(Δημαράς, 2013:8). 
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Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες εξάλλου της περιόδου, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο 
και τον αγροτικό κόσμο(Σβορώνος, 2007:79-80, Μπουρνόβα&Προγουλάκης, 2007:58-
61) ήταν αποθαρρυντικές για ένα τέτοιο εγχείρημα και σε αντίθεση με την φιλοσοφία 
του νόμου. Οι εισπράξεις, για παράδειγμα, των δήμων δεν επαρκούσαν για την 
πληρωμή των μισθών των δημοδιδασκάλων, οι οικογένειες και οι τοπικές κοινωνίες 
δεν διέθεταν τους πόρους για να συνεισφέρουν στο βαθμό που τους αναλογούσε, ενώ 
το μέτρο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για δημογραφικούς, οικονομικούς και 
κοινωνικούς λόγους δεν απέδωσε(Κανάκης, 1995:113). Έτσι η χρηματοδότηση της 
ίδρυσης και της λειτουργίας δημοτικών σχολείων και το ζήτημα της μισθοδοσίας των 
δημοδιδασκάλων υπήρξαν από τα πιο σοβαρά προβλήματα των πρώτων 
χρόνων(Δημαράς, 2013:7). Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο Λέφας(1942: 21) “αφ' 
ενός μεν ένεκα της οικονομικής ανεπάρκειας των δήμων, αφ' ετέρου δε λόγω της 
ελλείψεως διδασκάλων, ελάχιστα σχολεία κατορθώθι να ιδρυθούν”. Ενδεικτικό είναι το 
γεγονός ότι τον χειμώνα του 1834 στη χώρα υπήρχαν μόλις 20-30 σχολεία(Λέφας, 
1942:21).  

Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις όπου τηρήθηκε ο νόμος οι δημοδιδάσκαλοι συχνά 
παρέμεναν απλήρωτοι και μάλιστα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι δήμοι, όπως 
αναφέρουν οι πηγές πλήρωναν όποτε ήθελαν και όσο ήθελαν με αποτέλεσμα σε 
αρκετές περιπτώσεις οι δάσκαλοι να προσπαθούν να συλλέξουν οι ίδιοι τον μισθό τους 
από τους γονείς των μαθητών (Πυργιωτάκης, 1992:43). Ειδικά για το ύψος της αμοιβής 
προβλεπόταν από τον νόμο ότι οι δήμοι είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν τους 
δημοδιδασκάλους «καθ’ όσον τα εισοδήματα των δήμων επιτρέπουσι τούτο» και 
αναλόγως «των γνώσεων και της εμβρίθειας του επιτηδεύματος αυτών»(Νόμος Περί 
δημοτικών σχολείων/3-3-1834, Τμήμα Β΄, αρθρ. 23). Με την ίδια διάταξη καθοριζόταν 
ο μισθός ανά κατηγορία δημοδιδασκάλου ο οποίος κυμαινόταν από 50 έως 100 δρχ. 
Με τη ρύθμιση αυτή οι δήμοι είχαν το περιθώριο να διακρίνουν μισθολογικά τους 
προσληφθέντες εκπαιδευτικούς κατά το δοκούν με βάση τα ανωτέρω κριτήρια. Είχαν 
συνεπώς το δικαίωμα να αξιολογούν το εκπαιδευτικό έργο, χωρίς βέβαια να διαθέτουν 
τις απαραίτητες γνώσεις και την εμπειρία και να προβαίνουν σε αυξομειώσεις μισθών 
σε εκτέλεση του ανωτέρω νόμου. Αν μάλιστα αναλογιστούμε την ακαταλληλότητα και 
τη σύνθεση της επιτροπής η οποία αναλάμβανε την εποπτεία και την αξιολόγηση της 
επίδοσης του εκπαιδευτικού έργου είναι δυνατό να κατανοήσουμε τον λόγο για τον 
οποίο προσέρχονταν προς διορισμό μόνο οι φίλοι των Δημάρχων, ενώ οι υπόλοιποι είτε 
δεν προσέρχονταν είτε παρέμεναν απλήρωτοι, όπως προαναφέραμε, για αρκετό 
χρονικό διάστημα.  

Για να ανταπεξέλθουν στη δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι 
δημοδιδάσκαλοι, σε πολλές περιπτώσεις ασκούσαν και δεύτερο επάγγελμα όπως εκείνο 
του καλλιεργητή προς εμπορία και βιοπορισμό, καθώς ο νόμος του 1834 τους έδινε το 
σχετικό δικαίωμα(Νόμος Περί δημοτικών σχολείων»/3-3-1834, Τμήμα Β΄, αρθρ. 25). 
Στην πορεία όπως φαίνεται και από εκθέσεις επιθεωρητών οι δημοδιδάσκαλοι 
επεκτάθηκαν σε περαιτέρω ασχολίες και άσκησαν σταδιακά περισσότερα επαγγέλματα 
όπως εκείνο του ιερέα, του μικρέμπορα καθώς και άλλα έργα ασυμβίβαστα προς το 
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επάγγελμά τους(Λέφας, 1942). Ενίοτε μάλιστα η δεύτερη απασχόληση κυριαρχούσε 
έναντι του διδασκαλικού επαγγέλματος και προκαλούσε δυσλειτουργίες στο 
εκπαιδευτικό έργο(Πυργιωτάκης, 1992:58). Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρούνταν 
ετεροαπασχολήσεις των διδασκάλων οι οποίοι καταλάμβαναν δύο δημόσιες θέσεις ή 
ακόμα και δίδασκαν ιδιωτικά. Για όλες αυτές τις περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν 
προσπάθειες περιορισμού της δεύτερης εργασίας. Ενδεικτική προς αυτό είναι η έκδοση 
του Βασ. Διατάγματος της 18-8-1856(ΦΕΚ48/14-09-1856) αλλά και η μεταγενέστερη 
ψήφιση του νόμου ΑΡΙΕ του 1883(ΦΕΚ 131/τΑ/06-04-1883, αρθρ.3) με τον οποίο η 
ιδιωτική ή η δημόσια διδασκαλία δεν επιτρεπόταν να υπερβαίνει τις δώδεκα ώρες την 
εβδομάδα.  

Στην προσπάθεια να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ίδρυσης των σχολείων η Γραμματεία 
επί των Εκκλησιαστικών και της Εκπαιδεύσεως εξέδωσε οδηγίες, εγκυκλίους, διαταγές 
και παραινέσεις για τη δημιουργία σχολείων τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη 
συσταθεί(Λέφας, 1942:21). Εγκύκλιοι συντάχθηκαν και απευθύνθηκαν ιδιαίτερα προς 
τους δήμους για να τους παροτρύνουν να επεκτείνουν τη δημοδιδασκαλία, να 
ενεργοποιήσουν τον νόμο που υπήρχε, να βάλουν στον προϋπολογισμό τους τα 
απαραίτητα κονδύλια για να επισκευάσουν ή να οικοδομήσουν νέα σχολεία και ότι 
άλλο μέσο μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να πολλαπλασιαστούν τα 
σχολεία. Σε άλλη σχετική εγκύκλιο η Γραμματεία των Εκκλησιαστικών ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι «το κυριώτατον των προσκομμάτων, όσα απαντά η πρόοδος της 
δημοτικής εκπαιδεύσεως, του σπουδαιοτάτου τούτου αντικειμένου των φροντίδων της 
Κυβερνήσεως, είναι η καθυστέρησις του μισθού των δημοδιδασκάλων»(Λέφας, 
1942:23). Για τον λόγο αυτό διέτασσε τους Νομάρχες να καταστήσουν πραγματική την 
ανάγκη μισθοδοτήσεως των δασκάλων στους υπεύθυνους Δημάρχους ώστε να μην 
καθυστερούν οι πληρωμές των δασκάλων, χωρίς όμως να ανατραπεί το καθεστώς της 
καθυστέρησης των πληρωμών(Λέφας, 1942:23). Η κατάσταση ως εκ τούτου δεν 
βελτιώθηκε. Όπως χαρακτηριστικά έγραφε ο Υπουργός Παιδείας Πολυζωίδης δεν 
δαπανήθηκαν χρήματα για την ίδρυση σχολείων αλλά για άλλους σκοπούς. Οι 
συστάσεις παρέμειναν συστάσεις και το κράτος παρά την υποχρέωση που είχε 
αναλάβει για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, δεν δαπάνησε τίποτα υπέρ των 
δημοτικών σχολείων(Λέφας, 1942). 

Η περίοδος της πρώτης επίσημης ανάμειξης του κράτους στη χρηματοδότηση 

Σε μία προσπάθεια να μετριαστεί το οξύτατο οικονομικό πρόβλημα της δημοτικής 
εκπαίδευσης στο Σύνταγμα της Ελλάδος του 1844(αρθρ.11) καθορίστηκε ότι ως προς 
τη δημοτική εκπαίδευση «συντρέχει και το κράτος κατά το μέτρον της ανάγκης των 
δήμων». Με τη συνταγματική αυτή ρύθμιση για άλλη μία φορά κατ' ουσία δεν 
σημειώθηκε μεταβίβαση της χρηματοδότησης από τους δήμους προς την κεντρική 
διοίκηση. Αντιθέτως, η ίδρυση σχολικών μονάδων, η μισθοδοσία και ο εξοπλισμός των 
μονάδων παρέμεινε υποχρέωση των δήμων. Κρατική χρηματοδότηση κατ’ εξαίρεση 
δόθηκε σε ορισμένους δήμους ώστε να ιδρυθούν οι προβλεπόμενες σχολικές μονάδες 
γεγονός το οποίο όπως φαίνεται προώθησε σε ένα βαθμό την ίδρυση σχολείων. Παρά 
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ταύτα η γενική κατάσταση της δημοτικής εκπαίδευσης περιγράφτηκε κατά τη 
συζήτηση του προϋπολογισμού το 1855 στη Βουλή ως δραματική λόγω της έλλειψης 
σχολείων και δασκάλων αλλά και λόγω της ανυπαρξίας διδακτικών βιβλίων. Επίμονο 
παρέμενε και το πρόβλημα της μισθοδοσίας των δασκάλων οι οποίοι όπως αναφέρθηκε 
στην ίδια συνεδρίαση όχι μόνο δεν λάμβαναν μισθό ανάλογο του έργου τους αλλά και 
ο μισθός αυτός δεν αποδίδονταν τακτικά(Δημαράς, 2007:126). Τέλος αξίζει να 
σημειώσουμε ότι υπήρξαν και περιπτώσεις δήμων οι οποίοι ζητούσαν κατάργηση 
σχολικών μονάδων προφασιζόμενοι έλλειψη πόρων(Λέφας, 1942:23).  

Στη δύσκολη κατάσταση των οικονομικών της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της 
μισθοδοσίας των δημοδιδασκάλων προσπάθησε να θέσει τέρμα ο νόμος ΤΛΗ της 12-
6-1856(ΦΕΚ 33/25-07-1856, αρθρ. 1) με τον οποίο τα κονδύλια για τους μισθούς των 
δασκάλων καταβάλλονταν από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό και επέστρεφαν 
στο κράτος μέσω των δημοτικών εσόδων. Με τη διάταξη αυτή μεταφέρθηκε εμμέσως 
η μισθοδοσία των δασκάλων από την τοπική αυτοδιοίκηση στην κεντρική διοίκηση και 
τον κρατικό προϋπολογισμό. Πραγματοποιήθηκε ως εκ τούτου ένα πρώτο βήμα 
συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων από τους δήμους προς την κεντρική διοίκηση. Το μέτρο 
αυτό φαίνεται ότι συντέλεσε στη μετέπειτα εξάπλωση της εκπαίδευσης καθώς 
σύμφωνα με τις διαθέσιμες πηγές της περιόδου 1836 – 1862(Κανάκης, 1995:81, Λέφας, 
1942:22 υποσημ.1) παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη μεταβολή των βασικών 
εκπαιδευτικών μεγεθών. Συγκεκριμένα οι σχολικές μονάδες από το 1853 έως το 1862 
φαίνεται ότι διπλασιάστηκαν καθώς από 302 έφτασαν τις 663, ενώ οι δημοδιδάσκαλοι 
από 312 ξεπέρασαν τους 700(Κανάκης, 1995:81). Ταυτόχρονα όμως αυξήθηκε και το 
χρέος των δήμων οι οποίοι δεν κατέβαλλαν τις εισφορές τους. Το κράτος, έτσι, 
παρέμενε εκτεθειμένο για μεγάλα ποσά τα οποία μέχρι το τέλος του 1887 ανήλθαν σε 
6,7 εκ δρχ.(Λέφας, 1942:24). Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει για μία ακόμα φορά την 
αδυναμία των δήμων να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως προς 
την εκπαίδευση. Η τοπική αυτοδιοίκηση στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας δεν 
είχε τους απαραίτητους πόρους ώστε να στηρίξει το εγχείρημα, είτε αδιαφορούσε για 
αυτό με αποτέλεσμα τα έσοδα τα οποία αντλούσε από τοπικούς φόρους και τη διάθεση 
της τοπικής περιουσίας να προωθούνται σε άλλες δραστηριότητες και όχι στην 
εκπαίδευση. 

Οι ζυμώσεις, οι συγκεντρωτικές τάσεις και η επέκταση του σχολικού δικτύου. 

Ταυτόχρονα με τις παραπάνω εξελίξεις στο προσκήνιο εμφανίστηκε σταδιακά και το 
ζήτημα του ύψους της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης. Όπως σχολίαζε σχετικά ο 
τύπος της εποχής τα ποσά τα οποία δεσμεύονταν από τον κρατικό προϋπολογισμό 
θεωρούνταν ανεπαρκή(Δημαράς, 2007:217). Ενδεικτική ως προς τη δημοτική 
εκπαίδευση είναι η διαμαρτυρία του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Διδασκαλικού 
Συλλόγου Ι. Βρατσάνου το 1874(Δημαράς, 2007:2017) για το ιδιαίτερα χαμηλό ύψος 
των κονδυλίων για την εκπαίδευση σε σχέση με τις αντίστοιχες στρατιωτικές δαπάνες, 
φαινόμενο το οποίο όπως φαίνεται αποτελούσε πάγια τακτική και για την περίοδο 
1843-1962(Κατσούλης κ.α., 1985:143). Αμφιταλαντεύσεις υπήρξαν και ως προς το 
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εκκρεμές ζήτημα της παροχής οικονομικής βοήθειας στους δήμους κατά τη ψήφιση του 
άρθρου 16 του Συντάγματος της Ελλάδας του 1864. Διαφωτιστική της πολιτικής 
διάστασης, αλλά και της διάστασης των απόψεων επί του ζητήματος είναι η συζήτηση 
στη Βουλή στις 31-8-1864 και οι σχετικές τροπολογίες Σαριπόλου και Κατσικαπή που 
κατατέθηκαν. Ο μεν πρώτος φαίνεται από τα πρακτικά να προτείνει προς ψήφιση την 
επέκταση της δαπάνης του κράτους όχι μόνο στην ανωτέρα εκπαίδευση αλλά και στη 
δημοτική, ενώ ο δεύτερος τη μεταφορά και της ανωτέρας εκπαίδευσης στους 
Δήμους(Δημαράς, 2007:192-201). Παρόλα αυτά το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1864 
δεν προκάλεσε κάποια μεταβολή στο συγκεκριμένο ζήτημα με αποτέλεσμα η 
χρηματοδότηση της δημοτικής εκπαίδευσης να παραμείνει κατά βάση υποχρέωση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Στάσιμη όπως φαίνεται ήταν και η εικόνα τόσο για το σύνολο 
του εκπαιδευτικού συστήματος(Πυργιωτάκης, 1992), όσο και για τις συνθήκες που 
επικρατούσαν στη χώρα(Σβορώνος, 2007). Ενδεικτική είναι η έκθεση του έκτακτου 
επιθεωρητή Χ. Παπαμάρκου του 1883, σύμφωνα με την οποία τα διδακτήρια ήταν σε 
άθλια κατάσταση, τα διδακτικά όργανα και σκεύη ήταν σε έλλειψη ή σε κακή 
κατάσταση, τα διδακτικά βιβλία ήταν πολλά αλλά όχι κατάλληλα, ενώ οι νόμοι περί 
καθολικής και υποχρεωτικής παιδείας δεν εφαρμόζονταν. Ως προς τους 
δημοδιδασκάλους ανέφερε ότι η διδασκαλική τους εμπειρία ήταν ελλιπής, η κοινωνική 
τους θέση ήταν ταπεινή και ο μισθός τους ευτελέστατος(Δημαράς, 2007:246-247).  

Στις προσπάθειες για την αναστροφή της δυσχερούς αυτής κατάστασης λήφθηκαν 
μέτρα μεταξύ άλλων και για τη χρηματοδότηση στην οποία εμφανίστηκαν τάσεις 
ενεργότερης εμπλοκής του κράτους και μεταφοράς των σχετικών αποφάσεων από την 
τοπική αυτοδιοίκηση στην κεντρική διοίκηση. Έτσι ψηφίστηκαν νόμοι και εκδόθηκαν 
διατάγματα με τα οποία αποπειράθηκε να δημιουργηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στη 
χρηματοδότηση της δημοτικής εκπαίδευσης. Συνοπτικά αναφέρουμε την ανάληψη των 
δαπανών των πλήρων, όχι όμως των κοινών δημοτικών σχολείων από την 
Κυβέρνηση(Β.Δ. ΦΕΚ 88/29-08-1882) για τα οποία, σύμφωνα με τον Λέφα(1942:23, 
υποσημ.1), δαπανήθηκαν περίπου 400.000 δρχ. Δύο χρόνια αργότερα το 1884 με τον 
νόμο ΑΡΠΔ΄ (ΦΕΚ 179/τΑ΄/08-05-1884) καθορίστηκαν επ' ακριβώς οι μισθοί των 
δημοδιδασκάλων τους οποίους όφειλαν οι δήμοι να καταβάλουν ανά κατηγορία 
δημοδιδασκάλου ρυθμίζοντας σε ένα βαθμό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ιδιαίτερα 
σημαντική εξέλιξη ήταν και η ψήφιση του νόμου ΑΣΞΓ του Ιουλίου του 
1895(ΦΕΚ87/τΑ/31-07-1895, αρθρ.1) με τον οποίο καταργήθηκε η υποχρέωση της 
καταβολής των διδάκτρων των μαθητών του δημοτικού σχολείου. Ταυτόχρονα 
πραγματοποιήθηκαν σποραδικές απόπειρες χρηματοδότησης άπορων δήμων(Β.Δ. 
ΦΕΚ136/τΑ΄/31-12-1885), αλλά και μεμονωμένων σχολικών μονάδων(Β.Δ. 
ΦΕΚ356/τΑ΄/31-12-1887) μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, οι οποίες όμως δεν 
αντιμετώπιζαν το ζήτημα συνολικά. Τέλος στις σημαντικές εξελίξεις στη 
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης του 19ου αιώνα θα πρέπει να προστεθεί και η ψήφιση 
του νόμου ΑΧΜΑ'(ΦΕΚ8/τΑ΄/11-1-1888) για τη σύσταση ταμείου της δημοτικής 
εκπαίδευσης. Με την ίδρυση του ταμείου έγινε μια συντονισμένη προσπάθεια να 
αντιμετωπιστούν τα οξύτατα προβλήματα τα οποία είχε προκαλέσει αφενός η επέκταση 
του εκπαιδευτικού συστήματος και αφετέρου η αδυναμία των δήμων να καταβάλουν 
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τα ποσά τα οποία το Υπουργείο είχε προκαταβάλλει ως κονδύλι για τους μισθούς των 
δασκάλων. Για άλλη μια φορά, βέβαια, το ζήτημα της χρηματοδότησης δεν 
αντιμετωπίστηκε επαρκώς καθώς το ταμείο της δημοτικής εκπαίδευσης παρέμενε και 
πάλι ελλειμματικό. Κατά τη διαδικασία, μάλιστα, έγκρισης του προϋπολογισμού του 
ταμείου της δημοτικής εκπαίδευσης για το 1889, τα έσοδα από τους Δήμους ήταν 
2.471.200 δρχ., ενώ τα έξοδα 3.179.155 δρχ. και το έλλειμμα ήταν της τάξης των 
707.955 δρχ.(Νομοτελεστικόν, ΦΕΚ74/τΑ/23-03-1889).  

Οι ρυθμίσεις αυτές παρά ταύτα φαίνεται ότι είχαν εν τέλει ευνοϊκή επίδραση στην 
επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος. Η σταθερότητα και η βεβαιότητα η οποία 
επήλθε στη μισθοδοσία των δημοδιδασκάλων, αλλά και η παροχή οικονομικής 
βοήθειας της κεντρικής κυβέρνησης προς τους δήμους φαίνεται ότι απέδωσε σε ένα 
βαθμό. Τα αριθμητικά δεδομένα μεταξύ του 1889 και του 1895 καταδεικνύουν ότι 
υπήρξε μεγέθυνση του σχολικού δικτύου το οποίο από τις 2.300 περίπου σχολικές 
μονάδες έφτασε τις 2.700, αύξηση των δημοδιδασκάλων και γραματοδιδασκάλων από 
1.650 σε 2.500 περίπου, αλλά και των μαθητών από 98.000 σε 159.000(Κανάκης, 
1995:210). 

Επίλογος - συμπεράσματα 

Μέσα από τη σύντομη ανάλυση που προηγήθηκε αναδείχτηκε η αδυναμία των δήμων 
να χρηματοδοτήσουν, κατά τη δεδομένη συγκυρία της χώρας, τη δημοτική εκπαίδευση 
για μια σειρά από λόγους μεταξύ των οποίων και η οικονομική τους δυστοκία. Η τοπική 
αυτοδιοίκηση, όπως αναλύσαμε, κατά τα πρώτα χρόνια του εκπαιδευτικού συστήματος 
του νεοελληνικού κράτους κλήθηκε να αναλάβει πλήρως το βάρος της θεμελίωσης, της 
οργάνωσης και της διοίκησης της δημοτικής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό η 
χρηματοδότηση της ίδρυσης, της στέγασης, της καθημερινής λειτουργίας των 
δημοτικών σχολείων αλλά και της πρόσληψης και μισθοδοσίας των δημοδιδασκάλων 
επιμερίστηκε μεταξύ δήμων και τοπικών κοινωνιών. Οι δύσκολες όμως κοινωνικές και 
οικονομικές συνθήκες της μετεπαναστατικής εποχής και η πλήρης απουσία του 
κράτους από την δημοτική εκπαίδευση φαίνεται ότι ανέτρεψαν πλήρως τον αρχικό 
σχεδιασμό και έφεραν τα αντίθετα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η εικόνα που 
παρουσίαζαν τα σχολεία για περισσότερο από μισό αιώνα ήταν απογοητευτική και η 
εμπλοκή της κεντρικής διοίκησης η οποία σταδιακά θεμελιωνόταν ήταν όλο και πιο 
απαραίτητη. Οι προσπάθειες, βέβαια, των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα για 
την αναστροφή της κατάστασης που επικρατούσε, όπως επισημάναμε, κινήθηκαν προς 
τη σωστή κατεύθυνση και έδωσαν θετικά δείγματα. Δεν μπορούμε όμως να 
ισχυριστούμε σε καμμία περίπτωση ότι ήταν επαρκείς. Χρειάστηκαν, αντίθετα, 
αλλεπάλληλες ρυθμίσεις, ζυμώσεις, συγκρούσεις και εξελίξεις στην οικονομική και 
πολιτική ζωή της χώρας έως ότου το ζήτημα της χρηματοδότησης της δημοτικής 
εκπαίδευσης ρυθμιστεί με τρόπο ομοιόμορφο σε όλη την επικράτεια. Χρειάστηκε 
ευρύτερα κεντρικός συντονισμός, ορθολογική οργάνωση και διοίκηση και σταθερή 
χρηματοδότηση προκειμένου οι τοπικές δυσκολίες να υπερκεραστούν. Φαίνεται ως εκ 
τούτου ότι ηταν απαραίτητη, εξαρχής, μια υπερκείμενη αρχή η οποία θα 
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χρηματοδοτούσε σταθερά τις ανάγκες της εκπαίδευσης και θα συντόνιζε το 
εκπαιδευτικό έργο ομοιόμορφα σε όλη την επικράτεια. Μια αρχή η οποία θα 
αναλάμβανε το βαρύ έργο της θεμελίωσης, παγίωσης και επέκτασης του εκπαιδευτικού 
συστήματος για το οποίο οι ανήμποροι δήμοι, όπως αναδείχτηκε, δεν ήταν εκείνη τη 
περίοδο ικανοί να πράξουν τα δέοντα. Τον ρόλο αυτό έμελλε να αναλάβει τις επόμενες 
δεκαετίες το κράτος με τη συγκέντρωση των εξουσιών στα κεντρικά όργανα τα οποία 
σταδιακά θέσπισε και τη μεταφορά της χρηματοδότησης της εκπαίδευσης από την 
τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία στερούνταν των απαραίτητων πορων, στην κεντρική 
διοίκηση και τον κρατικό προϋπολογισμό.  
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Περίληψη 

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης αποτελεί ένα γνωστό και ιστορικό εκπαιδευτικό ί-
δρυμα, το οποίο επί 127 έτη παρείχε υψηλής ποιότητας παιδεία και μόρφωση σε θεο-
λόγους, αποκτώντας ιδιαίτερη φήμη. Η απαγόρευση της λειτουργίας της το 1971 διέ-
κοψε την πορεία της Σχολής και αποτελεί ένα σημαντικό και μόνιμο σημείο τριβής στις 
σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Μία λιγότερο γνωστή –και ίσως απρόσμενη- πτυχή της 
δραστηριότητας της Σχολής αποτελεί η συμπερίληψη μαθημάτων φυσικών επιστημών 
στο αναλυτικό πρόγραμμά της. Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει τη χρονική εξέ-
λιξη της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών και της σχετικής υποδομής στη Θεολο-
γική Σχολή, όπως αυτές διαγράφονται μέσα από τους κανονισμούς λειτουργίας και 
άλλα επίσημα έγγραφα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θεολογική Σχολή Χάλκης, Κωνσταντινούπολη, Φυσική, Χημεία, Ερ-
γαστήριο 

Εισαγωγή 

Κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπό-
λεως είχε, ανάμεσα σε άλλες, την αποκλειστική ευθύνη για την εκπαίδευση των παι-
διών των ελληνικών κοινοτήτων. Συχνά, ιδρύονταν σχολεία εντός των ναών, τα οποία 
παρείχαν βασική εκπαίδευση, με τους ιερείς σε ρόλο δασκάλων. Ταυτόχρονα, ήταν α-
παραίτητη η ύπαρξη ικανών ιεροκηρύκων, ώστε να αντιμετωπίσει το Πατριαρχείο αυτό 
που αντιλαμβανόταν ως κινήσεις ανησυχητικής διάδοσης δυτικών αντιορθοδόξων α-
πόψεων. Ο συνδυασμός των παραπάνω καταστάσεων δημιούργησε, ή τουλάχιστον ε-
πέτεινε, την ανάγκη για την παρουσία ιερέων με ευρεία και βαθιά μόρφωση στους κόλ-
πους του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Σταυρίδης, 1968). Κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό 
μόνο με την ίδρυση μίας θεολογικής σχολής, η απουσία  της οποίας ήταν πλέον αι-
σθητή. 

Η σχετική απόφαση ελήφθη από  τον Πατριάρχη Γερμανό τον Δ’ (1842-1845), ο ο-
ποίος, αφού ανίδρυσε και ανοικοδόμησε το εγκαταλελειμμένο μοναστήρι της Αγίας 
Τριάδας στη νήσο Χάλκη,  ίδρυσε εκεί τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης το 1844 (Μέ-
ξης, 1933). Η νήσος Χάλκη είναι ένα από τα 4 κατοικημένα νησιά (Πρώτη, Αντιγόνη, 
Χάλκη και Πρίγκηπος) του συμπλέγματος των Πριγκιποννήσων, τα οποία απέχουν πε-
ρίπου 10 μίλια από την Κωνσταντινούπολη. Η Μονή της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στην 
κορυφή του λόφου της Ελπίδας, ενός από τους δύο λόφους της νήσου, και προσέφερε 
μοναδική θέα αλλά και την απαραίτητη απομόνωση στους μοναχούς, τους καθηγητές 
και τους μαθητές της Θεολογικής Σχολής. 
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Οι Φυσικές Επιστήμες στη Θεολογική Σχολή  

Η Θεολογική Σχολή προσέφερε, αρχικά, τριετή φοίτηση, αν και σύντομα προστέθηκε 
ένα ακόμα έτος (Μέξης, 1933). Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συμπερίληψη 
στον πρώτο κανονισμό λειτουργίας της του μαθήματος των «στοιχείων φυσικής» στο 
δεύτερο έτος σπουδών, μία ώρα εβδομαδιαίως όπως και όλα τα μαθήματα. Πρέπει να 
σημειωθεί, πάντως, πως το μάθημα δεν διδάχθηκε, τουλάχιστον στο πρώτο έτος εφαρ-
μογής του κανονισμού (Μέξης, 1933). Η σχετική απόφαση του Πατριαρχείου αντικα-
τοπτρίζει τη σημασία που απέδιδε η ορθόδοξη Εκκλησία τόσο στη σφαιρική μόρφωση 
των ιερέων της, όσο και στις θετικές επιστήμες. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση του 
Σχολάρχη της Σχολής Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου Τυπάλδου σε ε-
ρώτηση που του απηύθυναν γραπτώς οι Έφοροι της Μεγάλης του Γένους Σχολής σχε-
τικά με το αν είναι προτιμότερα μαθήματα η φυσική και η χημεία από τη φυσική θεο-
λογία και την ιστορία της φιλοσοφίας, καθώς τα πρώτα είχαν αντικαταστήσει τα δεύ-
τερα στον κανονισμό της Σχολής για το σχολικό έτος 1851-1852. Ο Σχολάρχης  απαντά 
πως δεν μπορεί να γίνει σύγκριση, καθώς και τα 4 μαθήματα είναι για πολλούς λόγους 
χρήσιμα και αναγκαία. Προτείνει, διακριτικά, να βρεθεί τρόπος να μην καταργηθεί κά-
ποιο μάθημα (Μεταλληνός, Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, 2001). Είναι αξιοσημεί-
ωτη η αντίληψη του Σχολάρχη για τη σημασία των φυσικών επιστημών και, βέβαια, 
αντανακλά την επικρατούσα αντίληψη της εποχής στο Πατριαρχείο. 

Ανεξάρτητα, όμως, από τη στάση του Πατριαρχείου και του Σχολάρχη απέναντι στην 
επιστήμη, πρέπει να σημειωθεί ότι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Σχολής το μά-
θημα των φυσικών είναι αμφίβολο αν διδασκόταν. Σε ιδιόχειρο σημείωμα του Σχο-
λάρχη προς τον Πατριάρχη Άνθιμο Στ’ σχετικά με τα μαθήματα του σχολικού έτους 
1845-1846 δεν αναφέρεται το μάθημα αυτό (Μεταλληνός, Καλογεροπούλου-Μεταλ-
ληνού, 2003).  

Στον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής του 1853 τα έτη φοίτησης της Σχολής επεκτά-
θηκαν στα 7. Στα πρώτα 5 έτη διδάσκονταν εγκύκλια μαθήματα και από το 5ο έτος και 
μετά διδάσκονταν θεολογικά μαθήματα. Αναφέρεται διδασκαλία του μαθήματος 
«Στοιχεία Πειραματικής Φυσικής» στο 4ο έτος για μία ώρα την εβδομάδα. Στον νέο 
κανονισμό του 1857 δεν υπήρξε κάποια σχετική αλλαγή.  

Ωστόσο, η απλή αναφορά του μαθήματος της φυσικής στους κανονισμούς δεν ήταν 
αρκετή, για να εξασφαλίσει τη διδασκαλία της στην πραγματικότητα. Ο Σχολάρχης 
Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνος Τυπάλδος αναφέρει πως το μάθημα ει-
σήχθη, τελικά, το σχολικό έτος 1860-1861, ύστερα από δική του εισήγηση και το δί-
δαξε ο καθηγητής μαθηματικών Θεόδωρος Κυριακίδης από την Τραπεζούντα (Μεταλ-
ληνός, Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, 2009). Ο Κυριακίδης θα διδάξει στη Σχολή από 
το 1855 ως το 1864 (Σταυρίδης 2001), αλλά είναι άγνωστο αν συνέχισε να διδάσκει το 
συγκεκριμένο μάθημα. Πάντως, σύμφωνα με ορισμένες πηγές (Μέξης, 1933), στο χρο-
νικό διάστημα 1860-1871 δεν υπήρξε καθηγητής που να δίδαξε το μάθημα της πειρα-
ματικής φυσικής.  
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Επίσης, δεν υπήρχε η απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή. Σύμφωνα με τις εκθέσεις 
και την αλληλογραφία του Σχολάρχη Μητροπολίτη Σταυρουπόλεως Κωνσταντίνου 
Τυπάλδου, το 1846 αιτείται από την εφορεία της Σχολής δύο γεωγραφικές σφαίρες από 
το Παρίσι για το μάθημα της γεωγραφίας (Μεταλληνός, Καλογεροπούλου-Μεταλλη-
νού, 2003), ενώ το μόνο επιστημονικό όργανο που αποδεδειγμένα διέθετε η Σχολή μέ-
χρι το 1864 ήταν ένα «βαρύτιμο και ακριβέστατο» βαρόμετρο-θερμόμετρο  (Μεταλλη-
νός, Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, 2009). Ακόμα, ο Σχολάρχης, στην έκθεσή του για 
το σχολικό έτος 1860-1861, αναφέρει σαφέστατα πως ο καθηγητής Κυριαζίδης δίδαξε 
την πειραματική φυσική, αλλά άνευ πειραμάτων, εξαιτίας της έλλειψης οργάνων (Με-
ταλληνός, Καλογεροπούλου-Μεταλληνού, 2009). Δεν αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη πως 
στον κανονισμό του 1867 η πειραματική φυσική έχει εκτοπιστεί από τα διδασκόμενα 
μαθήματα και δεν θα επιστρέψει σε αυτά ούτε στον κανονισμό του 1874. 

Ωστόσο, εδώ παρουσιάζεται μία δυσεπίλυτη αντίφαση, καθώς ο πρώτος καταγεγραμ-
μένος καθηγητής για το μάθημα της φυσικής είναι ο μαθηματικός Γεώργιος Λιανόπου-
λος το σχολικό έτος 1872-1873. Μόλις προσλήφθηκε για να διδάξει το μάθημα των 
μαθηματικών, ανέλαβε αυθόρμητα και το μάθημα της φυσικής. Το 1877 διδάσκει, ε-
κτός της φυσικής και των μαθηματικών, γεωλογία και κοσμογραφία, η οποία επίσης 
δεν υπάρχει στον υφιστάμενο κανονισμό. Θα επανέλθουμε στο πρόβλημα αργότερα. Ο 
Λιανόπουλος δίδαξε για σχεδόν 40 συνεχή χρόνια στη Σχολή. Μάλιστα, το 1909, προς 
αναγνώριση της υπηρεσίας του, οι παλιοί του μαθητές συγκέντρωσαν το απαραίτητο 
ποσό, ώστε ο γιος του να συνεχίσει τις σπουδές του μετά το Γυμνάσιο. Ο Λιανόπουλος 
υπήρξε, επίσης, καθηγητής φυσικομαθηματικών στην Εμπορική Σχολή της Χάλκης, 
και στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Μέχρι το θάνατό του, το 1922, εργαζόταν σχεδόν 
αδιαλείπτως ως καθηγητής στη Θεολογική Σχολή (από το 1919 ήταν επίτιμος καθηγη-
τής). 

Η ακμή της Σχολής αφενός οδήγησε στο να αναγνωρίσει το Ελληνικό κράτος το 1875 
το πτυχίο της ως ισότιμο των Γυμνασίων του Ελληνικού Κράτους, αφετέρου έκανε 
επιτακτική την ανάγκη ανακαίνισης αλλά και επέκτασης του υπάρχοντος κτηρίου. 
Πράγματι, το νέο κτήριο παραδόθηκε το 1891, αλλά καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς 
στο μεγάλο σεισμό του 1894 (Μέξης, 1933). Η κατάρρευση του κτηρίου αποδόθηκε, 
κατόπιν σχετικής μελέτης από επιτροπή μηχανικών, σε «πλημμελή ανοικοδόμηση» (Ε-
φημερίς των συζητήσεων, 1894). Τελικά, μετά από μία σειρά επισκευών, υπό την επί-
βλεψη του αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη (αρχιτέκτονα του Ζωγράφειου) η έδρα της 
Σχολής παραδόθηκε ξανά στο μαθητικό δυναμικό της το 1896.  

Η επόμενη αλλαγή στον κανονισμό εφαρμόστηκε από το σχολικό έτος 1897-1898. Η 
πειραματική φυσική επανεμφανίζεται δυναμικά και διδάσκεται, πλέον, τόσο στο 3ο όσο 
και στο 4ο έτος (Μέξης, 1933).  Είναι προφανές πως η συγκεκριμένη αλλαγή δεν μπορεί 
να αποφασίστηκε χωρίς να υφίσταται ήδη η ανάλογη εργαστηριακή υποδομή. Είναι 
δικαιολογημένη, λοιπόν, η υπόθεση πως το αργότερο το 1897 - αλλά πιθανώς αρκετά 
νωρίτερα - η Σχολή είχε αποκτήσει μία ικανοποιητική συλλογή οργάνων. Μία ακόμα 
αλλαγή ήταν η μετατροπή της φοίτησης στη Σχολή από επταετή σε οκταετή. Όμως, 
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επρόκειτο για μία βραχυχρόνια αλλαγή, διότι από το σχολικό έτος 1903-1904 εφαρμό-
στηκε ακόμα ένας νέος κανονισμός και η φοίτηση επανήλθε στα 7 έτη. Παράλληλα, 
εισήχθησαν τα μαθήματα της κοσμογραφίας, της πειραματικής φυσικής και της χη-
μείας (σημειώνουμε πως η πειραματική φυσική διδάσκεται ήδη από το σχολικό έτος 
1897-1898, αλλά επανεισάγεται επίσημα στον κανονισμό της Σχολής το 1903). Ω-
στόσο, στο αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της Σχολής η χημεία και η κοσμογραφία 
δεν αναφέρονται πουθενά. Αντίθετα, η φυσική φαίνεται να διδάσκεται τόσο στο 3ο όσο 
και στο 4ο έτος για 2 ώρες την εβδομάδα. Φαίνεται πως εντός των 4 ωρών της φυσικής 
διδάσκονταν, επίσης, η χημεία και η κοσμογραφία, η οποία υπενθυμίζεται πως διδα-
σκόταν από τον Λιανόπουλο ήδη από το 1872. Από τα παραπάνω σχηματίζεται η ει-
κόνα πως, τουλάχιστον στα μαθήματα των θετικών επιστημών, υπήρχε κατά διαστή-
ματα μία ελαστικότητα όσον αφορά στην αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού. Μία 
εξήγηση για τη διδασκαλία της πειραματικής φυσικής από τον Λιανόπουλο, θα μπο-
ρούσε να είναι η απόκτηση, μέσω αγοράς ή δωρεάς, κατάλληλων επιστημονικών ορ-
γάνων, τα οποία έκαναν εφικτή -ή κατά μία έννοια αναγκαία - τη διδασκαλία του μα-
θήματος. Δυστυχώς, η προς το παρόν αδυναμία πρόσβασης στο αρχείο της Σχολής δεν 
επιτρέπει την επιβεβαίωση της υπόθεσης. Ωστόσο, η παρουσία επιστημονικών οργά-
νων αυτής της περιόδου στο εργαστήριο της Σχολής την υποστηρίζει έντονα.  

Στις λογοδοσίες του Σχολάρχη για τα σχολικά έτη 1910-1911 (Στρηνόπουλος, 1911) 
και 1912-1913 (Στρηνόπουλος, 1913) αναφέρεται ως διδάσκαλος της φυσικής στην Β’, 
Γ’ και Δ’ τάξη ο Γ. Λιανόπουλος. Μάλλον, εδώ ως φυσική στη Β’ τάξη νοείται το 
μάθημα της φυσικής ιστορίας, όπως προέβλεπε ο κανονισμός του 1903. 

Τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 1919, ήταν ιδιαίτερα ταραχώδη, με διακοπές λειτουργίας 
της Σχολής, επιτάξεις του κτηρίου για στρατεύματα ή πρόσφυγες και προσωρινή μετα-
φορά της Σχολής στη Μονή Αγίου Γεωργίου του Κρημνού στη Χάλκη. Οι λεπτομέρειες 
των γεγονότων είναι εκτός του σκοπού της παρούσας εργασίας, αλλά γίνεται εύκολα 
αντιληπτό τι πιθανές φθορές και απώλειες σήμαιναν αυτές οι εξελίξεις για τη συλλογή 
των επιστημονικών οργάνων – και όχι μόνο. 

Το σχολικό έτος 1919-1920 η Σχολή μετατράπηκε, χωρίς να αλλάξει όνομα, σε Θεο-
λογική Ακαδημία πενταετούς φοίτησης, το οποίο σήμαινε την κατάργηση του γυμνα-
σιακού της τμήματος μαζί με τα περισσότερα από τα εγκύκλια μαθήματα. Η πειραμα-
τική φυσική ήταν ένα από αυτά και απουσιάζει από το σχετικό αναλυτικό πρόγραμμα 
(Μέξης, 1933). Η μικρή προσέλευση μαθητών έκανε αναγκαία την επιστροφή στο 
προηγούμενο καθεστώς, με αποτέλεσμα από το σχολικό έτος 1923-1924 η Σχολή να 
λειτουργήσει με τον κανονισμό του 1903, με μικρές αλλαγές, έχοντας γυμνασιακό και 
θεολογικό τμήμα. Τη διδασκαλία της φυσικής και της χημείας, αλλά και των μαθημα-
τικών, αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Ιατρόπουλος από το 1825. Ο Ιατρόπουλος (1892-
1970) γεννήθηκε στο χωριό Ηράκλειον της Νικομήδειας και αποφοίτησε από τη Με-
γάλη του Γένους Σχολή. Στη συνέχεια σπούδασε, με υποτροφία της Σχολής, χημικός 
μηχανικός στη Λωζάννη. Δίδαξε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, στο Ζωγράφειο, 
στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο, στο Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο και στη Σχολή Γλωσσών 
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και Εμπορίου.. Δίδαξε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης μέχρι το 1950. Το 1826 προσ-
λαμβάνεται ο Στυλιανός Στασινόπουλος για τη διδασκαλία της φυσικής και της κοσμο-
γραφίας (Μέξης, 1933). Ο Στασινόπουλος (1865-;) γεννήθηκε στην Κωνσταντινού-
πολη, αποφοίτησε από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και απέκτησε πτυχίο Μηχανολό-
γου-Μεταλλειολόγου από το Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Δίδαξε στη Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης, στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, στο Ζωγράφειο και στο Ζάππειο 
Παρθεναγωγείο και στο Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο. Δίδαξε στη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης μέχρι το 1948, όχι μόνο φυσική αλλά και μαθηματικά (Ψαροπούλου Δόκου, 
2014). Η έλευση του Στασινόπουλου φαίνεται πως αποδέσμευσε τον Ιατρόπουλο από 
τη διδασκαλία της φυσικής (Σταυρίδης, 1968). 

Το 1953 δημοσιεύεται ο τελευταίος κανονισμός της Σχολής, σύμφωνα με τον οποίον 
οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν ή ένα τριετές γυμνασιακό τμήμα ή ένα τεταρ-
τοετές θεολογικό τμήμα. Στο αναλυτικό πρόγραμμα του γυμνασιακού τμήματος ανα-
φέρεται η φυσική (2 ώρες ανά εβδομάδα σε κάθε τάξη) και η χημεία (2 ώρες ανά εβδο-
μάδα στην 1η τάξη και από μία ώρα στις επόμενες δύο τάξεις). 

Την περίοδο 1950-1960 ολοκληρώθηκε μία σειρά έργων, με στόχο την καλύτερη λει-
τουργία της Σχολής. Ανάμεσα σε άλλα, πραγματοποιήθηκε «διαρρύθμισις των εργα-
στηρίων του φυσείου και του χημείου» και «πλουτισμός» τους. Η Σχολή απέκτησε, 
έπειτα από δεκαετίες, καινούργιο εξοπλισμό για τη διδασκαλία της φυσικής (Σταυρί-
δης, 1968).  

Τη διδασκαλία της φυσικής και της χημείας, μετά τη συνταξιοδότηση των Ιατρόπουλου 
και Στασινόπουλου, αναλαμβάνουν οι Βασίλειος Κασαπίδης (1948-1950, χημεία) και 
Αλέξανδρος Κώτσογλου (1951-;, φυσικομαθηματικά) (Σταυρίδης, 1968). Η Σχολή έ-
κλεισε το 1971, με νόμο της τουρκικής κυβερνήσεως, ο οποίος απαγόρευε τη λειτουρ-
γία ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δεν έχει λειτουργήσει έκτοτε. 

Το εργαστήριο φυσικών επιστημών της Θεολογικής Σχολής 

Η συλλογή οργάνων της Σχολής φυλάσσεται στο λεγόμενο χημείο του κτηρίου (Εικόνα 
1). Πρόκειται για μία αίθουσα με 2 σειρές θρανίων σε κλιμακωτή διάταξη 4 επιπέδων, 
μία έδρα για την παρουσίαση πειραμάτων, έναν απαγωγό αερίων και προθήκες για τα 
όργανα. Η σημερινή μορφή του εργαστηρίου διαμορφώθηκε τη δεκαετία του 1950. Δεν 
έχουν βρεθεί αναφορές για την προηγούμενη μορφή του. Διασώζονται περίπου 45 όρ-
γανα φυσικής και αρκετά σκεύη χημείας.  
Από αυτά περίπου 10 όργανα και διατάξεις είναι κατασκευασμένα από την αμερικα-
νική εταιρεία CENCO (ξεχωρίζει το High Frequency Apparatus, Tesla Type Νο 80700 
και ο oil-filled capacitor Νο 80705, με οπλισμούς βυθισμένους σε λάδι) και, μαζί με 
ένα φασματοσκόπιο κατασκευής B&L (Bausch & Lomb), αποτελούν τον εξοπλισμό 
που αποκτήθηκε στη δεκαετία 1950-1960. Τα υπόλοιπα όργανα χρονολογούνται στο 
τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και είναι γαλλικής κατασκευής. Ορισμένα από αυτά 
φέρουν το όνομα του κατασκευαστή A.Molteni, Paris. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει μία λάμπα του Volta, μία διάταξη Babo για παρασκευή αέριου υδρογόνου (Εικόνα 
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2) και ένας σπάνιος και όμορφος συνδυασμός ηλεκτρικού στροβίλου με 7 σπινθηρο-
βολούσες ράβδους.  

 

Εικόνα 1: Όψη του εργαστηρίου της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 

 

Εικόνα 2: Διάταξη Babo. 
 

Αν και προς το παρόν δεν έχει βρεθεί κάποιο βιβλίο υλικού της οργανοθήκης, είναι 
εμφανές πως ένας αριθμός οργάνων του 19ου αιώνα έχει χαθεί. Το γεγονός δεν προκαλεί 
έκπληξη, δεδομένων των περιπετειών που έχει βιώσει η Σχολή. Η παρουσία οργάνων 
στατικού ηλεκτρισμού (π.χ. ηλεκτρικό αυγό, φιάλη Leyden) συνεπάγεται την ύπαρξη 
κάποιας ηλεκτρικής μηχανής, ενώ είναι απίθανο να μην υπήρχαν και άλλα σχετικά όρ-
γανα και διατάξεις. Αναλόγως, η ύπαρξη της “κρήνης εν τω κενώ” και του γυάλινου 
κώδωνα με κουδούνι καθιστά αναγκαία την παρουσία κάποιας αεραντλίας, η οποία δεν 
έχει βρεθεί. Δυστυχώς, τα όργανα αυτά έχουν, μάλλον,  χαθεί οριστικά. 
Εννιά από τα όργανα διαθέτουν αυτοκόλλητες ετικέτες με αριθμούς. Προφανώς, πρό-
κειται για αρίθμηση που συνοδεύει κάποια καταγραφή της συλλογής σε βιβλίο υλικού, 
το οποίο δεν έχει βρεθεί προς το παρόν. Παρατηρείται πως οι πρώτες 7 ετικέτες, δηλαδή 
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ως το νούμερο 57, αφορούν κυρίως όργανα της CENCO και σε κάθε περίπτωση αντι-
κείμενα που έχουν κατασκευαστεί μετά το 1950.  Η συγκεκριμένη καταγραφή, λοιπόν, 
πρέπει να πραγματοποιήθηκε μετά - ή ταυτόχρονα με - την απόκτηση των οργάνων της 
CENCO, δηλαδή στο διάστημα 1950-1960. Όπου βρέθηκαν τέτοιες ετικέτες αναφέρο-
νται στο κείμενο, ώστε να μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων στην περίπτωση 
μελλοντικού εντοπισμού του βιβλίου υλικού. 
Επιπλέον, οι εννιά ετικέτες προτρέπουν σε δύο εύλογες υποθέσεις για τη συλλογή. Φαί-
νεται πως τα όργανα της προμήθειας της δεκαετίας 1950-1960 πρέπει να ήταν τουλά-
χιστον 57, καθώς αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που διαθέτει τέτοια συσκευή. Ε-
πίσης, συνάγεται πως στο ίδιο χρονικό διάστημα υπήρχαν τουλάχιστον 95 όργανα και 
διατάξεις στο εργαστήριο. 
Κλείνοντας, σημειώνουμε πως είναι άξιο προσοχής και χρήζει περαιτέρω μελέτης το 
γεγονός πως όλα τα ελληνικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης (Μεγάλη του Γένους 
Σχολή, Ζωγράφειο, Ζάππειο) διαθέτουν ικανό αριθμό οργάνων της CENCO, τα οποία 
έχουν προμηθευτεί τη δεκαετία 1950-1960. Επιπλέον, την ίδια περίοδο δεν φαίνεται να 
έχει γίνει καμία προμήθεια από άλλον κατασκευαστικό οίκο. 
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Παιδική Ηλικία και Κοινωνικές Ανισότητες σε δύο Προγράμματα Αfterschool: 
Μία εθνογραφική μελέτη  

                                                     
 

 

 

 

 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία εθνογραφική μελέτη που ασχολείται με την παιδική 
ηλικία και την εκπαίδευση των παιδιών στα προγράμματα afterschool. Σκοπός της είναι 
η κοινωνιολογική διερεύνηση της κοινωνικής κατασκευής παιδικών υποκειμενικοτή-
των στα εργαστήρια δύο διαφορετικών προγραμμάτων afterschool. Τα εργαστήρια 
αυτά πραγματοποιούνται στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης με συμμετέχοντες 
παιδιά περίπου ίδιας ηλικίας. Τα παιδιά των δύο προγραμμάτων διαφοροποιούνται κοι-
νωνικά σε ζητήματα διαβίωσης, ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ευκαιριών στην εκπαί-
δευση. Τα μεθοδολογικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν είναι η εθνογραφική παρατή-
ρηση και η συνέντευξη-ομάδα εστίασης. Όσον αφορά τα ευρήματα, προέκυψαν τα εξής 
θέματα: «Τα (υπο)τιμημένα παιδιά», η «Κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας» 
και οι «Σχέσεις μεταξύ των παιδιών. Τα ευρήματα έρχονται σε συμφωνία με τη σχετική 
βιβλιογραφία  διαφωτίζοντας κρίσιμα θέματα για την εμπρόθετη δράση των παιδιών 
και ανοίγοντας νέα ζητήματα προς διερεύνηση σε σχέση με τις κοινωνικές και εκπαι-
δευτικές ανισότητες και την κοινωνική κατασκευή της παιδικής ηλικίας  

Λέξεις Κλειδιά: Παιδική Ηλικία, Προγράμματα Afterschool, Κοινωνική Ανισότητα, 
Εθνογραφική μελέτη, Μη Τυπική Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Μέσα από ένα σύγχρονο κοινωνιολογικό πρίσμα (Alanen, 1988⋅ James & Prout, 1990⋅ 
Prout, 2004⋅ Πεχτελίδης, 2015), μας ενδιαφέρει η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στην 
ευρύτερη κοινωνική δομή, την εκπαιδευτική δομή των εργαστηρίων δύο προγραμμά-
των afterschool (στο εξής ASP) και την ενσυνείδητη δράση των παιδιών που συμμετέ-
χουν σ’ αυτά. 

Τα ASP περιέχουν οργανωμένες δραστηριότητες για παιδιά οι οποίες μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν μέσα από μορφές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Οι δραστηριό-
τητες αυτές λαμβάνουν χώρα μετά το σχολείο (after school), δηλαδή τα απογεύματα. 
Οι δραστηριότητες στα ASP ποικίλλουν, καθώς μπορεί να περιλαμβάνουν ενίσχυση 
στα μαθήματα του σχολείου για το σπίτι αλλά και δραστηριότητες για την ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας και άλλων δεξιοτήτων (Durlak, Weissberg & Pachan, 2010).  

Στέλιος Πανταζίδης 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  
M.S.Ed. Παιδαγωγικό Παιχνίδι 

& Υλικό στην Εκπαίδευση 
s.pantstyl@hotmail.com 

Γιάννης Πεχτελίδης 

Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιο-
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Τα ASP που ερευνήθηκαν ήταν το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης του Σχολείου 
της Φύσης (στο εξής ΚΔΑΠ) και το Kέντρο Υποστήριξης Νέων της Μ.Κ.Ο. Άρσις (στο 
εξής ΚΥΝ). Στο ΚΔΑΠ συμμετέχουν παιδιά κυρίως μεσαίων- υψηλών κοινωνικο-οι-
κονομικών στρωμάτων ενώ το ΚΥΝ αποτελεί ένα πολιτισμικά ενταξιακό πρόγραμμα 
για παιδιά με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα και παιδιά σε κίνδυνο. 

Αρκετές έρευνες έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με τις αλληλεπιδράσεις και τις από-
ψεις των παιδιών με τα προγράμματα ASP (Vandell, Larson, Mahoney & Watts, 2015). 
Τα δεδομένα αυτά όμως αξιοποιήθηκαν κυρίως για την περιγραφή και την αξιολόγηση 
της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων ASP (Hirsch, Deutsch 
& DuBois, 2011) και όχι για την κατανόηση της παιδικής ηλικίας και των παιδιών που 
εμπλέκονται σ’ αυτά από την οπτική των ίδιων των παιδιών. Επομένως, το ερευνητικό 
κενό που καλύπτει η εργασία αυτή είναι ότι επικεντρώνεται στα βιώματα και την αλ-
ληλεπίδραση των παιδιών, καθώς και στη σύνδεση των ASP με τις εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές ανισότητες, μέσα από κοινωνιολογικά πρίσματα.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, μας απασχολεί ένα βασικό ερευνητικό ερώτημα και δύο υποερω-
τήματα: 

Πώς η παιδική ηλικία βιώνεται στα εργαστήρια των δύο ASP; 

-  Με ποιον τρόπο αλληλεπιδρούν τα παιδιά μεταξύ τους στα πλαίσια των εργαστηρίων; 

-  Πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται την κοινωνική πραγματικότητα; 

Μεθοδολογία έρευνας 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η μετατόπιση από την «έρευνα στα παιδιά» στην 
«έρευνα με τα παιδιά» (Fraser, Lewis, Ding, Kellett & Robinson, 2004⋅ Greig, Taylor 
& MacKay, 2012). Η αλλαγή αυτή υπονοεί ότι τα παιδιά λαμβάνονται ως υποκείμενα 
τα οποία είναι ενήμερα για το ότι βρίσκονται υπό έρευνα και προσπαθούν με τον τρόπο 
τους να βοηθήσουν τον ερευνητή ή την ερευνήτρια να τα κατανοήσει καλύτερα. 

Μία μέθοδος που συνίσταται για να διερευνηθούν τα παιδιά υπό αυτό το πρίσμα είναι 
η εθνογραφική μελέτη (Greig κ.ά., 2012), καθώς παρέχει τη δυνατότητα να ακουστούν 
οι φωνές των παιδιών και δοθεί έμφαση στην εμπρόθετη δράση τους (Greig κ.ά., 2012⋅ 
Πεχτελίδης, 2015). Σ’ αυτό το πλαίσιο, αξιοποιήθηκαν δύο σημαντικά εργαλεία, η συμ-
μετοχική παρατήρηση και η ομάδα εστίασης. Αρχικά, η συμμετοχική παρατήρηση των 
παιδιών πραγματοποιήθηκε εντός των εργαστηρίων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της 
έρευνας στα δύο ΑSP. Η εθνογραφική παρατήρηση ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 
και ολοκληρώθηκε τέλος Μαΐου του 2017. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 2 ομάδες εστί-
ασης με παιδιά –μία στο κάθε πλαίσιο- προς το τέλος της διαδικασίας των παρατηρή-
σεων.  

Οι ηλικίες των παιδιών των δύοASP ήταν από 8-14 ετών. Τα παιδιά από το ΚΔΑΠ 
προέρχονταν από τα μεσαία/υψηλά κοινωνικά-οικονομικά στρώματα και -ως επι το 
πλείστον- έχουν «φυσιολογική» ανάπτυξη βάσει των δυτικών προτύπων. Tα παιδιά του 
ΚΥΝ αποτελούσαν παιδιά από τα χαμηλά κοινωνικά- οικονομικά στρώματα. 
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Συγκεκριμένα, ήταν παιδιά μεταναστών & Ρομά, τα οποία εντάσσονται στις αποκλί-
νουσες μορφές παιδικής ηλικίας (παιδιά με παραβατικές συμπεριφορές, παιδιά στο 
δρόμο, εργαζόμενα παιδιά). 

Η ανάλυση του υλικού βασίστηκε σε ένα ποιοτικό σχέδιο έρευνας. Συγκεκριμένα, η 
κωδικοποίηση και η δημιουργία των κατηγοριών έγινε με τη μέθοδο των έξι βημάτων 
η οποία ακολουθείται στη θεματική ανάλυση που προτείνουν οι Braun και Clarke 
(2006). 

 

Ανάλυση 

 Μέσα από την επεξεργασία του υλικού προέκυψαν 3 θεματικές: «Τα (υπο)τιμημένα 
παιδιά», «Κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας», «Σχέσεις μεταξύ των παι-
διών». Σ’ αυτές φανερώνεται η ενεργητική παρουσία των παιδιών και η ανάδειξη των 
αναγκών τους.  

«Τα υποτιμημένα παιδιά» 

Οι υποκειμενικότητες των παιδιών φάνηκε να διαχωρίζονται ανάλογα με το ASP που 
ανήκουν, την κοινωνική προέλευση και την ηλικία τους. Υπήρχαν κοινωνικές και οι-
κονομικές διαφορές μεταξύ των παιδιών των δύο ASP, αλλά και στον τρόπο που αυτά 
λειτουργούν, συμπεριφέρονται και αντιλαμβάνονται. Επιπλέον, η ηλικία φάνηκε ως 
καθοριστικός παράγοντας της ιεραρχικής κλίμακας και της  πειθαρχίας των παιδιών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα παιδιά ήταν αυτά που 
λειτούργησαν ως ρυθμιστές στις ομάδες εστίασης.  

Τα παιδιά του ΚΥΝ είχαν μεγάλη έλλειψη σε βασικές ανάγκες και αυτό τα μετέτρεπε 
σε ασυνεπή άτομα ως προς τις επιθυμίες τους. Κάτι παρόμοιο δεν διαπιστώθηκε στο 
ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα, τα παιδιά του ΚΥΝ μπορεί να πεινούσαν, να είχαν ανάγκη για 
μάθηση και υποστήριξη. Ωστόσο, όταν προέκυπτε μία ανάγκη της στιγμής, ήταν έτοιμα 
να θυσιάσουν την βασική τους ανάγκη για αυτήν τη στιγμιαία επιθυμία. 

«Σε μία έξοδο στο πάρκο τα παιδιά βρέθηκαν εκτός ελέγχου αναστατώνοντας τη γειτονιά. 
Ο  Π που ήταν πεινασμένος βρήκε φαγητό σε ένα παγκάκι, παρόλα αυτά προτίμησε να το 
πετάξει αντί να το φάει». Όσο και αν πεινούσε ο Π η ανάγκη για βία και επιβολή εξου-
σίας στο χώρο ήταν μεγαλύτερη εκείνη τη στιγμή. (ΚΥΝ). 

Τα παιδιά του ΚΔΑΠ είχαν μεσαίο/υψηλό πολιτισμικό κεφάλαιο και αυτό αξιοποιού-
νταν στο σχολείο. Κατά τη διάρκεια των ομάδων εστίασης εξέφρασαν τους φόβους 
τους σχετικά με την πιθανότητα αποτυχίας τους στο σχολείο και ανέφεραν δέχονται 
πιέσεις από τους γονείς τους για καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα. Τα παιδιά του 
ΚΥΝ φάνηκε να υπολείπονται σε πολιτισμικό κεφάλαιο. Μερικά παιδιά δεν έχουν στα-
θερή παρουσία στο σχολείο. Τα περισσότερα παιδιά είναι δίγλωσσα, καθώς προέρχο-
νται από μία άλλη χώρα ή από μειονοτική ομάδα. Οι προσδοκίες των παιδιών για το 
μέλλον τους στο ΚΔΑΠ είναι αρκετά υψηλές, ενώ των παιδιών του ΚΥΝ πολύ χαμη-
λές.  

1413

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Γ: Σίγουρα θα έχω πάει σε Αμερικάνικη σχολή, εε θα έκανα μεταπτυχιακό. (KΔΑΠ) 

Τζ: Εγώ θέλω να δουλεύω σε μπουρδέλα, να μην φεύγουνε.. (ΚΥΝ) 

Φ: Εγώ σεκιουριτάς θέλω να δουλέψω. (ΚΥΝ ) 

«Κατανόηση της πραγματικότητας» 

Τα  παιδιά των δύο ASP αντιλαμβάνονται πολύ διαφορετικά τον έξω κόσμο. Αρχικά, 
στα παιδιά του ΚΔΑΠ υπάρχει φόβος για το δρόμο και τους δημόσιους χώρους, στα 
μάτια τους ο κόσμος είναι τρομακτικός. Έχουν μία δομημένη ρουτίνα, η οποία διαδρα-
ματίζεται ανάμεσα στο σχολείο, στο φροντιστήριο και σε χώρους που είναι συνεχώς 
υπό την επίβλεψη των γονέων τους ή άλλων ενηλίκων. Τα παιδιά αυτά επιτελούν το 
κυρίαρχο παιδικό πρότυπο, καθώς είναι τοποθετημένα στους ενδεδειγμένους χώρους 
για την παιδική ηλικία και επιβεβαιώνουν σε σημαντικό βαθμό τις κυρίαρχες ιδέες για 
την παιδική ηλικία. 

Αντίθετα, τα παιδιά του ΚΥΝ έχουν διαφορετική σχέση με τον έξω κόσμο και κατ’ 
επέκταση διαφορετικά βιώματα. Πολλά από αυτά είναι τις περισσότερες ώρες της ημέ-
ρας στο δρόμο, είτε για να κάνουν «αλήτικη ζωή» είτε για να εργαστούν. Κάποια από 
τα παιδιά πηγαίνουν μόνα τους στο ΚΥΝ. Τα παιδιά του ΚΥΝ αποκλίνουν από το κα-
νονιστικό πρότυπο της παιδικής ηλικίας, δηλαδή είναι παιδιά τα οποία έχουν αναπτύξει 
ικανότητες για να επιβιώσουν στο δημόσιο χώρο και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο. 
Μπορούν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο δρόμο, δεν φοβούνται να βρίσκονται εκεί. 
Τα παιδιά αυτά είναι ενεργητικά και αμφισβητούν τις κυρίαρχες ιδέες περί παιδικής 
αθωότητας, ευαλωτότητας και εξάρτησης από τους ενήλικες. 

Τα παιδιά και των δύο πλαισίων όσες φορές χρειάστηκε να μιλήσουν για διάφορα θέ-
ματα οικονομικής φύσης φάνηκε να μην έχουν ασχοληθεί με αυτά ή ότι δεν τους δίνε-
ται η δυνατότητα να το κάνουν. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι κάποιες φορές υπάρχει 
επίγνωση των παιδιών για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται:. 

Γ: Tι να το κάνει το εργοστάσιο ο θείος σου; Μολύνει το περιβάλλον. Ας τα πουλήσει όλα 
και ας γίνει γκαρσόν. (ΚΔΑΠ) 

Ζ: Δεν μου αρέσει το ρύζι. 

Τ: Σκάσε. Και εσύ και εγώ από σκουπίδια τρώμε. (ΚΥΝ) 

Στα δύο ASP παρατηρήθηκαν φαινόμενα ρατσιστικών κρίσεων από τα παιδιά για τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ωστόσο, υπήρχε διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που 
αυτά εκφράζονται. Συγκεκριμένα, στο ΚΔΑΠ ο ρατσισμός ήταν ένα φαινόμενο υποτί-
μησης για τις μη αξιοπρεπείς συνθήκες που βιώνει κάποιος. Απεναντίας, στο ΚΥΝ σή-
μαινε πέρα από τα παραπάνω, υποτίμηση και ζήλεια διότι τα παιδιά αντιλαμβανόταν 
ότι οι πρόσφυγες και άλλες πολιτισμικές ομάδες που εξυπηρετεί το ΚΥΝ ήταν εκείνη 
τη περίοδο σε προτεραιότητα. 

Β: Λερωθήκαμε γίναμε σαν άραβες. (ΚΔΑΠ)  

Σ: Δεν θέλω ξένους και άλλους πρόσφυγες. (ΚΥΝ) 
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Μία ενδιαφέρουσα διαπίστωση ήταν ότι τα παιδιά και των δύο πλαισίων απασχολού-
νταν με τα ίδια θέματα της «ποπ» κουλτούρας. Mερικά από αυτά ήταν η τηλεοπτική 
εκπομπή «Survivor» και τα «Fidget Spinners». Τα παιδιά και των δύο ASP ήθελαν να 
φορούν παπούτσια γνωστών εταιριών, να αποκτήσουν κινητό και γενικότερα να απα-
σχολούνται με τεχνολογικά μέσα. Στο ΚΔΑΠ τα παιδιά είχαν την οικονομική δυνατό-
τητα να τα αγοράσουν, ενώ στο ΚΥΝ ήταν περιορισμένα τα αγαθά που μπορούσαν να 
αποκτήσουν. 

«Σχέσεις μεταξύ των παιδιών» 

Σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι και στα δύο ASP υπήρχαν αρνητικές σχέσεις μεταξύ 
των παιδιών. Τα παιδιά σε καθημερινή βάση έρχονταν σε συγκρούσεις μεταξύ τους και 
δημιουργούσαν προβλήματα. Επιπροσθέτως, οι φιλίες μεταξύ των παιδιών ήταν λίγες 
και περιορίζονταν κυρίως στα παιδιά που είναι ήδη φίλοι από το σχολείο ή ανήκουν 
στην ίδια «κλίκα». Μεταξύ των παιδιών ο ατομικισμός, ο ανταγωνισμός και ο ρατσι-
σμός και σεξισμός κυριαρχούσαν.  

Μ: Δεν είστε φίλες εσείς, δεν με στηρίξατε (κλαίγοντας). (ΚΔΑΠ)  

Σ: Ο Τζ. λέει ψέματα ότι έχει ποδήλατο και πατίνια.             

Tζ.: Δεν λέω ψέματα, πήρα ποδήλατο μια φορά. (ΚΥΝ) 

Τα παιδιά των δύο δομών εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο όταν έρχονται σε σύ-
γκρουση. Σημαντικός παράγοντας για το ΚΔΑΠ είναι η ύπαρξη δασκάλου, μπροστά 
στον οποίο τα παιδιά μιλούσαν με ειλικρίνεια και επιχειρήματα, ενώ όταν απουσίαζε 
απέφευγαν να είναι ειλικρινή με όσα παιδιά δεν συμπαθούσαν. Πολλές φορές αποκά-
λυπταν τις κακές προθέσεις τους, όταν τα άλλα παιδιά έλειπαν, ακόμη και εάν επρό-
κειτο για φίλους τους. Γενικότερα, τα παιδιά γνώριζαν πώς να υποκρίνονται ώστε να 
μπορέσουν να εναρμονιστούν με τα υπόλοιπα παιδιά. Εξέφραζαν τη γνώμη τους αλλά 
την επέκτειναν «πίσω από την πλάτη» των άλλων. Τα παιδιά είχαν μία συνεχή διαμάχη 
μεταξύ τους, ανταγωνιζόταν μεταξύ τους σε σχέση με τις ικανότητες και την επάρκειά 
τους σε διάφορα ζητήματα. 

Κ: «Περάσαμε χάλια την προηγούμενη φορά, η Μ μας έπρηζε και έκανε τον αρχηγό» (Κ 
και Β σε συζήτηση εκτός μαθήματος). Αργότερα, όταν η Μ ήρθε στο μάθημα υπήρχε 
καλή και υποκριτική διάθεση ανάμεσα τους. (ΚΔΑΠ) 

Οταν τα παιδιά στο ΚΥΝ ερχόταν σε δύσκολη θέση, επιδείκνυαν τη δύναμή τους απει-
λώντας ότι θα καλέσουν φίλους/γονείς για να τους υπερασπιστούν με βία. Διαφορετικά, 
αντιμετώπιζαν το γεγονός άμεσα με σωματική βία αντί επιχειρημάτων, ενώ συχνά φαι-
νόμενα μεταξύ των παιδιών αποτελούσαν ο εκφοβισμός, η κοροϊδία και η πρόκληση 
αναστάτωσης. 

X: Να φέρω τον πατέρα μου να δεις εσύ. (ΚΥΝ) 

Μία ακόμη σημαντική διαπίστωση μέσα από τις παρατηρήσεις στο πεδίο και στα λόγια 
των παιδιών είναι η ύπαρξη αλυσιδωτής βίας, η οποία προερχόταν, κυρίως, από την 
ηλικιακή ιεραρχία. Γενικότερα φαίνεται ότι τα μεγάλα παιδιά υποτιμούν και μερικές 
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φορές εκφοβίζουν τα μικρά και τα μικρά έκαναν το αντίστοιχο με τα μικρότερα, δια-
μορφώνοντας με αυτό τον τρόπο μία άτυπη ιεραρχία. Πολλές φορές τα παιδιά που βρί-
σκονταν χαμηλότερα στην ιεραρχία, δέχονταν βία κυρίως από όσα είναι υψηλότερα 
στην ηλικιακή ιεραρχία. Κατά τη διαδικασία  των συνεντεύξεων, τα παιδιά και των δύο 
ASP κατέληξαν στο ότι τα μεγαλύτερα παιδιά τα υποτιμούσαν και ασκούσαν βία σε 
αυτά, αλλά δεν αντιλαμβάνονταν ότι το ίδιο κάνουν και αυτά με τη σειρά τους στα 
μικρότερα. Σε συνομηλίκους η βία γινόταν αντιληπτή μέσα από κλίκες και αποκλεισμό. 
Επιπλέον, στο ΚΥΝ η βία εκφραζόταν περισσότερο σωματικά και στο ΚΔΑΠ λεκτικά 
και ψυχολογικά. 

 

Συζήτηση 

Φαίνεται ότι στο ΚΔΑΠ τα παιδιά εμπίπτουν περισσότερο στις τυπικές μορφές παιδική 
ηλικίας ενώ τα περισσότερα παιδιά του ΚΥΝ εντάσσονται στις αποκλίνουσες μορφές 
παιδικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά του ΚΔΑΠ είναι πιο κοντά στην ανα-
μενόμενη πορεία ανάπτυξης στα πλαίσια του δυτικού προτύπου. Τα παιδιά του ΚΥΝ 
αποκλίνουν από το «φυσιολογικό» και την προκαθορισμένη πορεία του ηλικιακού στα-
δίου ανάπτυξής τους και θέτουν υπό αμφισβήτηση τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την 
παιδική ηλικία και την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών (Πεχτελίδης, 2015).  

Tα παιδιά του ΚΥΝ μοιάζουν σε αρκετά σημεία με τους «μάγκες» της έρευνας του 
Paul Willis (2012) λόγω των αντικοινωνικών συμπεριφορών που παρουσιάζουν, της 
αρνητικής τους στάσης απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ πολλές φορές δεί-
χνουν ότι ζουν μόνο για το παρόν. Όταν μιλούν για το μέλλον τους δεν δείχνουν ανη-
συχία και δεν έχουν ανασφάλεια για τις ενδεχόμενες δυσκολίες που θα συναντήσουν. 
Έτσι, παρόλο που τα νεοφιλελεύθερα και παγκοσμιοποιημένα κοινωνικά πρότυπα στο-
χεύουν στο μελλοντικό παιδί ως πολίτη και εργαζόμενο, τα παιδιά του ΚΥΝ βιώνουν 
την παιδική τους ηλικία αγνοώντας το μέλλον και εν γένει τα πρότυπα αυτά. Η θεσμο-
θετημένη εκπαίδευση μπορεί να υπάρχει στη ζωή των περισσότερων παιδιών του ΚΥΝ, 
αλλά είναι σε δεύτερη μοίρα. Εξάλλου γι’ αυτά το σχολείο δεν ικανοποιεί άμεσα κά-
ποια ανάγκη τους. Μία αξιοσημείωτη διαφορά τους από τους «μάγκες» του Willis είναι 
ότι η κοινωνική τους θέση (status) είναι πιο υποβαθμισμένη και οι προοπτικές τους για 
το μέλλον αρκετά πιο περιορισμένες, γεγονός που ίσως εξηγεί ότι τα παιδιά του ΚΥΝ 
εμφανίζονται ακόμη πιο βίαια από αυτούς. 

Σημαντικός παράγοντας στα παιδιά των δύο ΑSP είναι το πολιτισμικό κεφάλαιο 
(Bourdieu, 1977). Τα παιδιά του ΚΔΑΠ έχουν περισσότερες γνώσεις και είναι πιο ε-
ξοικειωμένα με την κουλτούρα του σχολείου, δηλαδή την κυρίαρχη. Αντιθέτως, τα παι-
διά του ΚΥΝ προέρχονται από άλλες κοινωνικά υποβαθμισμένες κουλτούρες, με συ-
νέπεια να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή/και να αντιστέκονται στο να προσαρμοστούν 
στην κυρίαρχη κουλτούρα του σχολείου και της κοινωνίας. 

Τα παιδιά των δύο ASP αντιλαμβάνονται σε κάποια σημεία διαφορετικά τον κόσμο 
διότι τα βιώματά τους και, γενικότερα, η καθημερινότητά τους δεν είναι κοινή. Τα παι-
διά του ΚΔΑΠ εκφράζουν ανοιχτά τους φόβους και τις ανασφάλειές τους σχετικά με 
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το δρόμο και τον «άγνωστο» έξω κόσμο, διότι νιώθουν κοινωνικά ασφαλή. Κάτι ανά-
λογο δεν συμβαίνει με τα παιδιά του ΚΥΝ, αφού αυτά έχουν μάθει να βιώνουν τους 
καθημερινούς κινδύνους του δημόσιου χώρου.   

Τα παιδιά αρκετές φορές προέβαλαν ρατσιστικές και σεξιστικές κρίσεις. Στο ΚΥΝ πα-
ρατηρήθηκαν πιο έντονα ρατσιστικά φαινόμενα, ενώ στο ΚΔΑΠ, σεξιστικά. Σε αυτήν 
την πράξη προβαίνουν συχνά ώστε να ανυψωθεί η αυτοεκτίμησή τους (Olson, Dweck, 
Spelke & Banaji, 2011) και να ασκήσουν εξουσία.  

Τα παιδιά των δύο ΑSP φάνηκε ότι αν και γνωρίζουν την κοινωνική τους θέση, δεν 
έχουν ανεπτυγμένη πολιτική και οικονομική επίγνωση. Οι Furnham και Cleare (1988) 
θεωρούν ότι τα παιδιά μπορούν να  κατανοήσουν τους νόμους της αγοράς, ανάλογα με 
την ενασχόληση τους με το θέμα αλλά και το πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Σε αυτό συμ-
φωνεί στην ανασκόπησή του ο Webley (2005), ο οποίος εντόπισε ότι τα παιδιά του 
δυτικού κόσμου μπορούν να κατανοήσουν οικονομικά θέματα, εφόσον τα ίδια συμμε-
τέχουν και διαχειρίζονται χρήματα. Ευρύτερα, όταν τα παιδιά συμμετέχουν στην κοι-
νωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση μπορεί να υπάρξει επίγνωση 
(Blankemeyer, Walker & Svitak 2009). Η μη επίγνωση, λοιπόν, δεν οφείλεται στην 
γνωστική υστέρηση  των παιδιών των δύο ASP αλλά στη μη συμμετοχή τους σε τέτοια 
ζητήματα.  

Το ζήτημα της συμμετοχής στις καταναλωτικές ποπ κουλτούρες έχει επηρεάσει τα παι-
διά και των δύο ASP.  Ωστόσο, η συμμετοχή στην καταναλωτική κουλτούρα δεν είναι 
η ίδια για όλα τα παιδιά, αλλά καθορίζεται από κοινωνικούς παράγοντες όπως η ηλικία, 
η τάξη και το φύλο (Buckingham, 2011). Οι καταναλωτικοί περιορισμοί των παιδιών 
του ΚΥΝ βασίζονται σε οικονομικούς λόγους ενώ για τα παιδιά του ΚΔΑΠ σε ηθικούς, 
με την έννοια των ορίων και της πειθάρχησης από τους γονείς. 

Οι Fredricks και Simpkins (2013) διεξήγαγαν μία επισκόπηση σχετικά με το πώς τα 
ASP διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από τα παιδιά, και θεωρούν ότι στις έρευνες 
δίνεται μεγάλη έμφαση στις κακές σχέσεις των παιδιών, παραμελώντας τις καλές σχέ-
σεις και τις φιλίες. Στην παρούσα έρευνα εντοπίστηκαν στιγμές συνεργασίας, αλληλεγ-
γύης και φιλικής διάθεσης μεταξύ των παιδιών, οι οποίες ήταν, ωστόσο, λίγες. 

Οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών επηρεάζονται ως επί το πλείστον από την ηλικία και το 
πολιτισμικό πλαίσιο (Fredricks & Simpkins, 2013). Συνηθίζεται τα παιδιά ίδιας εθνι-
κότητας, φύλου ή/και ίδιας ηλικίας να είναι φίλοι. Όσον αφορά την αλυσιδωτή υποτί-
μηση μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων παιδιών, δεν βρέθηκε κάτι σχετικό 
στη βιβλιογραφία. Το πλησιέστερο που εντοπίστηκε ήταν ο όρος «ageism» (διάκριση 
βάσει ηλικίας), ο οποίος υποδηλώνει το μίσος ενός ατόμου προς κάποια ηλικιακή ο-
μάδα εκτός αυτής στην οποία ανήκει (Davidovic, Djordjevic, Erceg, Despotovic & 
Milosevic, 2007). Το φαινόμενο της αλυσιδωτής υποτίμησης μεταξύ των παιδιών λόγω 
ηλικίας θα μπορούσε να μελετηθεί σε μία επόμενη έρευνα. 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 
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Σε αναζήτηση της «Ευμεθόδου» 
  

Κωτσαλίδου Δόξα 
Ε.ΔΙ.Π. Dr. Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής στο ΠΤΝ του Π.Δ.Μ. 

Συγγραφέας, Παιδαγωγός 
kdoxa@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά σε μια κριτική μελέτη των παιδαγωγικών μεθόδων και 
ειδικότερα, διατρέχει την ιστορική πορεία της Διδακτικής Μεθοδολογίας και τους 
επίπονους πειραματισμούς για την εύρεση της καταλληλότερης μεθόδου διδασκαλίας, 
της Ευμεθόδου, που οφείλει ο κάθε εκπαιδευτικός να εφαρμόσει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Η ιστορική επισκόπηση καταλήγει στον 21ο αιώνα με την επικράτηση της 
βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, που επί μία εικοσαετία πρωταγωνιστεί στο εκ-
παιδευτικό γίγνεσθαι της χώρας μας, που προφανώς άρεσε πολύ και στο Υπουργείο 
Παιδείας, το οποίο «κωφεύει» στις νέες εξελίξεις και τα σύγχρονα δεδομένα που επι-
τάσσουν κριτική θεώρηση και αναπροσαρμογή παλαιοτέρων θεωριών στο σύγχρονο 
τρόπο ζωής και ειδικότερα: α. την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών και των μέσων επι-
κοινωνίας στην καθημερινότητα των παιδιών και β. την οικονομική κρίση και την 
έξαρση της βίας. Σκοπός της εισήγησης είναι να επαναφέρει τον πρωταγωνιστικό ρό-
λο του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή των οποιονδήποτε παιδαγωγικών μεθόδων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παιδαγωγικές μέθοδοι διδασκαλίας, Επιλεκτική μέθοδος. 

Εισαγωγή 

Η Εκπαίδευση, παρότι ανήκει στα πνευματικά αγαθά, εντούτοις, επηρεάζεται άμεσα 
(και πολλές φορές μεταλλάσσεται) από τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συν-
θήκες που επικρατούν σε κάθε εποχή και σε κάθε χώρα. Στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
εμπλέκονται ένα πλήθος παραγόντων που βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνιακή και 
αλληλεπιδραστική θέση με το περιβάλλον, ανάμεσα στους οποίους πρωταγωνιστικό 
ρόλο παίζουν ο ανθρώπινος παράγοντας, ο υλικός παράγοντας, το αναλυτικό πρό-
γραμμα και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Στη μακραίωνη πορεία των εκπαιδευτικών ανα-
ζητήσεων, καίρια ερωτήματα ζητούν απαντήσεις, οι οποίες δίνουν το profile και την 
en face εικόνα του ανθρώπου που επιθυμεί η κάθε κοινωνία.  Επιστήμονες διαφόρων 
ειδικοτήτων προσπαθούν να δώσουν τις πιο δόκιμες απαντήσεις αποσκοπώντας σε 
μια καλύτερη αγωγή των νέων ανθρώπων. Εκτός από το «τί», που αφορά στην ύλη 
και στο περιεχόμενο των γνώσεων που πρέπει να δοθεί σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή 
ομάδα, το «πώς», είναι το επόμενο ερώτημα, η απάντηση του οποίου δημιούργησε 
πληθώρα προτάσεων και αναλυτικών προγραμμάτων σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει και 
το «γιατί», αλλά σε αυτό το ερώτημα απαντά η εκάστοτε πολιτική κάθε κοινωνίας με 
τα εκάστοτε ζητούμενα και πρότυπά της (Ζωγράφος κ.ά. 2008, Πανταζής κ.ά., 2005). 
Όσο όμως η ενημέρωση και η ποικιλία πληθαίνει, τόσο ελλοχεύει ο κίνδυνος, ο εκ-
παιδευτικός να μεταμορφωθεί σε όργανο ψυχρής εκτέλεσης μεθοδολογικών προτά-
σεων, να προσπαθεί απεγνωσμένα να υλοποιήσει προγράμματα με την τάδε ή τη δεί-
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να μέθοδο, να διακατέχεται από άγχος και τύψεις –πολλές φορές- αν δεν καταφέρει 
να περατώσει ένα συγκεκριμένο στάδιο ή φάση μιας μεθόδου. Υπάρχει ο κίνδυνος με 
άλλα λόγια να κοιτάει τον τύπο και τις προτάσεις των αναλυτικών προγραμμάτων και 
όχι τα μάτια των παιδιών που μόνο αυτά ορίζουν αόρατες διαδρομές δημιουργικής 
πορείας, και να φτάσει στο αδιέξοδο, αντί δηλαδή να απαντήσει στα πρωταρχικά εκ-
παιδευτικά ερωτήματα, να δημιουργήσει ένα ακόμα: «πού βαδίζω;» (Ζωγράφος κ. ά. 
2008). Ο Loris Malaguzzi επισημαίνει ότι: «η επίδραση των θεωριών μπορεί να απο-
τελέσει πηγή εμπνεύσεων και να είναι επίπονη ταυτόχρονα. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα 
όταν έρθει η ώρα να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να προχωρήσουμε στην εκπαιδευ-
τική πράξη. Ο πρώτος φόβος είναι να χάσουμε την επιδεξιότητα ή την ικανότητα να 
συνδέουμε τις θεωρίες με τα αντικειμενικά προβλήματα της καθημερινής δουλειάς, τα 
οποία με τη σειρά τους γενικά περιπλέκονται από τη διοικητική, νομική ή πολιτισμική 
πραγματικότητα. Υπάρχουν όμως και άλλοι φόβοι, […] το να μπερδευτούμε από την 
πρόκληση νέων θεωριών και προσεγγίσεων, που μπορούν να αμφισβητήσουν τη δική 
μας κατάρτιση και τις επιλογές. Μια όμως ενοποιητική θεωρία της εκπαίδευσης, που 
ανακεφαλαιώνει όλα τα φαινόμενα της εκπαίδευσης, δεν υπάρχει (και ποτέ δε θα υπάρ-
ξει)» (Edwards κ. ά., 2002:160).  

Στα επόμενα κεφάλαια θα παρουσιάσουμε α. τις διδακτικές μεθόδους που θεωρήθη-
καν ως οι πλέον δόκιμες και αποτελεσματικές στο χώρο της εκπαίδευσης β. την κρι-
τική ανάλυση αυτών των μεθόδων, γ. θα αναφερθούμε στο σημαίνοντα ρόλο του εκ-
παιδευτικού και δ. θα καταλήξουμε σε παρατηρήσεις και συμπεράσματα. 

Ιστορική Διαδρομή Μεθοδολογικών Προτάσεων 

Η αγωγή παρουσιάστηκε από τότε που γεννήθηκε η ανθρώπινη κοινωνία και θα υ-
πάρχει, έως ότου υπάρχει αυτή η κοινωνία. Η αγωγή είναι καθορισμένη από τις ανά-
γκες της κοινωνίας και είναι συνδεδεμένη με την εργασία. Ένα σημαντικό και ανα-
γκαίο εργαλείο της αγωγής, είναι η Μέθοδος διδασκαλίας, που αφορά στον τρόπο της 
οργάνωσης των γνώσεων, των ενεργειών και των στάσεων με συγκεκριμένες αρχές 
και φιλοσοφία, ώστε με τη χρήση ορισμένων τεχνικών να δημιουργούνται κατάλλη-
λες συνθήκες, που αποβλέπουν στην αποτελεσματική αφομοίωση του μορφωτικού 
αγαθού και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των συνηθειών των μαθητών. Κάθε 
παιδαγωγική μέθοδος που προτείνεται, αντικαθρεπτίζει τη φιλοσοφία της εκάστοτε 
εποχής, από τις πιο αυταρχικές, μέχρι τις πιο φιλελεύθερες, από τις πιο δασκαλοκε-
ντρικές έως τις παιδοκεντρικές, όλες αποσκοπούν στην εύρεση της «ευμεθόδου», που 
θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να οδηγήσει τους μαθητές του στη γνώση και όλες –
έστω και θεωρητικά- ξεκινούν από τα ενδιαφέροντα των παιδιών (Β.Δ. 1896).  

Ο όρος «μέθοδος διδασκαλίας» ή και «διδακτική μέθοδος», όπως την ονομά-
ζουν μερικοί, χρησιμοποιήθηκε ομοιόμορφα για αρκετούς αιώνες. Τα τελευταία έτη, 
παράλληλα με τον όρο μέθοδος διδασκαλίας, χρησιμοποιούνται από ορισμένους μελε-
τητές και συνώνυμοι όροι όπως «μέθοδος επεξεργασίας δεδομένων» και «στρατηγι-
κές της διδασκαλίας», αλλά και άλλοι όροι, όπως «μοντέλο» και «πρότυπο». Παρα-
κάτω θα αναφερθούμε στην Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία και στη Βιωματική 
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προσέγγιση της γνώσης, δύο μέθοδοι, που επικράτησαν στην ελληνική εκπαίδευση 
από το 20ο έως και τον 21ο αιώνα. 

Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία 

Η «Ενιαία» ή «Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία» (Ε.Σ.Δ.) είναι προϊόν του 20ού 
αιώνα. Ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο J. Dewey, αναφερόμενος στην 
κατάλληλη μέθοδο για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων, υποστηρίζει ότι πρέπει 
να είναι τέτοια, ώστε να προξενεί εντύπωση στους μαθητές, και ότι, όποιο αν είναι το 
περιεχόμενό της, πρέπει να αποτελεί μέρος της ίδιας τους της ζωής. Βασίζεται στην 
αναζήτηση σχεδίων ή κέντρων ενδιαφερόντων των παιδιών και πρεσβεύει δια μέσου 
του Dewey, ότι ο κόσμος είναι αντιληπτός ως ενιαίος και όχι ως ξεχωριστός (Rohrs, 
1990). Συνεπώς, αποτελεί νεότερη κατάσταση της Διδακτικής και μία από τις σημα-
ντικότερες καινοτομίες του Νέου Σχολείου ή Σχολείου Εργασίας. Υποστηρίζεται ότι 
η απαίτηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί άριστα με συνύφανση της διδαχθείσας ύλης με 
τη μέθοδο εργασίας, επί τη βάσει «σχεδίων» ή «κέντρων ενδιαφέροντος».  

Η Ε.Σ.Δ. αναφέρεται σε έναν τρόπο εργασίας, σύμφωνα με τον οποίο η διδα-
σκαλία έχει ως βάση ένα θέμα και γύρω από το θέμα αυτό συσσωρεύεται σχετική ύλη 
από διάφορα μαθήματα (Dewey, 1929).  Με την Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία 
οι γνώσεις και οι δεξιότητες, όπως ορίζονται μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα, ορ-
γανώνονται και συνυφαίνονται γύρω από έναν κεντρικό άξονα, με πρωτοβουλία και 
επινοητικότητα του διδάσκοντος. Πρόκειται στην ουσία, για ιδιαίτερο τύπο οργάνω-
σης της διδακτέας ύλης, στον οποίο δεν υπάρχει διαχωρισμός κατά μάθημα, αλλά η 
όλη διδακτική διαδικασία οργανώνεται γύρω από τα ενδιαφέροντα των παιδιών, των 
κοινωνικών εκδηλώσεων, των ιστορικών γεγονότων, των φυσικών φαινομένων κλπ., 
δηλαδή ο κόσμος που περιβάλλει το μαθητή διδάσκεται ως μία ενότητα, ως ενιαίο 
όλο. Η προσπάθεια ενοποίησης της κατακερματισμένης ύλης με τα διακριτά και χω-
ρισμένα μεταξύ τους γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή τα διάφορα μαθήματα του σχο-
λικού προγράμματος ήταν επόμενο να έρθει σε σύγκρουση και να δημιουργήσει αντι-
δράσεις με την εξειδίκευση, η οποία είχε σημειωθεί και είχε επικρατήσει στο χώρο 
της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική επαγγελματική κατάρτιση και η εξειδίκευση συνδέ-
θηκαν με τη αύξηση του κύρους των εκπαιδευτικών, επειδή η ιδέα του ειδικού τους 
γοήτευε (Δάλκος, 1998).  

Συνοψίζοντας, τα κυριότερα γνωρίσματα της Ε.Σ.Δ είναι :  

α. Η εποπτικότητα και η βιωματικότητα. Από τα βιώματα του παιδιού επιλέγε-
ται μια περιοχή που μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις 
(πχ., το χωριό μας, η γειτονιά, η εκκλησία, το σχολείο),  

β. Η φυσική εξέλιξη του θέματος. Με κέντρο μία ενότητα «διδάσκονται» όσα 
απαιτεί η ιδιοτυπία του αντικειμένου, αλλά και το ενδιαφέρον και η βαθμίδα εξέλιξης 
του παιδιού,  
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γ. Η αυτενέργεια και η εργασία των παιδιών. Κάθε απασχόληση διατηρεί τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα της, ενώ αναφέρεται πάντοτε στη συγκεκριμένη ολότητα.  

Λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών της, πολλοί μελετητές θεώρησαν ότι παρου-
σιάζει πολλές ομοιότητες με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, και άλλοι, ότι 
σε πολλές περιπτώσεις, ταυτίζεται (Rohrs, 1990). 

Βιωματική Προσέγγιση της γνώσης 

Η λέξη Project, η οποία στην παιδαγωγική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρ-
χές του προηγούμενου αιώνα από τον Richarts ως διδασκαλία χειρωνακτικής εργασί-
ας, προέρχεται από το λατινικό projicere, το οποίο έχει την έννοια του σχεδιάζω. Στην 
ελληνική βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται οι όροι «μέθοδος σχεδίων», «σχέδιο δρά-
σης», «μέθοδος βιωμάτων». Ως συνώνυμα του όρου χρησιμοποιούνται επίσης οι όροι 
«δημιουργικές και συνθετικές εργασίες», «σχέδια συνεργατικής έρευνας», «βιωματι-
κή μέθοδος Project», «εργασιοκεντρική μέθοδος», «σχεδιακή μέθοδος», «βιωματική-
επικοινωνιακή διδασκαλία», «πραξιακή προσέγγιση» (Kilpatrick, 1930). Η μέθοδος 
Project αναπτύχθηκε στα πλαίσια της προοδευτικής παιδαγωγικής. Πρόκειται για μία 
παιδοκεντρική μέθοδο, βασιζόμενη τόσο στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, όσο και 
στους προβληματισμούς των παιδιών. Η μέθοδος αυτή δεν είναι νέα. Τη συναντούμε, 
όπως είδαμε πιο πάνω, στις αρχές του περασμένου αιώνα στην Αμερική, ύστερα από 
την επίδραση των παιδαγωγικών ιδεών των J. Dewey και H. Kilpatrick, οι οποίοι α-
ντιπαρατίθενται στην παλαιά Παιδαγωγική, και τη διαμόρφωση σχετικών μοντέλων, 
με βασικά γνωρίσματα την «καλλιέργεια της ικανότητας του ατόμου να συλλαμβάνει 
προβληματικές καταστάσεις και να οδηγείται στη συστηματική επίλυση τους».  

Η μέθοδος Project είναι ένα είδος ανοιχτής διαδικασίας, μια σύνθετη μορφή 
διδασκαλίας και μάθησης, η οποία, χωρίς να είναι αυστηρά καθορισμένα τα όρια της, 
αποτελεί μορφή ομαδικής εργασίας και έχει ως σκοπό τη συλλογική διεξαγωγή της 
διδακτικής διαδικασίας, αλλά και την ενεργό συμμετοχή από όλους όσους μετέχουν 
σε αυτή (Χρυσαφίδης, 2000, Κιτσαράς, 2004).   

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι :  

α. Η έμφαση στην αυτενέργεια των μαθητών,  

β. Η καθιέρωση συλλογικών μορφών δράσης,  

γ. Η αναγνώριση της μορφωτικής αξίας των κατασκευαστικών δραστηριοτή-
των μέσω του χεριού,  

δ. Η ανάπτυξη του ατόμου μέσω της συλλογικής δράσης,  

ε. Η αξιοποίηση του σχολείου ως πολιτικού θεσμού για τον εκδημοκρατισμό 
παλιότερα της κοινωνίας, για τη χειραφέτηση ατόμων και κοινωνικών ομάδων μετα-
γενέστερα.  
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Νέα ώθηση στη χρήση των σχεδίων εργασίας έδωσαν οι θέσεις του J. Bruner 
(1963) για τη σημασία της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στην αναζήτηση 
της δομής των πραγμάτων. Σήμερα, με την ευρεία αποδοχή των θέσεων των διαφό-
ρων ρευμάτων του εποικοδομητισμού και ειδικότερα του κοινωνικού εποικοδομητι-
σμού (social constructivism), παρέχεται η δυνατότητα για την υιοθέτηση του πλαισί-
ου εφαρμογής της μεθόδους Project με τρόπους επιστημολογικά σύμφωνους με τις 
μαθησιακές διαδικασίες που υποστηρίζουν τα ρεύματα αυτά. 

Κριτική Θεώρηση των Διδακτικών Μεθόδων  

Μια σύγκριση μεταξύ της μεθόδου Project και της Ε.Σ.Δ., οδηγεί στις παρακάτω δια-
πιστώσεις :  

α. Η μέθοδος Project ξεκινά από πρακτικά και καθημερινά ενδιαφέροντα και οδηγεί 
σε πρακτικά χρήσιμα αποτελέσματα, ενώ για την Ε.Σ.Δ κινητήρια δύναμη αποτελούν 
τα ενδιαφέροντα του μαθήματος. Ενώ στην πρώτη μέθοδο ο μαθητής μαθαίνει μέσα 
από την εργασία και τη δράση του συνόλου, η δεύτερη εμμένει κυρίως στη βίωση και 
στην παρατήρηση και αγνοεί τη χειρωνακτική εργασία. Ενώ μέσα από τα σχέδια 
δράσης γίνεται προσπάθεια να επιταχυνθεί η μάθηση μέσα από την αναζήτηση προ-
βληματισμών και την επίλυση τους, η Ε.Σ.Δ προσπαθεί να αφυπνίσει ενδιαφέροντα 
σχετικά με τη θεματική εκείνη που η ίδια θεωρεί απαραίτητη για τη δόμηση του «ιδε-
ατού» χαρακτήρα. Στην πρώτη περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν έχει προκαταλήψεις 
σχετικά με την αξία των διάφορων θεμάτων (Πυργιωτάκης, 2000). Αντίθετα, στη 
δεύτερη, τα θέματα αξιολογούνται με βάση ένα κύκλο θεμάτων, τα οποία θεωρούνται 
ότι είναι απολύτως απαραίτητα και απαράδεκτο να παραλειφθούν. 

β. Στη μέθοδο Project επιχειρείται να οδηγηθούν οι μαθητές μέσα από την κριτική 
διερεύνηση διαφόρων ζητημάτων στη διάθεση να παρέμβουν πάνω στα πράγματα και 
να τα αλλάξουν βελτιώνοντάς τα. Για την Ε.Σ.Δ σημαντική είναι η ενίσχυση των υφι-
στάμενων δομών τόσο της κοινωνίας όσο και του μικρόκοσμου του σχολείου. Η υ-
περβολική έμφαση στην κριτική στάση που καλλιεργείται από κάποιους εκπαιδευτι-
κούς απέναντι στο πλαίσιο της μεθόδου Project, οδήγησε στην αρνητική αντιμετώπι-
σή της και την απόρριψή της από κύκλους που τη θεώρησαν επικίνδυνη για την κοι-
νωνική συνοχή.  

γ. Η διδακτική διαδικασία στη μέθοδο Project καθορίζεται από προθέσεις των ίδιων 
των μαθητών, ενώ στην Ε.Σ.Δ ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που καθορίζει τη δράση 
της ομάδας. Στην πρώτη περίπτωση ο ρόλος του παιδαγωγού είναι συμβουλευτικός 
και «διευκολυντικός», στη δεύτερη πιο «διδακτικός» (Κιτσαράς, 1998). 

Στην σύγχρονη εποχή, στην εκπαίδευση του 21ου αιώνα, έχει επικρατήσει η 
βιωματική προσέγγιση της γνώσης με πρωταγωνίστρια τη Διαθεματικότητα. Πλέον, 
θεωρείται «εκπαιδευτικό ατόπημα» εάν ένας εκπαιδευτικός τολμήσει να αναφέρει ότι 
εργάζεται εφαρμόζοντας τις αρχές της Ε.Σ.Δ. Επίσης, δεν έχει ερευνηθεί το κατά πό-
σο οι εκπαιδευτικοί που διακηρύττουν ότι σχεδιάζουν και υλοποιούν projects, ακο-
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λουθούν πιστά τις αρχές της εν λόγω μεθόδου, ή αυτοσχεδιάζουν, μεταλλάσσουν, πα-
ραλλάσσουν κάποια στάδια, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητικού τους υλικού αλλά 
και τις πρακτικές ανάγκες που τυχόν μπορεί να προκύψουν (Κωτσαλίδου, 2011). Στο 
σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε ένα φαινόμενο που αναιρεί τουλάχιστον μία αρχή 
του project, και αφορά στο ότι το θέμα προκύπτει από τα ενδιαφέροντα των παιδιών: 
το ίδιο το υπουργείο παιδείας, απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς, στην αρχή του σχο-
λικού έτους, να δηλώσουν τα σχέδια εργασίας τα οποία θα διαπραγματευτούν μέσα 
στη χρονιά. Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται από τον εκπαιδευτικό, χωρίς τη 
γνώση της ομάδας του, των επιθυμιών της και άλλων παραγόντων που μπορεί να 
προκύψουν και φυσικά δεν πείθει ότι το εκάστοτε «θέμα» προκύπτει μέσα από τους 
προβληματισμούς των μαθητών, αλλά αποτελεί απόφαση του διδάσκοντα (όπως συμ-
βαίνει στην Ε.Σ.Δ.).  

Είναι κοινό μυστικό, ότι άσχετα από τις επίσημες προτάσεις του υπουργείου παιδείας, 
ο παράγοντας που καθορίζει την κάθε μεθοδολογική πρόταση, δεν είναι οι «θεωρίες», 
αλλά ο Εκπαιδευτικός, ο οποίος βομβαρδίζεται ακατάπαυστα με προτάσεις, νομικά 
πλαίσια κ.λπ. και στην προσπάθειά του να αντεπεξέλθει και να ποιήσει το ιδιαίτερα 
όμορφο παιδαγωγικό καθήκον του, διερωτάται συνεχώς: τι επιδιώκω, γιατί το επιδιώ-
κω και πώς θα το επιτύχω (Πυργιωτάκης, 2000). 

Η Επιλεκτική Μέθοδος 

Στη σύγχρονη εποχή, που πλέον έχουν δοκιμαστεί πολλές μέθοδοι διδασκαλίας, και 
παρότι χρησιμοποιούνται –ίσως και καταχρηστικά- «μοντέρνοι» όροι, όπως η βιωμα-
τική προσέγγιση της γνώσης και η διαθεματικότητα, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την 
παιδαγωγική πραγματικότητα που μεταλλάσσεται μαζί με τις συνθήκες της παρούσας 
εποχής, η οποία βάλλεται από την οικονομική κρίση, την έξαρση της βίας, την παρα-
τεταμένη εφηβεία, τις βίαιες μετακινήσεις των πληθυσμών αλλά και την επικράτηση 
των Νέων Τεχνολογιών.  

Οι εκπαιδευτικοί, καλούνται να «υποδυθούν» ρόλους που ορίζονται από το 
υπουργείο παιδείας και από θεωρητικούς της Παιδαγωγικής Επιστήμης, όπως: Εμψυ-
χωτές, διευκολυντές, παιδοκεντρικοί κ.ά. Στη θεωρητική παιδαγωγική, ακούγονται 
όλα δόκιμα και εφαρμόσιμα. Όμως δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι παράλληλα δη-
μιουργείται και επικρατεί όλο και περισσότερο μια θεωρία που πηγάζει μέσα από την 
πράξη (εφαρμοσμένη παιδαγωγική), μέσα από την εμπειρία δασκάλων, οι οποίοι, 
χρησιμοποιώντας τις θεωρητικές προτάσεις προβαίνουν στην ανεύρεση της δικής 
τους θεωρίας, του δικού τους τρόπου εργασίας, ο οποίος είναι καθαρά προσωπικός 
και αφορά μόνο το συγκεκριμένο δάσκαλο και τη συγκεκριμένη τάξη. Ο ίδιος δάσκα-
λος, σε άλλη σχολική χρονιά, με άλλη τάξη, δημιουργεί έναν άλλον τρόπο εργασίας 
κ.ο.κ. (Κωτσαλίδου, 2011).  

Ειδικότερα στη σύγχρονη εποχή, όπου οι Ν.Τ. χρησιμοποιούνται όλο και πε-
ρισσότερο ως εργαλείο μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, και τείνουν να αποτελέ-
σουν από μόνες τους ως αποτελεσματική «μέθοδος» διαπραγμάτευσης ενός θέματος 
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(σε λιγότερο χρόνο, με λιγότερο κόπο και με πιο θεαματικά αποτελέσματα), οι εκπαι-
δευτικοί έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικά διλήμματα όπως π.χ.: να επισκεφτούμε 
ένα μουσείο (που χρειάζονται ένα σωρό γραφειοκρατικές διαδικασίες), ή να περιηγη-
θούμε σε εικονικά μουσεία μέσα στην ασφάλεια της τάξης, χωρίς κόπο, άγχος και σε 
λιγότερο χρόνο; Να δημιουργήσουμε χειρωνακτικά μια κατασκευή (που απαιτεί αγορά 
υλικών) ή να την δημιουργήσουμε στον υπολογιστή (χωρίς έξοδα;). Είναι γεγονός ότι οι 
Ν.Τ. δίνουν απαντήσεις και αποτελέσματα σε πολλά ερωτήματα, αλλά ας μην ξεχνά-
με ότι δημιουργούν σε φαύλο κύκλο άλλα νέα ερωτήματα και φόβους, όπως π.χ. μή-
πως οι μαθητές επαναπαυτούν στην «ευκολία» της αναζήτησης της γνώσης μέσω των 
υπολογιστών και εθιστούν σε έναν καθιστικό –και καθόλου υγιεινό- τρόπο εργασίας; 
Μήπως η ανθρώπινη δράση και η κοινωνικοποίηση αδικηθεί από τον μοναχικό χρήστη 
του Η/Υ; κ.ά. Ο κάθε εκπαιδευτικός προβληματίζεται και αντιδρά με το δικό του τρό-
πο στα νέα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. 

Επίσης, τα φαινόμενα της σύγχρονης εποχής με τις βίαιες μετακινήσεις των 
πληθυσμών, την οικονομική κρίση, την αναγκαιότητα συμβίωσης εαυτών και άλλων, 
επιτάσσουν «δυνατούς» εκπαιδευτικούς με αυξημένη κριτική σκέψη και ευέλικτες 
μεθόδους διδασκαλίας, με τη δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα με την κάθε φορά 
περίσταση και ανάγκη. 

Ο κάθε δάσκαλος έχοντας καλή γνώση των θεωριών της εκπαίδευσης, μπορεί 
να επιλέγει κάθε φορά αυτό που αρμόζει σε αυτόν και το μαθητικό του υλικό. Και ως 
καλός ράπτης, εφαρμόζει το κάθε προτεινόμενο κοστούμι στα μέτρα των δικών του 
παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων στο επαγγελματικό τους πεδίο ασκούν 
ως βασικό τους έργο το διδακτικό και αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση τη διδα-
κτική πραγματικότητα. Βιώνουν δηλαδή, τις βασικές περιοχές της εργασίας τους ή 
αλλιώς της διδακτικής ενέργειας, είτε τα συστατικά στοιχεία μιας ενιαίας διαδικασί-
ας, τα οποία συνίστανται στον προγραμματισμό ή σχεδιασμό, την εφαρμογή και την 
αξιολόγηση της διδασκαλίας, η οποία έχει ως σκοπό την ανατροφοδότηση και τη βελ-
τίωση της ποιότητας της όλης διδακτικής διαδικασίας (Κιτσαράς, 1998).  

Ο κάθε εκπαιδευτικός προβληματίζεται και προσπαθεί να δώσει τις δικές του 
απαντήσεις, έτσι όπως μορφώνονται και μεταμορφώνονται μέσα στην τάξη. Αυτή η 
επιλογή των –κάθε φορά- δόκιμων μεθοδολικών τρόπων και εργαλείων, αναδεικνύει 
την αναγκαιότητα της ευελιξίας και της ελεύθερης επιλογής των κατάλληλων τρόπων 
εργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, η μέθοδος που ακολουθεί ο κάθε σκεπτόμενος εκ-
παιδευτικός, δεν ανήκει ξεκάθαρα σε ένα τυπικό μοντέλο, αλλά αποτελεί αποκομιδή 
επιμέρους στοιχείων από ποικίλες μεθόδους και ολοκληρώνεται σε ένα πρωτότυπο 
μοντέλο και καθαρά «προσωπικό», το οποίο μπορεί να ονομαστεί ως Επιλεκτική Μέ-
θοδος (Ζωγράφος κ.ά., 2008). 

Ο ρόλος του Εκπαιδευτικού 

Οι εκκλήσεις του Counts (1955) προς τους δασκάλους της δεκαετίας του ’60, μπρο-
στά στις νέες εξελίξεις και περιστάσεις εκείνης της εποχής, ότι δεν πρέπει να βλέπουν 
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την αποστολή τους μόνο στη διαφύλαξη των παιδαγωγικών συμφερόντων, αλλά να 
ανανεώνουν τη φιλοσοφία τους, να παίζουν έναν ενεργητικότερο ρόλο στη ζωή της 
κοινότητας και να μετατρέπουν τις δραστηριότητες του σχολείου ανάλογα με τις πιο 
σημαντικές απαιτήσεις αυτής της εποχής, είναι απόλυτα διαχρονικές και στη σύγχρο-
νη εποχή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θεωρείται σημαντικός για την αποτελεσματικό-
τητα της κάθε μεθόδου. Οφείλει να συνεργάζεται με τα παιδιά, να δοκιμάζει διάφο-
ρους τρόπους, υλικά και δραστηριότητες, να παρακολουθεί την ανάπτυξη των μαθη-
τών του,  να μαθαίνει και ο ίδιος από τα παιδιά, να συνεργάζεται με τους συναδέλ-
φους του, να γίνεται ένας «συνοικοδόμος» της γνώσης, να είναι εμψυχωτής και όχι 
αυταρχικός και καθοδηγητικός, να σέβεται τις απόψεις και τα ενδιαφέροντα των παι-
διών κ.λπ.  

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά πρότυπα, παρεξηγήθηκαν από τους εκπαιδευτι-
κούς, ειδικά από τους νεότερους, και παρατηρήθηκαν φαινόμενα επιβλαβή μέσα στις 
τάξεις (βία, ελλιπείς γνώσεις, ανευθυνότητα, μη τήρηση κανόνων, χαοτικές καταστά-
σεις κ.λπ.). Από το φαινόμενο της απόλυτης εξουσίας του εκπαιδευτικού, περάσαμε 
στην απόλυτη εξουσία του μαθητή, και ο εκπαιδευτικός, από άγχος μήπως θεωρηθεί 
αυταρχικός και καθοδηγητικός, δεν τολμά να ορθώσει το ανάστημά του για να αντι-
μετωπίσει τις νέες καταστάσεις και προκλήσεις. Η σύγχρονη εποχή χρήζει εκπαιδευ-
τικών με κριτικό πνεύμα και βαθιά γνώση των παιδαγωγικών θεωριών. Τα νέα κοινω-
νικά φαινόμενα επιτάσσουν ένα νέο profile εκπαιδευτικού που θα πρέπει να ισορρο-
πήσει ανάμεσα στο παραδοσιακό και στο μοντέρνο, στο χειρωνακτικό και το ηλε-
κτρονικό, στην ελευθερία και την τήρηση των κανόνων, στο παιχνίδι και την υπευθυ-
νότητα, στο ευχάριστο και στη σοβαρότητα, στην καλοπέραση και στην εργατικότητα 
(Κογκούλης, 1988). Παραμένει διαχρονική η άποψη του Παπανούτσου, ότι δεν πρέ-
πει να γίνονται παρανοήσεις τόσο για το ρόλο του εκπαιδευτικού, όσο και για τη θέση 
των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί ελλοχεύουν κίνδυνοι, να παρασύ-
ρεται ο εκπαιδευτικός και να γίνεται έρμαιο των επιθυμιών των μαθητών του (Παπα-
νούτσος,1976). 

Παρατηρήσεις και Συμπεράσματα 

Η εποχή μας έχει το χαρακτήρα του μεταμοντέρνου, μια εποχή κρίσης ιδεών και έ-
ντονης ρευστότητας. Τα για αιώνες χαρακτηριζόμενα ως αυτονόητα είναι σήμερα α-
νύπαρκτα και οι αλλοτινές διαχρονικές αξίες ανήκουν στο μακρινό παρελθόν 
(Dewey, 1934). Ζούμε την εποχή των αναζητήσεων, την εποχή της αμφισβήτησης 
των πάντων και συζητάμε και πάλι για παιδοκεντρικές προσεγγίσεις, για ενεργό συμ-
μετοχή του παιδιού στην παιδευτική διαδικασία, για βιωματική διδασκαλία, για διδα-
σκαλία βασισμένη στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους προβληματισμούς των 
παιδιών και γενικά για βελτίωση της διδακτικής πράξης.  

Όμως, η κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν χρειάζεται να αρχίζει σε κάθε 
εποχή εντελώς από την αρχή, αλλά να αποτελεί αδιάσπαστη συνέχεια κριτικής συζή-
τησης ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, εχέγγυο της συνύπαρξης της παράδοσης 
και της προόδου. Η σύνδεση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την κριτική σκέψη, η ο-
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ποία εξετάζει το παραδοσιακό ως προς τη δύναμη και τη ζωντάνια του και στη συνέ-
χεια το αναπτύσσει παραπέρα, εξασφαλίζοντας έτσι την ομαλότητα της προόδου 
(Κωνσταντινίδης, 1989). Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να έχει τη δύναμη να εν-
σωματώνει κριτικά την παράδοση από τον Πλάτωνα, τον Rousseau,τον Pestalozzi, 
τον Frobel τον Thorndike μέχρι τον James σε μια παιδαγωγική προσπάθεια, η οποία 
αναζητά το κριτήριο της επιτυχίας της μέσα στην πράξη (Rohrs, 1990).   

Τέλος, στο ερώτημα ποιο από τα μοντέλα που εφαρμόζονται σήμερα θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως το καταλληλότερο, θα απαντούσαμε: εκείνο που α. ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών, β. το κατέχει καλά ο εκ-
παιδευτικός και είναι πεπεισμένος ότι βοηθάει περισσότερο, και γ. να ωφελεί στο μέ-
γιστο βαθμό τη συγκεκριμένη ομάδα.  
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Εγγραμματισμός στην Υγεία: Προσέγγιση της έννοιας στα παιδιά και τους εφή-
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Περίληψη 

Ο εγγραμματισμός στην υγεία αναγνωρίζεται διεθνώς ως αναγκαία και βασική δεξιό-
τητα των σύγχρονων πολιτών. Ο εγγραμματισμός των παιδιών και των εφήβων σε θέ-
ματα υγείας δεν έχει επαρκώς μελετηθεί, ως εκ τούτου η γνώση που διαθέτουμε για το 
θέμα αυτό είναι περιορισμένη. Επιπλέον δεν υφίσταται συμφωνία αναφορικά με τους 
άξονες αυτού του είδους του εγγραμματισμού στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Στην 
παρούσα εισήγηση γίνεται προσπάθεια προσέγγισης του θέματος δίνοντας αφενός μια 
γενική εικόνα, αφετέρου πραγματοποιώντας μία προσπάθεια σύνθεσης απόψεων η ο-
ποία θα μπορούσε να διευκολύνει την εκπαιδευτική του προσέγγιση ως μαθησιακού 
στόχου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εγγραμματισμός υγείας, έφηβοι, παιδιά, δεξιότητες 

Ο εγγραμματισμός στην υγεία 

Ένα από τα είδη του εγγραμματισμού που θεωρούνται αναγκαία για τη δημιουργική 
ανάπτυξη του δρώντος ατόμου στις σύγχρονες κοινωνίες είναι αυτός που θεμελιώνεται 
στα θέματα υγείας. Η αναγκαιότητα είναι προφανής αν συλλογισθεί κανείς τα πολλα-
πλά και αμφίσημα ερεθίσματα που δέχεται ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, στα 
οποία απαντώντας μέσω των προσωπικών του επιλογών και συμπεριφορών καθορίζει 
την ποιότητα ζωής του. Το κάθε άτομο κατακλύζεται με πληροφορίες σχετικές με θέ-
ματα υγείας, είτε αυτές αφορούν υποσχέσεις για καλύτερη υγεία είτε ενδεχόμενους κιν-
δύνους και προειδοποιήσεις για πρόληψη αυτών. 

Η ικανότητα διαχείρισης της υγείας και της προσωπικής ευημερίας αποτελεί ουσια-
στικό στοιχείο στη διαμόρφωση του πολίτη των κοινωνιών της μεταβιομηχανικής επο-
χής (Green, 2007). Υπ’ αυτή την έννοια ο εγγραμματισμός στην υγεία ως διακριτή 
μορφή παιδείας γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός για την κοινωνική και την οικονο-
μική ανάπτυξη (Kickbusch, 2005) καθώς μπορεί να σώσει ζωές, να εξοικονομήσει χρή-
ματα, να βελτιώσει την υγεία και να προάγει την ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων 
(IOM, 2004). 

Η προέλευση της έννοιας εντοπίζεται στο χώρο της εκπαίδευσης όταν χρησιμοποιή-
θηκε από τον Simonds (1974) αναφορικά με την αγωγή υγείας ως μορφή κοινωνικής 
πολιτικής. Πέρασαν ωστόσο αρκετά χρόνια μέχρι ο προβληματισμός ότι το χαμηλό 
επίπεδο εγγραμματισμού των ατόμων επηρεάζει τόσο την κατάσταση της υγείας τους 
όσο και την επικοινωνία με τους παρόχους υγείας να πάρει τη μορφή ενός ευρύ ερευ-
νητικού διαλόγου για τα στοιχεία που ορίζουν την έννοια και την ανάγκη επικοινωνίας 
και τομής των τομέων της υγείας και της εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι αρχικά η 
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εννοιολογική αντίληψη εστίαζε στο να προσδιορίσει δεξιότητες εγγραμματισμού οι ο-
ποίες σχετίζονται με ιατρικό λεξιλόγιο και κατανόηση οδηγιών που δίνονται στα πλαί-
σια της ιατρικής φροντίδας δηλαδή στην ικανότητα του ατόμου να κάνει χρήση των 
βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης αρίθμησης και γραφής σε συνθήκες ασθένειας (AMA 
Ad Hoc Committee,1999), φαίνεται πλέον ότι σημαίνει κάτι περισσότερο από το να 
είναι κάποιος απλά σε θέση να διαβάσει και να ενεργήσει με βάση κάποιες οδηγίες 
(Marks, 2012). 

Σύμφωνα με το Ιατρικό Ινστιτούτο των Η.Π.Α. ο εγγραμματισμός στην υγεία ορίζεται 
ως ο βαθμός στον οποίο το άτομο έχει την ικανότητα για πρόσκτηση, επεξεργασία και 
κατανόηση των βασικών ιατρικών πληροφοριών καθώς και υπηρεσιών που χρειάζεται 
ώστε να λαμβάνει σωστές για την υγεία του αποφάσεις (ΙΟΜ, 2004). 

Ο Π.Ο.Υ. τονίζει τον εγγραμματισμό στην υγεία ως στοιχείο ενδυνάμωσης του ατόμου 
επισημαίνοντας ότι συνεπάγεται την επίτευξη ενός επιπέδου γνώσεων, προσωπικών 
δεξιοτήτων και αυτοπεποίθησης ικανού να οδηγήσει στην ανάληψη δράσης, με στόχο 
τη βελτίωση του προσωπικού τρόπου ζωής και των συνθηκών διαβίωσης (WHO, 
1998).  

Η διαφορετική οπτική στη νοηματοδότηση του όρου, η οποία προφανώς αντανακλά 
και διαφορετικές ανάγκες εφαρμογής του οδήγησε σε δύο διαφορετικές κατηγοριοποι-
ήσεις (Nutbeam, 2008). Σύμφωνα με την πρώτη ο εγγραμματισμός είναι στοιχείο του 
οποίου η έλλειψη αποτελεί παράγοντα επικινδυνότητας για την υγεία του ατόμου, ε-
νεργεί ως διαμεσολαβητικός - διευκολυντικός παράγοντας μεταξύ της υγείας και της 
λήψης προσωπικών ιατρικών αποφάσεων (Baker, 2006). Η οπτική αυτή περιορίζεται 
σε δραστηριότητες φροντίδας υγείας σε αμιγώς ιατρικό περιβάλλον. Η δεύτερη προ-
σέγγιση προέρχεται από την κατανόηση του ρόλου της αγωγής υγείας και αφορά τη 
σφαίρα της δημόσιας υγείας και της σύγχρονης προαγωγής υγείας. Στην προκειμένη 
περίπτωση ο εγγραμματισμός υγείας αποτελεί «πλεονέκτημα», ένα προσόν για το ά-
τομο, το οποίο οφείλει να οικοδομηθεί μέσω της αγωγής υγείας, της οποίας είναι και 
άμεσο αποτέλεσμα. Υποστηρίζει δε, την ενδυνάμωση στη λήψη αποφάσεων και ανα-
φέρεται σε ένα σύνολο ικανοτήτων που του επιτρέπει να ασκήσει μεγαλύτερο έλεγχο 
τόσο στην υγεία του όσο και σε ένα φάσμα προσωπικών, κοινωνικών και περιβαλλο-
ντικών παραγόντων. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο εγγραμματισμός στην υγεία ως σχετικά νέα έννοια 
είναι δυναμικός και εξελισσόμενος. Ωστόσο πάντα αφορά σε μία συστοιχία δεξιοτήτων 
οι οποίες για το άτομο αποτελούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο «προσωπικό κεφά-
λαιο».  

Ιδιαιτερότητες παιδικής και εφηβικής ηλικίας 

Η επιστημονική συζήτηση και η ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τον εγγραμμα-
τισμό στην υγεία των εφήβων δηλαδή του ηλικιακού φάσματος μεταξύ 10-19 ετών ό-
πως αυτό καθορίζεται από τον Π.Ο.Υ βρίσκεται στα σπάργανα. Σε ακόμη πιο πρώιμο 
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επίπεδο συναντάται η διερεύνηση της έννοιας και του επιπέδου σε παιδιά μικρότερων 
ηλικιών, όπου κυρίως προσεγγίζεται ως ιδιότητα των γονέων και κηδεμόνων του. Παρά 
το γεγονός ότι το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στους ενήλικες γίνεται κατανοητή η ση-
μαντικότητά της στις μικρότερες ηλικίες. 

Οι έφηβοι βρίσκονται σε ένα κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται 
από πολλές φυσικές, γνωστικές και συναισθηματικές αλλαγές. Αυξάνονται οι γνωστι-
κές τους ικανότητες, βελτιώνεται η δεξιότητά τους στην πρόσκτηση πληροφοριών, 
μπορούν να διαχειριστούν με μεγαλύτερη άνεση αφηρημένες έννοιες και να επιχειρη-
ματολογήσουν. Επίσης είναι μία περίοδος μεγαλύτερης αυτονομίας. Είναι βέβαια γε-
γονός ότι οι έφηβοι αποτελούν ομάδα η οποία αντιμετωπίζει λιγότερα προβλήματα υ-
γείας και δεν έρχεται σε συχνή επαφή με το σύστημα υγείας και την πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα (Newachek, Wong,Galbraith, & Hung, 2003) ωστόσο είναι ευάλωτη ομάδα ανα-
φορικά με τις επιλογές και την έκφραση τους. Δε διεκδικούν το δικαίωμα στην προ-
στασία (Τσίτσικα, 2014) – θεωρούν τον εαυτό τους άτρωτο. Αφετέρου είναι ομάδα η 
οποία σε μικρό χρονικό διάστημα θα κινείται και θα αλληλεπιδρά με το σύστημα χωρίς 
τη συνδρομή των ενηλίκων. Παρότι οι έφηβοι έρχονται σε λιγότερη επαφή με το σύ-
στημα υγείας ο αριθμός των παιδιών με χρόνιες ασθένειες όπως το άσθμα φαίνεται να 
έχει αυξητική τάση (Agency for Healthcare Research and Quality, 2005 ).  

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας τίθενται τα θεμέλια και στο στάδιο 
της εφηβείας εμπεδώνονται δεξιότητες και συμπεριφορές υγείας οι οποίες παραμένουν 
ως την ενηλικίωση. Σύμφωνα με έρευνες οι μισοί ποσοστιαία πρόωροι θάνατοι οφεί-
λονται σε συνήθειες που έχουν αποκτηθεί σε μικρή ηλικία (Lee, 2009) όταν πολλές 
ριψοκίνδυνες συμπεριφορές εμφανίζονται (Paek, Reber & Lariscy, 2011).  

Επιπρόσθετα το σύγχρονο περιβάλλον εκθέτει τα παιδιά και τους νέους σε επικίνδυνες 
συμπεριφορές όπως η φυσική αδράνεια, η υπερβολική συσσώρευση ενέργειας. Επίσης 
το διαδίκτυο καθώς και άλλα μέσα εκθέτουν τα παιδιά σε πληροφορίες ποικίλης ποιό-
τητας που προσφέρουν και επιδρούν θετικά και αρνητικά. 

Επιπλέον τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι το επίπεδο των αναγνωστικών 
δεξιοτήτων πολλών εφήβων είναι χαμηλότερο της ηλικίας τους (Biancarosa & Snow, 
2004) καθώς και ότι πολλοί έφηβοι συναντούν ολοένα και περισσότερες δυσκολίες 
στην κατανόηση κειμένων (OECD, 2016). Έρευνες καταδεικνύουν ότι η δυσκολία α-
νάγνωσης και κατανόησης μεγεθύνεται όταν τα κείμενα περιέχουν επιστημονικές έν-
νοιες όπως αυτά με ιατρικό περιεχόμενο (Brown, Teufel, & Birch, 2007). 

Από την άλλη το ποσοστό των νέων που επιθυμούν την ενεργό εμπλοκή τους σε θέματα 
φροντίδας της υγείας τους αυξάνεται και επίσης φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να πλη-
ροφορηθούν και να κατανοήσουν τέτοια ζητήματα (Manganello, 2006). 

Οι διαστάσεις του εγγραμματισμού στην υγεία 
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Ο εγγραμματισμός υγείας είναι συγκεκριμένου πλαισίου και περιεχομένου, σχετίζεται 
με την ηλικία και το στάδιο της ζωής του ατόμου. Διαφορετικό ενημερωτικό περιεχό-
μενο λαμβάνει ένα άτομο που πάσχει από διαβήτη από ένα νέο ο οποίος μέσα από την 
αγωγή υγείας μαθαίνει για τη χρήση ουσιών (Nutbeam, 2008). 

Ο Nutbeam (2000) εκκινώντας από την προσέγγιση των Freebody και Luke (1990) για 
τον γραμματισμό προτείνει μία τριών επιπέδων προσέγγιση για τον γραμματισμό υ-
γείας. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή διαφοροποιεί τον λειτουργικό, τον αλληλεπιδρα-
στικό και τον κριτικό εγγραμματισμό υγείας. Τα διαφορετικά επίπεδα ανταποκρίνονται 
σε υψηλότερου επιπέδου πρόσκτησης, κατανόησης και εφαρμογής γνώσεων και δεξιο-
τήτων (Nutbeam, 2008). 

Ο λειτουργικός γραμματισμός εμπερικλείει βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής 
και την ικανότητα εφαρμογής αυτών σε καταστάσεις καθημερινότητας. Αφορά την α-
νταπόκριση του ατόμου στην ανακοίνωση πληροφοριών και προειδοποιήσεων σχετικά 
με την υγεία, τη χρήση του συστήματος υγείας, τη συμμόρφωση με προκαθορισμένες 
δράσεις (π.χ. συμμετοχή σε προγράμματα εμβολιασμών). Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος 
ακολουθεί την οδηγία που δίνεται με περιορισμένη πρωτοβουλιακή πράξη και δυνατό-
τητα αλληλεπίδρασης. Οι Mitchell και Begoray (2010) σημειώνουν ότι είναι το πιο 
χαμηλό επίπεδο γραμματισμού, που συναντάται σε κλινικές συνθήκες, όταν πληροφο-
ρίες μεταδίδονται στους ασθενείς. Οι ασθενείς με χαμηλό λειτουργικό γραμματισμό 
υγείας δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν επαρκώς τις κατευθύνσεις για τη φροντίδα 
τους, όπως αυτές περιγράφονται σε έντυπα υλικά. 

Ο αλληλεπιδραστικός γραμματισμός αφορά πιο προηγμένες γνωστικές δεξιότητες αλ-
φαβητισμού. Το άτομο ανεξάρτητα λαμβάνει σχετικές με την υγεία πληροφορίες, α-
ντλώντας νόημα από αυτές και τις εφαρμόζει σε κάθε διαφορετική περίσταση σε προ-
σωπικό ή οικογενειακό επίπεδο. Βελτιώνεται η προσωπική του ικανότητα να δρα ανε-
ξάρτητα πάνω στην γνώση, αυξάνεται το κίνητρο και η αυτοπεποίθηση να ενεργεί σύμ-
φωνα με τις συμβουλές που έλαβε. Δημιουργείται όταν το άτομο ζει σε υποστηρικτικό 
περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιου επιπέδου είναι τα προγράμματα αγωγής υγείας ό-
ταν αυτά είναι στοχευμένα στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 
και αλλαγών συμπεριφοράς. Τα οφέλη κατευθύνονται κυρίως σε προσωπικό επίπεδο 
(Nutbeam, 2000). Στο επίπεδο αυτό οι πολίτες εκκινούν να δρουν και να αναμιγνύονται 
σε καθημερινές δραστηριότητες εφαρμόζοντας τη νέα πληροφορία σε διαφορετικές πε-
ριστάσεις (McCray, 2005). 

Το τρίτο επίπεδο αφορά τον κριτικό γραμματισμό. Δηλώνει πιο προηγμένες γνωστικές 
δεξιότητες γραμματισμού. Στο επίπεδο αυτό το άτομο είναι ικανό να αναλύει κριτικά 
πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία. Τις χρησιμοποιεί για να ασκήσει μεγαλύ-
τερο έλεγχο σε ένα ευρύ φάσμα καθοριστικών για την υγεία παραγόντων σε προσωπικό 
αλλά κυρίως κοινωνικό επίπεδο ελέγχοντας γεγονότα της ζωής και καταστάσεις. Σε 
γενικές γραμμές, τα άτομα που κατακτούν το τρίτο επίπεδο γραμματισμού υγείας είναι 
σε θέση να «διευκολύνουν την ανάπτυξη της κοινότητας» (Nutbeam, 2000: 266). Σε 
αυτό το κορυφαίο επίπεδο των γνώσεων για την υγεία, δύνανται να αξιολογήσουν 
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θέματα υγείας, να αναγνωρίσουν τις προκλήσεις, να αντιληφθούν ποιος ωφελείται και 
ποιος χάνει από την υιοθέτηση δεδομένων στρατηγικών προαγωγής υγείας να επιχει-
ρηματολογήσουν υπέρ ή κατά αυτών και να προσφέρουν συμβουλές στους ηγέτες των 
κοινοτήτων (Mitchell & Begoray, 2010). Η μετάβαση και η διαδικασία προόδου από 
το ένα στάδιο στο επόμενο προϋποθέτει και υποδεικνύει την αυξανόμενη ενδυνάμωση 
και αυτονομία του ατόμου (Nutbeam, 2008).  

Μεταφέροντας την κατηγοριοποίηση αυτή σε μικρότερες ηλικίες πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι ο εγγραμματισμός σε θέματα υγείας, άτυπα, αρχίζει να αναπτύσσεται ήδη 
από πολύ νωρίς μέσα από τις διαφορετικές πηγές πληροφοριών, τις συζητήσεις στα 
κοινωνικά τους δίκτυα και την επίδραση που έχουν οι πληροφορίες αυτές στο ίδιο τους 
το σώμα (Fairbrother et. al., 2016) με άλλα λόγια ως βιωμένη πραγματικότητα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγοριοποιήσεις όπως έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιο-
γραφία (Paakari 2012·Nutbeam 2008) και ανάγοντάς τες στην ηλικιακή ομάδα που α-
ναφερόμαστε καταλήγουμε στα εξής: 

α. Εκτός των δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, προφορικότητας, βασικών στοιχείων α-
ριθμητισμού και κίνησης μέσα σε ποικίλα κειμενικά είδη, ο λειτουργικός γραμματι-
σμός μπορεί να αφορά τη μετάδοση βασικών γνώσεων σε θέματα αγωγής υγείας (St 
Leger, 2001) και εμπεριέχει την εννοιολογική διάσταση του εγγραμματισμού. Άλλωστε 
οι έννοιες ως βασικές μονάδες σκέψης και γνώσης, επιτρέπουν την οργάνωση των ε-
μπειριών μας (Donald, 2002:11). Ο Vygotsky (1993:209) αναφέρει ότι η εννοιολογική 
μάθηση αποτελεί κλειδί στη γνωστική εξέλιξη του παιδιού. Η αναγκαιότητα της ύπαρ-
ξης ενός θεμελιώδους ακαδημαϊκού λεξιλογίου θα επιτρέψει στο παιδί να πραγματο-
ποιήσει την πρώτη επαφή με κείμενα που άπτονται θεμάτων υγείας να οικοδομήσει 
περαιτέρω γνώση σε θέματα προαγωγής υγείας, ελέγχου ανθυγιεινών συμπεριφορών 
και κατανόησης βασικών πληροφοριών που παρουσιάζονται σε εκλαϊκευμένα ιατρικά 
κείμενα, φυλλάδια ή άλλες πηγές πληροφορίας.  

β. Στον αλληλεπιδραστικό εγγραμματισμό αρχικά περιλαμβάνεται η δυνατότητα πρό-
σβασης σε αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης από το σημείο που ο έφηβος 
αρχίζει να δρα μόνος του σε θέματα υγείας τα οποία τον απασχολούν και αναζητά πλη-
ροφορίες γι’ αυτά. Αφορά τη διαδικαστική διάσταση του εγγραμματισμού στην υγεία, 
την «πρακτική» γνώση δηλ. τη δυνατότητα να εφαρμόσει τη θεωρία στην πράξη. Η 
ικανότητα πρόσβασης σε αξιόπιστη πηγή πληροφοριών ενθαρρύνει την ανάπτυξη του 
γραμματισμού υγείας των εφήβων. Είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη πρόλη-
ψης ή έγκαιρου εντοπισμού ασθενειών. Ωστόσο η ορθή επιλογή πηγών απαιτεί δυνα-
τότητες ανάλυσης, σύγκρισης και αξιολόγησης εκ μέρους του εφήβου (NHES, 2007). 
Ο αλληλεπιδραστικός γραμματισμός περιλαμβάνει ευκαιρίες ανάπτυξης προσωπικών 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων (St Leger, 2001). Η επικοινωνιακή δεξιότητα είναι επίσης 
σημαντική συνιστώσα αφού υποστηρίζει την ανάπτυξη προσωπικών επιλογών και συ-
μπεριφορών καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας αλληλεπίδρασης με την οικογένεια 
και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ο μαθητής ο οποίος έχει αναπτύξει επικοινωνιακές 
ικανότητες, μπορεί να αναλύσει, να συγκρίνει και να αξιολογήσει τις πληροφορίες 
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καθώς και να τις οργανώσει μεταφέροντας τες από το ένα πλαίσιο στο άλλο και να 
επιχειρηματολογήσει εξασφαλίζοντας συνεργασία από τα σωστά πρόσωπα ώστε να 
μπορεί να λαμβάνει ορθές αποφάσεις για την υγεία του μέσα στην καθημερινότητά του. 
Οι ευκαιρίες αυτού του τύπου μάθησης δίνουν τη δυνατότητα ενίσχυσης της κριτικής 
ικανότητας, η οποία αποτελεί και εργαλείο διαχείρισης του τεράστιου όγκου πληροφο-
ριών που υπάρχουν αλλά και της ενδυνάμωσης, της αυτοπεποίθησης και του συναισθή-
ματος της προσωπικής ευθύνης. Ταυτόχρονα σηματοδοτεί και την ενίσχυση των συ-
νεργατικών δράσεων μεταξύ του εφήβου και του περιβάλλοντός του. Επιπλέον παρά-
μετρος είναι η ικανότητα και η προθυμία να δράσει πάνω στη γνώση που έλαβε, να 
κινητοποιηθεί καθώς και η αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Μέσω του 
αλληλεπιδραστικού εγγραμματισμού κινητοποιούνται στοιχεία αντίληψης εαυτού και 
κατά συνέπεια αυτογνωσίας κατά τη λήψη προσωπικών αποφάσεων προαγωγής υγείας, 
αποφάσεων αυτορρύθμισης καθώς προσωποποιείται η μέχρι τώρα εννοιολογική 
γνώση. Ως εκ τούτου αποτελεί και σημείο μετάβασης στον κριτικό εγγραμματισμό. 

γ. Στο επίπεδο του κριτικού γραμματισμού αναπτύσσεται η δυνατότητα να ασκηθεί 
μεγαλύτερος έλεγχος σε ένα ευρύ πεδίο οριζουσών της υγείας προσωπικών και κοινω-
νικών. Αφυπνίζεται μεταξύ άλλων η κοινοτική ευαισθησία του ατόμου, η δυνατότητα 
αξιολόγησης των μηνυμάτων, εφαρμογής αυτών με κριτική σκέψη και επιλογής ορθών 
μορφών επικοινωνίας ώστε να συμβάλλει με την πρωτοβουλία του αλλά και με τη δυ-
νατότητα συνεργασίας στη διασφάλιση της υγείας και στη διατήρηση όχι μόνο σε προ-
σωπικό αλλά σε περιβαλλοντικό και κοινοτικό επίπεδο. Είναι η γνώση του άλλου και 
η γνώση του κόσμου, μια κορυφαία στιγμή ενεργούς πολιτειότητας και προάσπισης της 
κοινοτικής υγείας και δράσης για την εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι το 
επίπεδο όπου το προσωπικό όφελος αντανακλάται στο κοινωνικό. 

Συμπέρασμα 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι πράγματι μέσα στις συνθήκες της σύγ-
χρονης πραγματικότητας όπου ο άνθρωπος μοιάζει τόσο ευάλωτος ο εγγραμματισμός 
στην υγεία αποτελεί κομβικής σημασίας στοιχείο. Η ανάγκη ηθική και φυσική να εξο-
πλίσει η πολιτεία μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος τα παιδιά και τους εφήβους, να 
δημιουργήσει εγγράμματα στην υγεία άτομα, θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ στην προ-
σπάθεια οικοδόμησης μιας υγιέστερης, ασφαλέστερης και δικαιότερης κοινωνίας η ο-
ποία θα είναι ο καθρέφτης της καθημερινότητάς μας.  
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Περίληψη 

Ηθική είναι το σύνολο των κανόνων και αξιών, που προσδιορίζουν τι είναι σωστό και 
τι όχι, δίκαιο ή άδικο. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση του ρόλου του 
περιβάλλοντος χώρου του σχολείου στην διαμόρφωση ηθικής στάσης των μαθη-
τών/τριών, ή με άλλα λόγια αν υπάρχει ηθική στη σχολική αρχιτεκτονική. Στο διεθνή 
χώρο, φωτεινό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του σχολείου Charles Young 
Elementary School όπου κατά την ανακαίνιση ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε  για την πρό-
σβαση στο σχολείο από ΑμΕΑ, γεγονός που οδήγησε στο να αναπτυχθεί, εκ μέρους 
των παιδιών, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η πεποίθηση ότι ο καθένας είναι 
μοναδικός.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ηθική, περιβαλλοντική ηθική, περιβάλλων χώρος σχολείου, σχολική 
αρχιτεκτονική  

Εισαγωγή στην ηθική 

Ηθική είναι το σύνολο των κανόνων και αξιών που καθορίζουν την συμπεριφορά του 
ανθρώπου και τον κατευθύνουν να αποφασίσει μεταξύ του σωστού και του λάθους ή 
να διακρίνει ανάμεσα στο δίκαιο και το άδικο. Ασχολείται με αυτό που πρέπει να γίνει, 
το δέον (Vardy & Grosch, 1999) και θεωρείται ως κατ΄εξοχήν εφαρμοσμένη επιστήμη, 
δεδομένου ότι κάθε στιγμή το άτομο καλείται να λάβει αποφάσεις ηθικής φύσεως. Για 
τον Timmons (2002) ηθική είναι εκείνος ο κλάδος της φιλοσοφίας, ο οποίο αναζητά 
απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με το τι κάνει μια πράξη σωστή ή λάθος και τι κάνει 
ένα άτομο καλό ή κακό, ενώ σύμφωνα με τον Γεωργόπουλο (2002),  «ηθική είναι το 
σύνολο των κανόνων που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά μας προς τους άλλους" 
(σ. 38).    

Σε τούτη την εργασία, το περιβάλλον αποτελεί το πεδίο στο οποίο επιχειρείται η εφαρ-
μογή των ηθικών θεωριών. Συγκεκριμένα ερευνάται η συσχέτιση ανάμεσα στον περι-
βάλλοντα χώρο του σχολείου και στην διαμόρφωση ηθικής στάσης εκ μέρους των μα-
θητών/τριών.  

 Αν και η επιστήμη δομείται και αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τις υποκειμενικές πε-
ποιθήσεις και επιθυμίες των επιστημόνων, αυτό δεν θα πρέπει να αποτρέπει τον έλεγχο, 
από ηθικής σκοπιάς, των εφαρμοζόμενων τεχνικοεπιστημονικών μεθόδων και πρακτι-
κών, συνεπειών και επιπτώσεων που μπορούν να έχουν αυτές στον άνθρωπο και στο 
περιβάλλον (Μαρκόπουλος, 2014). Σύμφωνα με τον Bernard, «ότι δεν είναι 
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επιστημονικό δεν είναι ούτε ηθικό και ότι είναι επιστημονικό δεν είναι κατ’ανάγκη 
ηθικό» (Αλαχιώτης, 2011, σ. 72). 

Με δεδομένο ότι το περιβάλλον αποτελεί το χώρο εφαρμογής των ηθικών θεωριών 
αυτής της εργασίας, παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του συγκεκριμένου 
κλάδου. 

Ανθρωποκεντρική και οικοκεντρική περιβαλλοντική ηθική 

Ο Πρωτοπαπαδάκης (2008) περιγράφει την Περιβαλλοντική ηθική ως τον κλάδο εκεί-
νον που προέκυψε από την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της αλματώδους 
εξέλιξης της Βιομηχανικής και στη συνέχεια της Τεχνολογικής επανάστασης, στην αλ-
ληλεπίδραση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Ο Παπαδημητρίου (Γεωργόπου-
λος, 2002) διακρίνει διαφορετικές προσεγγίσεις της Περιβαλλοντικής ηθικής, βασιζό-
μενος σε κάποιους εννοιολογικούς δυϊσμούς. Ο βασικός εννοιολογικός δυϊσμός αφορά 
την ανθρωποκεντρική και οικοκεντρική περιβαλλοντική ηθική  και το ποια από τις δύο 
κατηγορίες ακολουθεί ο καθένας, εξαρτάται από την άποψη που έχει σχετικά με το 
είδος της αξίας που αποδίδει στα μη ανθρώπινα όντα και το περιβάλλον.  

Η στάση λοιπόν του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον εξαρτάται από το είδος των 
αξιών που του αποδίδει. Στην ανθρωποκεντρική θεώρηση το περιβάλλον υπάρχει για 
να ικανοποιεί τις ανάγκες και τα συμφέροντα του ανθρώπου και όλος ο φυσικός κόσμος 
δεν έχει παρά μόνο εργαλειακή αξία, δηλαδή υπάρχει μόνο για να εξυπηρετεί, είτε ά-
μεσα είτε έμμεσα, τα ανθρώπινα συμφέροντα (McShane, 2007). Η άποψη αυτή θεωρή-
θηκε υπεύθυνη για την καταστροφή του περιβάλλοντος – τις επιπτώσεις της οποίας 
βιώνουμε όλοι σήμερα – και την εξαφάνιση χιλιάδων ειδών χλωρίδας και πανίδας. Και 
παρόλο που οι επιπτώσεις της ανθρώπινης επενέργειας στον φυσικό κόσμο είχαν αρχί-
σει να γίνονται αισθητές ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα, χρειάστηκε πολλή προ-
σπάθεια και πολλά βιβλία να γραφτούν, για να αρχίσει να ξυπνά η συνείδηση των α-
πλών ανθρώπων.  

Στον αντίποδα του ανθρωποκεντρισμού βρίσκεται η οικοκεντρική προσέγγιση, οι υπο-
στηρικτές της οποίας θεωρούν πως ο μη ανθρώπινος φυσικός κόσμος έχει κάτι παρα-
πάνω από απλή εργαλειακή αξία (Γεωργόπουλος, 2002). Αν θεωρηθεί πως τα  μη αν-
θρώπινα όντα έχουν ανάγκες που πρέπει να ικανοποιούνται και πως αν αφεθούν να 
αναπτύξουν τις έμφυτες δυνατότητες και ικανότητές τους θα ευδοκιμήσουν, τότε, σύμ-
φωνα με τον οικοκεντρισμό, ο φυσικός κόσμος έχει εγγενή αξία, δηλαδή έχει αξία από 
μόνος του, λόγω των εγγενών ιδιοτήτων του, χωρίς να συνεισφέρει στην αξία κάποιου 
άλλου πράγματος. 

Η ηθική διάσταση του περιβάλλοντος χώρου στο σχολείο 

Ένας μαθητής/τρια, κατά την διάρκεια της δωδεκαετούς σχολικής εκπαίδευσης περνάει 
περίπου 14.000 ώρες στο σχολείο, οι οποίες ανέρχονται στις 20.000, αν λάβει κανείς 
υπόψη του επίσης την προσχολική και  πανεπιστημιακή εκπαίδευση  (Gump, 1978). 
Είναι εκπληκτικά μεγάλο το διάστημα που περνάνε τα παιδιά στο σχολείο και ένα πολύ 
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μικρό ποσοστό αφιερώνεται στην εκμάθηση του προγράμματος σπουδών. Στο μεγαλύ-
τερο μέρος οι νεαρές ψυχές ζουν στο σχολείο, επομένως η ποιότητα αυτής της διαβίω-
σης είναι κεφαλαιώδους σημασίας.  

Καθ΄όλη την διάρκεια της σχολικής ζωής ο μαθητής/τρια αναπτύσσεται μέσα από ένα 
σύνολο ανταλλαγών (transactions) με το σχολικό περιβάλλον, χωρίς να δέχεται παθη-
τικά τα ερεθίσματα (Moore, 1987), ενώ σύμφωνα με τον Olds, «το κίνητρο για την 
αλληλεπίδραση με το περιβάλλον υπάρχει σε όλα τα παιδιά, ως εγγενής ιδιότητα της 
ζωής, αλλά η ποιότητα αυτής της αλληλεπίδρασης εξαρτάται από τις δυνατότητες που 
το περιβάλλον παρέχει» (Weinstein, 1987, σ. 181). Συνεχίζοντας αυτήν την σκέψη θα 
μπορούσαμε να πούμε πως το σχολικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων και των φυ-
σικών του παραμέτρων, μπορεί να διαμορφώσει τον χαρακτήρα και την ηθική ματιά 
των μαθητών/τριών, με την ίδια λογική που τα βιβλία και τα καλά παιδικά παιχνίδια 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητάς των παιδιών. Στον 
βαθμό που η ανάπτυξη της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των παιδιών συνοδεύ-
εται και με την ικανότητα διάκρισης ανάμεσα στο σωστό – λάθος και στο δίκαιο – 
άδικο, ή με άλλα λόγια στην ανάπτυξη ηθικών κανόνων, μπορεί κανείς να πει πως υ-
πάρχει συσχέτιση μεταξύ του σχολικού περιβάλλοντος και της ηθικής ματιάς των μα-
θητών/τριών. Αυτή η συσχέτιση μπορεί να είναι άμεση (μεταξύ περιβάλλοντος και μα-
θητών/τριών) ή και έμμεση, με τη διαμεσολάβηση των εκπαιδευτικών (ηθικά απογοη-
τευμένοι καθηγητές αδυνατούν να μεταλαμπαδεύσουν ηθικές αξίες στους μαθητές).  

Άμεση συσχέτιση (Περιβάλλον – μαθητές/τριες) 

Το σχολικό περιβάλλον (σχολικό κτήριο και περιβάλλων χώρος) στέλνει ισχυρό μή-
νυμα στους μαθητές. Όταν ο χώρος, στον οποίον οι τελευταίοι περνούν ένα μεγάλο 
μέρος της ημέρας τους είναι καλά διατηρημένος και φροντισμένος, τότε και οι ίδιοι 
αισθάνονται σεβασμό για την σχολική κοινότητα και για την εκπαιδευτική αποστολή 
του σχολείου (Blum, 2005). Σύμφωνα με τους Choudhary και Madhuri (2014), η ικα-
νότητα ηθικής κρίσης των εφήβων  μπορεί να βελτιωθεί, όταν μεγαλώνουν σε ένα ευ-
νοϊκό περιβάλλον. Είναι σημαντικό για το σχολείο να τους παρέχει ένα τέτοιο περιβάλ-
λον, όπου μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζουν και πράττουν. 
Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του Charles Young Elementary School, 
στην περιοχή Washington D.C., το οποίο χρονολογείται από το 1931 και μέχρι την 
ανακαίνισή του, που έλαβε χώρα το 1997, ήταν ένα σχολείο απαράδεκτο από άποψη 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού (Berry, 2002). Σήμερα υπάρχει λίστα αναμονής. Μεταξύ 
άλλων, εντύπωση προκαλεί η μέριμνα που δόθηκε για την πρόσβαση στο σχολείο από 
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ). Αυτή η διευκόλυνση της πρόσβασης οδήγησε στο 
να αναπτυχθεί, εκ μέρους των παιδιών, η πεποίθηση ότι τα ΑμΕΑ δεν είναι κάτι δια-
φορετικό και να αποδεχτούν πιο εύκολα έναν κόσμο, όπου ο καθένας είναι μοναδικός.  

Την ίδια λογική, για το πώς δηλ. ο περιβάλλων χώρος του σχολείο επηρεάζει τον τρόπο 
με τον οποίον οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν ηθικά θέματα, υιοθετεί και η Σουηδία. 
Στην διπλωματική τους εργασία οι Αντερά και Μπούγα (2014), επισημαίνουν πως το 
περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία κλίματος ασφάλειας, που ευνοεί 
την κοινωνικοποίηση. Τα σχολικά κτήρια είναι χώροι ευχάριστοι και προσιτοί στους 
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μαθητές, χωρίς να υποδηλώνουν σχέση εξουσίας. Αντίθετα υπάρχουν πολλοί χώροι 
συγκεντρώσεων και συνδιαλλαγών ανάμεσα σε μαθητές, αλλά και μαθητές και καθη-
γητές. Η συνεύρεση αυτή βοηθάει στην εξοικείωση με το διαφορετικό και στην απο-
δοχή της ετερότητας. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η άποψη της Duran-Narucki (2008),   σχετικά με τα επίπεδα 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των σχολικών εγκαταστάσεων και της ικανότητας των μαθη-
τών να σκέφτονται και να δρουν ηθικά. Οι σχολικοί τοίχοι, τα πατώματα οι σχολικές 
τουαλέτες κ.α. δεν αποτελούν απλώς κατασκευές, αλλά είναι ταυτόχρονα και χώροι οι 
οποίοι δημιουργήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πολιτιστικό και κοινωνικό πλαίσιο, το 
οποίο προκαλεί συλλογικές και ατομικές αντιδράσεις. Μια σπασμένη τουαλέτα η οποία 
δεν φτιάχνεται, στέλνει ένα συγκεκριμένο μήνυμα ως προς την επίδειξη ενδιαφέροντος 
και φροντίδας από μέρους των υπευθύνων του σχολείου. Μέσα από την καθημερινή 
αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον του σχολείου, τα άτομα μαθαίνουν για την 
θέση τους στην κοινωνία, τις αξίες τους και την αρμόζουσα ή ακατάλληλη συμπερι-
φορά. 

Έμμεση συσχέτιση (Απογοητευμένοι εκπαιδευτικοί) 

Τα παιδιά και οι έφηβοι εσωτερικεύουν ηθικές αξίες και συμπεριφορές, όταν βλέπουν 
αυτές να υιοθετούνται από άτομα που σέβονται. Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πρότυπα 
για τους μαθητές, είτε το συνειδητοποιούν, είτε όχι. Δεν επιλέγουν αν θα επηρεάσουν 
την ηθική ανάπτυξη των μαθητών τους, αλλά μπορούν να διαλέξουν πώς θα το κάνουν 
(Weissbourd, Bouffard, & Jones, 2013). Προκειμένου  ο δάσκαλος να αποτελέσει θε-
τικό ηθικό πρότυπο, πρέπει να φροντίζει για την συνεχή ανάπτυξη των δικών του ηθι-
κών ικανοτήτων. Ως ένα βαθμό λοιπόν, η ανάπτυξη της ηθικής κρίσης των μαθητών 
αποτελεί αντανάκλαση της ηθικής ωριμότητας των καθηγητών.  

Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που συσχετίζουν το φυσικό σχολικό πε-
ριβάλλον με την καλλιέργεια ηθικών ικανοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Πα-
ρακάτω αναφέρονται κάποιες από αυτές.  

Για πολλούς εκπαιδευτικούς, η ακαταλληλότητα των κτηρίων και το χαμηλό επίπεδο 
των συνθηκών εργασίας (φυσικό περιβάλλον, σχολικός εξοπλισμός) αντανακλούν την 
αντίληψη της κοινωνίας για τη σπουδαιότητα ή μη της εργασίας τους. Θεωρούν πως 
δεν εκτιμάται η δουλειά τους και εισπράττουν απαξίωση, γεγονός που τους οδηγεί σε 
ηθική παραίτηση (Holms, Lindsay, Connaughton, & Willis, 1998). Η ποιότητα του φυ-
σικού χώρου επιδρά στο ηθικό των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια στη θέλησή τους 
να αναπτύξουν την ηθική κρίση των μαθητών/τριών τους (Buckley, Schneider, & 
Shang, 2004), ενώ οι κακές φυσικές συνθήκες που επικρατούν στις αίθουσες διδασκα-
λίας επιδρούν  στην ικανότητα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, γεγονός που επηρεάζει 
την αποδοτικότητά τους. Το τελευταίο λειτουργεί ανασταλτικά στο ηθικό τους, ως εκ 
τούτου αισθάνονται αποτυχημένοι και χωρίς διάθεση να διδάξουν ηθικές αξίες στους 
μαθητές τους (Earthman & Lemasters, 2009). 
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Υπάρχει ηθική στη σχολική αρχιτεκτονική; 

Έρευνες στις κοινωνικές επιστήμες έχουν δείξει ότι η αρχιτεκτονική των κτηρίων υ-
περβαίνει την υλική τους διάσταση και  αποτελεί αντανάκλαση της ηθικής της κοινω-
νίας, επειδή βασικά χαρακτηριστικά του κτισμένου χώρου εκφράζουν κυρίαρχες αξίες 
και πρότυπα της κοινωνίας αυτής (Γερμανός, 2010). Μια ματιά λοιπόν στα σχολικά 
κτήρια των διαφόρων χωρών θα μπορούσε να μας δώσει κάποιες πληροφορίες για το 
ηθικό επίπεδο αυτών των κοινωνιών. Βέβαια, στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως, 
ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών μιας κοινωνίας δεν είναι μονοσήμαντο μέγεθος 
και ούτε μπορεί να υπολογιστεί από την μελέτη κάποιων παραμέτρων. Άλλες προτε-
ραιότητες θέτουν χώρες που μαστίζονται από οικονομική κρίση ή πολέμους και άλλες 
προτεραιότητες υπάρχουν ψηλά στην ατζέντα χωρών που ευημερούν. Παρ΄όλα αυτά 
και με δεδομένο ότι ο άνθρωπος επεμβαίνει πάντα στο φυσικό περιβάλλον τροποποιώ-
ντας το, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του και επειδή οι ανάγκες αυτές είναι 
χωροχρονικά προσδιορισμένες, η σχολική αρχιτεκτονική δεν ξεφεύγει από τον κανόνα. 
Αποτελεί, ως ένα βαθμό, την ηθική μεζούρα της κοινωνίας και κολυμπάει μέσα στην 
υποκειμενικότητα, γιατί οι άνθρωποι που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα σχολικά κτήρια 
δεν είναι ανεπηρέαστοι από το κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουρ-
γούν. 

Η σχολική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα… 

Τα σχολικά κτήρια με την σημερινή τους μορφή δεν έχουν σχέση  με την παιδική ηλικία. 
Τόσο ο σχεδιασμός τους όσο και οι εντυπώσεις ή οι συνειρμοί που προκαλούν δεν αντι-
στοιχούν στην παιδική ηλικία.  Είναι ενδεικτική η ομοιομορφία των σχολικών κτιρίων, 
ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών. Δεν συσχετίζεται ο χώρος με το περιεχόμενο 
της εκπαίδευσης και  η υπάρχουσα διαρρύθμιση του χώρου των τάξεων δεν ευνοεί τη 
συλλογικότητα, δεν ευνοεί δηλαδή το να δουλέψουν τα παιδιά και να μάθουν σε ομάδες.  
(Γερμανός, 2017) 

Τα παραπάνω συμφωνούν και με τα αποτελέσματα μελέτης (Μυλωνά, 2012), σύμφωνα 
με την οποία η οργάνωση του σχολικού χώρου ευνοεί τον δασκαλοκεντρικό τρόπο δι-
δασκαλίας, οδηγεί σε χαμηλό βαθμό εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης και δεν βοηθάει 
την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Αν λοιπόν στα ελληνικά σχολεία δεν ευνοείται η ομαδικότητα, τότε πώς οι σημερινοί 
μαθητές και αυριανοί πολίτες θα αναπτύξουν αίσθημα συναδελφικότητας και αλληλεγ-
γύης;  

Λέγεται πως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας αντικατοπτρίζονται στον 
τρόπο με τον οποίον η κοινωνία αυτή αντιμετωπίζει τα ΑμΕΑ. Σύμφωνα με έρευνα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  (Γκιζελή, Μακρίδης, Τσάλμα, Ιατρού, & Αγγελάκης, 
2007), αν η ευαισθητοποίηση της σύγχρονης εκπαίδευσης σε ζητήματα που αφορούν 
στον σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας, αλλά και της ιδιαιρετότητας των μα-
θητών και εκπαιδευτικών μετριέται με τις διευκολύνσεις που παρέχουν τα σχολικά κτή-
ρια σε άτομα με αναπηρία, τότε η ελληνική εκπαίδευση υστερεί οικτρά.  Πρόκειται για 
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μια αδιάφορη ή/και αντικοινωνική συμπεριφορά απέναντι στα άτομα με αναπηρία, που 
προσπαθεί να καμουφλαριστεί κάτω από τη δικαιολογία της ανεπάρκειας στην υλικο-
τεχνική υποδομή. 

….και αλλού 

Στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν γίνει πολλές προσπάθειες επαναπροσδιορισμού των χω-
ρικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης στο σχολείο του αύριο, το οποίο πασχίζει να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας ανοικτής, πολυπολιτισμι-
κής, χωρίς φραγμούς και στην οποία η αρχιτεκτονική των νέων σχολείων αντικατο-
πτρίζει την πολιτική της αποκέντρωσης, τον πολιτισμό της και τον τρόπο ζωής των 
κοινοτήτων που την απαρτίζουν. Πρωτίστως όμως αντικατοπτρίζει (ή προσπαθεί του-
λάχιστον) την κριτική ωριμότητα των ατόμων, των ομάδων και των θεσμών της, τις 
παιδαγωγικές τους αξίες, την βούληση και την ηθική στάση που υιοθετούν (Ξανθόπου-
λος, 2007). Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται πως στα σύγχρονα Φινλανδικά σχολεία έχουν 
καθαιρεθεί οι πραγματικοί και οι μεταφορικοί φραγμοί και πολλά από αυτά βρίσκονται 
ελεύθερα χωροθετημένα, γεγονός που τα επιτρέπει να αποτελούν ανοικτό και αναπό-
σπαστο τμήμα μιας πολυλειτουργικής κοινότητας, στην οποία δεν υπάρχουν αποκλει-
στικά προνόμια αλλά ούτε και διακριτά όρια 

Στις Η.Π.Α. η επιτυχία του θεσμού των «Μικρών Σχολείων» βασίστηκε στο γεγονός 
πως αυτά παρουσιάζουν ένα εξανθρωπισμένο πρόσωπο, μπορούν να ανταποκριθούν 
στο ρόλο των πυρήνων πολιτισμού και παραμένουν ανοικτά στην ευρύτερη κοινότητα, 
συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των ηθικών δεσμών ανάμεσα στα μέλη της κοινό-
τητας (Ξανθόπουλος, 2007). 

Συμπεράσματα 

Τα σχολικά κτήρια δεν είναι ανεπηρέαστα από τις κοινωνικές, πολιτιστικές και οικο-
νομικές συνθήκες που επικρατούν στο παγκόσμιο στερέωμα, αλλά αντανακλούν την 
ηθική ματιά της κοινωνίας μέσα στην οποία δημιουργούνται, καθώς επίσης και αυτήν 
των κατασκευαστών τους. Μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες και να μεσολαβή-
σουν στην ανάπτυξη σχέσεων, που θα βελτιώσουν την ικανότητα μάθησης των μαθη-
τών/τριών και την ικανότητα ηθικής κρίσης (Blackmore, Bateman, O'Mara, & 
Loughlin).  

Ο σχολικός χώρος επηρεάζει την ηθική στάση των μαθητών και μέσω της στάσης των 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποτελώντας πρότυπα για πολλούς μαθητές, συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση αξιών και κανόνων. Οι εκπαιδευτικοί επηρεάζονται από την ποιότητα του 
χώρου μέσα στον οποίον καλούνται να διδάξουν και αυτό μεταφέρεται στην συμπερι-
φορά τους, με αποτέλεσμα ηθικά κουρασμένοι και απογοητευμένοι εκπαιδευτικοί να 
περνάνε αντίστοιχα μηνύματα στους μαθητές τους, επηρεάζοντας έμμεσα και τη δική 
τους ηθική συμπεριφορά. 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Γκιζελή και συν. (2007), στην Ελλάδα, όσες μελέτες και 
αν αποδεικνύουν την σημασία του σχολικού χώρου δεν θα οδηγηθούμε σε 
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αποτελέσματα αν δεν αλλάξουν οι βάσεις πάνω στις οποίες εδράζεται η ποιότητα του 
χώρου αυτού, δηλ. τα κανονιστικά κείμενα, το εποπτεύον προσωπικό ή με άλλα λόγια 
αυτό που ονομάζεται «διαδικασίες παραγωγής σχολικού περιβάλλοντος» και δεν γίνει 
συνείδηση πως ο σχολικός κτηριακός εξοπλισμός δεν είναι μόνο θέμα ελλείψεων που 
η πολιτεία καλείται να καλύψει, αλλά άπτεται των ζητημάτων εκείνων που αποτελούν 
την πεμπτουσία του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Τα σχολικά κτήρια με τον περιβάλλοντα χώρο, αντανακλούν την εκάστοτε ηθική της 
κοινωνίας, περνώντας έτσι το μήνυμα του τι περιμένει η κοινωνία από τους μαθη-
τές/τριες. Αν θέλουμε λοιπόν πολίτες που θα έχουν υψηλά ηθικά στάνταρντς, πρέπει 
τότε να τους παρέχουμε τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες, προκειμένου να 
αναπτυχθούν. Και μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον που δείχνει ότι τους σέβεται, θα 
το σεβαστούν και αυτοί αργότερα.  
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Παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου υποψηφίων δασκάλων στις πράξεις με κλά-
σματα 

Κυριακορεΐζη Αικατερίνη, Δεσλή Δέσποινα 
kyriakor@hotmail.com; ddesli@eled.auth.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει βασικό σκοπό τη μελέτη των παιδαγωγικών γνώσεων περιε-
χομένου υποψήφιων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συνολικά 52 προ-
πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο το οποίο εξέταζε 
τις παιδαγωγικές τους γνώσεις στις πράξεις με κλάσματα. Διαπιστώθηκε η πρόθεση 
των προπτυχιακών φοιτητών να εξηγήσουν τις κλασματικές πράξεις στους μαθητές ή 
να άρουν τις παρανοήσεις τους εστιάζοντας στη σωστή εκτέλεση των αλγορίθμων των 
κλασματικών πράξεων. Αντίθετα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναφέρονταν στη χρήση 
διδακτικού υλικού (π.χ., μοντέλα, χειραπτικά υλικά) με σκοπό την ανάπτυξη της εν-
νοιολογικής κατανόησης των κλασματικών πράξεων από τους μαθητές, αλλά και την 
άρση των παρανοήσεών τους. Για την εξήγηση των προβλημάτων με κλάσματα οι πε-
ρισσότεροι συμμετέχοντες πρότειναν τη χρήση διδακτικών στρατηγικών  για την κα-
τανόηση των προβλημάτων από τους μαθητές. Η σημασία των παιδαγωγικών γνώσεων 
περιεχομένου των υποψήφιων εκπαιδευτικών αναδεικνύεται καθώς και η βελτίωσή 
τους με το επίπεδο σπουδών τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: παιδαγωγικές γνώσεις, υποψήφιοι δάσκαλοι, κλάσματα 

Εισαγωγή 

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη διαδικασία της μάθησης είναι ο εκ-
παιδευτικός, ο ρόλος του οποίου είναι μείζονος σημασίας στη διαδικασία της μάθησης 
αλλά και τη συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών στα μαθηματικά. Για να ανταπο-
κριθεί σ’ αυτό το ρόλο του o εκάστοτε εκπαιδευτικός χρειάζεται να διαθέτει γνώση του 
μαθηματικού αντικειμένου που πρόκειται να διδάξει και παιδαγωγική γνώση περιεχο-
μένου. Η γνώση περιεχομένου, δηλαδή, η σαφής κατανόηση του μαθηματικού περιε-
χομένου διακρίνεται σε: α) εννοιολογική γνώση (κατανόηση και ερμηνεία των εννοιών 
και των σχέσεων μεταξύ των εννοιών)  και β) διαδικαστική γνώση (εκτέλεση μίας σει-
ράς βημάτων και ενεργειών για την επίλυση προβλημάτων, χωρίς απαραίτητα την κα-
τανόηση νοημάτων) (Hiebert & Lefevre, 1986). Η παιδαγωγική γνώση περιεχομένου 
επικεντρώνεται στη διασύνδεση του ‘περιεχομένου’ με την ‘παιδαγωγική’ και τους 
‘μαθητές’ και αφορά στην ικανότητα του εκπαιδευτικού να μετασχηματίζει και να πα-
ρουσιάζει το μαθηματικό περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι διδάξιμο και κα-
τανοητό στους μαθητές (Shulman, 1987. Ball, 2008). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει 
γνώση τόσο των τυπικών παρανοήσεων των μαθητών όσο και των τρόπων για βοήθεια 
προς αυτούς προκειμένου να αναδιοργανώσουν και να κατανοήσουν στοιχεία της συ-
γκεκριμένης κάθε φορά μαθηματικής έννοιας. 

Στην προσπάθειά τους να μελετήσουν πτυχές της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου, 
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συχνά οι ερευνητές μελετούν τις πρακτικές των εκπαιδευτικών κατά την επικοινωνία 
τους με τους μαθητές στα πλαίσια διδασκαλίας συγκεκριμένων μαθηματικών εννοιών 
σε σχολική τάξη (για λεπτομερή περιγραφή σχετικών ερευνών, βλ. Ryve, 2011). Ανα-
φορικά με τα κλάσματα και τις πράξεις με αυτά, παρόλο που είναι αρκετές οι έρευνες 
για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών, το ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια ε-
πικεντρώνεται στις παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου των υποψηφίων και των εν ε-
νεργεία εκπαιδευτικών. Οι Şahin, Gökkurt και Soylu (2016), για παράδειγμα, εξετάζο-
ντας την ικανότητα υποψήφιων εκπαιδευτικών στην Τουρκία να αναγνωρίσουν τα 
λάθη των μαθητών τους στα κλάσματα, βρήκαν ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί στην 
πλειοψηφία τους αναγνώριζαν τα λάθη των μαθητών τους, αλλά δεν μπορούσαν να τα 
εξηγήσουν σωστά. Συνήθιζαν μάλιστα να προτείνουν ως τρόπο περιορισμού αυτών των 
λαθών την απομνημόνευση κανόνων από τους μαθητές, γεγονός που, σύμφωνα με τους 
ερευνητές, καταδεικνύει αφενός τις μη επαρκείς παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου 
στα κλάσματα και αφετέρου τις  αρνητικές επιπτώσεις που πρόκειται αυτές να έχουν 
στη μάθηση των μαθητών.  

Οι Dreher και  Kuntze (2015) μελετώντας τις παιδαγωγικές γνώσεις υποψήφιων και εν 
ενεργεία Γερμανών μαθηματικών διαπίστωσαν την αδυναμία και των δύο ομάδων εκ-
παιδευτικών να αντιληφθούν πλήρως το ρόλο-κλειδί των πολλαπλών αναπαραστάσεων 
για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι εν ενεργεία εκ-
παιδευτικοί προτείνουν πιο χρήσιμες αναπαραστάσεις για τη διδασκαλία των κλασμά-
των και τονίζουν περισσότερο τη σημασία της εναλλαγής αναπαραστάσεων για την 
ενίσχυση της κατανόησης των μαθητών τους. 

Τη βελτίωση των παιδαγωγικών γνώσεων κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών 
σπουδών επεσήμαναν οι Kοnig (2013) και Lim-Teo, Chua, Cheang και Yeo (2007) σε 
έρευνές τους με υποψήφιους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Γερ-
μανία και Σιγκαπούρη, αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, όσο πιο προχωρημένο ήταν το 
έτος σπουδών των μελλοντικών δασκάλων τόσο πιο βελτιωμένες και προηγμένες ήταν 
οι γενικές παιδαγωγικές γνώσεις τους (λ.χ. χρήση γενικευμένων στρατηγικών). Με πα-
ρόμοιο τρόπο λειτουργεί η επιμόρφωση στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Ο  Hurrell 
(2013), για παράδειγμα, βρήκε ότι η επιμόρφωση δεν ενίσχυσε μόνο τις μαθηματικές 
γνώσεις των εκπαιδευτικών για τα κλάσματα αλλά λειτούργησε ενισχυτικά στις παιδα-
γωγικές γνώσεις και τις διδακτικές πρακτικές τους για τα κλάσματα καθώς και στις 
στάσεις τους για τη διδασκαλία. 

Η σπουδαιότητα της παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου των εκπαιδευτικών αναδει-
κνύεται μεγάλη. Με δεδομένο ότι συνδυάζει την τροποποίηση της μαθηματικής γνώ-
σης και τη συμβολή της παιδαγωγικής με σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης των 
μαθητών, αποτελεί σημαντικό παράγοντα της ποιότητας της προσφερόμενης διδασκα-
λίας αλλά και της προόδου των μαθητών (Baumert & Kunter, 2013). Η παρούσα εργα-
σία, η οποία αποτελεί τμήμα ευρύτερης έρευνας, σκοπεύει να μελετήσει τις παιδαγω-
γικές γνώσεις περιεχομένου των υποψήφιων δασκάλων στις πράξεις με κλάσματα και 
να εξετάσει αν αυτές διαφοροποιούνται από το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών. 
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Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. και πήραν μέρος 
συνολικά 52 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί: 41 προπτυχιακοί (78,8%) και 11 μεταπτυχιακοί 
(21,2%) φοιτητές του τμήματος. Το σύνολο των προπτυχιακών φοιτητών φοιτούσε στο 
3ο έτος σπουδών, ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προέρχονταν σχεδόν ισάριθμα από τα 
δύο έτη σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Επιστήμες της Αγωγής. 

Σχεδιασμός. Για τις ανάγκες της έρευνας σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο βασί-
στηκε και επέκτεινε τα εργαλεία έρευνας των Li και Huang (2008), Newton (2008) και 
Lim-Teo et al. (2007). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τρία έργα και είχε στόχο να 
εξετάσει τις παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομένου των συμμετεχόντων στις κλασματικές 
πράξεις. Στο Έργο 1 (Σωστές Ασκήσεις) που περιελάμβανε τέσσερις ασκήσεις με κλα-
σματικές πράξεις λυμένες ορθά, οι συμμετέχοντες έπρεπε να περιγράψουν πώς θα εξη-
γούσαν τη λύση στους μαθητές. Το Έργο 2 (Λανθασμένες Ασκήσεις) παρουσίαζε τέσ-
σερις ασκήσεις με κλασματικές πράξεις λυμένες λανθασμένα και ζητούσε από τους 
συμμετέχοντες να περιγράψουν τι θα έκαναν προκειμένου να άρουν τις παρανοήσεις 
των μαθητών. Το Έργο 3 (Προβλήματα Πλοκής) περιείχε τέσσερα προβλήματα πλοκής 
με κλασματικές πράξεις και οι συμμετέχοντες καλούνταν να εξηγήσουν πώς θα τα πα-
ρουσιάσουν στους μαθητές τους. Κάθε έργο περιελάμβανε τις τέσσερις αριθμητικές 
πράξεις με γνήσια κλάσματα και με μεικτούς αριθμούς. 

Η σειρά παρουσίασης των έργων στο ερωτηματολόγιο εναλλασσόταν συστηματικά για 
να αποφευχθεί η περίπτωση η σειρά παρουσίασης να επηρεάσει τις απαντήσεις των 
συμμετεχόντων. Tέλος, ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s alpha εκτιμήθηκε στο 0,825. 

Διαδικασία. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ανώνυμα και εθελοντικά στην 
έρευνα έχοντας στη διάθεσή τους περίπου 20 λεπτά. Το ποσοστό των συμπληρωμένων 
ερωτηματολογίων έφτασε περίπου το 70%. 

Αποτελέσματα 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων αναλύθηκαν και βαθμολογήθηκαν ως προς την έμ-
φαση στην απόκτηση διαδικαστικής γνώσης (π.χ., διδασκαλία τεχνικών) ή εννοιολογι-
κής γνώσης (π.χ. κατανόηση μέσω γνωστικής σύγκρουσης, κατανόηση μέσα από τη 
χρήση μοντέλων, χρήση χειραπτικού υλικού). Κάθε απάντηση που τόνιζε την από-
κτηση διαδικαστικών γνώσεων βαθμολογούνταν με 0 μονάδες, ενώ κάθε απάντηση που 
τόνιζε την απόκτηση εννοιολογικών γνώσεων βαθμολογούνταν με 1 μονάδα. Έτσι, η 
μέγιστη δυνατή βαθμολογία και για τα τρία έργα ήταν 12 μονάδες και μια συνολική 
βαθμολογία πιο κοντά στο 12 δηλώνει έμφαση στην απόκτηση εννοιολογικής γνώσης, 
ενώ μια συνολική βαθμολογία πιο κοντά στο 0 δηλώνει έμφαση στην απόκτηση διαδι-
καστικής γνώσης. Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί παρουσιάζει ενδεικτικές απαντήσεις 
των συμμετεχόντων. 
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Έργο 1 

Πώς θα εξηγούσατε στους 
μαθητές σας τις παρακάτω 
κλασματικές πράξεις;  

 

Αν σας βοηθά, δώστε ένα 
παράδειγμα που θα χρησι-
μοποιούσατε. 

 

Απάντηση διαδικαστικού τύπου: "Θα έλεγα ότι για να 
κάνουμε πρόσθεση μεταξύ κλασμάτων, πρέπει αυτά να 
είναι ομώνυμα. Αφού μετατρέψουμε το μικτό κλάσμα σε 
απλό, τα κάνουμε ομώνυμα με καπελάκια και προσθέ-
τουμε τους αριθμητές." 

Απάντηση εννοιολογικού τύπου: "Θα χρησιμοποιούσα 
χάρτινα μοντέλα από σοκολάτες. Ύστερα τα παιδιά θα α-
ναπαραστήσουν το κάθε κλάσμα με σοκολάτες (χωρίζο-
ντας τες στα αντίστοιχα μέρη). Επειδή δεν μπορούμε να 
βγάλουμε άθροισμα, αναδεικνύεται η ανάγκη ύπαρξης 
κοινής μονάδας μέτρησης. Τα παιδιά θα συνειδητοποιή-
σουν ότι βολεύει να μετρήσουμε τις σοκολάτες σε δωδέ-
κατα. Έπειτα συζητούμε ότι το 12 είναι το Ε.Κ.Π. του 3 
και του 4." 

Έργο 2 

Στις πράξεις με τα κλά-
σματα, οι μαθητές πολύ συ-
χνά παρουσιάζουν παρα-
νοήσεις σαν τις παρακάτω.  

         

Πώς θα τους βοηθούσατε 
να τις ξεπεράσουν;  

Απάντηση διαδικαστικού τύπου: "Θα έλεγα ότι, όταν έ-
χουμε ετερώνυμα κλάσματα και θέλουμε να τα προσθέ-
σουμε, πρέπει να τα κάνουμε πρώτα ομώνυμα. Αφού τα 
κάνουμε ομώνυμα με τη γνωστή διαδικασία (Ε.Κ.Π., κα-
πελάκια κλπ.) κρατάμε τον κοινό παρονομαστή και προ-
σθέτουμε μόνο τους αριθμητές". 

Απάντηση εννοιολογικού τύπου: "Αρχικά θα έθετα τον 
προβληματισμό, πώς γίνεται από ένα μέρος μικρότερο 
της μονάδας, να αφαιρούμε ένα μέρος επίσης μικρότερο 
της μονάδας και να προκύπτει η μονάδα. Στη συνέχεια, 
θα αξιοποιούσα κάποιες οπτικές αναπαραστάσεις της 
πράξης (π.χ. κομμάτια τούρτας, σοκολάτας)… Με αυτό 
τον τρόπο τα παιδιά θα κατανοούσαν ότι τα τέταρτα δια-
φέρουν από τα τρίτα". 

Έργο 3 

Η Έφη έχει μία κανάτα με 
1 ¾ λίτρα γάλα. Η αδερφή 
της έχει  μία κανάτα με ½ 
λίτρα γάλα. Πόσα λίτρα 
γάλα έχουν και οι δύο; 
Πώς θα εξηγούσατε στους 
μαθητές σας αυτό το πρό-
βλημα; 

 

Απάντηση διαδικαστικού τύπου: "Θα έλεγα στα παιδιά 
ότι πρέπει να κάνουμε πρόσθεση των κλασμάτων. Για να 
γίνει η πρόσθεση, πρέπει να κάνουμε τον πρώτο αριθμό 
κλάσμα, να κάνουμε τα κλάσματα ομώνυμα και έπειτα να 
τα προσθέσουμε." 

Απάντηση εννοιολογικού τύπου: "Θα έφερνα δύο κανά-
τες με τις αναγραφόμενες ποσότητες και θα τοποθετούσα 
σε μία μεγαλύτερη κανάτα το περιεχόμενο και των δύο. 
Θα βοηθούσε να υπάρχει μέτρηση ml στις κανάτες. Η 
χρήση των πραγματικών αντικειμένων και η προσθήκη 
ίσως κάποιου κινήτρου για τον υπολογισμό (π.χ., θα φτά-
σει το γάλα και των δύο για να φτιάξουν κακάο για 
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κάποιο αριθμό παιδιών;), θα ενίσχυε τη ρεαλιστική φύση 
και τη χρησιμότητα των Μαθηματικών και θα προκα-
λούσε το ενδιαφέρον των παιδιών". 

Πίνακας 1: Παραδείγματα απαντήσεων εννοιολογικού και διαδικαστικού τύπου 

Από τη συνολική εξέταση των απαντήσεων των συμμετεχόντων προέκυψε ότι οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές έδωσαν πολύ περισσότερες εννοιολογικού τύπου απαντήσεις στο 
σύνολο των έργων του ερωτηματολογίου (μέσος όρος: 9,72, τυπική απόκλιση: 1,73) σε 
σχέση με τους προπτυχιακούς φοιτητές (μέσος όρος: 7,03, τυπική απόκλιση: 4,84), ό-
μως αυτές οι διαφορές οριακά δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (t=-1,794, df=40, 
p=.080). Το φύλο των συμμετεχόντων και η σειρά παρουσίασης των έργων δεν επηρέ-
ασαν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων (t=.050, df=133, p=.961 και t=-.081, df=133, 
p=.936, αντίστοιχα).  

Η ανάλυση των απαντήσεων σε κάθε έργο ξεχωριστά έδειξε στατιστικά σημαντικές 
διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες συμμετεχόντων στα έργα που αφορούσαν: την άρση 
των παρανοήσεων των μαθητών και την εξήγηση προβλημάτων με κλάσματα (t=-
3,354, df=50, p<.01 και t=-2,091, df=40, p<.05, αντίστοιχα). Αναλυτικότερα, οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές έδωσαν περισσότερες εννοιολογικού τύπου απαντήσεις, ενώ μικρός 
ήταν ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών που έδωσε μια εξήγηση τέτοιου τύπου 
(Σχήμα 1).  

Σχήμα 1: Μέσοι όροι (mx=4) σωστών απαντήσεων των συμμετεχόντων στα έργα παιδα-
γωγική γνώσης περιεχομένου ως προς το επίπεδο φοίτησης 

Οι απαντήσεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών υπήρξαν παρόμοιες 
στις πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και της διαίρεσης κλασμάτων. Αντίθετα, 
στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έδωσαν στατιστικά ση-
μαντικά περισσότερες εννοιολογικού τύπου απαντήσεις σε σχέση με τους προπτυχια-
κούς φοιτητές (t=-3,071, df=41, p<.05) (βλ. Πίνακα 2). Για παράδειγμα, για την εξή-
γηση της πράξης ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ανέφερε: 

«Η πράξη περιγράφει τα… ¾ των 2/3. Για την εξήγησή της σχεδιάζουμε 
ένα ορθογώνιο τμήμα το οποίο χωρίζουμε σε 3 μέρη, γραμμοσκιάζουμε τα 2 από αυτά 
και στη συνέχεια τα 2 αυτά μέρη τα χωρίζουμε στα 4 και παίρνουμε τα 3. Βλέπουμε ότι 
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το τελικό γραμμοσκιασμένο μέρος είναι ίσο με το ½ του αρχικού ορθογωνίου».  

  

Πίνακας 2: Μέσοι όροι (τυπικές αποκλίσεις) παιδαγωγικής γνώσης περιεχομένου για 
κάθε κλασματική πράξη ως προς το επίπεδο φοίτησης 

Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις 
ερωτήσεις που αφορούσαν επεξήγηση κλασματικής πράξης ή άρση παρανόησης με 
γνήσια κλάσματα συγκριτικά με τις αντίστοιχες ερωτήσεις με μεικτούς αριθμούς 
(t=3,259, df=51, p<.01). Πιο αναλυτικά, οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί έδωσαν περισ-
σότερες εννοιολογικές απαντήσεις στις ερωτήσεις με γνήσια κλάσματα σε σχέση με τις 
ερωτήσεις με μεικτούς αριθμούς. Ωστόσο, όταν η ίδια ανάλυση πραγματοποιήθηκε ξε-
χωριστά για τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η διαφορά αυτή 
δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική για τους προπτυχιακούς φοιτητές (t=1,537, df=40, 
p=.132). Αντίθετα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έδωσαν περισσότερες εννοιολογικού τύ-
που απαντήσεις στις ερωτήσεις που αφορούσαν  γνήσια κλάσματα σε σχέση με τις ε-
ρωτήσεις που αφορούσαν μεικτούς αριθμούς (t=4,667, df=10, p<.01). Γενικά, διαπι-
στώθηκε πως αρκετοί ήταν οι συμμετέχοντες που ανέφεραν ότι δεν θυμούνταν τη με-
τατροπή των μεικτών αριθμών σε καταχρηστικά κλάσματα και δεν μπορούσαν να τα 
εξηγήσουν στους μαθητές τους. 

Συζήτηση 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετήθηκαν οι παιδαγωγικές γνώσεις περιεχομέ-
νου των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών παιδαγωγικού τμήματος στις πρά-
ξεις με κλάσματα. Με βάση τα αποτελέσματα, οι πιο πολλοί προπτυχιακοί φοιτητές 
εμβάθυναν στη σωστή εκτέλεση των αλγορίθμων των κλασματικών πράξεων προκει-
μένου να εξηγήσουν τις κλασματικές πράξεις στους μαθητές ή να άρουν τις παρανοή-
σεις τους, γεγονός που αποδεικνύει ότι θεωρούν ότι η εξήγηση του κανόνα εξασφαλίζει 
την κατανόηση των μαθητών. Το εύρημα αυτό μπορεί να παραλληλιστεί με την έρευνα 
της Son (2013), η οποία επισημαίνει ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αποδίδουν τα 
λάθη των μαθητών τους σε διαδικαστικές αδυναμίες, ενώ στην πραγματικότητα αυτά 
οφείλονται σε εννοιολογικές αδυναμίες. Στον αντίποδα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εμ-
βάθυναν στην εννοιολογική κατανόηση (χρήση μοντέλων, χειραπτικών υλικών, εικο-
νικών αναπαραστάσεων), γεγονός που δείχνει ότι αντιλαμβάνονται τη σημασία της εν-
νοιολογικής κατανόησης πέρα από τη σωστή εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών. Το 
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συγκεκριμένο εύρημα δείχνει τάση αποδέσμευσης των εκπαιδευτικών από την εφαρ-
μογή και εκτέλεση τυποποιημένων βημάτων καθώς βελτιώνεται το επίπεδο των σπου-
δών τους.  

Αποτιμώντας τις απαντήσεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών ανά κλασματική πράξη, 
διαπιστώθηκε ότι δυσκολεύονται περισσότερο στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων, κα-
θώς έδωσαν λιγότερες εννοιολογικού τύπου απαντήσεις για την εξήγησή του. Αυτό 
συμβαίνει κυρίως με τους προπτυχιακούς φοιτητές και ίσως οφείλεται στη δυσκολία 
τους να εξηγήσουν το πρόβλημα του πολλαπλασιασμού κλασμάτων. Δυσκολία διαπι-
στώθηκε και στην πράξη της διαίρεσης. Ειδικότερα, μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων 
δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει το λόγο της αντιστροφής του δεύτερου κλάσματος, γε-
γονός που επηρέασε καθοριστικά τις απαντήσεις τους οι οποίες ήταν στην πλειονότητά 
τους διαδικαστικού τύπου. Για παρόμοιο λόγο ενδεχομένως δεν παρουσιάζουν εννοιο-
λογικού τύπου εξηγήσεις με τους μεικτούς αριθμούς. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθούν δύο επιπλέον ευρήματα. Πρώτον, η συντριπτική πλειο-
ψηφία των συμμετεχόντων που έδωσαν απαντήσεις εννοιολογικού τύπου δεν επεξήγη-
σαν τις απαντήσεις τους (λ.χ., δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιούσαν ένα μοντέλο χωρίς 
όμως να διευκρινίζουν πώς ακριβώς θα χρησιμοποιούσαν το συγκεκριμένο μοντέλο 
ώστε να διασφαλίσουν την αύξηση της εννοιολογικής κατανόησης των παιδιών). Δεύ-
τερον, τα μοντέλα που προτάθηκαν από τους συμμετέχοντες αφορούσαν κατά βάση 
οπτικές αναπαραστάσεις (λ.χ. πίτσες, σοκολάτες). Το γεγονός ότι αυτές οι αναπαρα-
στάσεις δεν εναλλάσσονται με άλλες αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της ποικιλίας 
των αναπαραστάσεων των μελλοντικών εκπαιδευτικών (Unlu & Ertekin, 2012). Η έ-
ρευνα επεκτείνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς –δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων- 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να διαπιστωθούν οι παιδαγωγικές τους γνώ-
σεις στη μαθηματική περιοχή των κλασμάτων και να συγκριθούν με τις αντίστοιχες 
γνώσεις των υποψήφιων δασκάλων. 
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Περίληψη  

Η εργασία αυτή διαπραγματεύεται τη σύνθετη και πολυδιάστατη φύση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας, η οποία επηρεάζει όλους μας, μικρούς και μεγάλους, σε κάθε επίπεδο 
και σε κάθε τομέα ζωής. Βάσει της βιβλιογραφικής έρευνας αναδεικνύεται ότι η 
ανθεκτικότητα είναι μια δυναμική και αναπτυξιακή διαδικασία, όπου, τα ατομικά 
χαρακτηριστικά και τα προσωπικά αποθέματα λειτουργούν προστατευτικά, 
αλληλεπιδρούν με συγκεκριμένους θετικούς εξωγενείς παράγοντες (π.χ. ασφαλείς 
σχέσεις, καλό σχολικό πλαίσιο) και προωθούν την ψυχική ανθεκτικότητα του ατόμου. 
Στο παρόν άρθρο θα μελετηθεί η σύνδεση της ψυχικής ανθεκτικότητας των 
εκπαιδευτικών με το έργο του σχολείου με βάση αναφοράς το σχολικό πλαίσιο. Η 
σύντομη παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου της Θετικής ψυχολογίας και της 
ανθεκτικότητας θα αναδείξει τη σημαντικότητα της ψυχικής ανθεκτικότητας του 
εκπαιδευτικού, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με μεγάλες κι έντονες αλλαγές στο χώρο 
του σχολείου κι είναι εκείνος που καλείται να ενδυναμώσει τους μαθητές. Τα ευρήματα 
της μελέτης παρέχουν χρήσιμές πληροφορίες για την εκπαίδευση και τη σχολικό 
περιβάλλον. 

Λέξεις-Κλειδιά : Ψυχική ανθεκτικότητα, Θετική ψυχολογία, εκπαιδευτικός, σχολικό 
περιβάλλον, εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Η ψυχική ανθεκτικότητα (μια νέα σχετικά έννοια στην επιστήμη της ψυχολογίας) 
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται θετικά και να διατηρεί την 
ψυχική του υγεία και την ψυχολογική του επάρκεια σε αλλαγές, δύσκολες συνθήκες 
και προκλήσεις της ζωής ((Masten, 2007; Masten & Coatsworth, 1998;Wright & 
Masten, 2005; Luthar, Cicchetti & Becker, 2000). Αποτελεί μια δυναμική διαδικασία 
στην οποία κάποιες εσωτερικές ικανότητες (όπως ο δείκτης νοημοσύνης), αλλά και η 
επίδραση συγκεκριμένων εξωτερικών προστατευτικών παραγόντων (για παράδειγμα η 
καλή γονεϊκή φροντίδα) μπορούν να επιτύχουν σημαντικά, θετικά αναπτυξιακά 
αποτελέσματα ακόμη και σε ένα αντίξοο πλαίσιο (Fergusson & Horwood, 2003˙ Yates, 
Egeland & Sroufe 2003). 

 Η ψυχική ανθεκτικότητα δεν ταυτίζεται ούτε με τις ικανότητες διαφυγής στις αντίξοες 
συνθήκες ούτε με τις ικανότητες προσαρμογής του ατόμου στο περιβάλλον. Άλλωστε 
οι ικανότητες προσαρμογής μπορεί να είναι επιφανειακές και σε περιπτώσεις έντονων 
αναπτυξιακών και κοινωνικών απαιτήσεων αποδεικνύονται αδύναμες και 
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ελλειμματικές (Rutter, 2000; Yates, Egeland & Sroufe, 2003). Σύμφωνα με τους 
ερευνητές η ψυχική ανθεκτικότητα δεν προσδιορίζεται ως εγγενής και μόνιμη 
ικανότητα κάποιων ιδιαίτερων ανθρώπων, αλλά υφίσταται ως δυνατότητα για τον κάθε 
άνθρωπο. Το ερώτημα λοιπόν που εύλογα τίθεται είναι : υπάρχουν συγκεκριμένοι 
παράγοντες-χαρακτηριστικά οι οποίοι προωθούν την έννοια της ψυχικής  
ανθεκτικότητας στο σχολικό πλαίσιο;   

Θεωρητικό πλαίσιο  

Η Θετική Ψυχολογία είναι ο κλάδος της ψυχολογίας ο οποίος ασχολείται με την 
προαγωγή της ευζωίας, της ευημερίας και της ανάπτυξης των ανθρώπων, ώστε αυτοί 
να απολαμβάνουν το δυνατόν περισσότερο τη ζωή τους. Η Θετική Ψυχολογία 
ασχολείται με το τι βοηθά τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι και πιο ευτυχισμένοι, 
σε αντίθεση με την πιο κλασική προσέγγιση της ψυχολογίας η οποία επικεντρώνεται 
στην ψυχική ασθένεια και σε ό,τι την προκαλεί. 

 Η Θετική Ψυχολογία που καθιερώθηκε το 1998, επικεντρώνεται στην κατανόηση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και αρετών που ενδυναμώνουν άτομα και κοινωνίες, ώστε να 
επιτύχουν τους στόχους τους. Είναι επιστήμη και λειτούργημα μαζί, το οποίο όχι απλώς 
αποκαθιστά την ψυχολογική βλάβη αλλά καλλιεργεί τις δεξιότητες του ανθρώπου, 
προκειμένου να επιτύχει και να ευημερήσει στη ζωή του (Καυκά, Γ. 2013).    

Τρεις είναι οι άξονες στους οποίους βασίζεται η Θετική Ψυχολογία :  

• Θετικά συναισθήματα τα οποία κατευθύνουν προς την ευτυχία που βιώνεται στο 
παρόν και καλλιεργούν την ελπίδα για το μέλλον. 

• Θετικά ατομικά χαρακτηριστικά, όπως δυνατότητες και αρετές που διαμορφώνουν 
υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. 

• Θετικοί θεσμοί, όπως υπευθυνότητα και ομαδικότητα κ.λ.π. που οδηγούν σε εύρυθμη 
κοινωνία. 

Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η Σοφία-γνώση, θάρρος, ανθρωπιά, 
δικαιοσύνη, εγκράτεια και υπέρβαση οδηγεί στην ευτυχία ( Καυκά, Γ. 2013). 

Βασικές έννοιες & αρχές της Θετικής Ψυχολογίας 

Ο Veenhoven (2005) ορίζει την ευτυχία ως τη συνολική εκτίμηση ενός ατόμου για τη 
ζωή του. Ο Seligman αναφέρεται στη διαχρονική αίσθηση της ευτυχίας. Ο  Brandurn 
(1969) μίλησε για την ευτυχία ως αποτέλεσμα υποκειμενικής εκτίμησης της ισορροπίας 
ανάμεσα σε θετικές και αρνητικές εμπειρίες με μεγάλη χρονική διάρκεια. 

Οι βασικές έννοιες στις οποίες βασίζεται η Θετική Ψυχολογία αφορούν στη θετική 
σκέψη, τη θετική στάση και προσέγγιση, τα θετικά συναισθήματα, τα θετικά 
χαρακτηριστικά, τις τάσεις, κλίσεις και προδιαθέσεις στο θετικό πλαίσιο και 
περιβάλλον. Η μη ταύτιση της απουσίας με τη δυστυχία κι η ανάγκη αναγνώρισης της 
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επίδρασης συγκεκριμένων θετικών ψυχολογικών διαστάσεων στις ζωές των ανθρώπων 
υπήρξαν το θεμέλιο για τη γέννηση της Θετικής Ψυχολογίας, η οποία προσπαθεί να 
διαπιστώσει τον τρόπο ανάπτυξης τους, τις επιδράσεις τους και τη συσχέτισή τους με 
άλλες μεταβλητές.  

Οι θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης είναι : το νόημα ζωής, η ποιότητα ζωής, 
οι δυνατότητες, η ψυχική ανθεκτικότητα, η ευημερία, η αισιοδοξία, τα θετικά 
συναισθήματα κι η ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η χαρά, το 
ενδιαφέρον, η ευχαρίστηση, η ηδονή, η εύρεση νοήματος, η έκφραση συναισθημάτων 
κι η αισιοδοξία ευθύνονται για το αίσθημα ικανοποίησης για τη ζωή και τη δόμηση 
ισχυρών και ουσιαστικών διαπροσωπικών δεσμών ( Danner, Snowdon & Friesen, 
2001).    

Ψυχική Ανθεκτικότητα  

Οι προκλήσεις σε προσωπικό, επαγγελματικό, οικονομικό και συναισθηματικό επίπεδο 
για το σύγχρονο άτομο αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και οι άνθρωποι 
προσπαθούν να βρουν ψυχική ευεξία. Η ψυχική ανθεκτικότητα αναφέρεται στην 
ικανότητα του ατόμου να ανταπεξέρχεται σε ακραίες τραυματικές και αγχωτικές 
καταστάσεις (Davydov, Stewart, Ritchie & Chaudieu, 2010* Morales, 2008* 
Nesheiwat & Brandwein, 2011* Shastri, 2013* UCL Institute of Health Equity, 2014).  

Πιο συγκεκριμένα, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια διαδικασία προσαρμογής στις 
αντιξοότητες (Chi et al, 2016* Luthar, Cicchetti & Becker, 2007* Masten, 2011* 
Masten & Coatsworth, 1998* Rutter, 2000). Πρόκειται για συμπεριφορές και  ενέργειες 
που μπορεί να αναπτυχθούν σε κάθε άτομο ( Cortina et al., 2016*Rojas, 2015).  Ως 
αντιξοότητες μπορεί να ορισθούν η έλλειψη θετικών συνθηκών και  ευκαιριών, που 
επιφέρει εν μέρει σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές απώλειες ή στέρηση ή την εμπειρία 
του τραύματος.  

Συνεπώς, η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας περιλαμβάνει την αξιολόγηση δυο 
σημαντικών διαστάσεων. Η πρώτη διάσταση αφορά το κατά πόσο ένα άτομο τα 
καταφέρνει καλά στη ζωή του κυρίως σε σχέση με ένα σύνολο αναμενόμενων 
συμπεριφορών και αναπτυξιακών επιτευγμάτων. Η δεύτερη διάσταση αφορά το βαθμό 
της έκθεσης σε δύσκολες συνθήκες, είτε στο παρελθόν είτε στο παρόν, οι οποίες είναι 
δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη των ατόμων.    

Ψυχική Ανθεκτικότητα & Εκπαιδευτικό πλαίσιο  

Στην εποχή μας η κοινωνία βιώνει κρίση καθώς έρχεται αντιμέτωπη με οικονομικά, 
κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα. Οι κοινωνίες του Σήμερα χαρακτηρίζονται 
από πολιτισμική και εθνική ανομοιογένεια. Νέοι τύποι οικογενειακών δομών 
αναδύονται. Οι παγιωμένες ιδέες και πεποιθήσεις ανατρέπονται (Μαλικιώση – Λοΐζου, 
2011, σελ.66-67). Αυτά τα θέματα-προβλήματα αντιμετωπίζει καθημερινά το σχολείο, 
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το οποίο καλείται να προσαρμοσθεί και να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν 
και να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που ενδυναμώνει την ψυχική ανθεκτικότητα (Cefai, 
2011, σελ.304). Τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο τον περισσότερο χρόνο κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης τους ( Χατζηχρήστου, 2015, σελ.239). Το σχολείο επηρεάζει 
τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, συνεπώς μπορεί 
να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητάς του με το να δημιουργεί 
στο παιδί την αίσθηση ότι το παιδί ανήκει στο σχολείο, με το να επηρεάζει θετικά την 
ψυχική του ευεξία, με το να δίνει ευκαιρίες για επιτυχία στα μαθήματα, στα αθλήματα 
ή σε άλλες δραστηριότητες (Ματσόπουλος, Α. 2011, σελ. 52-54). 

Το σχολείο αποτελεί ένα ασφαλές μέρος για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες 
ή επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά και για δραστηριότητες εκτός του αναλυτικού 
προγράμματος για όλα τα παιδιά. Κατά τη Masten το σχολικό πλαίσιο παρέχει τις 
δυνατότητες για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών που ανήκουν 
σε ομάδες κινδύνου λόγω έκθεσης σε αντιξοότητες, που έχουν βιώσει διαζύγιο ή 
οικογενειακή βία, έλλειψη στέγης, πόλεμο, φυσικές καταστροφές και  θρησκευτικές 
διώξεις ( Masten, 2008, σελ.76). Το σχολείο μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να 
ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες. Μια θετική εκπαιδευτική εμπειρία λειτουργεί 
υποστηρικτικά, βοηθάει το μαθητή μέσα από τις δεξιότητες που αποκτά να σχηματίσει 
μια περισσότερο δυνατή εικόνα για τον εαυτό του, ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση 
του και την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του (Cefai, 2011, σελ.304).   

Συχνά όμως, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί παραπονιούνται πως νιώθουν αβοήθητοι και 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν διδάσκουν μαθητές από διαφορετικά και 
προβληματικά περιβάλλοντα. Από την άλλη, πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν χρόνια 
προϋπηρεσίας  δεν θέλουν να προβούν σε αλλαγές, σχετικά με τους παραδοσιακούς 
τους ρόλους. Αυτή η κατάσταση κι η μεγάλη διάρκειά της, σε βάθος χρόνου 
υποσκάπτει την ψυχική ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού και την ποιότητα του έργου 
του. 

Ψυχική Ανθεκτικότητα & Εκπαιδευτικοί 

Βασικός παράγοντας για την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές 
αποτελεί η παρουσία και η κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Ebersohn et al., 
2015* Grant et al., 2015).  Η ύπαρξη και η διαθεσιμότητα ενηλίκων με επάρκεια στη 
ζωή των παιδιών είναι πολύ βασική προϋπόθεση για την προαγωγή της ψυχικής 
ανθεκτικότητας. Συγκεκριμένα, έρευνες για την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών 
έχουν δείξει ότι σε περιπτώσεις που οι γονείς ή η οικογένεια τους αδυνατούν να την 
καλλιεργήσουν, οι « σημαντικοί άλλοι » στη ζωή των παιδιών, όπως οι δάσκαλοι κι η 
παρέα των συνομηλίκων μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.  

Δεδομένου ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών είναι ένα νέο πεδίο 
έρευνας, στη βιβλιογραφία ορίζεται με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους. Για 
παράδειγμα, η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών περιγράφεται ως «ποιότητα» 
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που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να «διατηρήσουν τη δέσμευσή τους για 
διδασκαλία» ( Brunetti, 2006, σελ.813). Ακόμη αναφέρεται ότι έχει να κάνει με 
«ρύθμιση των συναισθημάτων για αποτελεσματική αλληλεπίδραση με το κοινωνικό 
περιβάλλον» (Tait, 2008, σελ.72). Η έρευνα των Mansfield et al. (2012)  υποδεικνύει 
ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών είναι συνισταμένη τεσσάρων 
διαστάσεων : της επαγγελματικής, συναισθηματικής, κοινωνικής διάστασης και των 
κινήτρων. Κάθε διάσταση αναφέρεται σε δεξιότητες, ικανότητες και μεθόδους που θα 
πρέπει να διαθέτει ο «ψυχικά ανθεκτικός εκπαιδευτικός». 

Η επαγγελματική διάσταση περιλαμβάνει αφοσίωση, προσαρμοστικότητα και 
ευελιξία, προετοιμασία και οργάνωση, διαχείριση χρόνου, μεταδοτικότητα, 
αποτελεσματικότητα διδασκαλίας. Η συναισθηματική διάσταση εσωκλείει την 
αίσθηση του χιούμορ, διαχείριση των συναισθημάτων, αντιμετώπιση των απαιτήσεων, 
στρες και ανάκαμψη, ευημερία και απόλαυση διδασκαλίας. Η κοινωνική διάσταση 
αφορά την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργία σχέσεων, διαπροσωπικές και 
επικοινωνιακές ικανότητες. Τέλος, τα κίνητρα εστιάζουν στην υπομονή, αισιοδοξία και 
αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και ρεαλισμό στόχων (Mansfield et al., 2012). Πρόκειται 
για μία από τις ελάχιστες μελέτες που ερευνούν την ψυχική ανθεκτικότητα των 
εκπαιδευτικών βασιζόμενη σε γνώσεις, απόψεις και συμπεριφορές των ίδιων για το 
ζήτημα. 

Το στρες που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί σχετίζεται με ποικίλους παράγοντες όπως η 
έλλειψη υποστηρικτικού οργανωτικού πλαισίου, δυσχέρειες στην επικοινωνία με τους 
γονείς, δυσκολίες στις συναδελφικές σχέσεις, υψηλός φόρτος εργασίας, χαμηλές 
αποδοχές χωρίς δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης καθώς και η έλλειψη 
υποστήριξης και καθοδήγησης. Σχετικές μελέτες αναφέρουν πως υπάρχει υψηλός  
κίνδυνος εμφάνισης του Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους 
εκπαιδευτικούς το οποίο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία, 
την ποιότητα ζωής και την απόδοσή τους. Γι αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να 
αναφερθεί πως οι αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητες και  
αναγκαίες καθώς είναι μη ρεαλιστικό να αναμένεται οι εκπαιδευτικοί να καταστούν 
ψυχικά ανθεκτικοί ή να προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα στο σχολικό πλαίσιο αν 
δεν είναι αναλόγως ενήμεροι και καταρτισμένοι (Henderson & Mistein, 2003). 

Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναγνωρίσουν και να βοηθήσουν τα 
παιδιά να αναπτύξουν ψυχική ανθεκτικότητα, είναι απαραίτητη η γνώση τους και η 
ευαισθητοποίηση στους ποικίλους και σύνθετους παράγοντες που αντικατοπτρίζουν κι 
επηρεάζουν την ανάπτυξη τους (Silyvier & Nyandusi, 2015). Οι μαθητές δεν θα 
καταφέρουν να αναπτύξουν ικανότητες ψυχικής ανθεκτικότητας αν οι δάσκαλοί τους 
δεν διαθέτουν τέτοιες (Henderson & Mistein, 2003). Η διδασκαλία είναι μια απαιτητική 
εργασία ιδιαίτερα σε μια εποχή πολυμορφίας και συνεχών αλλαγών (Hargreaves & 
Fink, 2006). Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι δυνατά συνδεδεμένη με την ισχυρή 
αίσθηση της αποτελεσματικότητας και του κινήτρου για διδασκαλία (Mansfield et al., 
2012). 
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Ο Ψυχικά Ανθεκτικός Εκπαιδευτικός -  Χαρακτηριστικά 

Ένας ψυχικά ανθεκτικός εκπαιδευτικός επιδιώκει διαρκώς να εξελίσσεται προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του έργου του. Αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για 
κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη, πειραματίζεται με νέες διδακτικές μεθόδους 
(Henderson & Milstein, 2008, σελ. 71-73). Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που 
προσφέρουν η επιμόρφωση κι η επαγγελματική ανάπτυξη τον ενδυναμώνουν και τον 
βοηθούν να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές δυσκολίες και τις χρόνιες ματαιώσεις 
που αντιμετωπίζει καθημερινά στο σχολικό πλαίσιο και τη ζωή γενικότερα 
(Ματσόπουλος, 2011, σελ. 57). Ο ψυχικά ανθεκτικός εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται 
από προσωπική δύναμη, αίσθηση του εαυτού και αυτοεκτίμηση, αίσθηση του χιούμορ, 
αισιοδοξία, πεποίθηση και δεξιότητα στην επίλυση προβλημάτων (Bonanno & 
Mancini, 2008; Cooper, Estes, & Allen, 2004; Netuveli et al., 2008). 

Αυτά τα χαρακτηριστικά αν και βρίσκονται σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων είναι 
περισσότερο ανεπτυγμένα στους ψυχικά ανθεκτικούς ανθρώπους. Ωστόσο, συχνά οι 
εκπαιδευτικοί έχουν σημαντικές ελλείψεις. Δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις όσον 
αφορά τεχνικές για μια αποτελεσματική διαχείριση της σχολικής τάξης, γνώσεις και 
διδακτικές τεχνικές που καθιστούν πιο ενδιαφέρουσα και ποιοτική τη διδασκαλία, αλλά 
και γνώσεις που θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει το πλαίσιο του 
σχολείου και της τάξης, το μαθητή και το πρόβλημά του, καθώς και τις 
αλληλεπιδράσεις όλων αυτών των παραγόντων. Η εμπειρία των πραγμάτων δείχνει ότι  
η εξωστρέφεια, η ικανοποίηση από τις σχέσεις με τους συναδέλφους, η εργασία στην 
εκπαίδευση όπως και η επιμόρφωση έχουν αντίκτυπο στην ικανότητα των 
εκπαιδευτικών να αισθάνονται έτοιμοι να ανταποκριθούν στις αλλαγές με δημιουργικό 
τρόπο, να θεωρούν ότι το έργο που επιτελούν έχει αξία και πως ασκούν έλεγχο σε όσα 
τους συμβαίνουν πράγμα το οποίο με τη σειρά του αυξάνει την ικανοποίηση από την 
εργασία τους.  

Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφοδιαστεί με δεξιότητες που του επιτρέπουν να 
εφαρμόσει διδακτικές μεθόδους, να σχεδιάσει και να φέρει εις πέρας 
ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει προβληματικές 
συμπεριφορές αλλά και θέματα συνεκπαίδευσης  παιδιών με ειδικές ανάγκες 
(Ματσόπουλος, 2011, σελ. 54- 57).  Ο εκπαιδευτικός που χαρακτηρίζεται από ψυχική 
ανθεκτικότητα αναλαμβάνει εθελοντικά δραστηριότητες, πιστεύει στην κομβική 
σημασία της συνεργασίας του σχολείου και των εκπαιδευτικών με τους γονείς και την 
ευρύτερη κοινότητα και το πλέον σημαντικό δείχνει ενδιαφέρον για τα προβλήματα 
που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι μαθητές του (Henderson & Milstein, 2008, σελ. 
71-73). 

Ψυχική Ανθεκτικότητα & Σχολικά περιβάλλοντα   

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει διογκωθεί ο προβληματισμός και το ερευνητικό 
ενδιαφέρον σχετικά με τις συνιστώσες του αποτελεσματικού σχολείου όπου βασική 

1460

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



επιδίωξη αποτελεί η προσαρμογή των στόχων και της λειτουργίας του σχολείου στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών, των οικογενειών και όλων των 
μελών της σχολικής κοινότητας (Bickel, 1999). Οι Gafoor και Kottalil (2011) 
υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση, όπως έχει ασκηθεί έως σήμερα, «φοβάται την 
πνευματικότητα» και ότι η πραγματική εκπαίδευση θα πρέπει να καλλιεργεί την 
εσωτερική ζωή με ολοκληρωμένο τρόπο. 

 Τα σχολεία πρέπει να βοηθήσουν τους μαθητές να καταπολεμήσουν τις αντιξοότητες 
εκ των έσω, να εξελιχθούν σε άτομα με πλήρεις δυνατότητες. Με βάση την 
μοναδικότητα του κάθε παιδιού, το σχολείο πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι μαθησιακές 
ανάγκες του κάθε ενός πληρούνται. Αυτό προϋποθέτει ότι παρέχονται ευρείες 
ευκαιρίες για να υποστηρίξουν το κάθε παιδί δουλεύοντας σε συνεργασία με την 
οικογένεια, τους γονείς και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Τα σχολεία οφείλουν  
να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές όχι μόνο να είναι ασφαλείς 
αλλά και να αισθάνονται ασφαλείς. Η διδασκαλία πρέπει να αναπτύσσει την 
περιέργεια, την φαντασία, την δημιουργικότητα, να προάγει την αίσθηση του δέους και 
του θαυμασμού. Η προσωπική ευθύνη για τις πράξεις των μαθητών πρέπει να 
διασφαλιστεί προάγοντας την ομαδοσυνεργατικότητα και το μοίρασμα ευθυνών. 

Αυτό όμως για να επιτευχθεί προϋποθέτει εκπαιδευτικούς ψυχικά ανθεκτικούς, οι 
οποίοι μέσα από τον έντονα δυναμικό ρόλο τους θα αναπτύξουν δυναμική και  
λειτουργική αλληλεπίδραση με τους μαθητές. Η σχέση θα πρέπει να είναι αμφίδρομη 
και να λειτουργεί ως αμοιβαία και διαλεκτική σχέση, η οποία θα κινητοποιεί τη 
μαθητική συμμετοχή σε ποικίλα προγράμματα στο πλαίσιο του σχολείου. Ο 
εκπαιδευτικός ως ψυχοπαιδαγωγός οφείλει να έχει τα κύρια χαρακτηριστικά που  
διακρίνουν το ρόλο του επιστήμονα ψυχοπαιδαγωγού και αυτά είναι, η υπευθυνότητα 
και η μεθοδικότητα σε σχέση με το διδακτικό έργο. Ο ρόλος του στην διαμόρφωση  
θετικού σχολικού κλίματος είναι σημαντικός, κι ο ίδιος είναι ηθικός αυτουργός. 

Συμπεράσματα  

Από την βιβλιογραφική αναδίφηση αναδεικνύεται ότι η ψυχική ανθεκτικότητα 
αναφέρεται στην ικανότητα θετικής προσαρμογής του ατόμου σε δύσκολες συνθήκες 
και στη διαδικασία της αποτελεσματικής αντιμετώπισης τους. Η ψυχική ανθεκτικότητα 
είναι μια συνεχιζόμενη μεταβλητή, η οποία δύναται να διαφέρει σε διαφορετικές 
χρονικές στιγμές της ανάπτυξης του ανθρώπου, κι όχι μια κατηγορική μεταβλητή που 
είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Συνεπώς, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι σημαντικός 
παράγοντας για τον τομέα της εκπαίδευσης. 

 Ο τρόπος διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αλλά και η συμπεριφορά τους απέναντι σε 
κάθε μαθητή χωριστά επηρεάζει καταλυτικά τη σχολική επίδοση των μαθητών αλλά 
και τη δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στην τάξη. Η ενασχόληση κυρίως με το 
γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος παρά με την σφαιρική και ολοκληρωμένη 
καλλιέργεια των μαθητών παρεμποδίζει τη σφαιρική ανάπτυξη της προσωπικότητας 
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τους. Ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν το ρόλο τους και 
οργανώνουν τη δράση τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η ψυχική 
ανθεκτικότητά τους όμως είναι εκείνο το στοιχείο που θα επηρεάσει καταλυτικά τον 
τρόπο που θα λειτουργήσουν και θα καταφέρουν να προσαρμοστούν και να 
ανταποκριθούν στις όποιες δυσκολίες.  

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την Επαγγελματική 
Ευημερία των εκπαιδευτικών με θετικό τρόπο, δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η ψυχική 
ανθεκτικότητα τόσο μεγαλύτερη φαίνεται να είναι και η Επαγγελματική Ευημερία 
((Birkeland & Johnson, 2002; Kardos & Johnson, 2007). Γι  αυτό ακριβώς, οι ψυχικά 
ανθεκτικοί εκπαιδευτικοί και μόνο έχουν την ικανότητα να προάγουν ψυχικά 
ανθεκτικούς μαθητές. 

Εν κατακλείδι, στις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε, η προώθηση της ψυχικής 
ανθεκτικότητας είναι – κατά την άποψη μου – αναγκαία και ικανή συνθήκη για να 
προχωρήσουμε ανθεκτικά και σταθερά παρακάτω. Είναι απαραίτητο και ζωτικής 
σημασίας να διατηρούμε μια αισιόδοξη στάση απέναντι στην καθημερινότητα μας και 
να μην ανησυχούμε για αυτά που ενδεχομένως μπορεί να μας συμβούν, αλλά να δρούμε 
και να προετοιμαζόμαστε με τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε να  προφυλασσόμαστε 
ψυχικά.  

Προτάσεις  

Με βάσει τα παραπάνω συμπεράσματα μπορούν να διατυπωθούν οι ακόλουθες 
προτάσεις:  

• Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες και πρακτικές ψυχικής 
ανθεκτικότητας, 

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τη σφαιρική 
αντιμετώπιση της ανάπτυξης της προσωπικότητας του μαθητή, 

• Διαρκής ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού από συναδέλφους και τους 
προϊστάμενους, 

• Παροχή ευκαιριών για ουσιώδη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες 
που αποτελούν πρόκληση για τους ίδιους. 

Η ψυχική ανθεκτικότητα του εκπαιδευτικού ενδυναμώνεται με τη συναισθηματική και 
ψυχολογική υποστήριξη από τους συναδέλφους ( Ματσόπουλος, 2011,σελ.57). Μέσα 
από συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εξασκηθούν στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και 
στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα σε 
επίπεδο σχολικού πλαισίου μέσω της ενίσχυσης και επιμόρφωσή τους. Παράλληλα και 
ο διευθυντής πρέπει να  κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του εκπαιδευτικού και να τον 
στηρίζει στο έργο του, ιδιαίτερα αν πρόκειται για νέο εκπαιδευτικό (Henderson & 
Milstein, 2008, σελ. 74-75). 
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Synth4kids: Ένα εικονικό μουσικό όργανο προσανατολισμένο 
στη μουσική διδασκαλία-μάθηση 
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M.Mus., M.Sc. 

yannis.mygdanis@icloud.com 

Περίληψη 

Στη σημερινή εποχή, τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα ψηφιακό περιβάλλον το οποίο δια-
μορφώνει τις μουσικές εμπειρίες τους. Οι παραδοσιακές ωστόσο μουσικο-παιδαγωγι-
κές μέθοδοι, έχοντας σχεδιαστεί πολλές δεκαετίες πριν, δεν ενσωματώνουν νέες τεχνο-
λογίες και την χρήση ηλεκτρονικών ήχων ή οργάνων στο περιεχόμενό τους, με αποτέ-
λεσμα ένα βασικό τμήμα των μουσικών προτιμήσεων των παιδιών να μην εκφράζεται. 
Κατά καιρούς, έχουν σχεδιαστεί εικονικά όργανα, η πλειονότητα των οποίων αποτελεί 
μία αναπαράσταση ακουστικών οργάνων, χωρίς μουσικο-παιδαγωγικές ορίζουσες ή να 
λαμβάνουν υπόψη τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Σκοπός του παρόντος 
άρθρου αποτελεί η παρουσίαση του Synth4kids, μίας πρωτότυπης μουσικής διαδικτυα-
κής εφαρμογής, για παιδιά 5 έως 8 ετών. Είναι ένα εικονικό συνθεσάιζερ προσανατο-
λισμένο στη μουσική διδασκαλία-μάθηση, ενσωματώνοντας στοιχεία από το περιεχό-
μενο των παραδοσιακών μουσικο-παιδαγωγικών μεθόδων (Dalcroze Eurhythmics, 
Kodály Method, Orff Schulwerk). Η εφαρμογή είναι συμβατή με όλα τα λειτουργικά 
συστήματα, αξιοποιώντας τους αισθητήρες των συσκευών tablet και προσφέροντας 
νέες κιναισθητικές εμπειρίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ακουστικά 
όργανα παρέχοντας διευρυμένες δυνατότητες για ηχητικό πειραματισμό, ανάπτυξη αυ-
τοσχεδιασμού και γνωριμία των παιδιών με τις αρχές της ηλεκτρονικής μουσικής.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδικτυακή εφαρμογή, Μουσική παιδαγωγική, Εικονικό όργανο, Α-
ναλογικό συνθεσάιζερ 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, η χρήση ψηφιακών μέσων στο μάθημα της μουσικής μπορεί να 
διευρύνει τους τρόπους διδασκαλίας-μάθησης (Tobias et al., 2015; Webster, 2012). Εί-
ναι κοινώς αποδεκτό ότι η ταχεία ανάπτυξη της μουσικής τεχνολογίας έχει μετασχη-
ματίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν με τη μουσική (Dittmar 
et al., 2012), διευρύνοντας τους μουσικούς τους ορίζοντες αλλά και διαμορφώνοντας 
νέες μουσικές εμπειρίες (Webster, 2012; Watson, 2011). Παρόλη την ταχεία αυτή ανά-
πτυξη, η μουσική παιδαγωγική δεν ακολουθεί το σημερινό τεχνολογικό συμφραζό-
μενο, εστιάζοντας σε μουσικά είδη και όργανα, άγνωστα πλέον στο σημερινό ψηφιακό-
πολιτισμικό περιβάλλον (Williams, 2014). 

Σκοπός του παρόντος άρθρου αποτελεί η ανάπτυξη και παρουσίαση μίας πρωτότυπης 
διαδικτυακής μουσικής εφαρμογής, προσανατολισμένης στη μουσική διδασκαλία-μά-
θηση, προσφέροντας νέες εμπειρίες και δυνατότητες ηχητικού πειραματισμού, 
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ανάπτυξης αυτοσχεδιασμού, όπως και τη δυνατότητα μιας πρώτης επαφής των παιδιών 
με τις αρχές και τη φιλοσοφία της ηλεκτρονικής / ψηφιακής μουσικής. 

Μουσική Παιδαγωγική & Μουσική Τεχνολογία 

Σε μία κοινωνία όπου η επικοινωνία είναι σε μεγάλο βαθμό ψηφιακή, οι εκπαιδευτικοί 
μουσικής θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις ανάγκες των μαθητών για μουσικές 
δράσεις με τη χρήση της τεχνολογίας (Tobias et al., 2015). Έχει διαπιστωθεί ερευνη-
τικά, ότι η ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων σε μουσικοπαιδαγωγικές δράσεις έχει 
τη δυνατότητα να διευρύνει τις πρακτικές της μουσικής διδασκαλίας-μάθησης, ανα-
πτύσσοντας τη δημιουργικότητα (Webster, 2012), επαναπροσδιορίζοντας τις μουσικές 
εμπειρίες των μαθητών (Tobias et al., 2015) και επεκτείνοντας του μουσικούς ορίζο-
ντες των παιδιών σε ένα εύρος μουσικών πεδίων (Watson, 2011). Σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο, ο Tobias (2016:116) χαρακτηρίζει τη μουσική διδασκαλία-μάθηση με τη 
χρήση μουσικής τεχνολογίας ως υβριδική και μουσικές τάξεις με αυτή την προσέγγιση 
μπορούν να ενσωματώσουν ευκολότερα πρακτικές ομαδοσυνεργατικότητας, ενεργητι-
κής μάθησης, τάσης για ηχητικό πειραματισμό και ανάπτυξης αυτοσχεδιασμού με ποι-
κίλους τρόπους.  

Παρά τα θετικά στοιχεία της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της 
μουσικής διδασκαλίας-μάθησης, οι παραδοσιακές μουσικοπαιδαγωγικές μέθοδοι 
(Dalcroze Eurhythmics, Kodály Method, Orff Schulwerk), καθώς έχουν σχεδιαστεί 
πολλές δεκαετίες πριν, είναι φυσικό να μην περιλαμβάνουν τη χρήση ψηφιακών μέσων 
στο περιεχόμενό τους. Με αυτό τον τρόπο, δεν λαμβάνουν υπόψη τις μουσικές εμπει-
ρίες και προτιμήσεις των παιδιών και να δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα μουσικά είδη 
και όργανα τα οποία εκλείπουν στο σημερινό ψηφιακό κόσμο (Williams, 2014). Ερευ-
νητική δραστηριότητα στο πεδίο έχει καταδείξει ότι το φαινόμενο αυτό δεν εντοπίζεται 
μόνο σε αυτές τις μεθόδους αλλά αντικατοπτρίζει μία γενικευμένη εικόνα αναφορικά 
με την πρακτική εφαρμογή και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην μουσική εκπαί-
δευση. Ο Bauer (2012) διαπιστώνει ότι οι εκπαιδευτικοί μουσικής δεν είναι πρόθυμοι 
να ενσωματώσουν ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία τους ενώ ο Fred (2002) υποστηρίζει 
ότι η χρήση νέων τεχνολογιών καθυστερεί εξαιτίας δισταγμού και έλλειψη εμπειρίας 
και κατάρτισης. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο Williams (2014) ύστερα από μία ιστορική 
αναδρομή στον τρόπο με τον οποίο η μουσική εκπαίδευση ενσωματώνει τις «νέες» για 
την κάθε εποχή μουσικές τάσεις, καταλήγει στο γεγονός ότι η χρονική αυτή καθυστέ-
ρηση δεν αποτελεί ένα πρωτόγνωρο γεγονός, αντίθετα διαπιστώνει ότι χρειάζονται 40 
περίπου χρόνια να περάσουν ώστε τα «νέα» μουσικά στυλ και όργανα να ενσωματω-
θούν στο περιεχόμενο των μουσικών μαθημάτων και των προγραμμάτων σπουδών. Με 
αυτό τον τρόπο, παρόλο που η ηλεκτρονική μουσική ήδη άκμασε τη δεκαετία του ’80, 
διευρύνοντάς τους τρόπους της μουσικής σύνθεσης και εκτέλεσης, μέσω της χρήσης 
νέων μουσικών οργάνων και τεχνικών, η μουσική παιδαγωγική ακόμα και σήμερα επι-
λέγει να διατηρεί απόσταση (Williams, 2014). 

Εικονικά Όργανα & Μουσική Παιδαγωγική 
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Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα εικονικά όργανα (Virtual 
Instruments), μία κατηγορία εφαρμογών γραφικής αναπαράστασης μουσικών οργάνων 
σε υπολογιστή (Santori, 1990; Goldberg, 2000). Η ονομασία προέρχεται από το γεγο-
νός ότι δανείζονται στοιχεία του τρόπου εκτέλεσης από τα φυσικά όργανα, όμως σχε-
διάζονται με τελείως διαφορετική φιλοσοφία παραγωγής ήχου (Cristaldi et al., 1999) 
και η συμβατότητά τους επηρεάζεται ελάχιστα από το διαθέσιμο υλισμικό (hardware) 
της κάθε συσκευής (Santori, 1990). Στις μέρες μας, οι εκπαιδευτικοί μουσικής φαίνεται 
ότι ενσωματώνουν όλο και περισσότερο μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες με ει-
κονικά όργανα κυρίως σε τάξεις μουσικής θεωρίας και ανάπτυξης ακουστικών ικανο-
τήτων (Riley, 2013). Παρέχουν ανεξάντλητες δυνατότητες με μοναδικό περιορισμό την 
φαντασία και τις ικανότητες του εκτελεστή (Blackwell & Aaron, 2015) και μπορούν 
να συντελέσουν στην ανάπτυξη ενός νέου παιδαγωγικού μοντέλου, διαφορετικό από 
το παραδοσιακό-συμβατικό (Williams, 2014). Ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο 
έχει καταδείξει ότι η χρήση εικονικών οργάνων στη μουσική διδασκαλία-μάθηση μπο-
ρεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων, εκτέλεσης, δημιουργικότητας, 
τεχνικών συνοδείας (Georgii-Hemming & Westvall, 2010), ενορχήστρωσης, καθώς και 
τη βαθύτερη κατανόηση κανόνων αρμονίας και μουσικών ειδών (Crow, 2006) προσδί-
δοντας στην όλη διαδιακασία νόημα (Georgii-Hemming & Westvall, 2010; Ho, 2007).  

Ο προσανατολισμός μιας μουσικής εφαρμογής αποτελεί βασικό ζήτημα καθώς, παρόλο 
που οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέες διευρυμένες, ο σχεδιασμός τους βασίζεται σε 
παραδοσιακές τεχνικές ανάπτυξης. (Ruismäki et al, 2013). Οι Wigdor and Wixon 
(2011) εντοπίζουν ότι η ανάπτυξή τους διαμορφώνεται με βάση τις εμπειρίες, επιθυμίες 
και συμπεριφορές των χρηστών από τα ήδη υπάρχοντα μουσικά όργανα, οδηγώντας 
αναπόφευκτα στο σχεδιασμό εικονικών πιάνων, μεταλλόφωνων, κρουστών κ.ά. Οι δια-
φορές μεταξύ ακουστικών και εικονικών οργάνων εντοπίζονται κυρίως στον τρόπο ε-
κτέλεσης και παραγωγής ήχου. Η κατασκευή ενός ακουστικού οργάνου στηρίζεται στις 
ηχητικές δυνατότητες του υλικού κατασκευής και της εκτελεστικής ικανότητας, δύο 
παράγοντες αλληλένδετοι μεταξύ τους (Dickreiter, 1987). Αντίθετα, κατά την ανά-
πτυξη ηλεκτρονικών & ψηφιακών οργάνων η γεννήτρια παραγωγής ήχου και η επιφά-
νεια ελέγχου εκτέλεσης αποτελούν διακριτούς παράγοντες, γεγονός που ανοίγει νέους 
ορίζοντες στη διάδραση ανθρώπου και μουσικής. (Trump & Bullock, 2014). Για το 
σκοπό αυτό, ένα εικονικό όργανο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα σύγχρονα πρωτό-
κολλα επικοινωνίας, και τους νέους αισθητήρες συσκευών (Goldberg, 2000). 

Από τα παραπάνω, καθίσταται κατανοητό ότι ελάχιστα εικονικά όργανα λαμβάνουν 
υπόψη τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και ακόμα λιγότερα έχουν αναπτυχθεί 
για χρήση σε μαθήματα μουσικής. Σε αυτό το πλαίσιο αντίληψης, ο Ruismäki και οι 
συνεργάτες του (2013), τονίζουν ότι η ανάπτυξη μουσικών εφαρμογών, με προσανα-
τολισμό τη μουσική εκπαίδευση, θα πρέπει να επικεντρωθεί στους τρόπους ανάπτυξης 
του ενδιαφέροντος και των μουσικών ικανοτήτων των παιδιών.  
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Φιλοσοφία και σχεδιασμός της εφαρμογής 

Το Synth4kids αποτελεί μία πρωτότυπη διαδικτυακή εφαρμογή εικονικού μουσικού 
οργάνου, για χρήση από παιδιά ηλικίας πέντε έως οκτώ ετών. Είναι ένα μονοφωνικό 
συνθεσάιζερ, βασισμένο στη αναλογική σύνθεση ήχου, προσφέροντας τη δυνατότητα 
τα παιδιά να μπορούν να έρθουν σε επαφή από πολύ μικρή ηλικία με τις αρχές της 
ηλεκτρονικής μουσικής. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των εικονικών οργάνων, είναι 
προσανατολισμένο στα μαθήματα μουσικής, ενσωματώνοντας στοιχεία από το περιε-
χόμενο των δημοφιλέστερων μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων (χρωμοαισθησία, πεντα-
τονική κλίμακα, αρχή του κινητού-ντο, κιναισθητικές εμπειρίες), καθιστώντας εύκολη 
την ενσωμάτωσή της σε μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες.  

 

Η χρωμοαισθησία (chromesthesia) αποτελεί ένα είδος συναισθησίας, κατά την οποία ο 
ήχος μετατρέπεται σε μία χρωματική εμπειρία (Cytowic & Eagleman, 2009). Παρόλο 
που ως φαινόμενο ήταν ήδη γνωστό στην αρχαία Ελλάδα (Berman, 1999), ο Isaac New-
ton ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με τη διασύνδεση χρώματος και ή-
χου, αντιστοιχίζοντας τους μουσικούς φθόγγους τα βασικά χρώματα του οπτικού φά-
σματος, σε σειρά από το κόκκινο μέχρι το βιολετί (Peacock, 1988). Με αυτό τον τρόπο, 
συσχέτισε τη νότα Ντο με το κόκκινο, τη Ρε με το πορτοκαλί, τη Μι με το κίτρινο, τη 
Φα με το πράσινο, τη Σολ με το μπλε, τη Λα με το μωβ και τη Σι με το βιολετί (Gerstner, 
1986). Υπάρχουν αρκετοί πίνακες αντιστοίχισης ήχου και χρώματος, με διαφορετική 
προσέγγιση, ωστόσο το Synth4kids χρησιμοποιεί το διάγραμμα του Νεύτωνα (Εικόνα 
1) που χρησιμοποιείται και στα όργανα Orff.  

 

Η χρήση της πεντατονικής κλίμακας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των μεθόδων των  
Kodály και Orff. Ο Kodály αντιλήφθηκε ότι τα μικρά παιδιά παρουσίαζαν δυσκολίες 
στο τραγούδι της διατονικής κλίμακας, εξαιτίας της τονικής έκτασης της τελευταίας, 
καθώς και των διαστημάτων των ημιτονίων (Choksy & Kodály, 1981). Για το σκοπό 
αυτό, η μέθοδός του ξεκινά από την φωνητική εκτέλεση του διαστήματος 3ης μικρής 
(Μι–Σολ), προσθέτοντας σταδιακά διαστήματα τόνων, ενώ τα ημιτόνια προστίθενται 
στο τελευταίο επίπεδο. Σε διαφορετικό πλαίσιο αντίληψης, ο Orff ενσωμάτωσε την 

1470

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



πεντατονική κλίμακα στη μέθοδό του με στόχο την ανάπτυξη της μουσικής δημιουργι-
κότητας, με την πεποίθηση ότι αποτελεί φυσική τονικότητα των παιδιών (Orff & Keet-
man, 1958). Για το σκοπό αυτό, τα όργανα Orff έχουν κατασκευαστεί με μηχανισμό 
που να αφαιρεί εύκολα φθόγγους, αφήνοντας μόνο την πεντατονική κλίμακα (Εικόνα 
2). Το Synth4kids απαρτίζεται από ένα πληκτρολόγιο των οκτώ νοτών μίας διατονικής 
μείζονας κλίμακας, με δυνατότητα απενεργοποίησης του τέταρτου και έβδομου φθόγ-
γου, που δεν περιλαμβάνονται στην πεντατονική κλίμακα. 

Η αρχή του κινητού-Ντο αποτελεί μία τεχνική βασισμένη στο τονικό Σολ-Φα της με-
θόδου του John Curwen (Landis & Carder, 1972). O Kodály την ενσωμάτωσε στη μέ-
θοδό του με στόχο την βαθύτερη κατανόηση της τονικότητας και ανάπτυξη ικανοτήτων 
ανάγνωσης εκ πρώτης όψεως (Choksy & Kodály, 1981), αναπτύσσοντας ένα σύστημα 
συλλαβών αναπαράστασης, όχι απόλυτων τονικών υψών αλλά της διαστηματικής σχέ-
σης μεταξύ των φθόγγων μίας κλίμακας (Landis & Carder, 1972). Το Synth4kids πα-
ρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς του τονικού ύψους των πλήκτρων, προσαρμοσμένο 
στις αρχές της τεχνικής του κινητού-Nτο.  

Οι κιναισθητικές εμπειρίες αποτελούν βασικό κομμάτι του περιεχομένου όλων των πα-
ραδοσιακών μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων. Ο Dalcroze δίνει έμφαση στην διδασκα-
λία της μουσικής με τη χρήση όλων των αισθήσεων και την εκμάθηση μουσικών στοι-
χείων με βιωματικό τρόπο (Jaques-Dalcroze, 1920). Ο Kodály, περιλαμβάνει στοιχεία 
κινησιολογίας όπως το περπάτημα, το τρέξιμο ή το χειροκρότημα (Choksy & Kodály, 
1981) ενώ ο Orff περιλαμβάνει δράσεις με κίνηση για την βαθύτερη κατανόηση ρυθ-
μικών μοτίβων (Orff & Keetman, 1958). Έμφαση σε κιναισθητικές λειτουργίες δόθηκε 
κατά το σχεδιασμό του Synth4kids. Πιο συγκεκριμένα, με την κίνηση του δαχτύλου 
πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά σε κάθε πλήκτρο σε μία οθόνη αφής, αλλά και με τη 
χρήση του αισθητήρα του γυροσκοπίου, και την αλλαγή της θέσης της συσκευής στο 
χώρο, μεταβάλλεται το τονικό ύψος του ηχητικού αποτελέσματος που παράγεται. 

Συμπερασματικά, η βασική φιλοσοφία του σχεδιασμού της εφαρμογής δεν είναι η πι-
στή αναπαράσταση ενός ήδη υπάρχοντος φυσικού μουσικού οργάνου. Αντίθετα, απο-
τελεί η ανάπτυξη ενός εικονικού οργάνου με διευρυμένες δυνατότητες εκτέλεσης και 
παραγωγής ηχητικού αποτελέσματος, με προσανατολισμό τα μαθήματα μουσικής, βα-
σισμένη στις τεχνικές εκτέλεσης και λειτουργίας των σύγχρονων ηλεκτρονικών και 
ψηφιακών πληκτροφόρων οργάνων. 

Συνοπτική παρουσίαση του Synth4kids 

Το Synth4kids αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή αναπαράστασης εικονικού οργά-
νου. Είναι σχεδιασμένη εξολοκλήρου σε HTML 5 και JavaScript, προσφέροντας συμ-
βατότητα ανεξαρτήτως συσκευής και  λειτουργικού συστήματος (Juntunen et al., 
2013). Ωστόσο, για τις κιναισθητικές εμπειρίες συνίσταται η εκτέλεση της εφαρμογής 
σε συσκευές tablet λόγω του αισθητήρα του γυροσκοπίου και της οθόνης αφής που 
ενσωματώνουν. Η παραγωγή του τελικού ηχητικού αποτελέσματος στηρίζεται στη 
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βιβλιοθήκη Tonejs, ένα Web-Audio API με στόχο την ανάπτυξη διαδραστικών διαδι-
κτυακών μουσικών εφαρμογών (Mann, 2014), ενώ για το γραφικό σχεδιασμό και τα 
Widgets (buttons, knobs, sliders) της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η NexusUI, μια βι-
βλιοθήκη προσανατολισμένη στην ανάπτυξη web audio εφαρμογών (Taylor et al., 
2014). 

 

Εικόνα 3: Αρχική σελίδα Synth4kids 

Κατά την εκκίνηση, εμφανίζεται η αρχική σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 3) η οποία 
ενεργοποιεί την βιβλιοθήκη Web-Audio API με το κουμπί έναρξη (Start) , καθώς και 
το λογότυπο του Synth4kids: μία κυματομορφή ήχου σε σχήμα φιδιού η οποία κυνη-
γάει μουσικά σύμβολα! Με το πάτημα του πλήκτρου της έναρξης φορτώνεται η βασική 
σελίδα της εφαρμογής, όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Η βασική οθόνη του Synth4kids 
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Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει το πληκτρολόγιο της εφαρμογής, αποτελούμενο 
από οκτώ πλήκτρα, ένα για κάθε νότα, ξεκινώντας από τον φθόγγο Ντο, σχηματίζοντας 
μία οκτάβα της μείζονας Ντο κλίμακας. Κάθε πλήκτρο, όπως προαναφέρθηκε, είναι 
χρωματισμένο με βάση τον πίνακα χρωμοαισθησίας του Νεύτωνα. Επίσης, παρέχει και 
δυνατότητες «aftertouch», καθώς με την μετακίνηση του δαχτύλου πάνω, κάτω, δεξιά 
ή αριστερά, αλλάζει το τονικό ύψος του παραγόμενου ήχου σε ένα εύρος ±20Hz, δίνο-
ντας την δυνατότητα για διευρυμένες κιναισθητικές εμπειρίες, που δεν εντοπίζονται σε 
άλλα πληκτροφόρα όργανα. Παρόλο που η λειτουργία αυτή είναι γνωστή στα ηλεκτρο-
νικά πληκτροφόρα όργανα και συνθεσάιζερ ως Pitch Bend, ο τρόπος εκτέλεσης διαφέ-
ρει καθώς, απαιτείται και η χρήση ενός επιπλέον χειριστή (joystick, knob  κ.τ.λ.) σε 
συνδυασμό με το πάτημα του πλήκτρου. 

Πάνω από το πληκτρολόγιο, η οθόνη χωρίζεται σε τρεις διακριτές στήλες. Στην δεξιά 
πλευρά εντοπίζεται το πεδίο των ταλαντωτών (oscillators). Το Synth4kids περιλαμβά-
νει δύο ταλαντωτές, καθένας εκ των οποίων παράγει τέσσερις διαφορετικές κυματο-
μορφές (sine, square, triangle ή sawtooth) οι οποίες αντικατοπτρίζονται από μία ζω-
γραφιά (βλ. εικόνα 5). Οι εικόνες αυτές σχεδιάστηκαν με βάση την άποψη ενός δείγ-
ματος 10 παιδιών, ηλικίας 5 έως 8 ετών, στην ερώτηση «τι αναπαριστούν τα παρακάτω 
σχήματα;». Επίσης, κάθε ταλαντωτής περιλαμβάνει ένα ολισθητή (slider) για τον έ-
λεγχο της έντασης του. Κάτω από το πεδίο των ταλαντωτών, βρίσκεται το πεδίο των 
οκτάβων (octaves). Η εφαρμογή Synth4kids περιλαμβάνει ένα τονικό εύρος επτά οκτά-
βων και η αρχική, όπως σε όλα τα πληκτροφόρα όργανα, είναι η τέταρτη οκτάβα ξεκι-
νώντας από το Μεσαίο Ντο (C4). Τέλος, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δημιουρ-
γήσουν και να αποθηκεύσουν στη συσκευή τους τις δικές τους ρυθμίσεις (patches) και 
να τις φορτώσουν εκ νέου στην εφαρμογή ανά πάσα στιγμή.  

 

Εικόνα 5: Τύποι κυματομορφών και γραφική αναπαράσταση 

Στη δεύτερη στήλη, εντοπίζεται το πεδίο του ADSR envelope, για τον έλεγχο των τεσ-
σάρων βασικών παραμέτρων του ήχου (attack, decay, sustain & release time). Η 
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ονομασία προκύπτει από τους αρχικούς χαρακτήρες των παραπάνω παραμέτρων και 
αποτελούν καθοριστικής σημασίας παράγοντες σχεδιασμού ήχου, διαμορφώνοντας τον 
ηχητικό χαρακτήρα του μουσικού οργάνου (Dodge & Jerse, 1997). Κάτω από το πεδίο 
των ADSR επιλογών υπάρχει το πεδίο των presets με έτοιμες ρυθμίσεις ήχων.  

Στη δεξιά πλευρά της εφαρμογής, εντοπίζονται τέσσερα διακριτά πεδία. Το πρώτο πε-
ριλαμβάνει τον ολισθητή (slider) της έντασης, καθώς και της τονικής μεταφοράς ύψους 
(transpose) ο οποίος ακολουθώντας τις αρχές της τεχνικής του κινητού-Ντο, προσαρ-
μόζει το χρώμα του ανάλογα με το φθόγγο που αντικαθιστά τη νότα Ντο. Για παρά-
δειγμα, αν ο ολισθητής έχει χρώμα κίτρινο τότε η αρχική νότα είναι η Μι και η κλίμακα 
η Μι μείζονα. Το δεύτερο πεδίο αποτελείται από τρεις ολισθητές ενσωμάτωσης των 
ηχητικών εφέ delay, reverb και distortion στο τελικό ηχητικό παραγόμενο αποτέλεσμα. 
Στο τρίτο πεδίο υπάρχει το arpeggiator, ένας αυτόματος τρόπος επανάληψης μίας σει-
ράς φθόγγων μιας συγχορδίας. Εξ’ ορισμού, οι νότες τοποθετούνται σαν σε σπασμένη 
συγχορδία σε ανιούσα μορφή, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα τυχαίας σειράς. Τέλος, 
το επόμενο πεδίο αφορά τις κιναισθητικές λειτουργίες του aftertouch, του γυροσκοπίου 
(Tilt Sensor), όπου μεταβάλλεται το τονικό ύψος του τελικού ηχητικού αποτελέσματος 
με την αλλαγή της φοράς της συσκευής στον χώρο, όπως και την διαμόρφωση του 
πληκτρολογίου σε εκτέλεση πεντατονικής κλίμακας. 

Μελλοντικές Προοπτικές 

Αναμφίβολα, υπάρχουν περιθώρια για πολλές βελτιώσεις και προσθήκες στην εφαρ-
μογή. Αρχικά, το στοιχείο της ηχογράφησης αποτελεί έναν από τους πιο άμεσους στό-
χους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα της ακρόασης του παραγόμενου ηχητικού αποτε-
λέσματος σε δευτερεύοντα χρόνο. Επιπλέον, η δυνατότητα ανάπτυξης μουσικών κλι-
μάκων με βάση τις μουσικές εμπειρίες και επιθυμίες του χρήστη είναι στα άμεσα σχέ-
δια, καθώς (όπως υποστήριζε και Zoltan Kodály) κάθε έθνος θα πρέπει να ενσωματώνει 
τις δικές του μουσικές κλίμακες στην μουσική εκπαίδευση (Choksy & Kodály, 1981). 
Τέλος, σημαντική είναι και η προσθήκη της γραφικής αναπαράστασης μελωδιών βα-
σισμένη στην χρωμοαισθησία, για γνωριμία των παιδιών με τη φιλοσοφία της γραφικής 
και μουσικής παρτιτούρας. 

Επίλογος 

Παρόλο που η μουσική τεχνολογία αποτελεί μία συνεχώς εξελισσόμενη διεργασία 
(Dittmar et al., 2012) και μπορεί να διευρύνει τους τρόπους της μουσικής διδασκαλίας-
μάθησης (Webster, 2012), η μουσική εκπαίδευση δεν έχει δώσει την απαραίτητη προ-
σοχή στην χρήση νέων τεχνολογιών (Williams, 2014). Το Synth4kids αποτελεί μία 
πρωτότυπη μουσική διαδικτυακή εφαρμογή, σχεδιασμένη για μαθήματα μουσικής, βα-
σισμένη σε στοιχεία από το περιεχόμενο των παραδοσιακών μουσικοπαιδαγωγικών με-
θόδων, προσφέροντας νέες και διευρυμένες δυνατότητες ηχητικού πειραματισμού και 
κιναισθητικών εμπειριών.  
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Καταλήγοντας, αξίζει να τονιστεί ότι η ενσωμάτωση της μουσικής τεχνολογίας και ει-
δικότερα των εικονικών οργάνων στα μαθήματα μουσικής, μπορεί να εισαγάγει νέους 
τρόπους μουσικής διδασκαλίας-μάθησης σε ένα πιο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ψη-
φιακή εποχή περιβάλλον. Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι τα εικονικά όργανα μπορούν 
να αντικαταστήσουν τα φυσικά, αντιθέτως θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυα-
στικά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπως ο Tobias (2016) περιγράφει: μια υβριδική 
προσέγγιση.  
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Περίληψη 

Η παρούσα πρόταση αφορά στην παρουσίαση ενός παιδαγωγικού ψηφιακού λεξικού, 
το οποίο απευθύνεται στους μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου (Α’ 
και Β’ Δημοτικού). Βασικός στόχος είναι να εξοικειωθούν οι μικροί μαθητές με το 
αγγλικό αλφάβητο, να κατακτήσουν βασικές δεξιότητες του λεξιλογίου και να έρθουν 
σε μία πρώτη επαφή με το λεξικό και τις ιδιαιτερότητές του. Παράλληλα, τους δίνεται 
η δυνατότητα του ψηφιακού εγγραμματισμού με τη χρήση των ΤΠΕ. Η απόδοση των 
σημασιών των λέξεων με εικόνες, η οργάνωσή τους σε θεματικές ενότητες, αλλά κυ-
ρίως οι λεξιλογικές ασκήσεις και οι δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται δίνουν 
τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το λεξικό τόσο ως ατομικό εργαλείο μελέτης κάθε 
μαθητή, όσο και μέσα στην τάξη με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακός εγγραμματισμός, αγγλικό αλφάβητο, θεματικό, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Το «Εικονογραφημένο Λεξικό Αγγλικής Γλώσσας» είναι ένα παιδαγωγικό ψηφιακό 
λεξικό, το οποίο στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού 
να γνωρίσουν το αγγλικό αλφάβητο, να κατακτήσουν βασικές δεξιότητες λεξιλογίου 
και να εξοικειωθούν με την έννοια του ψηφιακού εγγραμματισμού.  

Η μορφή του λεξικού είναι ελκυστική προς τους μαθητές και παιγνιώδης. Εμπεριέχο-
νται εικονογραφημένες λέξεις, χωρισμένες σε θεματικές ενότητες. Οι εικόνες είναι ζω-
γραφιές με έντονα χρώματα, προϊόν εργασίας των ίδιων των μαθητών στο εργαστήριο 
της Πληροφορικής και στην τάξη των Αγγλικών, ικανές να προσελκύσουν το ενδιαφέ-
ρον των παιδιών της ηλικίας αυτής. Το πολυτροπικό υλικό του λεξικού μπορεί να υπο-
στηρίξει τις ανοιχτές μορφές διδασκαλίας και την έκφραση των παιδιών. 

Το λημματολόγιο του λεξικού έχει επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται 
στις επικοινωνιακές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών των πρώτων τάξεων του 
Δημοτικού Σχολείου, στους οποίους και απευθύνεται. Για τον λόγο αυτό, το λημματο-
λόγιο έχει προκύψει από την αποδελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού της Αγγλικής 
(ΠΕΑΠ) των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και άλλων βιβλίων που 
προορίζονται για παιδιά της ίδιας ηλικίας. Οι ορισμοί των λέξεων δίνονται με εικόνες, 
προϊόν της εργασίας των μαθητών των τάξεων Α’ και Γ’. Το λεξικό κυκλοφορεί σε 
ψηφιακή μορφή και διανέμεται από το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές της Α’ και 
Β’ τάξης του σχολείου μας, χρησιμοποιείται δε επικουρικά στη διδασκαλία του μαθή-
ματος της Αγγλικής Γλώσσας στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού.  
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Παρουσίαση του λεξικού 

Το λεξικό περιλαμβάνει εικονογραφημένα λήμματα, για την επιλογή των οποίων στη-
ριχθήκαμε στην ηλικία, το πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών και την καθαρά αισθη-
τική λειτουργία της εικονογράφησης, καθώς επίσης και σε εικονογραφημένους θεμα-
τικούς πίνακες. Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι οι ακόλουθες: 
Alphabet (Αλφάβητο) [Εικόνα 1] - Animals (Ζώα) - Bedroom Objects (Αντικείμενα σε 
ένα υπνοδωμάτιο) - Birthday (Γενέθλια) - Body Parts (Μέρη του σώματος) - Christmas 
(Χριστούγεννα) - Clothes (Ρούχα) - Colours (Χρώματα) [Εικόνα 2] - Computers (Ηλε-
κτρονικοί Υπολογιστές) - Daily Routine (Καθημερινή ρουτίνα) -  Days of the Week 
(Ημέρες της εβδομάδας) - Family (Οικογένεια) - Feelings (Συναισθήματα) - Food (Φα-
γητά) - Furniture (Έπιπλα) - Greetings (Χαιρετισμοί) - Halloween - Hobbies & Sports 
(Χόμπι και αθλήματα) - House Parts (Μέρη του σπιτιού) - Jobs (Επαγγέλματα) - Means 
of Transport (Μέσα μεταφοράς) - Months (Μήνες) - Numbers 1-10 (Αριθμοί 1-10) - 
Parts of the Day (Τμήματα της ημέρας) -School Objects (Σχολικά αντικείμενα) - Sea 
World (Ο κόσμος της θάλασσας) - Seasons (Εποχές) - Spring Garden (Ο ανοιξιάτικος 
κήπος) - Summer Holidays (Καλοκαιρινές διακοπές) - Toys (Παιχνίδια) - Weather (Ο 
καιρός) 
 

 

Εικόνα 1: Εικονογραφημένο Λεξικό Αγγλικής Γλώσσας 
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Εικόνα 2: Θεματική Ενότητα «Χρώματα» (“Colours”) 

Στο λεξικό υπάρχει η κατάλληλη μορφοποίηση και διάταξη, η οποία διευκολύνει τη 
χρήση του από τα παιδιά και παρέχονται εργαλεία (π.χ. γλωσσικές ασκήσεις), τα οποία  
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξοικείωση των μαθητών με το αγγλικό αλφά-
βητο, αλλά και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου.  

Τα περιεχόμενα δίνονται αναλυτικά στην αρχή του λεξικού, με χρήση διαφορετικού 
χρώματος για κάθε ενότητα, ενώ οι ασκήσεις (Εικόνα 3), σταθερό συμπλήρωμα για 
όλες τις ενότητες, έχουν επίσης το δικό τους χρώμα. Κάθε ενότητα λειτουργεί αυτοτε-
λώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες. 

 

Εικόνα 3: Δραστηριότητα αντιστοίχισης 
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Η οργάνωση των ασκήσεων ακολουθεί τα τρία βασικά στάδια διδασκαλίας του λεξι-
λογίου, δηλαδή την πρόσληψη, την εμβάθυνση και την παραγωγή. Οι τύποι των ασκή-
σεων που προτείνονται ανήκουν σε τρεις κύριες κατηγορίες: α) ασκήσεις κατανόησης, 
β) ασκήσεις παραγωγής και γ) ασκήσεις ορθογραφίας. 

Τέλος, στο λεξικό περιλαμβάνονται οδηγίες εκτέλεσης και χρήσης του εκπαιδευτικού 
λογισμικού. 

Περιβάλλον ανάπτυξης 

Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον α-
νοιχτού κώδικα (open source) Lazarus, ενώ για την αποθήκευση των δεδομένων χρη-
σιμοποιήθηκε το ανοιχτού κώδικα λογισμικό για Βάσεις Δεδομένων Firebird.  

Το Lazarus είναι ένα ανοιχτού κώδικα προγραμματιστικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρ-
μογών που χρησιμοποιεί τον Free Pascal Compiler, ο οποίος είναι επίσης ελεύθερος 
και ανοιχτού κώδικα και «τρέχει» σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα όπως τα 
Mac, Linux, και Windows.  

Το Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Ανάπτυξης (IDE – Integrated Development 
Environment) Lazarus είναι ένα περιβάλλον προγραμματισμού για τη δημιουργία αυ-
τόνομων εφαρμογών, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία desktop, web και mobile εφαρ-
μογών. Παρέχει προσαρμόσιμο συντάκτη κώδικα και οπτικό περιβάλλον δημιουργίας 
φορμών με διαχειριστή πακέτων (package manager), debugger και ολοκληρωμένο GUI 
με τον μεταγλωττιστή της Free Pascal. 

Η Firebird είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων (RDBMS) 
ανοιχτού κώδικα. Παρέχει ένα πλήρες σύνολο βοηθημάτων (utilities) που επιτρέπουν 
τη δημιουργία της Βάσης Δεδομένων, την εκτέλεση εντολών SQL και script, την ανά-
κτηση στατιστικών, backups κλπ. Στα Windows μπορεί να τρέξει ως υπηρεσία ή ως 
εφαρμογή (application mode). Παρέχει, μεταξύ άλλων, πλήρη υποστήριξη για Stored 
Procedures και Triggers. Παράλληλα, υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα χρηστών, ενώ έ-
χουν αναπτυχθεί πολλοί διαδικτυακοί τόποι για τη Firebird από τους οποίους μπορεί 
κάποιος εύκολα να έχει άμεση και πολύ καλή υποστήριξη. 

Παιδαγωγικά οφέλη από τη χρήση ενός εικονογραφημένου, ψηφιακού λεξικού 

Ένα λεξικό σε ψηφιακή μορφή προσφέρει στους μαθητές ποικίλες εκπαιδευτικές δυ-
νατότητες, πολύ περισσότερες και ποιοτικά διαφορετικές από ένα συμβατικό ομόλογό 
του έντυπο λεξικό. Έχοντας τη δομή υπερμέσου (αφού οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα 
υπερσύνδεσης σε άλλα αρχεία όπως τραγούδια, σύντομα βίντεο ή διαδραστικές ασκή-
σεις), το παρόν λεξικό επιτρέπει την πλοήγηση και ευνοεί δραστηριότητες διερεύνησης 
και ανακάλυψης της πληροφορίας. 

Η ψηφιοποίηση ενός λεξικού προσφέρει στη σχολική κοινότητα ένα ευέλικτο εργαλείο 
γλωσσικής διδασκαλίας, που μπορεί να απελευθερώσει την αυτενέργεια και τη 
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δημιουργικότητα του δασκάλου και του μαθητή (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2012), 
ένα δυναμικό και διαδραστικό μέσο μάθησης που λειτουργεί ως πολυμεσικό εργαλείο 
γνώσης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Με αυτήν την έννοια, ο όρος «ψηφιακό» δε 
συνδέεται απλώς με τη δυνατότητα πρόσβασης του χρήστη σε κείμενα, ήχους και ει-
κόνες∙ συνιστά ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης. 

Το παρόν λεξικό, μαζί με τις διδακτικές προτάσεις που το συνοδεύουν, προσφέρεται 
στο εκπαιδευτικό της Αγγλικής Γλώσσας όχι ως νέα ύλη που υπάρχει ο κίνδυνος να 
λειτουργήσει αποθαρρυντικά και να θεωρηθεί υπονομευτική για την καθημερινή διδα-
κτική πρακτική, αλλά ως πρόκληση για την υιοθέτηση μιας νέας οπτικής απέναντι στη 
γλωσσική διδασκαλία. Ο εκπαιδευτικός καλείται να ενσωματώσει στη διδασκαλία του 
πρακτικές ή προτάσεις του προγράμματος και να τις εντάξει με τον τρόπο που εκείνος 
κρίνει στην καθημερινότητα της τάξης του.  

Επίσης, η χρήση οπτικοποιημένου υλικού ευνοεί και ενισχύει την έννοια της πολυτρο-
πικότητας στην εκπαίδευση, διευκολύνοντας μια προσέγγιση της μάθησης μέσω σχε-
διασμού. Η παρουσίαση των λέξεων γίνεται με τον συνδυασμό περισσότερων του ενός 
σημειωτικών τρόπων, αφού, πέρα από τον γραπτό λόγο, συνδυάζονται επίσης η εικόνα 
(κατά κύριο λόγο), η ζωγραφική, το χρώμα, η γραμματοσειρά, η μουσική και ο ήχος. 
Τα παιδιά, στο εργαστήριο της Πληροφορικής, ζωγραφίζουν τα ίδια τις εικόνες του 
λεξικού, ενώ ηχογραφούνται από τις εκπαιδευτικούς σε τραγούδια και σύντομες φρά-
σεις στην Αγγλική γλώσσα, υλικό το οποίο συνδέεται υπερμεσικά με τα λήμματα του 
λεξικού. 

Σύμφωνα με την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία είναι γενικά παραδεκτό ότι η χρήση 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης αφού οι μαθητές 
οδηγούνται ευκολότερα σε καταστάσεις προβληματισμού (Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 
2001: 119) και επίλυσης προβλημάτων (David 1994: 173) και, γενικά, σε νοητικές διερ-
γασίες και δεξιότητες (Salomon, 1993: 182, 193, 194) υψηλότερης τάξεως: πρόβλεψη, 
δημιουργία υποθέσεων, σχεδιασμός, λήψη αποφάσεων, ανάλυση, αναφορά (Thomson, 
1997: 205-206). Επίσης, η χρήση των ΤΠΕ συνεισφέρει στην εκμάθηση της γλώσσας, 
στην ποιότητα της γνώσης καθώς και στην πρόσληψη και καλλιέργεια δεξιοτήτων 
(Koivusaari, 1999: 313). Το υλικό του προτεινόμενου ψηφιακού λεξικού είναι πολυμε-
σικό, υπερμεσικό (Μικρόπουλος & Λαδιάς, 1993: 129-130), πολυτροπικό (Herman, 
1994: 133), προσαρμόσιμο, αλληλεπιδραστικό και διαλεκτικό (Ortega, 2000: 23).  

Συνοψίζοντας, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ ενθαρρύνεται η διαθεματικότητα, η πολλα-
πλότητα των γνώσεων και η σύνδεσή τους με την καθημερινή ζωή, καθώς και η δη-
μιουργικότητα των μαθητών (Σολομωνίδου, 2000: 76). 

Πρόταση 

Βραχυπρόθεσμα, προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή του λεξικού σε άλλες σχολικές μο-
νάδες της περιοχής μας, ως ψηφιακό υποστηρικτικό υλικό σε συνδυασμό με το ήδη 
υπάρχον παραδοσιακό έντυπο υλικό του ΠΕΑΠ (Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής 
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σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία) από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών. Με τον τρόπο αυτόν, η εκπαιδευτική κοινότητα θα μπορέσει, με 
την ποιοτική έρευνα και την αξιολόγηση, να οδηγηθεί στην εξαγωγή ασφαλών συμπε-
ρασμάτων για τον τρόπο, τη φιλοσοφία και την έκταση στην οποία θα πρέπει να αξιο-
ποιηθεί το παρόν ψηφιακό λεξικό στο πλαίσιο της δεδομένης εκπαιδευτικής πραγματι-
κότητας. Τα συνολικά αποτελέσματα της ερευνητικής δράσης θα οδηγήσουν στη δια-
μόρφωση κριτηρίων ποιότητας, ώστε μακροπρόθεσμα να είναι δυνατή η αναμόρφωση 
του Προγράμματος Σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας στη βάση της φιλοσοφίας του 
«ψηφιακού λεξικού» ως εμπλουτισμένου υποστηρικτικού υλικού για τη διδασκαλία 
των μαθητών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

Βιβλιογραφία 

David, J. L. (1994). Realizing the promise of technology: a policy perspective. In B. 
Means (Ed.), Technology and education reform. The reality behind the promise. San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

Firebird Project (2000-2017). Firebird. Διαθέσιμο online: https://firebirdsql.org/, 
προσπελάστηκε στις 10/10/2017. 

Herman, J. L. (1994). Evaluating the effects of technology in school reform. In B. 
Means (Ed.), Technology and education reform. The reality behind the promise. San 
Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

Καπραβέλου, Α. & Λέμα, Ι. (2008). Πλεονεκτήματα και όρια της χρήσης Η/Υ για τη 
διδασκαλία των μαθημάτων στο σχολείο. 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο 
Ημαθίας, Νάουσα, 9-11 Μαΐου 2008. 

Κασιμάτη, Κ. & Γιαλαμάς, Β. (2001). Απόψεις εκπαιδευτικών για τη συμβολή των 
νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων, 5. 

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (2012). Λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας. Διαθέσιμο 
online:http://www.greeklanguage.gr/digitalResources/modern_greek/educa-
tion/lex_first_grade/index.html. 

Koivusaari, R. (1999). Cognitive strategies and computer-supported learning environ-
ment. Educational Psychology, 19 (3). 

Lazarus and Free Pascal Team (1993-2017). Lazarus. Διαθέσιμο online: 
https://www.lazarus-ide.org/, προσπελάστηκε στις 20/11/2017. 

Μικρόπουλος, Τ. & Λαδιάς, Τ. (1993). Πληροφορική και εκπαίδευση. Δημιουργίες νοη-
τικών μοντέλων στον ανοιχτό περιβάλλον της γλώσσας Logo. Ιωάννινα: εκδόσεις Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων. 

Ortega, M.C. (2000). Computers in education: the near future. In M. Ortega & J. Bravo 

1483

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



(Eds.), Computers and education in the 21st century. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers.  

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2009). Πρόταση για τον σχεδιασμό και την εισαγωγή του 
«ηλεκτρονικού βιβλίου» στην εκπαίδευση. Διαθέσιμο online: http://www.pi-
schools.gr/paideia_dialogos/eBook.pdf. 

Salomon, G. (1993). On the nature of pedagogic computer tools: the case of the Writing 
Partner. In S. P. Lajoie & S. Derry (Eds.), Computers as cognitive tools. NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Σολομωνίδου, X. (2000). Η μάθηση με τη χρήση υπολογιστή: δεδομένα ερευνών. In A. 
Arcavi & M. Bruckheimer (Eds.), Themes in Education, 1(1). Greece: Leader Books. 

Thomson, N. (1997). Computers, curriculum and the learning environment. In B. Moon 
& A. Shelton Mayes (Eds.), Teaching and learning in the secondary school. London, 
NY: Routledge & The Open University. 

Wikipedia (2017). Lazarus (IDE). Διαθέσιμο online: https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Lazarus_%28IDE%29, προσπελάστηκε στις 05/09/2017. 

 

 

1484

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Ο διαδραστικός πίνακας στη διδασκαλία και τη μάθηση του δημοτικού σχολείου  

Στιβακτάκη Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  
mstivakt@otenet.gr  

 
Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει στην αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία 
και τη μάθηση στο δημοτικό σχολείο. Αρχικά, γίνεται μια ανασκόπηση των εξελίξεων, 
που πραγματοποιήθηκαν σε τεχνολογικό επίπεδο, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες αντι-
λήψεις για τη μάθηση εντός του σχολικού πλαισίου με την εισαγωγή ψηφιακών μέσων. 
Έπειτα, παρουσιάζεται το λογισμικό διαδραστικών πινάκων Smart Notebook 11.0, τα 
τεχνικά του χαρακτηριστικά του και οι τρόποι προσθήκης στοιχείων διαδραστικότητας 
σε μαθήματα διαφόρων ειδικοτήτων μέσω των εκπαιδευτικών εργαλείων και πόρων, 
που περιλαμβάνει. Τέλος, παρουσιάζεται ένα πλαίσιο εφαρμογής διαδραστικών δρα-
στηριοτήτων σε συγκεκριμένες ενότητες των γνωστικών μαθημάτων του δημοτικού 
σχολείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδραστικός πίνακας, Δημοτικό σχολείο, Smart Notebook 11.0  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις σε τεχνολογικό επίπεδο έφεραν στο προσκήνιο νέες 
αντιλήψεις για την έννοια της μάθησης εντός κι εκτός του σχολικού πλαισίου. Οι εκ-
παιδευτικοί δέχθηκαν νέες προκλήσεις για την εισαγωγή και αξιοποίηση των ψηφιακών 
μέσων και τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση και κλήθηκαν να υιοθετήσουν 
παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές, ικανές για να αντιμετωπίσουν τις νέες, εκπαιδευ-
τικές ανάγκες (Μάνεσης & Κακκαβάς, 2016). Μεταξύ των νέων ψηφιακών μέσων, που 
εισάχθηκαν στα σχολεία ήταν ο διαδραστικός πίνακας. Πρόκειται για μια ψηφιακή συ-
σκευή, η οποία συνδέεται με έναν ηλεκτρονικό  υπολογιστή κι έναν βιντεοπροβολέα. 
Ο βιντεοπροβολέας προβάλλει το οπτικό σήμα εξόδου του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
στην επιφάνεια του πίνακα κι ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις εικονιζόμενες 
πληροφορίες μέσω της αφής ή ειδικής γραφίδας (Κόμης, κ.α., 2010). 

Ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων με διαδραστικούς πίνακες σε σχολεία του εξω-
τερικού πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2000. Σχολεία των Η.Π.Α., της Αγγλίας, της 
Αυστραλίας κι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών εξοπλίστηκαν με γοργούς ρυθμούς με δια-
δραστικά συστήματα, καθώς δόθηκε από τους αρμόδιους μεγάλη βαρύτητα στην επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των νέων συστημάτων (Hall & 
Higgins, 2005, Kennewell, et al., 2008). Στην Ελλάδα παρόμοιες ενέργειες πραγματο-
ποιήθηκαν το 2010 αφενός σε επίπεδο εξοπλισμού δημόσιων σχολικών μονάδων κι 
αφετέρου σε επίπεδο οργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων για εκπαιδευτικούς όλων 
των ειδικοτήτων (Αναστασιάδης, κ.α., 2010, Κόμης, κ.α., 2010). 

Τα οφέλη από την αξιοποίησή των διαδραστικών πινάκων στο πλαίσιο της διδακτικής 
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πράξης είναι πολλαπλά. Από τη σκοπιά του μαθητή, έχει διαπιστωθεί ότι η αξιοποίησή 
τους ενεργοποιεί την προσοχή και του δημιουργεί κίνητρα για μάθηση, μέσα από τη 
δημιουργία πολλαπλών οπτικών αναπαραστάσεων, που διευκολύνουν την κατανόηση 
κι αφομοίωση της νέας ύλης (Sheffield, 2015). Από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού έχει 
διαπιστωθεί ότι ο σχεδιασμός μαθημάτων σε διαδραστικό πλαίσιο συμβάλλει στην 
πληρέστερη οργάνωση και προετοιμασία της διδασκαλίας του, ενώ τον εξοικειώνει με 
τις πολλαπλές δυνατότητές των διαδραστικών μέσων (Beauchamp & Kennewell, 
2008).  

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οφέλη από την αξιοποίηση του διαδραστι-
κού πίνακα είναι συνδεδεμένα με το συνοδευτικό, υποστηρικτικό λογισμικό του. Κάθε 
διαδραστικό σύστημα συνοδεύεται από ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό, που επιτρέπει 
στον εκπαιδευτικό με απλούς χειρισμούς να δημιουργεί το δικό του ψηφιακό, αλληλε-
πιδραστικό υλικό (Αναστασιάδης, κ.α., 2010). Μεταξύ των πιο γνωστών λογισμικών 
είναι το ActivInspire, το Sankore και το SMART Notebook. Κάθε λογισμικό περιλαμ-
βάνει εκπαιδευτικούς πόρους και εργαλεία, που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού της διδασκαλίας. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το λογισμικό Smart 
Notebook και οι δυνατότητες αξιοποίησής του στη διδασκαλία και τη μάθηση του δη-
μοτικού σχολείου. 

Το λογισμικό Smart Notebook 11.0  

Το λογισμικό SMART Notebook συνοδεύει κάθε διαδραστικό πίνακα, τύπου Smart 
Board. Περιλαμβάνει πόρους και εφαρμογές, που εκτελούνται μέσω αυτού, παρέχοντας 
σε εκπαιδευτικούς και μαθητές δυνατότητες αλληλεπίδρασης, ενεργής συμμετοχής κι 
αξιολόγησης των μαθησιακών στόχων (SMART Notebook 11, 2012).  

 

Εικόνα 1: Γραμμή εργαλείων του Smart Notebook 11.0 

Διαθέτει δωρεάν και επί πληρωμή εκδόσεις, ενώ μεταξύ των εργαλείων, που περιλαμ-
βάνει είναι η ηλεκτρονική γραφή, η εισαγωγή και δημιουργία πίνακα και η κλωνοποί-
ηση αντικειμένων (Εικόνα 1). Επιπλέον, περιλαμβάνει ψηφιακά, γεωμετρικά όργανα 
και μια πλούσια σε υλικό βιβλιοθήκη ψηφιακών πόρων, ταξινομημένων σε συγκεκρι-
μένα, γνωστικά αντικείμενα.  

Τα στοιχεία διαδραστικότητας, που μπορούν να προστεθούν, περιλαμβάνουν συγκε-
κριμένους τύπους εφαρμογών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται εφαρμογές 
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δημιουργίας ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, αντιστοιχίσεων, ταξινομήσεων βάσει 
κριτήριων, ιστοριογραμμής, αναγραμματισμών, λογοπαίγνιων (Εικόνα 2). Η ένταξη 
συναφών ως προς τον τύπο εφαρμογών μπορούν να προσδώσουν στη διδακτική πράξη 
ισχυρά κίνητρα για μάθηση, αφενός για τον εκπαιδευτικό ως δημιουργό εφαρμογών σε 
δευτερογενές επίπεδο, κι αφετέρου στον μαθητή ως διαμεσολαβητή με το  γνωστικό 
αντικείμενο στο οποίο αναφέρεται η εφαρμογή.  

 

Εικόνα 2: Παραδείγματα διαδραστικών εφαρμογών στο Smart Notebook 11.0 

Το βασικό πλεονέκτημα του Smart Notebook για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψη-
φιακών σεναρίων είναι η ανοιχτότητά του (Nichols, 2015). Ο εκπαιδευτικός είναι σε 
θέσει – ανεξαρτήτως του βαθμού εξοικείωσής του με το εν λόγω λογισμικό – να επα-
ναχρησιμοποιήσει ή να τροποποιήσει ήδη υπάρχοντες ψηφιακούς πόρους, που είναι 
ενσωματωμένοι στη βιβλιοθήκη του λογισμικού με τη μορφή παραδειγμάτων. Το γε-
γονός αυτό δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας μιας κοινότητας μάθησης, με στόχο 
την ανάρτηση και τον διαμοιρασμό ψηφιακών, διαδραστικών σεναρίων. Η παγκόσμια 
κοινότητα Smart Exchange απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και 
περιλαμβάνει μαθήματα ποικίλων γνωστικών αντικειμένων σε μορφή ψηφιακών σενα-
ρίων (Fine, 2012). Είναι, επιπλέον, διαθέσιμη η δυνατότητα ανάρτησης σχετικών σε-
ναρίων, έπειτα από αξιολόγηση του περιεχομένου και της δομής του.  

Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών του Smart Notebook 

Οι δυνατότητες του λογισμικού SMART Notebook είναι πολλαπλές. Η αξιοποίησή του 
στο πλαίσιο της διδακτικής πράξης έγκειται στον εκπαιδευτικό και την τεχνολογική 
υποδομή, που ο ίδιος και το σχολείο του διαθέτει. Το είδος των εφαρμογών, που μπορεί 
να αναπτύξει είναι ως επί το πλείστον σε μορφή ασκήσεων «δοκιμής και πλάνης». Οι 
μαθητές καλούνται στο πλαίσιο του μαθήματος να εντοπίσουν τη μία και μοναδική, 
σωστή απάντηση, την οποία έχει ορίσει εκ των προτέρων ο εκπαιδευτικός. Δεδομένου 
ότι ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να παρέμβει τεχνικά στη δομή των εφαρμογών, «πει-
ράζοντας» σε πρωτογενές επίπεδο το λογισμικό, τη διαφορά θα κάνει ο εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός του μέσω σεναρίων, τα οποία θα καθοδηγούν βήμα προς βήμα τον μαθητή 
στη νέα γνώση (Kennewell & Beauchamp, 2007, Sharma, et al., 2011).  
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Μέσω αυτών ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει τη γνωστική ύλη με τρόπο ελκυστικό και 
κινητρογόνο για τον ίδιο και για τους μαθητές του. Το γεγονός αυτό επιτυγχάνεται σε 
φάσεις. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του τις θεματικές ενότητες και τη 
στοχοθεσία του γνωστικού αντικειμένου του. Έπειτα, επιλέγει τη διδακτική μεθοδολο-
γία, που θα τον βοηθήσει να προσεγγίσουν οι μαθητές του τη νέα γνώση (π.χ. «παρά-
δοση» γνωστικών περιεχομένων, διάλογος, συνεργατική διδασκαλία και μάθηση, 
project, επίλυση προβλήματος, διδακτικές μέθοδοι που αξιοποιούν τις τέχνες). Στη συ-
νέχεια, για τη δημιουργία διαδραστικών εφαρμογών αναζητά εικόνες, διαδραστικά ερ-
γαλεία κι άλλα τεχνικά μέσα, προκειμένου να τις δομήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
βοηθήσει τους μαθητές του να διαμορφώσουν εικονικές αναπαραστάσεις. Στο τέλος 
υλοποιεί τη διδακτική του πρόταση στην πράξη, αξιολογώντας τα ευρήματα, που θα 
προκύψουν με βάση τους στόχους, που είχε θέσει, και τις απόψεις των μαθητών του. 

Η ενασχόληση με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων και τη δημιουργία ψηφια-
κών εφαρμογών είναι δίχως αμφιβολία ένα απολαυστικό ταξίδι για τον εκπαιδευτικό. 
Κι αυτό γιατί τόσο η διαδικασία σχεδιασμού, όσο και τα μαθησιακά αποτελέσματα των 
επιβραβεύουν συναισθηματικά και μαθησιακά. Το εν λόγω πλαίσιο σχεδιασμού είναι 
μια διαδικασία γέννησης ιδεών για τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων για μάθηση για 
τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές (Higgins, et.al, 2007). 
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Περίληψη 

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις Τ.Π.Ε. είναι ένα εργαλείο που προ-
ωθεί την χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης στη σύγχρονη εκπαίδευση και στη δια βίου 
μάθηση. Οι επιστήμες της Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος μπο-
ρούν να επωφεληθούν από αυτές. Σε έναν χώρο που συνδυάζει τις παραπάνω επιστήμες 
με την κηποτεχνία, είναι αναγκαία η γνώση των απαιτήσεων των φυτών, για να πετύ-
χουμε το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα μέσα στο χρονικό διάστημα που θα 
υπάρχει το φυτό στον προκαθορισμένο χώρο του. Η παρούσα εργασία περιγράφει την 
εφαρμογή που δημιουργήθηκε για την  παρουσίαση και την επιλογή ετήσιων ανθοφό-
ρων φυτών κήπου, σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες. Η εφαρμογή περιέχει πλη-
ροφορίες για την κατάταξη, την ονοματολογία των ειδών, για τα χαρακτηριστικά τους, 
την καταγωγή τους, τις απαιτήσεις τους αλλά και φωτογραφικό υλικό τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ετήσια ανθοφόρα φυτά, πολυμεσική εφαρμογή, ηλεκτρονική μά-
θηση, απαιτήσεις φυτών. 

Εισαγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν διεισδύσει στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και οι online 
υπηρεσίες είναι ο μοχλός για βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη (Andreopoulou, 
Kokkinakis, & Arabat, 2009).  Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τις 
Τ.Π.Ε. είναι ένα εργαλείο που προωθεί την χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης στην 
σύγχρονη εκπαίδευση και στην δια βίου μάθηση (Kirkenidis & Andreopoulou, 2016). 
Ο αριθμός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονι-
κής μάθησης έχουν αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία, και είναι πλέον το ίδιο 
σημαντικά με τα υπόλοιπα μαθησιακά συστήματα των ιδρυμάτων (Lengyel, Füzesi, 
Pancsira, & Ráthonyi, 2017). Η φιλοσοφία της ηλεκτρονικής μάθησης είναι αρκετά 
διευρυμένη και αφορά κάθε είδος εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας τις διαδικτυακές πη-
γές και τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η ηλεκτρονική μάθηση μπο-
ρεί να διακριθεί σε συγχρονισμένη, μη συγχρονισμένη και υβριδική (Abazi-bexheti & 
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Dika, 2008; Adler & Ziglio, 1996; Adomßent et al., 2011; Aharony & Bronstein, 2013, 
2014; Alarcon, 1992; Andreopoulou, Arabatzis, Koutroumanidis, & Manos, 2006; 
Wagner, Hassanein, & Head, 2008). Η παρούσα εργασία κατατάσσεται στην μη συγ-
χρονισμένη μορφή, δηλαδή δεν απαιτείται η ταυτόχρονη παρουσία εκπαιδευτή και εκ-
παιδευόμενου στο διαδίκτυο, διευκολύνοντας και προάγοντας την εξατομίκευση της 
μαθησιακής διαδικασίας από τον εκπαιδευόμενο, που μπορεί να ορίσει και τον τόπο 
και τον χρόνο και την διάρκεια που θα ασχοληθεί για την επίτευξη του μέγιστου δυνα-
τού αποτελέσματος (Kirkenidis & Andreopoulou, 2015; Koutroumanidis & 
Andreopoulou, 2009).  

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής του ανθρώπου λόγω αστυφιλίας, τον υποχρέωσε να απο-
μακρυνθεί από την φύση. Η ψυχική του σύνδεση όμως με το φυτικό βασίλειο είναι 
μεγάλη. Για αυτό και νιώθει την ανάγκη να στολίζει το εσωτερικό του σπιτιού, τον 
περιβάλλοντα χώρο αλλά και πλατείες, πάρκα και δρόμους (Γιατράκης & Κέκης, 
1998).  Ως ετήσια καλλωπιστικά φυτά χαρακτηρίζονται εκείνα που ολοκληρώνουν τον 
βιολογικό τους κύκλο στη διάρκεια μίας καλλιεργητικής περιόδου (σε ένα διάστημα 6-
8 μηνών). Έχουν μεγάλη ποικιλία μεγέθους, χρωμάτων, αρωμάτων και αποτελούν α-
παραίτητο συμπλήρωμα σε κάθε κήπο ή μπαλκόνι (Πασσάμ, Ακουμιανάκης, 
Κοσμάτου, & Μεγαλοκονόμος, 2015). Ως ετήσια μπορούμε να θεωρήσουμε και αρκετά 
φυτά που ενώ είναι διετή ή πολυετή,  χρησιμοποιούνται για μία περίοδο μικρότερη του 
έτους. Η χρήση πολυετών φυτών ως ετήσιων μπορεί να οφείλεται είτε σε διαφορετικές 
κλιματολογικές συνθήκες περιβάλλοντος από αυτές της καταγωγής των φυτών,  είτε 
γιατί τα απομακρύνουμε εμείς μετά το τέλος της πρώτης βλαστικής περιόδου για αι-
σθητικούς λόγους. Πέρα από την πλούσια χλωρίδα της Ελλάδας, η γεωγραφική της 
θέση και το κλίμα της επιτρέπουν την επιπλέον εισαγωγή πολλών ειδών με καταγωγή 
από όλα σχεδόν τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου.  

Η παρούσα εργασία περιγράφει την μελέτη, κατασκευή και διάχυση μιας εφαρμογής 
που έχει ως σκοπό να βοηθήσει στην μάθηση των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης.  Ειδικότερα αφορά την παρουσίαση και την επιλογή ετήσιων ανθοφόρων φυ-
τών κήπου, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Στην κηποτεχνία είναι αναγκαία η 
γνώση των απαιτήσεων των φυτών σε φωτισμό, υγρασία, θερμοκρασία, εδαφικές συν-
θήκες, ανάγκες σε θρεπτικά κλπ, ώστε να έχουμε το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα 
μέσα στο χρονικό διάστημα που θα υπάρχει το φυτό στον προκαθορισμένο χώρο του. 
Αυτός είναι και ο λόγος που είναι απαραίτητη η συγκέντρωση όλων αυτών των γνώ-
σεων σε μια βάση δεδομένων εύκολα προσβάσιμη από όλους τους ενδιαφερόμενους. 
Η δομή και το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων της εφαρμογής σχεδιάστηκαν για να 
καλύπτουν την βασική ανάγκη των τελικών χρηστών, στο να μελετήσουν και να κατα-
νοήσουν τα ετήσια ανθοφόρα φυτά που χρησιμοποιούνται στους κήπους και την αρχι-
τεκτονική τοπίου. Το σύνολο της παρούσας εργασίας και η εφαρμογή που δημιουργή-
θηκε, απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (επαγγελματικές Σχο-
λές και επαγγελματικά Λύκεια), μετέχοντες σε προγράμματα δια βίου μάθησης, αλλά 
και σε όλους όσους θέλουν πληροφόρηση για το συγκεκριμένο αντικείμενο.  Η προ-
σέγγιση της εφαρμογής από διδακτικής πλευράς έχει ως στόχους, να εξοικειωθούν οι 
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μαθητές με την αναζήτηση πληροφοριών, να έχουν συγκεντρωμένο όλο το αναγκαίο 
υλικό σχετικά με την περιγραφή και τις απαιτήσεις των φυτών, να αναγνωρίζουν τα 
φυτά από το φωτογραφικό υλικό, να είναι σε θέση να ομαδοποιούν τα φυτά βάση των 
αναγκών τους, και τέλος να επιλέγουν τα κατάλληλα φυτά ανάλογα με τα χαρακτηρι-
στικά του μικροκλίματος και του εδαφικού μίγματος. 

Μέθοδοι – Υλικά 

Βασικός σκοπός της ομάδας εργασίας θα είναι η ευκολία στην χρήση, αφού αποσκοπεί 
στο να υποστηρίξει την μαθησιακή εξέλιξη μαθητών αλλά και όλων όσων ενδιαφέρει 
το συγκεκριμένο πεδίο. Ο σχεδιασμός της εφαρμογής θα είναι χαρακτηριστικού μορ-
φότυπου ως ιστοσελίδα ώστε να είναι δυνατή η χρήση της μέσω διαδικτύου, αλλά και 
σαν αυτόνομη εφαρμογή σε cd για χρήση χωρίς την σύνδεση στο διαδίκτυο. Η δομή 
της εφαρμογής θα έχει ως σκοπό να είναι εύκολη στη χρήση και να επιτρέπει στον 
χρήστη να έχει άμεση πρόσβαση σε όλες της πληροφορίες που περιλαμβάνει. Η 
γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στην εφαρμογή, είναι τα Ελληνικά, αλλά θα γίνει εκ 
των προτέρων η πρόβλεψη και ο αντίστοιχος σχεδιασμός και για ενσωμάτωση δεδομέ-
νων στην αγγλική γλώσσα. Από την στιγμή που η εφαρμογή σχεδιάστηκε για εκπαι-
δευτικούς σκοπούς, ο κατάλογος των φυτικών ειδών θα περιέχει και όλα τα είδη ετή-
σιων φυτών (εαρινών και χειμερινών) που περιλαμβάνονται στην ύλη των συγγραμμά-
των του Υπουργείου Παιδείας (Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου, Ευθυμιάδου, & 
Τσιγκριστάρης, 2012; Πασσάμ et al., 2015).  

Το υλικό όπου χρειάζεται (κείμενα και φωτογραφίες από βιβλία) θα ψηφιοποιηθεί με 
χρήση ανάλογων προγραμμάτων Η/Υ,  ώστε στο σύνολό του να είναι σε ψηφιακή 
μορφή. Για την ολοκλήρωση της εφαρμογής θα γίνει χρήση πολλών και διαφορετικών 
προγραμμάτων όπως δημιουργίας ιστοσελίδας, ftp uploader για την τοποθέτηση των 
απαραίτητων αρχείων σε διαδικτυακό server, το MSoffice (word, excel) για την δη-
μιουργία και επεξεργασία κειμένων και πινάκων, όπως και γραφιστικών προγραμμά-
των για την επεξεργασία εικόνων που θα χρησιμοποιηθούν. Η προτεινόμενη ανάλυση 
οθόνης για την περιήγηση στην εφαρμογή είναι 1024 x 768 pixels, καθώς είναι η πλέον 
συνηθισμένη ανάλυση οθόνης. Το τελευταίο  βήμα της ομάδας εργασίας με την ολο-
κλήρωση της εφαρμογής, είναι ο έλεγχος λειτουργικότητας, ώστε να εντοπιστούν και 
να διορθωθούν όποια τυχόν λάθη υπάρχουν στον προγραμματισμό, στην συνδεσιμό-
τητα των ιστοσελίδων αλλά και σε λάθη μέσα στα κείμενα (Coakley, 2002).  

Αποτελέσματα 

Η πολυμεσική εφαρμογή σχεδιάστηκε για να είναι διαθέσιμη με την μορφή Cd-ROM 
αλλά και ως διαδικτυακή εφαρμογή με άμεση πρόσβαση και χωρίς χωρικούς περιορι-
σμούς πρόσβαση. Βάσει των προδιαγραφών της μεθοδολογίας, η ομάδα εργασίας κα-
τέληξε στη δομή της εφαρμογής, η οποία και παρουσιάζεται παρακάτω (εικόνα 1). Το 
υλικό που συλλέχθηκε, αφορά γενικές πληροφορίες σχετικές με τα προς μελέτη φυτά, 
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και ειδικότερες πληροφορίες για την καταγωγή φυτού, τα μορφολογικά του χαρακτη-
ριστικά, την προτεινόμενη χρήση, τις απαιτήσεις του φυτού και το είδος της φροντίδας 
που χρειάζεται. Επίσης περιλαμβάνει την συστηματική ταξινόμηση του κάθε φυτού 
(οικογένεια, γένος, είδος), και αποτελείται από κείμενα και φωτογραφίες. 

Το πληροφοριακό υλικό συλλέχθηκε στην αρχική του μορφή από επιστημονικά βιβλία, 
επιστημονικές εργασίες και φερέγγυες και ελεγμένες επιστημονικά ιστοσελίδες του 
διαδικτύου (Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου et al., 2012; Ζαχαροπούλου, 1984; Πασσάμ et 
al., 2015; “Greekflora.gr,” 2016, “Missouri Botanical Garden,” 2014; Hardisty, 1985). 

Τα 52 είδη ετήσιων ανθοφόρων καλλωπιστικών φυτών που ευδοκιμούν στην Ελλάδα 
ανήκουν σε 27 διαφορετικές οικογένειες και συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα εργασία  
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

Εικόνα 1. Σχεδιάγραμμα δομής του ιστοχώρου 

 

Πίνακας 1. Είδη που συμπεριλήφθηκαν στην εφαρμογή. 

 
Οικογένεια  Επιστημονικό  Όνομα Κοινό Ελληνικό όνομα  

Amaranthaceae Amaranthus bicolor Αμάραντος ο δίχρωμος  

Amaranthaceae Amaranthus caundatus 
Αμάραντος ο 
κεκροφόρος  

Amaranthaceae Amaranthus tricolor Αμάραντος ο τρίχρωμος  
Amaranthaceae Celosia argentea Σελόζια  
Apocynaceae Catharanthus roseus Βίγκα, Δαφνούλα 
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Asteraceae Ageratum houstoria-
num Αγήρατο  

Asteraceae Bellis perennis Μπέλλα , Μαργαρίτα 

Asteraceae Callistephus (Aster) 
sinensis Καλλίστεφος ή Άστερ  

Asteraceae Echinacea purpurea Πορφυρή εχινάκεια 

Asteraceae Helichrysum bracte-
atum 

Ελίχρυσο  

Asteraceae Pericallis hybrida Τζενεράλια 
Asteraceae Sanvitalia abertii Σανβιτάλια  
Asteraceae Tagetes erecta Κατηφές ο ορθοφυής  
Asteraceae Tagetes patula Κατηφές ο απλωτός  
Asteraceae Zinnia elegans Ζίννια  
Balsaminaceae Impatiens balsamina Βαλσαμίνη 
Begoniaceae Begonia semperflorens Βεγόνια κήπου  
Brassicaceae Alyssum maritimum Άλυσσο, Μελισσόχορτο 
Brassicaceae Cheiranthus cheiri Κίτρινη Βιολέττα  
Brassicaceae Lunaria annua Λουνάρια ετήσια 
Brassicaceae Lunaria rediviva Λουνάρια  
Brassicaceae Matthiola incana Βιολέτα  
Caprifoliaceae Scabiosa caucasica Σκαμπιόζα  
Caryophyllaceae Dianthus barbatus Γαρίφαλλο ποιητών  
Caryophyllaceae Dianthus sinensis Γαρυφαλλάκι Κίνας   
Malvaceae Lavatera trimestris Λαβατέρα  

Caryophyllaceae Gypsophila elegans 
Γυψοφίλη, 
νύμφολουλουδο  

Compositae Anthemis maritima L. Ανθέμιδα (Μαργαρίτα)  
Compositae Calendula officinalis Καλέντουλα  

Compositae Chrysanthemum cari-
natum Χρυσάνθεμο ετήσιο  

Convolvulaceae Convolvulus tricolor Κονβόλβουλος  
Fabaceae Lathyrus odoratus Λάθυρος, μοσχομπίζελο 

Geraniaceae Pelargonium grandiflo-
rum 

Πελαργόνι  

Geraniaceae Pelargonium zonale Γεράνι 
Labiatae Ocimum basilicum Βασιλικός  
Lamiaceae Salvia splendens Σάλβια (Φωτιά)  
Onagraceae Clarkia amoena Γοδέτια  
Onagraceae Clarkia unguiculata Κλάρκια  

Papaveraceae Eschscholtzia califor-
nica Εσχόλτσια  

Plumbaginaceae Limonium sinuatum Λιμόνιο  
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Plumbaginaceae Statice sinuate Στατική  
Polemoniaceae Phlox drummondii Φλοξ  
Portulacaceae Portulaca grandiflora Πορτουλάκα, Μεταξάκι 
Primulaceae Anagallis arvensis Αναγαλλίδα των αγρών  
Primulaceae Primul acualis Πρίμουλα  
Ranunculaceae Delphinium ajakis Δελφίνιο, Καπουτσίνος  
Scrophularia-
ceae  Antirrhinum majus Αντίρρινο, Σκυλάκι  

Scrophularia-
ceae  Nermesia strumosa Νεμέζια  

Solanaceae Petunia hybrida Πετούνια  
Solanaceae Schizanthus pinnatus Σχίζανθος  
Tropaeolaceae Tropaeolum majus Νεροκάρδαμο  
Violaceae Viola tricolor Πανσές  

Η ανάπτυξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε με διαδοχικές σελίδες/οθόνες σταθερής 
δομής, για την ανάπτυξη της οποίας χρησιμοποιήθηκαν οπτικοί σύνδεσμοι με την 
μορφή ενεργών πλήκτρων πλοήγησης.  

Με την είσοδο στην ιστοσελίδα της εφαρμογής, ο χρήστης καλείται να επιλέξει γλώσσα 
παρουσίασης.  

Με την επιλογή της ελληνικής γλώσσας, μεταφέρεται στην πρώτη σελίδα διαχείρισης, 
όπου υπάρχουν πέντε επιλογές (εικόνα 2).  

Αρχικά να μεταβεί στην σελίδα παρουσίασης του είδους όπου περιέχονται οι αντίστοι-
χες πληροφορίες σε μορφή κειμένου φωτογραφιών και πινάκων.  

Να μεταβεί σε πίνακα με όλα τα είδη για να επιλέξει από εκεί αυτό που τον ενδιαφέρει.  

Να μεταβεί σε πίνακα που υπάρχουν για κάθε φυτό με μορφή πίνακα οι βασικές ανά-
γκες στα χαρακτηριστικά που περιγράφονται μέσα στην εφαρμογή, να «κατεβάσει» το 
κείμενο τις εργασίας, αλλά και να επισκεφτεί την σελίδα με τα σχετικά με την εργασία 
θέματα και τις ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν στην ολοκλήρωση της εργασίας.  

Σε κάθε σελίδα προβολής υπάρχει και εικονίδιο-πλήκτρο επιστροφής στην πρώτη σε-
λίδα για νέα αναζήτηση. 
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Εικόνα 2. Πρώτη σελίδα  

 

 

Εικόνα 3. Πίνακας φυτικών ειδών 

Στην σελίδα επιλογής είδους, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα και να 
μεταβεί στην σελίδα «Παρουσίαση ειδών», ή να επιλέξει την δυνατότητα ταξινόμησης 
ανά οικογένεια και αν επιλέξει από εκεί το είδος που τον ενδιαφέρει. Η ταξινόμηση 
είναι αλφαβητική βάσει του επιστημονικού ονόματος, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα 
κατάταξης βάσει του κοινού ελληνικού ονόματος για μεγαλύτερη ευκολία στον μη ε-
ξειδικευμένο χρήστη (εικόνα 3). 
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Εικόνα 4. Εξειδικευμένος πίνακας απαιτήσεων φυτού 

Με την επιλογή «Ανάγκες φυτών», μεταφέρεται σε πίνακα όπου  υπάρχουν όλα τα 
φυτικά είδη, και για κάθε ένα από αυτά με μορφή πίνακα οι βασικές ανάγκες στα χα-
ρακτηριστικά που περιγράφονται μέσα στην εφαρμογή, δηλαδή οι ανάγκες σε φως, υ-
γρασία, θερμοκρασία, pH, EC (ηλεκτρική αγωγιμότητα), αποστάσεις σποράς ή φύτευ-
σης, εποχή άνθησης και χρώμα ανθών (εικόνα 4). Ταυτόχρονα στο τέλος της σελίδας 
υπάρχει και υπόμνημα επεξήγησης των συμβόλων που περιέχονται στους πίνακες ανα-
γκών. Αν επιλεγεί ένα είδος, γίνεται μετάβαση στην αντίστοιχη σελίδα παρουσίασης 
του είδους. 

 

Εικόνα 5. Παρουσίαση πληροφοριών ειδών 

Στην οθόνη παρουσίασης ειδών (εικόνα 5), ο χρήστης έχει πολλές δυνατότητες επιλο-
γών, για παρουσίαση πληροφοριών, ή μεταφορά σε άλλες σελίδες της εφαρμογής. Αρ-
χικά στο επάνω τμήμα της οθόνης παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την κατάταξη 
του είδους (όνομα οικογένειας, επιστημονικό όνομα) αλλά και το κοινό ελληνικό ό-
νομα καθώς και το αντίστοιχο αγγλικό. Στο κεντρικό τμήμα της οθόνης υπάρχουν τρία 
ενεργά πλήκτρα επιλογών με τα οποία εμφανίζονται οι πληροφορίες του είδους στο 
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κεντρικό τμήμα. Το πρώτο, «Γενικές πληροφορίες», εμφανίζει με την μορφή κειμένου, 
γενικές πληροφορίες για το φυτικό είδος. Το δεύτερο, «Χαρακτηριστικά φυτού», εμ-
φανίζει σε μορφή πίνακα πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή του είδους, την περι-
γραφή του, την περίοδο και την διάρκεια ανθοφορίας του, τις διαστάσεις στο τελικό 
του μέγεθος, τις φροντίδες που χρειάζεται, την καλλωπιστική του αξία, τους τρόπους 
πολλαπλασιασμού του, τις απαιτήσεις του, τις αποστάσεις σποράς ή φύτευσης, και τέ-
λος τις χρήσεις του. Το τρίτο ενεργό πλήκτρο επιλογών, «Ανάγκες φυτού», εμφανίζει 
στο κεντρικό τμήμα της οθόνης το αντίστοιχο πίνακα αναγκών του είδους σε φως, υ-
γρασία, θερμοκρασία, pH, EC (ηλεκτρική αγωγιμότητα), αποστάσεις σποράς ή φύτευ-
σης, εποχή άνθησης και χρώμα ανθών με το αντίστοιχο απαραίτητο υπόμνημα επεξή-
γησης των συμβόλων. Επιπλέον, στο αριστερό τμήμα υπάρχουν επιλογές παρουσίασης 
τεσσάρων χαρακτηριστικών φωτογραφιών του συγκεκριμένου είδους. Με την επιλογή 
τους εμφανίζονται σε μεγαλύτερο μέγεθος στο κεντρικό τμήμα της σελίδας. Τέλος στο 
επάνω δεξιό τμήμα οθόνης, υπάρχουν εικονίδια με τα οποία δίνεται η δυνατότητα στον 
χρήστη να επισκεφτεί όλα τα φυτικά είδη με σειριακή αλφαβητική μορφή βάσει επι-
στημονικού ονόματος, να μεταβεί  στην σελίδα με τον κατάλογο ειδών, ή της επιστρο-
φής στην πρώτη σελίδα.  

Συμπεράσματα - Μελλοντικές προκλήσεις 

Οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, έχουν διεισδύσει επιτυχώς στην 
εκπαίδευση όλων των βαθμίδων της χώρας μας. Η εφαρμογή σχεδιάστηκε για τις ανά-
γκες των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε  επαγγελματικές  σχολές και 
επαγγελματικά Λύκεια. Παράλληλα, λόγω του γεγονότος ότι το υλικό που συλλέχθηκε 
και χρησιμοποιήθηκε είναι ακριβές και ελεγμένο επιστημονικά,  μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί και για επιστημονική έρευνα, για περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και από 
επαγγελματίες για τον σχεδιασμό και υλοποίηση κηποτεχνικών δομών. Επιπλέον μπο-
ρεί να γίνει χρήση του υλικού και για ηλεκτρονική μάθηση, εφόσον είναι συγκεντρω-
μένο ψηφιακό υλικό με πολλές πληροφορίες. 

Η απλή δομή της εφαρμογής επιτρέπει στον χρήστη να βρει συγκεντρωμένο πληροφο-
ρικό υλικό σε πολυμεσική μορφή, για 52 είδη ετήσιων ανθοφόρων καλλωπιστικών φυ-
τών που ευδοκιμούν στην Ελλάδα και ανήκουν σε 27 διαφορετικές οικογένειες. Οι 
πληροφορίες αναφέρονται στην κατάταξη και ονοματολογία των ειδών (οικογένεια, 
γένος, είδος, κοινό ελληνικό όνομα, αγγλικό όνομα). Παράλληλα παρέχονται και πλη-
ροφορίες για τα χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών, (καταγωγή φυτού, μορφολογικά 
χαρακτηριστικά, χρήση, φροντίδες, απαιτήσεις), ενώ φωτογραφικό υλικό διευκολύνει 
την διαδικασία αναγνώρισης. 

Για τον έλεγχο της εφαρμογής αλλά και την αξιολόγηση της, θα γίνει χρήση της εφαρ-
μογής από μαθητές και καθηγητές, οι οποίοι και θα την αξιολογήσουν, ενώ τα σχόλια 
και οι προτάσεις που θα γίνουν κατά την ανατροφοδότηση θα χρησιμοποιηθούν για την 
συμπλήρωση και την βελτιστοποίησή της. Ταυτόχρονα θα γίνει η μετάφραση των κει-
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μένων και όλων των απαραίτητων στοιχείων ώστε να συμπληρωθεί και η Αγγλική έκ-
δοση της εφαρμογής. Ο σχεδιασμός και η  δομή της εφαρμογής, συμβάλλει στη κατα-
γραφή, και  στην διάχυση της γνώσης που αφορά καλλωπιστικά φυτά. Όποτε σε επό-
μενο στάδιο θα γίνει προσπάθεια ώστε να συμπληρωθούν και άλλα είδη δένδρων και 
φυτών από κατηγορίες κηποτεχνικών φυτών.  
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Abstract 

Inspired by the emerging technologies of Augmented and Mixed Reality the recently 
EU-funded project Enlivened Laboratories in Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (EL-STEM) aims to develop a new approach, combining AR/MR tech-
nologies with Remote and/or Local Laboratories, for encouraging 12-18 year-old stu-
dents’ STEM engagement. EL-STEM’s main objectives are to (a) attract students who 
currently might not be interested in STEM related studies/careers and enhance the in-
terest of those who have already chosen this field of studies/careers, (b) improve stu-
dents’ performance in STEM courses. Moreover, acknowledging the crucial role of 
teachers in any effort to bring about change and innovation, EL-STEM will provide 
teachers with high quality professional development opportunities to acquire 
knowledge and skills to effectively embed AR/MR in teaching/learning. The project 
consortium is willing to practically contribute towards meeting the 2020 EU target of 
reducing the number of underachievers in STEM education and motivating a bigger 
proportion of young Europeans to exhibit interest in STEM and undertake scientific and 
technical studies/careers. 

Keywords: Augmented Reality, Mixed Reality, Laboratories, STEM 

Rationale of and Background to EL-STEM Project 

Cross-national studies of student achievement (e.g. TIMSS, PISA) indicate lack of sci-
entific competence for a considerable proportion of students. In addition to students’ 
low achievement in sciences, there is well-documented evidence of declining interest 
in key STEM topics and careers for students in EU and internationally (OECD, 2012; 
Panorama, 2016). Low student performance and decline in interest are of concern, since 
skills in STEM are among key competencies all individuals need in a knowledge-based 
society for employment, inclusion, subsequent learning, personal fulfillment and devel-
opment. The situation calls for urgent action. Despite the extensive calls for the uptake 
of learner-centered forms of pedagogy focused on inquiry and problem-solving (EU 
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Commission, 2016), changing teaching practices is proving difficult (Rocard et al., 
2007). Research literature indicates a disconnection between calls for reform and actual 
classroom practice and suggests persistence of traditional, teacher-centered approaches 
(Klette, 2009). Changes in teaching cultures will help improve student performance and 
attitudes, and to reduce disparities in STEM outcomes between different EU countries 
are required.  

Enlivened Laboratories for Science, Technology, Education and Mathematics (EL-
STEM) seeks to practically contribute towards meeting the 2020 EU target of reducing 
the number of underachievers in STEM education to below 13% and of motivating a 
bigger proportion of young Europeans to exhibit interest in STEM and to undertake 
scientific and technical studies and careers (EU Commission, 2016). This practical con-
tribution is expected to be achieved by integrating Augmented Reality (AR) and/or 
Mixed Reality (MR), within secondary STEM education, to make the subjects more 
accessible and attractive for all students, and particularly those at special risk of exclu-
sion from scientific studies and/or careers. AR is an innovative technology and, given 
its potential, it is already supported by the EU Commission. Taking the above men-
tioned into consideration, the project consortium has been carefully formed to include 
partners originating from both EU countries that have made significant progress in re-
ducing gaps in student achievement (Finland, Estonia), and countries that are still lag-
ging behind (Cyprus, Greece, Portugal). 

EL-STEM Project Target Groups 

EL-STEM’s main target groups will be (a) lower and upper secondary education STEM 
teachers and (b) lower and upper secondary education students aged between 12-18. 
Teachers of STEM related courses not using Remote/Local Labs within their courses 
will be the core group to be selected for participating in the in-service teacher training 
program, in order to change their teaching cultures. Also, teachers of STEM related 
courses already using Remote/Local Labs, applying innovative approaches within their 
courses and/or willing to include AR/MR technologies will be included in the training 
to obtain full benefits of AR/MR technologies, and to act as role models for the rest of 
the participants. Students belonging to vulnerable groups and/or particularly unmoti-
vated in STEM related studies and careers will be at the core of the project. Moreover, 
third parties will be influenced, such as educational institutions and/or schools in the 
field of STEM, while parents’ engagement will be important as EL-STEM is conceived 
to support primarily females, and the most disadvantaged students whose families are 
not often engaged in motivating their children. 

EL-STEM Project Objectives – Expected Impacts 

The overarching aim of EL-STEM is to develop a new approach, which combines AR 
and/or MR technologies with Remote and/or Local Laboratories, for promoting second-
ary school students’ (aged 12-18) STEM engagement and learning. The project will 
provide in-service teachers with an innovative Methodological Framework and related 
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AR/MR Learning Resources that will equip them with a wealth of practical experiences 
and methods of Inquiry-Based Science Education (IBSE). The main Project Objectives 
include (i) strengthening current STEM curricula in secondary education with innova-
tive methods/tools that can help raise students’ attitudes/levels of achievement in these 
disciplines; (ii) addressing lack of interest concerning STEM studies/careers through 
outputs focused on developing innovative educational approaches and learning material 
to increase students’ motivation in choosing STEM fields of study/profession; (iii) 
training and motivating secondary school teachers to effectively integrate innovative 
technologies, with core STEM curricular ideas, so as to transform the classroom into a 
smart-learning environment; (iv) increasing quality of education, training and youth 
work in EU and beyond: combining higher levels of excellence and attractiveness; (v) 
enhancing education, training, youth systems to be better aligned to the needs and op-
portunities offered by labor market, and closely linked to business/community. 

Conceptual Foundation of EL-STEM 

The conceptual foundation of EL-STEM is based on IBSE, an innovative way of learn-
ing and teaching far beyond the learning of concepts and basic manipulation. It can be 
defined as a process of discovering new causal relations, with the learner formulating 
hypotheses and testing them by conducting experiments and/or making observations 
(Pedaste et al., 2015). In IBSE, students are engaged in authentic problem-solving ac-
tivities (Pedaste & Sarapuu, 2006) diagnose problems, make conjectures, plan, carry 
out and critique experiments to test their conjectures, distinguish alternatives, construct 
models, debate with peers and form coherent arguments (Rocard et al., 2007). The in-
terdisciplinary approach in EL-STEM is one where scientific experimentation in au-
thentic contexts is used as the machinery for students to get engaged in problem solving 
activities that can help them to raise their intrinsic interest in STEM, as well as promote 
the attainment of important 21st century competencies essential in modern society. 

Inspired by new emerging technologies of AR/MR, EL-STEM aims to connect the 
physical and/or remote laboratory to the digital world, turning it into an “Enlivened 
Laboratory”. We propose to use a combination of 'off-the-shelf' and innovative immer-
sive reality tools to develop smart-learning environments which will allow learners to 
collaboratively explore and physically experience (reify) abstract concepts through 
movement, sound and vision. AR is defined as a blended reality environment, including 
real environment display enhanced with virtual computerized objects (Vargas et al., 
2013). MR has recently entered education, including not only visualization but also, 
manipulation of virtual objects within real environments. In this case, a blended envi-
ronment could include virtual computerized environments interacted with real objects 
(Chiu, DeJaegher & Chao, 2015). This project will create a comprehensive framework 
for providing teachers with innovative digital tools to enrich their laboratory-based 
courses, thus enabling them to deliver smart-learning environments that can attract stu-
dents’ attention towards STEM education and help them achieve better performance in 
STEM related courses. 
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EL-STEM Project Activities 

During the 30 months of the project implementation, the EL-STEM is expected to de-
liver the following tangible results upon completion: 

(a) Accounting for diversity and accessibility in European STEM classrooms: An e-
publication in which recent challenges within the consortium countries will be identi-
fied. Adapting Criteria and Instructional Design of the AR/MR Learning Objects (LOs) 
within Remote/Local Labs will be developed with respect to diversity and accessibility 
in the classroom and the need to engage both male and female students, as well as stu-
dents from low socioeconomic backgrounds, and with disabilities. The innovation of 
the output lies in the combination of the IBSE approach and the new AR/MR technol-
ogies within the educational process to improve students’ performance and attitudes 
and to reduce disparities in STEM outcomes between different EU countries. 

(b) Enlivened Laboratory Methodological Guidelines (ELMG): An e-publication pri-
marily addressed to secondary education STEM teachers across Europe on how to apply 
the methodology of the Enlivened Laboratories, in order to create their own Lesson 
Plans and AR/MR LOs within STEM related courses. The expected impact of the 
ELMG will be: (i) provide the necessary methodological framework and recommenda-
tions for teachers to understand how to increase European Youth (students 12-18 years 
old) skills in STEM related courses and attractiveness to STEM studies/careers, and 
make an appropriate use of ICTs, especially AR/MR technologies for this purpose, (ii) 
suggest interactive activities for students in Europe with disadvantaged backgrounds 
who need additional support to be motivated in STEM, as a vehicle of integration, in-
clusion and prevention of early school leaving, (iii) suggest interactive AR/MR LOs, 
that will be widely available to European teachers and generally educators during and 
after the completion of the project, (iv) suggest the methodological approach and strat-
egies based on IBSE to support Augmented and Mixed Reality Activities at Remote 
and/or Local STEM Laboratories and (v) offer inputs (instructions and suggestions) on 
how to transfer the approach and successfully implement it in a diverse range of non-
formal educational sectors, equally interested in increasing young people's motivation 
to STEM (e.g. organisations within STEM discipline, youth associations, public librar-
ies). 

(c) Enlivened Laboratories Library and toolkits: An Open Educational Resource for 
teachers and students across Europe and beyond to visit, learn, enjoy and contribute. 
The aim is to augment the AR/MR experience with rich media content, increasing en-
gagement in STEM education. The platform will be initially seeded with AR/MR con-
tents produced by the project’s staff but will soon become a dynamic portal integrating 
new AR/MR contents produced by teachers and students. It will also host the social 
communication tools to foster the creation of EU communities of “AR STEM Teach-
ers” and “AR STEM Students”. Social media style tools will be offered allowing users 
to comment, share, provide feedback, etc. Gamification methods will be applied to stim-
ulate engagement around the AR/MR tools and resources, creators will, thus, be 
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challenged to create more impactful and higher quality content. 

(d) Multilingual Blended teachers’ training curriculum - “Motivating students to choos-
ing STEM studies and careers and improving their performance in courses related to 
STEM education by using AR/MR technologies”, for lower and upper secondary edu-
cation teachers in Europe will be developed and pilot tested during EL-STEM project. 
More than 60 teachers will be trained. This Intellectual Output aims to bring the neces-
sary changes in teaching cultures that will enable STEM education to obtain the full 
benefits of AR/MR. This will be achieved by providing teachers with high quality pro-
fessional development opportunities to acquire knowledge and skills on how to effec-
tively embed AR/MR into teaching and learning. Teachers taking the pilot course will 
be familiarized with ways in which the Enlivened Laboratories approach under the view 
of the IBSE approach with respect to diversity can help foster students’ motivation to-
wards STEM and improve their skills in STEM related courses. At the same time this 
course promotes the development of other transversal competencies (e.g.  digital skills, 
learning to learn, critical thinking, cooperative and collaborative skills). They will also 
be strongly motivated to use the EL-STEM Enlivened Laboratory Methodological 
Guidelines and create their own Lesson Plans and AR/MR LOs. 

(e) Multilingual AR/MR LOs for Remote and/or Local Laboratories within STEM 
courses. Teachers will be trained not only on how to use AR/MR LOs within the edu-
cational process but also, on how to design and create them using appropriate tools. 
AR/MR LOs for Remote and/or Local Laboratories within STEM courses will be de-
signed and created by the lower and upper secondary education trained teachers and 
will be pilot tested during the experimentation with their students revolving around the 
methodology of the Enlivened Laboratories and integrating related activities. The 
AR/MR LOs should not be intended to enhance extra-curricular activities, but to be-
come an important part of the main curricula. The innovation of the Augmented/Mixed 
Reality Learning Objects (LOs) for Remote and/or Local Laboratories within STEM 
courses lies in the fact that they will (i) constitute remote and/or local environments 
including all the necessary equipment and software, supported by AR/MR technologies 
and (ii) promote a more modern, dynamic, committed and professional learning envi-
ronment for the schools using them and/or the partner organisations providing them. 

(f) Enlivened Laboratories Lesson Plans (LPs), will be designed and created by the 
trained teachers based on the Intellectual Outputs (a) and (b). The methods and strate-
gies of teaching described within the LPs will not only present the methodological as-
pects, but also the practical situations of learning. The activities will be detailed in terms 
of students’ activities and teachers’ activities, including the AR/MR LOs in Remote/Lo-
cal Laboratories suggested. The assessment methods and tools will be created based on 
the achievement scales used to provide information about the students' progress and 
educational achievement to educators, parents or policymakers. These LPs will offer an 
appropriate framework and accompanying tools for identifying and assessing the com-
petences of the "Augmented Reality STEM students”. 
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Abstract 

Segregated education for children with special educational needs seems to violate their 
right to knowledge. This view has been adopted by many countries worldwide. Thus 
these students should be included appropriately at mainstream schools. Inclusion is an 
ongoing procedure which demands from the school to adapt according to the diverse 
needs of the students. There are certain strategies, which can be implemented in the 
school context and assist the successful inclusion of children with special educational 
needs. This assignment focuses on practical teaching approaches which assist the edu-
cation of pupils with special educational requirements in regular classes. 

Key-words: inclusion, SEN (special educational needs), Individualized Education Plan 
(IEP). 

Introduction 

Inclusive education is taken under consideration for the planning of educational policy 
around the world. Many countries have taken into account the education of students 
with special educational needs (SEN) (Lindsay, 2007). The last years, education policy 
does not support the opinion that segregated education is ideal for pupils with SEN. The 
United States of America promoted gradually ‘whole-school’ approaches towards in-
clusion (Evans & Lunt, 2002) and European Union countries also established a legisla-
tion that promotes inclusion. UNESCO’s Salamanca Statement certified officially the 
use of inclusion at education policy worldwide (UNESCO, 1994). Inclusive education 
is now perceived as fundamental to human rights and equal opportunities and according 
to inclusion policy the focus is not on the student, but rather on the school system. 
School should reform and enhance its procedures, in order to assist each student (re-
gardless of any possible special needs), and not the child to ‘be changed’ so as to fit in 
established education structures and systems. 

Evidence for Successful Inclusion 

Although moral and human rights imperatives drove governments to contain inclusion 
at their education policies, it is essential to explore the successfulness of inclusive strat-
egies. Lindsay (2007) states the importance of separating the subjects of values and 
rights from the subject of the effectiveness of different educational strategies. Other 
researchers claimed that the collection of evidence revealing that educational strategies 
are successful, is not important when human rights are involved (Gallagher, 2001). 
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However, inclusion approaches have to be explored, especially since evidence regard-
ing the profits of inclusion is not clearly documented. Some studies showed that inclu-
sive education offers to pupils with SEN benefits concerning social and academic as-
pects (Moore, Gilbreath, & Maiuri, 1998; Peterson, & Hittie, 2002). However, other 
studies did not prove the superiority of inclusive education (Sebba, & Sachev, 1997). 
Some researchers attributed this variability not to the inefficiency of inclusion, but to 
the quality of the teaching in the mainstream school setting. Hence, the problem lies in 
the existing limitations in practice within school and not in the idea of inclusion (Farrell, 
2000). Thus we need to focus not on whether inclusion works, but rather on ways of 
making it work, which is the focus of the current paper. 

Key Teaching Strategies for Successful Inclusion 

Research outcomes showed that inclusion may take different forms in different con-
texts, but, in spite of these variances, there is significant agreement about the basic 
teaching strategies which facilitate the successful implementation of inclusion (Lind-
say, 2003). The development of inclusive school practices, like all best educational 
practices, needs to be a dynamic and evolving process. At this section the author will 
refer to these strategies and analyze briefly how these can be implemented at main-
stream school contexts, in order to facilitate inclusion of students with SEN. 

Teachers should differentiate the instructions for children with SEN. Thus, they must 
be flexible enough when giving instructions, in order to meet the various demands of 
each kid and the rest of the class will benefit as well. The teacher is highly recom-
mended to give the instructions for completing a task orally and in a writing form. 
He/she then has to encourage the pupil to repeat the instructions. In this way misunder-
standings can be avoided. He/she is advised to check if the directions in the written 
form are valid too. The directions must be clear and simple. He/she should also take 
into consideration the cognition level of the kid and use a language that the student 
understands. The tutor might consider to give individual instructions if needed. Another 
helpful approach, especially in more complicated directions, is the modelling of the 
appropriate procedure. The teacher can think out loudly and analyze problem solving 
methods and shows multiple examples to individuals or small groups of children. With 
this strategy he/she can discover if and where the student has any difficulties. Then 
he/she can guide the child appropriately. Moreover, the teacher ought to have 
knowledge of pupils’ strengths and preferred learning styles. As a result he/she can give 
directions in a way that the child is more likely to apprehend. In addition he/she can 
encourage the student to respond or work using his/her preferred learning type (Algoz-
zine et al, 1997). 

The employment of scaffolding directions is also suggested in order to include students 
with SEN in regular classes (Bruner, 1975). According to this method the teacher helps 
the child to accomplish tasks that he/she may have difficulties to perform on his/her 
own. This strategy aims to help the student to improve the abilities which are in the 
process of development and are most amenable to skilled teaching (Elliot, 2000). In 
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practice, the teacher offers a gradual degree of assistance. When he/she feels that the 
student gains mastery of the ability or concept, the scaffold is gradually removed. Mod-
elling of problem-solving and step-by-step sequencing of procedures are common prac-
tices of this intervention. The drawback of this intervention is the fact that the teacher 
has to work with one child and thus it is time consuming. Thus, the use of teaching 
assistants is recommended. 

 Children with SEN often need direct, explicit and intensive instruction during the lec-
ture. The educator has to analyze the curriculum and the learning outcomes. Then 
he/she teaches in sequence each target, while explaining clearly what is being taught 
and the way of doing it. He/she provides tasks, so as to find out if the student has ap-
prehended the new information. He/she should take care of ensuring that the level of 
difficulty is according to child’s abilities. After the completion of the tasks he/she gives 
feedback and correction. This intervention increases attention and enhances academic 
performance of students with SEN (Westwood, 2007). 

Research findings propose the use of co-operative learning strategies, with the intention 
of creating successful inclusion in regular classrooms (Frederickson, & Cline, 2002).  
According to literature, this method improves academic performance, behavior and 
school attendance. Furthermore, students’ engagement with school is increasing (DES, 
2007).  Other research outcomes found that children with learning difficulties have in-
creased social acceptability and better academic performance when co-operative learn-
ing is implemented (McMaster, & Fuchs, 2006). Although social interaction is increas-
ing through co-operative learning, this does not mean that the placement of the children 
with SEN into groups with their classmates will ensure that they will behave in a so-
cially appropriate way (McMaster, & Fuchs, 2006). Thus, teachers should monitor care-
fully the whole process.  In practice children should work together in small-group learn-
ing activities with the target of maximizing their own and each other’s learning. This 
method has various forms; children can enter in informal, temporary cooperative learn-
ing groups for part of a class period, or they can form more formal cooperative learning 
groups working on a particular projects for a longer time. The members of the group 
should support, encourage and assist each member of the group, in order to achieve 
better outcomes (DES, 2007). 

Peer tutoring is also an approach that helps teachers to cater for various children’s needs 
at regular classes (Frederickson, & Cline, 2002). In peer tutoring intervention, pupils 
help each other to learn and in turn learn by teaching. One child acts as the tutor while 
the other is the learner. It involves kids of the same age assisting their classmates. An-
other option is cross-age tutoring which involves children from older classes helping 
younger kids. This method has proved to produce academic and social benefits for both 
the tutor and the learner (Fuchs, & Fuchs, 1998). Studies also reveal that this interven-
tion can improve self-esteem and social interactions (Bagley, & Mallick, 1996). Fur-
thermore, it frees up the teacher, giving him/her time to give more direct assistance to 
individual pupils. Peer tutoring takes time and care to set up properly, but pays huge 
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dividends. The teacher should consider carefully and form the student pairs. He/she 
should train them for the roles of tutor and tutee. Peer tutors need clear instructions and 
a particular task to complete. Ideal peer tutoring tasks contain reviewing previously 
acquainted skills and knowledge. The aim is to practice these skills and improve them. 
If the peer tutoring program is implemented satisfactorily, participation of students with 
SEN in regular classes is enhanced (Wilson, 2003).Thus, it is a valuable tool for achiev-
ing successful inclusion. 

Co-teaching is a form of regularly scheduled collaboration between the mainstream 
class teacher and the special education teacher. This intervention has been proved to be 
effective with a range of pupils who need supplementary support in regular classes 
(Welch, 2000). There is a variety of methods of co-teaching strategy which can signif-
icantly assist children with SEN. At the most popular co-teaching method, one tutor 
(usually the regular class teacher) teaches while the other assists him/her and support 
kids in need. It should be stated that both the teachers are present in the classroom. The 
first guides the teaching process, while the other checks children’ apprehension and 
supports those who encounter problems. Another method is station teaching. Two 
teachers divide between them the content to be taught to the regular classroom. So each 
one teaches his/her agreed content. As a result children receive two different teaching 
styles, which is particularly good for students with diverse needs. A third option is the 
alternative teaching where the regular class is divided into two groups, one small and 
one large. The regular class teacher usually guides the large group while the other 
teacher works with the small group (in which students with SEN usually belong). While 
this approach has the benefit of providing small-group guidance to those children who 
need it, this intervention risks creating a situation in which specific children are ‘pulled 
out’ to the back of the classroom and thereby publicly identified as needing additional 
assistance. 

The Individualized Education Plan (IEP) is considered to be a valuable tool for the 
inclusion of pupils with SEN in mainstream schools. The IEP is a written plan describ-
ing the special education program and services required by a particular student and is 
based on a detailed evaluation of the child’s strengths and deficiencies. The design of 
the pupil’s IEP needs input from the teaching staff, the child itself, the parents and other 
specialists. It has to be regularly reviewed according to the child’s characteristics. Pu-
pil’s progress should be monitored, in order to discover if the agreed interventions were 
effective. If the targets are not achieved, teachers have to find the possible reasons. 
Students and parents must participate in the IEP’s review and offer their views.  When-
ever it is needed the IEP should be adapted, with the intention of satisfying the child’s 
needs and achieving the specified targets (McCausland, 2005). 

Last, not only children do prefer to work in one particular way, but also teachers prefer 
to use one teaching method. However this is not an effective strategy, in order to assist 
students with diverse needs and promote an inclusive culture. The teaching methods 
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must be adapted to child’s individual needs. Studies proved that a combination of strat-
egies results in better outcomes than a single-strategy intervention (Rose, & Howley, 
2007). Thus, the teacher should implement a variety of teaching styles and methods. 

Conclusion 

To sum up, segregated education is considered to violate the children’s rights to educa-
tion. Inclusion is an ongoing process which tries to identify and remove obstacles from 
their learning procedure and it focuses on students with SEN.  Therefore, educational 
systems should try to create schools that encourage inclusion of pupils with SEN and 
teachers, being a vital part of this procedure, should employ multiple teaching strate-
gies, in order to achieve effective inclusion of students with SEN. Peer tutoring, co-
teaching, co-operative learning strategies and creation of IEP are highly recommended. 
Moreover, differentiation of the instructions (direct, explicit and intensive instructions) 
during the lectures is considered to be very useful for students with SEN.  
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Περίληψη ποιοτικής διερεύνησης μέσω συνεντεύξεων 

Η πραγματικότητα των μαθησιακών προκλήσεων στην ενήλικη φοιτητική ζωή, και συ-
γκεκριμένα στους φοιτητές ενός Παιδαγωγικού Τμήματος παρουσιάζεται στην πα-
ρούσα ανακοίνωση. Οι φοιτητές μάς μεταφέρουν το βίωμα της αθέατης αναπηρίας, τις 
προκλήσεις που αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά πε-
ριβάλλοντα, τις βλέψεις τους αναφορικά με τον μελλοντικό εκπαιδευτικό τους ρόλο. 
Τα συμπεράσματα της παρούσας ανακοίνωσης εστιάζουν στα δεδομένα ποιοτικής συλ-
λογής, μέσω δέκα συνεντεύξεων με φοιτήτριες με ειδική μαθησιακή δυσκολία, στο 
πλαίσιο της εκπόνησης διδακτορικής μελέτης που λαμβάνει χώρα στο τμήμα τα τελευ-
ταία δυόμισι χρόνια και συνδυάζει ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία έρευνας. 

Λέξεις-Κλειδιά: μαθησιακή αναπηρία, τριτοβάθμια, κοινωνική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Αναφορικά με τις προκλήσεις που εμμένουν διά βίου στην ανάγνωση, τη γραφή, την 
ορθογραφία, την ανάπτυξη της γλωσσικής δεξιότητας ή της λογικομαθηματικής σκέ-
ψης, έχουν καταγραφεί έρευνες στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια (Evans 2014. Riddick 2010. Collinson & Penketh, 2010. Heimdahl Mattson et 
al., 2010. Stampoltzis & Polychronopoulou, 2008/2009). Σπάνια όμως παρουσιάζεται 
σε ελληνικό πλαίσιο, το προσωπικό βίωμα των ανθρώπων που ζουν με τις προκλήσεις 
αυτές και μάλιστα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παιδαγωγικής κατεύθυνσης. 
Επιπρόσθετα, η ορολογία προβληματίζει παρουσιάζοντας διακυμάνσεις: μαθησιακή 
δυσκολία, ειδική μαθησιακή δυσκολία, δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσορθογραφία, δυ-
σαναγνωσία, δυσγραφία, μαθησιακή αναπηρία. Για την παρούσα έρευνα, με σκοπό να 
αναδειχθεί η κοινωνική προσέγγιση των μαθησιακών προκλήσεων χρησιμοποιείται ο 
όρος μαθησιακή αναπηρία (ΜΑ) (αγγλ.: learning disability). Ωστόσο, ως όρος αναφο-
ράς, δεν απορρίπτεται και ο όρος ειδική μαθησιακή δυσκολία (ΕΜΔ) (αγγλ.: specific 
learning difficulty), καθώς στην Ελλάδα παραμένει ευρέως διαδεδομένος.  

Σκοπός 

Η παρούσα μελέτη έχει τριπλή βάση: (α) η έρευνα ρίχνει φως στις θεωρήσεις των αν-
θρώπων με μαθησιακή – αθέατη / αόρατη όπως λέγεται− αναπηρία, και μάλιστα στο 
πλαίσιο ενός Ελληνικού ΑΕΙ, που, βάσει του προγράμματος σπουδών, εστιάζει σε θέ-
ματα «Ειδικής Αγωγής» και «Ενταξιακής Πολιτικής της Αναπηρίας», (β) οι φοιτητές 
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προετοιμάζονται για ανάληψη εκπαιδευτικού ρόλου, ενώ παράλληλα οι ίδιοι πιθανόν 
συναντούν προκλήσεις στη μάθηση, και (γ) η προσωπική άποψη και εμπειρία των ίδιων 
των ανθρώπων με ΕΜΔ έχει ελάχιστα διερευνηθεί σε ελληνικό επίπεδο, αφού συχνό-
τερα διερευνώνται οι απόψεις των γονέων ή εκπαιδευτικών, ή γίνονται ποσοτικές με-
λέτες στον γενικό πανεπιστημιακό πληθυσμό. 

Θεωρητική Πλαισίωση 

Εννοιολογική προσέγγιση μαθησιακής αναπηρίας 

Τις τελευταίες δεκαετίες, στον αντίποδα των επικρατουσών τάσεων για τη μαθησιακή 
αναπηρία οι οποίες εστιάζουν στην ιατρική διάγνωση και αποκατάστασή της (Griffiths, 
2012. Pumfrey & Reason, 1991), τοποθετείται η κοινωνική, ψυχολογική και εκπαιδευ-
τική πλαισίωση των ανθρώπων με ΜΑ (Riddick, 2010. Stampoltzis & Polychronopou-
lou, 2008. Mortimore & Crozier, 2006). 

Το βίωμα και το στίγμα της μαθησιακής αναπηρίας 

Επιπρόσθετα, στα μέχρι πρότινος πλεονεκτήματα μίας διάγνωσης τοποθετείται ως α-
ντίλογος η αμφισβήτηση της διαγνωστικής αξιολόγησης, ο (αυτο)στιγματισμός, η πε-
ριθωριοποίηση και οι προκαταλήψεις που αυτή επιφέρει (Heimdahl Mattson et al., 
2010. Collinson & Penketh, 2010. Been Zeev et al., 2010. Stampoltzis & Poly-
chronopoulou, 2009. Madriaga, 2007. Finlan, 1994). Η έμμονη αναζήτηση της «Κανο-
νικότητας», το όφελος από τα προνόμια που προβλέπει η «ετικέτα»-διάγνωση των μα-
θησιακών αναπηριών (Riddick, 2010 / 1995. Thomson, 2009) τοποθετούν τους ανθρώ-
πους με ΕΜΔ στη σφαίρα της «Διαφορετικότητας» αντί σε αυτήν της «Άλλης ύπαρ-
ξης» (Collinson, 2012. Michalko, 2009. French & Herrington, 2008). 

Ενταξιακή προοπτική μαθησιακής αναπηρίας στην Τριτοβάθμια 

Αν και οι προκλήσεις της ΜΑ υπάρχουν διά βίου, η «κρυφή» φύση της σε συνδυασμό 
με το φόβο εμφάνισης της διαφοράς (Evans: 2014, Cameron & Nunkoosing: 2012, 
Madriaga: 2007), συχνά οδηγούν σε επιλογή απόκρυψής της από τον περίγυρο. Στην 
Γ/θμια εκπαίδευση αυτό συνεπάγεται αποφυγή ενός «δημόσιου στιγματισμού» (Ben-
Zeev et al.: 2010), μα και συνειδητή απόρριψη των υποστηρικτικών πρακτικών. 

Ανάληψη εκπαιδευτικού ρόλου από ανθρώπους με μαθησιακή αναπηρία 

Ερευνητικά δεν έχει αποδειχθεί ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών με ΜΑ, ωστόσο δια-
φαίνονται τάσεις προκατάληψης από τον περίγυρο για την ποιότητα του έργου τους 
(Glazzard & Dale, 2013), καθώς και ο φόβος των ίδιων των εκπαιδευτικών με ΜΑ για 
τυχόν υποτίμησή τους, αλλά και ανεπανόρθωτη ζημία στη μόρφωση των μαθητών τους 
(Griffiths, 2012. Riddick & English, 2006. Riddick, 2003). Πάντως η βιωματική τους 
εμπειρία τούς έχει εμπλουτίσει με την ενσυναίσθηση για τη διδασκαλία των μαθητών 
τους (Glazzard & Dale, 2013. Griffiths, 2012. Riddick, 2003). 
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Μέθοδος διερεύνησης 

Η έρευνα, στο σύνολό της, έχει τη μορφή μιας εθνογραφικής μελέτης περίπτωσης 
(Mertens, 2009. Yin, 2009) ενός παιδαγωγικού τμήματος. Συνδυάζει ποσοτικές και 
ποιοτικές μεθόδους διερεύνησης και εφαρμόζει την τριγωνοποίηση των δεδομένων 
(Mason, 2011). Στη διάρκεια των τελευταίων δυόμισι ετών, μοιράστηκαν 208 ερωτη-
ματολόγια με σκοπό τη συλλογή απόψεων των φοιτητών καθώς και του διοικητικού 
προσωπικού του τμήματος, πραγματοποιήθηκαν 25 συνεντεύξεις με τους φοιτητές με 
ΕΜΔ του τμήματος και το ακαδημαϊκό προσωπικό, καθώς και 60 ώρες παρατηρήσεων 
στους φοιτητές με ΕΜΔ, κατά τις παραδόσεις του προγράμματος σπουδών τους. Καθώς 
αρκετά δεδομένα βρίσκονται υπό επεξεργασία, παρουσιάζονται κάποιες τάσεις των ευ-
ρημάτων της έρευνας, δίνοντας βάση στα ευρήματα των ημιδομημένων ανοικτών συ-
νεντεύξεων (Ιωσηφίδης, 2008) με τις φοιτήτριες με ΕΜΔ. 

Πίνακας 1. Δημογραφικά στοιχεία δείγματος παρουσίασης ανακοίνωσης 

Ενδεικτικά ευρήματα - συμπεράσματα  

Ενημέρωση γύρω από τη μαθησιακή αναπηρία 

Τα δεδομένα των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι φοιτητές του τμήματος, υ-
ποδεικνύουν ελλιπή ενημέρωση για τις ΕΜΔ. Μάλιστα, ένα ποσοστό της τάξης του 
48% συσχετίζει την ΕΜΔ με τη νοητική αναπηρία, κάτι που αναδεικνύει μια κοινωνική 
προκατάληψη (Heimdahl Mattson et al., 2010. Collinson & Penketh, 2010). Το ποσο-
στό είναι απρόσμενα υψηλό για ένα τμήμα παιδαγωγικής κατεύθυνσης και στο άκου-
σμά του εξανίστανται οι φοιτήτριες με ΕΜΔ. 

 

Πίνακας 2. Συσχέτιση Ειδικής Μαθησιακής Δυσκολίας με άλλους όρους 

Δημογραφικά στοιχεία δείγματος Αριθμός φοιτητών 
Ηλικία 18-21 5 

21-24 5 
Φύλο Κορίτσια  10 
Έτος σπουδών πρώτο-δεύτερο 5 

τρίτο και εξής 5 
 
Ηλικία διάγνωσης 

Πρωτοβάθμια 9 
Δευτεροβάθμια 1 

Φορέας διάγνωσης Δημόσιος 10 
Κατεύθυνση σπουδών στο 
Λύκειο 

Θεωρητική 9 
Τεχνολογική 1 
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Ο πολλαπλός ρόλος της ετικέτας 

Ανεξάρτητα από τον προσδιορισμό του όρου, η ονομασία-ετικέτα και κατ’επέκταση η 
διάγνωση των ΕΜΔ λειτουργεί (α) ως επεξήγηση (Riddick, 1995) των προκλήσεων: 
[Μετά τη διάγνωση] επέμενα περισσότερο. Ήξερα πού να εστιάσω, καταθέτει η πέμπτη 
συνεντευξιαζόμενη φοιτήτρια (Φ5). Επιπρόσθετα, μια γνωμάτευση αποτελεί (β) οδό 
πορείας (Stampoltzis & Polychronopoulou, 2009) σε ένα σχολικό –συχνά εχθρικό− πε-
ριβάλλον: [Η διάγνωση ωφελεί κάποιον] να αντιμετωπίσει το σχολείο, που δεν είναι 
σχεδόν ποτέ βοηθητικό στο πρόβλημά του (Φ7). Παράλληλα, (γ) είναι το εισιτήριο για 
διάφορα προνόμια (Heimdahl et al., 2010. Riddick, 1995/2010) (πρβλ. προφορική δια-
δικασία αξιολόγησης ή αγνόηση των ορθογραφικών λαθών κατά τη γραπτή αξιολό-
γηση). Τέλος, μια διάγνωση (δ) δεν παύει να είναι ένας στιγματικός χαρακτηρισμός με 
τον οποίο το περιβάλλον ταυτίζει τα υποκείμενα (Ben Zeev et al., 2010: 319): [Μια 
καθηγήτριά μου στο Γυμνάσιο] είπε: «Το δυσλεκτικό, έχουμε και τα δυσλεκτικά τώρα 
εδώ πέρα και δεν έχουμε χρόνο...» (Φ8). 

 

Πίνακας 3. Ο ρόλος της διάγνωσης για τις συμμετέχουσες 

Συχνά ο στιγματισμός που έλαβε χώρα κατά τη σχολική ζωή, επηρεάζει τις φοιτήτριες 
στην πανεπιστημιακή ζωή. διστάζουν να έρθουν σε επικοινωνία με τους καθηγητές: 
Ντρέπομαι, ίσως και φοβάμαι λίγο [...]. το έχω σαν προκατάληψη, κατά τη διάρκεια του 
σχολείου είχε συμβεί πολλές φορές (Φ1). Εξάλλου, λόγω του απρόσωπου των σχέσεων, 
το πανεπιστήμιο «προσφέρεται» για απόκρυψη της ΕΜΔ (Madriaga, 2007).  

Εμπειρίες φοίτησης 

Στον μαθησιακό τομέα, κάποιες φοιτήτριες συνεχίζουν να συναντούν προκλήσεις που 
σχετίζονται με τον όγκο της ύλης, τη δόμηση του γραπτού λόγου, την ορθογραφία, τη 
λήψη σημειώσεων κατά τις παραδόσεις (Stampoltzis & Polychronopoulou, 2008. 
Mortimore & Crozier, 2006). Μία φοιτήτρια προτείνει την ηλεκτρονική καταγραφή 
σημειώσεων, και δηλώνει απογοητευμένη που δεν της επιτρέπεται να το κάνει: Αλλά 
δε γίνεται, δε γίνεται, δε σε πιστεύουν ότι γράφεις [σημειώσεις] (Φ7). 

 

Πίνακας 4. Προτάσεις φοιτητριών για αντιμετώπιση των ακαδημαϊκών προκλήσεων 

Ρόλος διάγνωσης αριθμός απαντήσεων 
Απόδοση ίσης μεταχείρισης από το εκπαιδευτικό περιβάλλον 5 
Ανάπτυξη στρατηγικών 4 
Ανακούφιση − Επεξήγηση 2 
Στιγματική επίδραση 2 

 

Προτάσεις για τις ακαδημαϊκές προκλήσεις αριθμός απαντήσεων 
Πιο αναπαραστατικού χαρακτήρα / πρόσθετες σημειώσεις 7 
Περισσότερη χρήση πολυμέσων στις παραδόσεις 6 
Διευκρινίσεις για τις εργασίες 3 
Μαγνητοσκόπηση διαλέξεων 2 
Χρήση περισσότερων παραδειγμάτων κατά τις παραδόσεις 2 
Ηλεκτρονική καταγραφή σημειώσεων 1 
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Μελλοντικό εκπαιδευτικό έργο 

Διαφαίνεται πως οι κοινωνικές προκαταλήψεις, οι νομοθετικοί φραγμοί και το βίωμα 
των φοιτητριών έχει περιορίσει την επιλογή σπουδών τους. υπήρχε θέληση λ.χ. για φοί-
τηση στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δε γίνεται εγώ που έχω δυσλεξία, να βοηθήσω 
ένα παιδί που έχει εκείνο δυσλεξία... -Φ9), ή στο τμήμα Λογοθεραπείας: Λογοθεραπεία 
[...] πάει... το χαρτί μου τη διάλυσε αυτήν, την προοπτική -Φ2). Πάντως οι φοιτήτριες 
αναφέρονται σε προσωπικά κίνητρα και πρακτικές που οι ίδιες λόγω του βιώματός τους 
θα μπορέσουν να εντάξουν στο εκπαιδευτικό τους έργο, με συστατικά την υπομονή 
τους, την ηρεμία, τη φαντασία και το γενικότερο προσωπικό βίωμά τους, που στη βι-
βλιογραφία αναφέρεται ως ενσυναίσθηση (Glazzard & Dale, 2013. Griffiths, 2012. 

Riddick, 2003). Παράλληλα, δε λείπουν αναφορές σε αισθήματα ανασφάλειας που βιώ-
νουν (Glazzard & Dale, 2013. Griffiths, 2012) για τον μελλοντικό εκπαιδευτικό τους 
ρόλο: [...] Πάντα έχω το άγχος μέσα μου, νομίζω λόγω της δυσλεξίας, δηλαδή μην το 
«τυφλώσω» το παιδί (Φ8). 

 

Πίνακας 5. Μελλοντικές προοπτικές φοιτητριών 

Επίλογος  

Η ελλιπής ενημέρωση γύρω από τη μαθησιακή αναπηρία (ΜΑ) −ή ευρέως διαδεδομένη 
ειδική μαθησιακή δυσκολία (ΕΜΔ)− οδηγεί σε στερεοτυπικές κοινωνικές αντιλήψεις. 
Οι άνθρωποι με ΜΑ αναγνωρίζουν τη διαγνωστική διαδικασία ως μονόδρομο για τις 
προκλήσεις, για τις οποίες σπανίως το εκπαιδευτικό σύστημα τούς παρείχε καθοδή-
γηση. Λόγω των προνομίων που υπόσχεται η ετικέτα της ΕΜΔ (πρβλ. ειδική αξιολό-
γηση), υπάρχει ανοχή στο στίγμα της ετικέτας. Πάντως, σε ένα παιδαγωγικής κατεύ-
θυνσης τμήμα, οι προκλήσεις εμμένουν, ενώ πλέον υπάρχει δυνατότητα ψυχολογικής 
αντιστάθμισής τους με την επιλογή απόκρυψης της ΕΜΔ. Τέλος, αρκετές φοιτήτριες 
νιώθουν ότι θα αντεπεξέλθουν στο μελλοντικό εκπαιδευτικό έργο, χωρίς να παραβλέ-
πουν την ανασφάλεια ως ανασταλτικό παράγοντα αφενός, αλλά και αφετέρου, το προ-
σωπικό βίωμά τους ως «όπλο» για την επιτέλεση αυτού. Η συσχέτιση αυτών των δεδο-
μένων με εκείνα των υπόλοιπων εργαλείων της έρευνας αναμένεται να εμπλουτίσει τη 
γνώση για την αθέατη αναπηρία. 

 

 

Μελλοντικές προοπτικές φοιτητριών αριθμός απαντήσεων 
Μελλοντική απασχόληση ως εκπαιδευτικός 8 
Μη-εκπαιδευτική μελλοντική εργασιακή απασχόληση  2 
Μελλοντική ενασχόληση με την Ειδική Αγωγή 2 
Αίσθημα ανταπόκρισης στο εκπαιδευτικό έργο 6 
Γενικευμένη ανασφάλεια για το εκπαιδευτικό έργο 4 
Το προσωπικό βίωμα ως καθοδηγητής για το εκπαιδευτικό έργο 4 
Ανασφάλεια για τη διδασκαλία γλωσσικής δεξιότητας 2 
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Συνδιδασκαλία: Συνεργασία εκπαιδευτικού της τάξης και ειδικού παιδαγωγού 

Στεργίου Μαρία  
Εκπαιδευτικός ΠΕ02 

mariastergiou90@gmail.com 

Περίληψη  

Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση μέσα σε ένα σχολείο, το οποίο θα 
κατανοεί τις ιδιαιτερότητες και τις ατομικές ανάγκες τους για μάθηση. Η εφαρμογή της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης επιτυγχάνεται μέσα από τη συνδιδασκαλία και προϋπο-
θέτει τη συνεργασία του εκπαιδευτικού της τάξης και του ειδικού παιδαγωγού, ώστε 
να στηρίξουν τους μαθητές και να προάγουν τη μάθηση. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση 
αποτελεί γεγονός στην ελληνική κοινωνία. Επισημαίνεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
σε προγράμματα συνεκπαίδευσης καθώς και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από 
τη συνεργατική συνδιδασκαλία. Ταυτόχρονα, γίνεται ανάλυση των μοντέλων συνδιδα-
σκαλίας αλλά και των στοιχείων που θα πρέπει να διαθέτει μια τέτοια εκπαιδευτική 
μέθοδος.  

Λέξεις-Kλειδιά: Συνδιδασκαλία, Συμπερίληψη, Συνεργασία 

Εισαγωγή 

Οι κοινωνικές αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια όπως η παγκοσμιοποί-
ηση, η μετανάστευση πληθυσμών και η χρήση των νέων τεχνολογιών επηρεάζουν συ-
νεχώς την εκπαίδευση. Το σχολείο υιοθετεί πρακτικές οι οποίες έχουν στόχο τη βελτί-
ωση των μαθητών και την παροχή ίσων ευκαιριών ακολουθώντας τη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση. Με τη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994) και τη Διακήρυξη της UNESCO 
(2000) «Εκπαίδευση Για Όλους» η συμπεριληπτική εκπαίδευση έγινε ευρέως γνωστή 
και προωθεί πρακτικές για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την εξά-
λειψη των περιορισμών στην εκπαίδευση όπως των διακρίσεων, της περιθωριοποίησης 
και των ανισοτήτων (Campbell, 2000∙Αγγελίδης, 2011). 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ως έννοια εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1990 και εκ-
φράζει την άποψη ότι το άτομο δεν είναι υπεύθυνο για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, 
αλλά επιρρίπτει την ευθύνη στο εκπαιδευτικό σύστημα της εκάστοτε χώρας. Με τη 
συμπεριληπτική εκπαίδευση επιδιώκεται η δυνατότητα συμμετοχής στη μάθηση κυ-
ρίως για τα παιδιά που βρίσκονται στο περιθώριο. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία σε μα-
θητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να φοιτούν στα σχολεία της γειτονιάς τους μαζί 
με τους υπόλοιπους μαθητές με τυπική ανάπτυξη (Αγγελίδης, 2011).  

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υλοποιείται μια μορφή συνεργατικής διδασκαλίας 
στα πλαίσια της παράλληλης στήριξης. Σύμφωνα με τον ν.3699/2008, άρθρο 6 
(https://www.specialeducation.gr/frontend/article.php?aid=227&cid=82) οι μαθη-
τές μπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου με παράλληλη στήριξη 
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από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όταν αυτό επιβάλλεται από το 
είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή. Η παράλληλη 
στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να πα-
ρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σο-
βαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο 
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη 
στήριξη καθίσταται απαραίτητη, βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, εξαιτίας των 
ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών 
(https://www.specialeducation.gr/frontend/article.php?aid=227&cid=82 )  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε Προγράμματα Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 

 Η υλοποίηση των προγραμμάτων συμπεριληπτικής εκπαίδευσης προϋποθέτει τη συ-
νεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους αλλά και των μαθητών. Η συνεκπαίδευση 
των παιδιών μπορεί να επηρεαστεί θετικά ή αρνητικά από τον τρόπο που θα γίνει ο 
διαχωρισμός των ρόλων των εκπαιδευτικών και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών μέσα στο σχολείο. Για να διασφαλιστεί μια επιτυχημένη συνεκπαίδευση θα πρέπει 
να υπάρχει μια σαφής κατανομή των ρόλων (Τάφα, 1998).  

Στα πλαίσια της Συμπεριληπτική Εκπαίδευσης και αφορά στη συνεργασία εκπαιδευτι-
κών και μαθητών, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κάνουν συζητήσεις με τους μαθητές έτσι 
ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις εξαιτίας των γνωστικών και συμπεριφορικών διαφο-
ρών που ένας μαθητής μπορεί να εμφανίζει. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι ο εκπαι-
δευτικός να αναγνωρίζει τα κατορθώματα του παιδιού και να το επαινεί όταν κρίνεται 
απαραίτητο(Σούλης,2008). 

Κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να κατανοήσει ότι όλοι οι μαθητές δεν μαθαίνουν με τον 
ίδιο ρυθμό και με τον ίδιο τρόπο και γι’ αυτό χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση 
των στόχων στο σχεδιασμό της διδασκαλίας και διαφορετική υποστηρικτική δομή. Ως 
εμπόδια για τη συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
είναι οι κτιριακές υποδομές των σχολείων και η απουσία των κατάλληλων εποπτικών 
μέσων (Τάφα, 1998). 

 Η υλοποίηση προγραμμάτων Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης στηρίζεται πρωτίστως 
στορόλο των εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτικός είναι ο κύριος παρακινητής ενός τέτοιου 
προγράμματος και η επιτυχία ή η αποτυχία του προγράμματος εξαρτάται από τον ίδιο. 
Για να εφαρμοστεί με επιτυχία ένα πρόγραμμα Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης θα πρέ-
πει να υπάρχουν κοινοί στόχοι και νέες μέθοδοι συνεργασία (Saleh, 1998). 

Η Συνεργατική Διδασκαλία (Co-teaching) κατά τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

Η Συνεκπαίδευση ή Συμπεριληπτική Εκπαίδευση για να υλοποιηθεί χρειάζεται νέες 
διδακτικές προσεγγίσεις, όπως είναι η συνεργατική διδασκαλία. Η συνεργατική διδα-
σκαλία (co-teaching) είναι ένα μοντέλο διδασκαλίας το οποίο εφαρμόζεται σε μαθητές 
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με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα σε εκπαιδευτικές σχολικές τάξεις στις οποίες οι 
δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής μοιράζονται την ευθύνη της οργάνωσης, της δι-
δασκαλίας και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρακτικών για όλους τους μαθητές 
(Walther-Thomas,1997). 

Τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από την διαδικασία της συνδιδασκαλίας είναι ότι οι 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βελτιώνονται στην ακαδημαϊκή τους πορεία, 
στην αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους αλλά και στην κοινωνικοποίηση τους. Πα-
ρέχοντας ακόμα, εξατομικευμένη προσοχή σε μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο μα-
θησιακής αποτυχίας, ενισχύεται σημαντικά η πρόοδος τους (Fontana, 2005). 

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανέπτυξαν θετικά συναισθήματα για τον 
εαυτό τους, βελτίωσαν την ακαδημαϊκή τους επίδοση και απέκτησαν κοινωνικές (ο. 
π.,- 1997). Επίσης, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δε φεύγουν από την 
κοινή τάξη με αποτέλεσμα να μην στιγματίζονται (De France Schmidt, 2008). Πλεονε-
κτήματα προκύπτουν και για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης που βρίσκονται σε μια τάξη 
συνδιδασκαλίας, διότι τα παιδιά λαμβάνουν μεγαλύτερο χρόνο και προσοχή από το 
δάσκαλο (Walther-Thomas, 1997). Σχετικά με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για 
τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής μέσα από τις τάξεις συνδιδασκαλίας, 
αναφέρονται η επαγγελματική ικανοποίηση, οι ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, 
προσωπική στήριξη και αυξημένες ευκαιρίες για συνεργασία (Walther-Thomas, 1997).  

Μοντέλα-Τύποι Συνδιδασκαλίας 

Σύμφωνα με τον Friend (όπ. αναφ. στο Sileo,- & Van Garderen, 2010) υπάρχουν έξι 
βασικοί τύποι συνδιδασκαλίας. Κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα-τύπους πραγματοποιεί-
ται ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.  

Ένας διδάσκει, ένας παρατηρεί (one teach, one observe) 

 Το μοντέλο αυτό ορίζει ότι ο ένας δάσκαλος διδάσκει όλη την ομάδα μαθητών και ο 
άλλος παρατηρεί. Οι δάσκαλοι στη συγκεκριμένη φάση δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο 
ποιος συμμετείχε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, καθώς τα παιδιά με ιδιαιτερότητες 
έχουν πρόβλημα επικοινωνίας και μάθησης και εμποδίζεται η κατανόησή τους. Η μέ-
θοδος αυτή κάνει φανερό ποιοι μαθητές χρειάζονται επιπλέον ενθάρρυνση και υποστή-
ριξη. 

Ομαδική διδασκαλία (Team teaching) 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτόο ι δάσκαλοι μοιράζονται ισότιμα όλες τις ευθύνες ενός 
προγράμματος συνδιδασκαλίας όπως είναι ο χρόνος για το σχεδιασμό και την υλοποί-
ηση. Στην προκειμένη περίπτωση οι δυο εκπαιδευτικοί διδάσκουν μια μεγάλη ομάδα 
μαθητών (Sileo, & Van Garderen, 2010).  
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Εναλλακτική διδασκαλία (Alternative teaching) 

 Σε αυτό το μοντέλο ο ένας δάσκαλος διδάσκει μια μικρή ομάδα 3-8 μαθητών, ενώ ο 
άλλος δάσκαλος όλη την τάξη (όπ., 2010). Είναι χρήσιμη μέθοδος που προωθεί την 
ατομική διδασκαλία που γίνεται για συγκεκριμένο σκοπό και στόχο (Friend & Bursuck, 
1999). 

Παράλληλη διδασκαλία (Parallel teaching) 

Οι δάσκαλοι σχεδιάζουν μαζί και ταυτόχρονα τη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου ακα-
δημαϊκού θέματος σε δύο ομάδες. Η τάξη χωρίζεται σε δύο ισόποσες ομάδες και οι 
δάσκαλοι διδάσκουν το ίδιο περιεχόμενο, την ίδια χρονική στιγμή, σε μια ομάδα μαθη-
τών ο καθένας (όπ., 1999). Το μοντέλο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να 
ασχολούνται με μικρή ομάδα παιδιών και να εφαρμόζουν μια πιο πρακτική διδασκαλία 
στα άτομα με δυσκολίες (Sileo, & Van Garderen, 2010). 

Διδασκαλία με κέντρα μάθησης (Station teaching) 

Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται όταν οι δάσκαλοι μοιράζουν τις ευθύνες στο περιε-
χόμενο διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί χωρίζουν την τάξη σε μικρές ομάδες και κάθε 
ομάδα ασχολείται με διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στους στό-
χους διδασκαλίας όλων των παιδιών (όπ., 2010). Οι δραστηριότητες υλοποιούνται σε 
κατάλληλα διαμορφωμένα κέντρα μάθησης, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της 
αίθουσας. Οι μαθητές περνούν με τη σειρά από κέντρο σε κέντρο. 

Ένας διδάσκει ένας περιφέρεται (One teach, one drift) 

Το μοντέλο αυτό παρουσιάζει ομοιότητες με το μοντέλο «Ένας διδάσκει, ένας παρα-
τηρεί» με τη διαφορά ότι όταν ο ένας δάσκαλος διδάσκει ο άλλος περιφέρεται στην 
τάξη. Αυτό το μοντέλο δίνει τη δυνατότητα ελέγχου κατανόησης και αξιολόγησης των 
μαθητών (όπ., 2010). 

Χαρακτηριστικά της συνεργατικής διδασκαλίας 

Στη συνδιδασκαλία συνεργάζονται δάσκαλοι γενικής και ειδικής αγωγής. Η διαπροσω-
πική τους σχέση μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά τη συνεργασίας τους. Την 
τελευταία δεκαετία έγιναν έρευνες οι οποίες ανέδειξαν κάποια στοιχεία προσωπικότη-
τας των εκπαιδευτικών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνεργατικού περιβάλλο-
ντος όπως η διαπροσωπική επικοινωνία, η εξοικείωση με το αναλυτικό πρόγραμμα, οι 
στόχοι του προγράμματος για τους μαθητές, διαχείριση της τάξης και η αξιολό-
γηση(Gately & Gately, 2001). 

Πρωταρχικό χαρακτηριστικό είναι η διαπροσωπική επικοινωνία, δηλαδή η χρήση των 
λεκτικών, μη λεκτικών μηνυμάτων και η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ε-
πικοινωνία αναπτύσσεται σε επίπεδο πιο ανοιχτό και αλληλεπιδραστικό (όπ., 2001). 
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Επιπλέον, σημαντική είναι η φυσική ρύθμιση της τάξης όπως για παράδειγμα η τοπο-
θέτηση και η ρύθμιση των εκπαιδευτικών υλικών, των μαθητών αλλά και των εκπαι-
δευτικών (De France Schmidt, 2008). Ένα άλλο στοιχείο είναι η εξοικείωση με το α-
ναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των παιδιών. Ο δάσκαλος ειδικής αγωγής ίσως να μην 
γνωρίζει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών(Wood, 1998) και αυτή η έλλειψη γνώσεων 
μπορεί να επιφέρει ανασφάλεια στους δύο εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται μέσα 
στην ίδια τάξη (Gately, & Gately, 2001).  

Ταυτόχρονα, οι στόχοι του προγράμματος σπουδών και οι τροποποιήσεις τους μπορεί 
να επιφέρουν αλλαγές στις σχέσεις των εκπαιδευτικών (όπ., 2001). Οι δυο δάσκαλοι 
φέρουν την ευθύνη για την επιτυχία των μαθητών και θα πρέπει να συζητούν τους στό-
χους που θα τεθούν ώστε να προωθήσουν με επιτυχία την εκπαιδευτική διαδικασία (De 
France Schmidt, 2008). Ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός είναι να εκτιμούν την ανά-
γκη για αλλαγές και ρυθμίσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος (όπ., 2008). Παράλ-
ληλα, σημαντικός είναι ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. (όπ., 2008). Σε ένα αρχικό στάδιο οι δάσκαλοι παρουσιά-
ζουν ξεχωριστά τα μαθήματά τους, ενώ στην συνέχεια μπορούν να μοιράζονται κάποιες 
δραστηριότητες (όπ., 2001).  

Ωστόσο, και η διαχείριση της τάξης ως προς τη δομή και τις σχέσεις επιφέρει αλλαγή 
στη συνδιδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, ένα δομημένο περιβάλλον αποτελείται από κα-
νόνες που οι μαθητές πρέπει να μάθουν να τηρούν, ενώ η ανάπτυξη σχέσεων συμβάλλει 
στην αποτελεσματική διαχείριση της τάξης (όπ., 2001). Στην αρχή ο δάσκαλος ειδικής 
αγωγής μπορεί να έχει τον ρόλο του «διαχειριστή της συμπεριφοράς» για τα παιδιά για 
να μπορεί ο άλλος δάσκαλος να διδάσκει (όπ., 2001).  

Το τελευταίο στοιχείο για την ύπαρξη σχέσεων συνδιδασκαλίας, είναι η αξιολόγηση. 
Η αξιολόγηση μέσα σε μια τάξη συνδιδασκαλίας αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων 
ατομικής αξιολόγησης, τη ρύθμιση των δεδομένων και των προσδοκιών, ενώ διατηρεί-
ται η ακεραιότητα των μαθημάτων (Gately, & Gately, 2001).  

Τέλος, ο διαχωρισμός των ρόλων μέσα στη σχολική κοινότητα μπορεί να επηρεάσει τη 
στήριξη των παιδιών είτε θετικά, είτε αρνητικά (Ebersold, 2003). Όταν υπάρχει μια 
σαφής κατανομή των ρόλων αλλά και μια σωστή και υπεύθυνη συνεργασία όλων των 
ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στη σχολική κοινότητα τότε, θα υλοποιηθεί και 
θα επιτευχθεί το πρόγραμμα της παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας ή αλλιώς του 
σχολικού εκφοβισμού (bullying), ένα παγκόσμιο φαινόμενο νεανικής παραβατικότη-
τας, το οποίο θεωρείται ως η πιο κυρίαρχη μορφή νεανικής βίας. Αποτελεί μία κατά-
σταση ιδιαίτερα δύσκολη στη ζωή ενός παιδιού, η οποία επηρεάζει την ψυχολογία του 
καθώς και  την κοινωνική του αλληλεπίδραση. Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα 
κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο έχει ήδη εμφανιστεί από τη δεκαετία του ’70 και 
διαιωνίζεται ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες. Οι μορφές που μπορεί να λάβει είναι 
αρκετές με πιο σοβαρή εκείνη του σωματικού εκφοβισμού που μπορεί να αποβεί μοι-
ραίος για τη ζωή ενός παιδιού. Η περιγραφή των χαρακτηρολογικών περιγραμμάτων 
των θυτών, των θυµάτων αλλά και των παρατηρητών αποτελεί κύριο άξονα στην ε-
κτίµηση της έκτασης του φαινομένου, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται εξίσου 
σημαντικός, αφού μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και κατάλληλες νουθεσίες μπο-
ρεί να συμβάλει στη θωράκιση της προσωπικότητας των παιδιών-θυμάτων, αλλά και 
την ανάπτυξη ενσυναίσθησης των παιδιών-θυτών.  
 
Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, μορφές σχολικού εκφοβισμού, θύτης, θύμα, 
εκπαιδευτικός 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1978 στο 
Πανεπιστήμιο του Bergen της Νορβηγίας από το Σουηδό καθηγητή ψυχολογίας Dan 
Olweus. Εννοιολογικά με τον όρο bullying θα λέγαμε ότι ένας μαθητής εκφοβίζεται 
ή θυματοποιείται όταν εκτίθεται επανειλημμένα και για αρκετό χρονικό διάστημα σε 
αρνητικές πράξεις άλλου ή άλλων μαθητών, οι οποίες εκδηλώνονται ως μορφές βίαιης 
ή επιθετικής συμπεριφοράς (Olweus, 1993). O Dan Olweus τονίζει πως ο σχολικός 
εκφοβισμός συνδέεται με μια ανισότητα δύναμης, όπου ο μαθητής που δέχεται τις 
αρνητικές πράξεις, είναι αδύναμος να υπερασπιστεί τον εαυτό του και αβοήθητος 
μπροστά στο θύτη. 
Η σοβαρότητα του θέματος της ασφάλειας στα σχολεία διαφαίνεται και από το γεγο-
νός ότι το 1997 πραγματοποιήθηκε Ευρωπαϊκή διάσκεψη στην Ουτρέχτη της 
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Ολλανδίας με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων από όλες τις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σκεπτικό της απόφασης ορίστηκε η βία στα σχολεία ως «η 
επιβολή της βούλησης ενός μέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάποιο άλλο και 
την πρόκληση ζημιάς ή βλάβης». 

 

Οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού 

Ο σχολικός εκφοβισμός, ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιεί ο δράστης για να βλά-
ψει το θύμα, παίρνει διάφορες μορφές όπως:  
-Άμεσος ή σωματικός εκφοβισμός (physical bullying): Περιλαμβάνει ξυλοδαρμούς, 
κλοπές, κλωτσιές, ρήψη αντικειμένων, χρήση όπλων. Θεωρείται μία από τις συχνότε-
ρες εκδηλώσεις εκφοβισμού, παρατηρείται κυρίως στα παιδιά μικρής ηλικίας, ενώ ε-
πιλέγεται συχνότερα από τα αγόρια ως μορφή εκφοβισμού (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 
2007) 
-Λεκτικός εκφοβισμός (verbal bullying): Μπορεί να περιλαμβάνει κοροϊδία, βρίσιμο, 
ειρωνεία, διάδοση ψευδούς φήμης, ρατσιστικά-ομοφοβικά-σεξιστικά σχόλια, απειλές, 
παρατσούκλια (Rigby, 2008b) 
-Ψυχολογικός/κοινωνικός εκφοβισμός (psychological/social bullying): Αναφέρεται 
στη δημιουργία κλίματος φόβου για το θύμα, με οποιαδήποτε πράξη που του προκαλεί 
ψυχολογικό πόνο, όπως αρνητική κριτική, υποτιμητικές συμπεριφορές, κοινωνικός 
αποκλεισμός από παρέες, ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες (Χατζή & Χουντου-
μάδη, 2000) 
-Σεξουαλικός εκφοβισμός (sexual bullying): Πλήττει κυρίως τα κορίτσια και περιλαμ-
βάνει άσεμνες χειρονομίες, σχόλια με σεξουαλικό περιεχόμενο, ακόμα και εξαναγκα-
σμό σε σεξουαλική πράξη (Woolcock, 2009) 
-Ηλεκτρονικός / τεχνολογικός  εκφοβισμός (cyber bullying): Ταπεινωτική ιστοσελίδα 
για ένα παιδί-στόχο, υβριστικά μηνύματα κειμένου, e-mails (Agatston, Kowalski & 
Limber, 2007) 
-Εκβιασμός(extortion): Οι θύτες με απειλές εξαναγκάζουν τα θύματα να τους παρα-
δώσουν το χαρτζιλίκι τους ή άλλο προσωπικό τους αντικείμενο 
-Ρατσιστική βία (racial bullying): Εκφράζεται σωματικά, κοινωνικά ή ψυχολογικά και 
αποσκοπεί να στιγματίσει τη διαφορετικότητα του θύματος - στόχου ως προς την ε-
θνικότητα, τη θρησκεία, την κοινωνική προέλευση, το φύλο ή το σεξουαλικό προσα-
νατολισμό. 
-Οπτικός εκφοβισμός(visual bullying):Αυτός πραγματοποιείται όταν ο θύτης γράφει 
ένα προσβλητικό για το θύμα σημείωμα και το επιδεικνύει στους συμμαθητές του ή 
το τοποθετεί σε περίοπτη θέση του σχολείου 
-School shooting: Ένα ανησυχητικό κοινωνικό φαινόμενο, καθώς στις ΗΠΑ κάθε 
χρόνο είκοσι (20) κατά μέσο όρο σπουδαστές δολοφονούν έναν ή περισσότερους συμ-
μαθητές τους (πρόκειται για άτομα που αισθάνονται περιθωριοποιημένα, τα οποία δεν 
βρίσκουν μια θέση στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό μικροκοινωνικό περιβάλλον του 
σχολείου και είχαν μία απελπισμένη ανάγκη να τραβήξουν την προσοχή) (Rigby, 
2008b) 
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Το προφίλ των παιδιών που εμπλέκονται στο σχολικό εκφοβισμό 

Οι βασικοί ρόλοι που φαίνεται να υπάρχουν σε περιστατικά σχολικής βίας είναι οι 
εξής:  
-Ο «νταής/εκφοβιστής» που είναι ο αρχηγός και θέτει τους κανόνες 
-Ο/οι ακόλουθος/-οι του «νταή» που παίρνουν ενεργό μέρος  
-Οι υποστηρικτές του «νταή» που δεν παίρνουν ενεργό μέρος, αλλά είτε υποστηρί-
ζουν τη συμπεριφορά του «νταή» είτε απλά διασκεδάζουν με αυτή   
-Το «θύμα» που υφίσταται βία ή εκφοβιστική συμπεριφορά   
-Οι υποστηρικτές του «θύματος» που αποδοκιμάζουν τη συμπεριφορά του «νταή» 
και είτε προσπαθούν να βοηθήσουν το «θύμα» είτε όχι 
-Οι παρατηρητές-απλοί θεατές οι οποίοι αδιαφορούν για το περιστατικό και για τους 
εμπλεκόμενους. 

Χαρακτηριστικά του παιδιού – θύτη 
 

Σύμφωνα με τον Olweus τα παιδιά θύτες, γνωστοί ως bullies, εμφανίζουν αρχηγικές 
τάσεις, υπερβολική αυτοεκτίμηση, αδυναμία να ελέγξουν τις ενορμήσεις τους, επι-
θετικότητα, παρορμητικότητα,   αυτοελέγχου, έλλειψη ενσυναίσθησης προς τα θύ-
ματα του εκφοβισμού. Επιπλέον, μπορεί να αντιμετωπίζουν προβληματικές οικογε-
νειακές σχέσεις και να παρουσιάζουν επιθετικότητα ακόμη και προς τους ενήλικους, 
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους (Τσιάντης & Ασημόπουλος, 2010). 

Χαρακτηριστικά του παιδιού – θύματος 

Τα παιδιά – θύματα του σχολικού εκφοβισμού παρουσιάζονται ως μοναχικά και κα-
ταθλιπτικά άτομα. Είναι απομονωμένα με χαμηλή αυτοεκτίμηση, αγχώδη και ανα-
σφαλή. Οι έρευνες δείχνουν τις σοβαρές επιπτώσεις τόσο στον ψυχισμό όσο και στην 
κοινωνική λειτουργικότητά τους. Εμφανίζουν αισθήματα παραίτησης και μελαγχο-
λίας, καθώς αρχίζουν να αποδέχονται τους μειωτικούς χαρακτηρισμούς που τους α-
ποδίδουν. Αναστέλλονται οι δημιουργικές ικανότητες του ατόμου. Παρατηρείται επί-
σης σε αυτά τα παιδιά μείωση της σχολικής επίδοσης, εμφάνιση μαθησιακών δυσκο-
λιών, όπως η δυσλεξία, όπου καταλήγουν να είναι οι «κακοί μαθητές» της τάξης. Εκ-
φράζουν επιθυμία εγκατάλειψης του σχολείου. Μπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες 
στον ύπνο με εφιάλτες. Έχουν απώλεια όρεξης ή αντίθετα υπερκατανάλωση τροφής. 
Μπορεί να οδηγηθούν στην κατανάλωση αλκοόλ ή στη χρήση ναρκωτικών ουσιών 
ακόμα και στην αυτοκτονία (Αρτινοπούλου, 2009). 

Χαρακτηριστικά των παριστάμενων θεατών – παρατηρητών 

Οι παρατηρητές ανάλογα με το ρόλο που αναλαμβάνουν μπορεί να είναι:  
-βοηθοί του θύτη που συμμετέχουν στον εκφοβισμό   
-υποστηρικτές του θύτη, που λειτουργούν ως ακροατήριο γελώντας, φωνάζοντας και 
ενθαρρύνοντας τον εκφοβισμό 
-εξωτερικοί, οι αδιάφοροι που παραμένουν αδρανείς και δεν εμπλέκονται 
-αμυνόμενοι που βοηθούν άμεσα το θύμα ή ζητούν τη συνδρομή των ενηλίκων, το 
παρηγορούν και γενικά προσπαθούν να εμποδίσουν τον εκφοβισμό (Cowie, 1998). 
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Ο ρόλος των εκπαιδευτών 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών κρίνεται πολύ σημαντικός για την αναγνώριση και τη 
μείωση περιστατικών ενδοσχολικής βίας. Γενικά οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να είναι 
προσεκτικοί ως προς την παρατήρηση συμπεριφορών των μαθητών, ώστε να δίνεται 
έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση του φαινομένου. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
επιδιώκουν ανοιχτές συζητήσεις για συμπεριφορές θυματοποίησης ενθαρρύνοντας 
τους μαθητές να αναφέρουν βιωματικές εμπειρίες τους. 
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να:  
-Είναι γνώστες του ορισμού της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και των μορφών 
εμφάνισης του φαινόμενο 
-Είναι γνώστες του θεσμικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και 
του εκφοβισμού 
-Έχουν ικανότητες στην αναγνώριση και στον εντοπισμό περιστατικών σχολικής βίας 
και εκφοβισμού 
-Παρεμβαίνουν σε περιστατικά σχολικής βίας και εκφοβισμού με σκοπό τη διαχείρισή 
τους 
-Αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου βάσει των αναγκών τους και των 
αναγκών των υπολοίπων μελών της σχολικής κοινότητας  
-Συμμετέχουν στην εκπαίδευση και στην ενημέρωση για την αντιμετώπιση της βίας 
και του εκφοβισμού στο σχολείο  
-Συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας ή και αναλαμβάνουν το συντονισμό δράσεων για 
την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφοβι-
σμό 
-Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση προγραμμάτων και δράσεων για 
την πρόληψη της σχολικής βίας 
-Σχεδιάζουν και συμμετέχουν στην εκπόνηση έρευνας για τη σχολική βία και τον εκ-
φοβισμό 
-Συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας   
-Αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές 
-Χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους προσέγγισης στην τάξη όπως ζωγραφική, 
γραπτή έκφραση ιστοριών, θεατρικά παιχνίδια δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 
να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 
-Θα πρέπει να ενισχύουν το αίσθημα της ομάδας μέσα από συνεργατικές μεθόδους 
διδασκαλίας, που ευνοούν την δημιουργία δεσμών μεταξύ των παιδιών, δίνοντας με 
αυτό το τρόπο έμφαση στην αξία της αλληλοβοήθειας, της συλλογικότητας, της απο-
δοχής και της διαφορετικότητας  
-Μέσα από την ανθρωπιστική τους παιδεία να καλλιεργούν  ηθικές και πνευματικές 
αξίες όπως το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ενσυναίσθησης 
-Να τονίζουν ότι ο διάλογος είναι το κυρίαρχο στοιχείο ειρηνικής επίλυσης διαφορών 
-Να φροντίζουν για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου (Cowie, 1998) 

Τέλος εκτός από την απαραίτητη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων πολύ 
σημαντικό θεωρείται και η δημιουργία δομών υποστήριξης ψυχοκοινωνικής υγείας 
παιδιών και εφήβων, ώστε να υπάρχει συνεργασία και συμβουλευτική εποπτεία από 
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ειδικούς για την υποστήριξη τόσο των παιδιών –θυμάτων όσο και των παιδιών δρα-
στών. 
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Η αξία της μουσειακής αγωγής  στην παιδαγωγική διαδικασία  

Μάμαλη Διαμάντω, Σπουδάστρια ΑΣΠΑΙΤΕ-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ, mantw.mamalh@gmail.com 
Σιούτα Αγγελική, Σπουδάστρια ΑΣΠΑΙΤΕ-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., aggeliki.si@gmail.com 

 
Περίληψη 

Η σύγχρονη μορφή του μουσείου έχει ως στόχο την μετάδοση γνώσης ως αναφορά την 
πολιτιστική ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης  μέσω της συλλογής, μελέτης και έκθεσης 
των υλικών ευρημάτων. Πρόκειται για μια μορφή εκπαίδευσης του ανθρώπου. Η έ-
νταξή της σε μια από τις τρείς κατηγορίες μορφής μαθήσεως οι οποίες είναι η τυπική, 
η μη τυπική και η άτυπη, γίνεται στην άτυπη μορφή μαθήσεως. Αυτό γιατί ο μουσεια-
κός θεσμός μαθαίνει τον άνθρωπο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής του. Τον οδηγεί 
στην κατανόηση του κόσμου μέσω της προσωπικής εμπειρίας και της ενεργοποίησης 
των αισθήσεών του. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται θετική ανταπόκριση των 
μαθητών στις σχολικές εκπαιδευτικές δράσεις που πραγματοποιούνται μέσω εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων στα Ελληνικά Μουσεία. Πλέον στα μαθησιακά οφέλη προσθέτε-
ται η καλλιέργεια γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων 
πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται μέσω της αισθητικής αγωγής. Επομένως το μουσείο 
μετατρέπεται σε έναν οργανισμό μάθησης και αναψυχής μέσω των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων.  

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία εξετάζει το διευρυμένο εκπαιδευτικό ρόλο που μπορούν να δια-
δραματίσουν τα μουσεία. Θα γίνει αναφορά των χαρακτηριστικών της σύγχρονης επο-
χής, η οποία διακρίνεται ως εποχή μάθησης. Κατ’ αρχήν θα εξετάσουμε τον ορισμό, 
και σε ποιο τύπο μάθησης ανήκει η μάθηση στο σχολείο. Εν συνεχεία, θα δούμε μία 
σύντομη εξέλιξη της σχέσης μουσείου-σχολείου στην Ελληνική πραγματικότητα και 
τις μουσειακές δράσεις στο σχολείο. Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα μαθησιακά 
οφέλη. Τέλος θα δούμε τους οργανισμούς μάθησης.  

Λέξεις – κλειδιά: μουσεία, μουσειοπαιδαγωγική, εκπαιδευτικές δράσεις, το μουσείο 
της Ακρόπολης. 

Ο όρος του Μουσείου 

Ο όρος μουσείο προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη μουσείον. Τομουσείο για 
τους Αρχαίους Έλληνες ήταν το τέμενος των Μουσών. Το όνομα του οφείλεται στις 
μούσες, κόρες του Δία και της Μνημοσύνης, οι οποίες ευθύνονταν για την έμπνευση 
των καλλιτεχνών στον χώρο της ποίησης, την καλλιέργεια των γραμμάτων, των τεχνών 
και της φιλοσοφίας. Παρότι η σύγχρονη μορφή του μουσείου δεν μπορεί να συνδεθεί 
άμεσα με την μορφή των μουσείων στην αρχαιότητα, θα ήταν άτοπο να ισχυριστούμε 
ότι αντικρούει πλήρως την αρχική ετυμολογική του ταυτότητα.  
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Η έννοια του μουσείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάγκη του ανθρώπου για 
συλλογή και συγκέντρωση αντικειμένων, που αντικατοπτρίζουν το παρελθόν, το μέλ-
λον αλλά και τον πολιτισμό όπου διαβιεί. 

Σε ποιον τύπο μάθησης ανήκει η μάθηση στο μουσείο 

Σύμφωνα με τον Jarvis, «η τυπική - επίσημη εκπαίδευση (formal education) έχει γρα-
φειοκρατικό χαρακτήρα, η μη τυπική εκπαίδευση (non formal education)είναι οργα-
νωμένη και συγκροτημένη διαδικασία η οποία εξελίσσεται σε ένα εκπαιδευτικό περι-
βάλλον που δεν είναι απαραίτητα γραφειοκρατικό και η άτυπη εκπαίδευση (informal 
education) είναι προκαθορισμένη και προγραμματισμένη διαδικασία με βασικό χαρα-
κτηριστικό της την αλληλεπίδραση. ( Παγγέ, Τ.)  

Τυπική μάθηση 

Πρόκειται για το είδος της μάθησης που ορίζετε από το οργανωμένο εκπαιδευτικό σύ-
στημα συνδεδεμένη άμεσα με την εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική. Είναι οριοθετη-
μένη στο κλειστό σχολικό περιβάλλον και κινείται βασισμένη σε αναλυτικά εκπαι-
δευτικά προγράμματα.  

Μη τυπική μάθηση 

Ως μη τυπική εννοείται η μάθηση εκείνη η οποία πραγματώνετε μακριά από τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα. Πρόκειται για οργανωμένη μορφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας, 
απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες και έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στό-
χους.  

Άτυπη μάθηση 

Άτυπη θεωρείται η μάθηση, η οποία λαμβάνει χώρα καθ ́ όλη την διάρκεια της ζωής 
του ανθρώπου, μέσω της οποίας αποκτά στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις. Η άτυπη 
μάθηση προκύπτει από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, δεν πραγματοποιείται 
σε εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλά είναι ενταγμένη στο πλαίσιο επαγγελματικών δραστη-
ριοτήτων, ελεύθερου χρόνου, κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτή-
των. Τα μουσεία μπορούν να αποτελέσουν πυρήνες ανάπτυξης νέων καινοτόμων εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων που θα απευθύνονται σε όλους, συμβάλλοντας στην 
σφαιρική ολοκλήρωση μέσα από έναν διευρυμένο εκπαιδευτικό ρόλο (Hooper 
Greenhill E, 2006). 

Το μουσείο ως περιβάλλον μάθησης 

Δεδομένης της εκπαιδευτικής αξίας του υλικού πολιτισμού, το μουσείο θεωρείται 
πλέον ως ίδρυμα που ευνοεί την άτυπη μάθηση, αφού ως χώρος συλλογής, διαφύλα-
ξης, έκθεσης και ερμηνείας της υλικής και άυλης κληρονομιάς ενέχει πολλαπλές παι-
δευτικές δυνατότητες και μπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση του κόσμου. Αναγνω-
ρίζοντας δηλαδή τα μουσεία τον εκπαιδευτικό τους χαρακτήρα αναλαμβάνουν ένα 
ρόλο καθοριστικό για το μέλλον της κάθε κοινωνίας (Talboys, 2005), καθώς ως πεδία 
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διασύνδεσης των ανθρώπων με τη γνώση, τη δημιουργικότητα και την έμπνευση, έ-
χουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν αποφασιστικά σε εκπαιδευτικές διαδικασίες με 
στόχο την κατάκτηση της γνώσης (Μούλιου, 2005). Η υλικότητα των αντικειμένων 
στηρίζει την άμεση επικοινωνία του ατόμου με το παρελθόν, κάτι που διευκολύνει τις 
διαδικασίες μάθησης μέσα από την προσωπική εμπειρία και την ενεργοποίηση των 
αισθήσεων (Μπούνια & Νικονάνου, 2008).  

Με αφετηρία τον παιδευτικό χαρακτήρα του μουσείου, κρίνεται απαραίτητο να δια-
σαφηνιστεί το είδος της μάθησης που μπορεί να δομηθεί μέσα σε ένα τέτοιο ίδρυμα.  

Παρά το γεγονός ότι το μουσείο δεν αποτελεί τυπικό εκπαιδευτικό φορέα η παιδευ-
τική του αξία είναι μεγάλη, καθώς μπορεί να προσφέρει ποικίλες και ευέλικτες μαθη-
σιακές ευκαιρίες σε μη αρνητικά φορτισμένο χώρο και σε διαφορετικές κατηγορίες 
κοινού (Hein, 1998).  

Σε αντίθεση με την τυπική εκπαίδευση, η μουσειακή έχει εθελοντικό χαρακτήρα και 
δεν αποσκοπεί τόσο στην εκμάθηση μιας συγκεκριμένης ύλης, αλλά, χωρίς αυστηρά 
προκαθορισμένους μαθησιακούς στόχους, παρέχει ελευθερία στη μαθησιακή διαδικα-
σία. 

Εξέλιξη της σχέσης Μουσείου – Σχολείου στην Ελληνική πραγματικότητα 

Η έννοια του «Μουσείου», ακολουθώντας τις ραγδαίες κοινωνικοπολιτικές και οικο-
νομικές αλλαγές των κοινωνιών του 20ου αι., πέρασε από διάφορους ορισμούς, θεω-
ρήσεις και οπτικές¹ και ήδη από τον επίσημο ορισμό της από το Διεθνές Συμβούλιο 
Μουσείων (ICOM)το 1974², που είναι ο ευρύτερα καθιερωμένος διεθνώς διευρύν-
θηκε ώστε να περιλαμβάνει τη συλλογή, μελέτη, έκθεση και προβολή εκθεμάτων, με 
βασικό στόχο «την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία».  

¹ Ορισμοί που δόθηκαν από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς μουσείων πχ. American 
Association of museums(1970,1989), The museums Association Britain(1984,1998), 
Unesco(1960), ICOM(1950,1974), (Πικοπούλου και Τσολάκη 2002,23)  

² «Το μουσείο είναι ένα ίδρυμα μόνιμο, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που τίθεται 
στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξή της, ανοικτό στο κοινό, το οποίο απο-
κτά, συντηρεί, μελετά, κοινοποιεί και εκθέτει υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντός του, με σκοπό την έρευνα, την εκπαίδευση και τηνψυχαγωγία».(Baghli, 
et.al.1998, 43-45)               

Μουσειακές δρασεις στο σχολείο 

Έχουν θετική ανταπόκριση μαθητών και εκπαιδευτικών οι μουσειακές δράσεις και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα στα ελληνικά μουσεία τις τελευταίες 3 δεκαετίες.  

Αυτή η προσπάθεια για ουσιαστική επαφή των μαθητών με στοιχεία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, τους βοηθά στην καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων και θέτει της 
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προϋποθέσεις «για την υποστήριξη του δικαιώματος όλων στον πολιτισμό» (Νάκου 
2006:10).     

Τα μουσειακά προγράμματα που απευθύνονται στις σχολικές ομάδες χωρίζονται σε 
δύο βασικές κατηγορίες-μοντέλα, με βάση το περιεχόμενό τους. Το «πρώτο μο-
ντέλο», στοιχεία του οποίου συναντώνται περισσότερο στην Γαλλία, χαρακτηρίζεται 
από μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην απόκτηση αισθητι-
κής εμπειρίας από τους νέους και τη συνάντησή τους με τα προϊόντα του πολιτισμού, 
έχουν δηλαδή στόχους διαφορετικούς από εκείνους του σχολείου ή τουλάχιστον προ-
σπαθούν να διαφοροποιηθούν από αυτό.    

Στο «δεύτερο μοντέλο», το οποίο χαρακτηρίζει πολλά μουσεία των Η.Π.Α., τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα των μουσείων είναι στραμμένα προς το σχολείο και το σχολικό 
πρόγραμμα και εγγράφονται στη λογική της στήριξης των σχολικών στόχων.  

 Ανάμεσα σε αυτά τα μοντέλα, υπάρχει βέβαια μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων, τα οποία συνδυάζουν στοιχεία και από τα δύο» (Ζαφειράκου 2000:19).  

Μαθησιακά οφέλη 
 

Στα μαθησιακά οφέλη συγκαταλέγεται η καλλιέργεια γνωστικών, συναισθηματικών 
και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. 
Η αισθητική αγωγή στοχεύει στη φαντασία, την έμπνευση και τη δημιουργία, καλ-
λιεργώντας τρείς φυσικές λειτουργίες 

Τις αισθήσεις  
 (βλέπω, ακούω, αγγίζω, αισθάνομαι, κινούμαι, ...) 

Την αντίληψη  
 (αποκρίνομαι, ερευνώ, επικοινωνώ, επεξεργάζομαι) 

Την πράξη  
 (πράττω, δημιουργώ, παράγω, δρώ)  
 

Οργανισμοί Μάθησης 
 

Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε ότι σήμερα τα μουσεία αναμορφώνονται, προτείνοντας έναν 
άλλο τρόπο προσέγγισης, θέασης και συμπεριφοράς.  

Αυτή η συνεχής ροή υποβοηθά τη γένεση νέων ιδεών, την εξέλιξη, τη ζύμωση και τη 
συγχώνευση διαφορετικών αντιλήψεων και αξιών.  

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεισφέρουν στη διαδικασία, μεταμορφώνοντας το 
μουσείο σε ένα ανοικτό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε έναν οργανισμό μά-
θησης και αναψυχής. (Γελαδακη,Σ.,1993)  
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Η αξία της μουσικοθεραπείας στην παιδαγωγική διαδικασία 
 

Παναγιώτης Δημητρέλος,  
Σπουδαστής  ΑΣΠΑΙΤΕ-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ, dimitrelosp@yahoo.gr 

 
Σοφία Πολίτη 

Σπουδάστρια ΑΣΠΑΙΤΕ-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., sophiapoliti1@gmail.com 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στη μουσικοθεραπεία. «Η 
Μουσικοθεραπεία είναι επιστήμη, διαπροσωπική σχέση και τέχνη!» Ως επιστήμη εν-
διαφέρεται για τα μετρήσιμα αποτελέσματα της επίδρασης της μουσικής στην ανθρώ-
πινη φυσιολογία. Ως διαπροσωπική σχέση (Κλινική προσέγγιση) δανείζεται μεθόδους 
και τεχνικές από γνωστές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις προκειμένου να προστατεύ-
σει την σχέση εμπιστοσύνης Μουσικοθεραπευτή-Συμμετέχοντος. Ως τέχνη αγγίζει την 
καλλιτεχνική φύση του ανθρώπου και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για αυτο-
πραγμάτωση αφυπνίζοντας την γενετήσια ικανότητα του ανθρώπου για δημιουργική 
έκφραση και συνύπαρξη με το περιβάλλον του. Η μουσικοθεραπεία είναι μια σχετικά 
καινούργια θεραπεία για τα ελληνικά δεδομένα, σε αντίθεση με την Αμερική, τη Με-
γάλη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται εδώ 
και 60 χρόνια. θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας  στην εφαρμογή,  στους θεραπευ-
τικούς  στόχους και στις τεχνικές της. 

Λέξεις-Κλειδιά: μουσική, μουσικοθεραπεία, θεραπευτικοί στόχοι  

Η μουσικοθεραπεία 

Από τους αρχαίους χρόνους (3000 π.Χ.) υπάρχουν μαρτυρίες για την αντιμετώπιση της 
μουσικής ως μέσου θεραπείας μέσω του εξαγνισμού που προσφέρει στην ψυχή και στο 
σώμα. Αναδεικνύεται έτσι η περίοπτη θέση της μουσικής στην αρχαιότητα ως μέσου 
θεραπείας της ψυχικής διαταραχής, ως μέσου πνευματικής και σωματικής ευεξίας κα-
θώς και έκφρασης ψυχικών καταστάσεων που αποτυπώνονται αλλά και αποδίδονται  
σε αυτή, θέσεις οι οποίες παραμένουν επίκαιρες ακόμη και σήμερα για θέματα που 
αφορούν την επίδραση  της μουσικής στον ανθρώπινο ψυχισμό. Οι μύθοι λοιπόν και οι 
δοξασίες γύρω από τις θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής εμφανίζονται πριν από χι-
λιάδες χρόνια και παρουσιάζουν κοινά στοιχεία σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς. 
Μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα οι επιστήμονες δεν είχαν συστηματικά παρατηρή-
σει και μελετήσει τις επιδράσεις της μουσικής σε παραμέτρους της λειτουργίας του 
ανθρώπινου σώματος. Παρ' όλα αυτά, στις αρχές της δεκαετίας του '50 στις ΗΠΑ  δη-
μιουργείται  μια  σύνθετη  επιστημονική  ομάδα  (American Music Therapy Associa-
tion-AMTA), n οποία θα αποτελέσει και τον πρώτο επίσημο πυρήνα κλινικής εφαρμο-
γής και έρευνας της μουσικοθεραπείας. Θα πρέπει εδώ να αναφέρει κανείς ότι η δη-
μιουργία του ΑΜΤΑ βασίσθηκε σε μια απλή κλινική παρατήρηση: σε νοσοκομεία των 
ΗΠΑ στα οποία νοσηλεύονταν τραυματίες Βετεράνοι του Β '  Παγκοσμίου Πολέμου η 
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ανάρρωση ασθενών στους θαλάμους όπου υπήρχε ζωντανή μουσική ήταν ταχύτερη σε 
σχέση με τους θαλάμους χωρίς μουσική. 

 

Στο βιβλίο Μουσικές βιταμίνες του Ηλια  Σακαλακ (2004) αναφέρονται οι εξής ορι-
σμοί: 

«Μουσικοθεραπεία είναι ο εμπλουτισμός της ανθρωπινής επιδεκτικότητας μέσω της 
προγραμματισμένης χρήσης της μουσικής επενέργειας στη λειτουργία του ανθρωπίνου 
εγκεφάλου» 

 «Μουσικοθεραπεία είναι η προγραμματισμένη χρήση της μουσικής, που επιδιώκει να 
συμβάλει στην θεραπεία παιδιών και ενηλίκων που αντιμετωπίζουν ειδικές ανάγκες 
λόγω κοινωνικών, συναισθηματικών, σωματικών ή διανοητικών προβλημάτων» 

«Μουσικοθεραπεία είναι η ελεγχόμενη χρήση της μουσικής για τη θεραπεία, αποκατά-
σταση, διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των παιδιών και των ενηλίκων που πάσχουν 
από σωματικές, πνευματικές και συναισθηματικές διαταραχές» 

«Μουσικοθεραπεία είναι η χρήση της μουσικής προς όφελος των θεραπευτικών επι-
διώξεων: η αποκατάσταση, η διατήρηση και η βελτίωση της σωματικής και πνευματι-
κής υγείας» 

Η Διεθνής Ένωση για την Μουσικοθεραπεία ορίζει την μουσικοθεραπεία ως (Καρτα-
σίδου 2004): 

«την ειδική εφαρμογή της μουσικής στην υπηρεσία των ατόμων με ανάγκες στη πνευ-
ματική και σωματική υγεία, στην αποκατάσταση ή στην ειδική αγωγή» 

Ενώ η Γερμανική εταιρεία Μουσικοθεραπείας ως (Καρτασίδου 2004): 

«την σκόπιμη χρήση μουσικής ή μουσικών στοιχείων προκείμενου να επιτευχθούν θε-
ραπευτικοί στόχοι: αποκατάσταση, στήριξη και παρέμβαση στη ψυχική και σωματική 
υγεία» 

Ο Brucia (1989) δίνει έναν ενδιαφέρον ορισμό: 

«Μουσικοθεραπεία είναι μια συστηματική διαδικασία όπου ο θεράπων βοηθά τον πε-
λάτη να θέλει να γίνει υγιής, χρησιμοποιώντας την μουσική εμπειρία και την σχέση 
που αναπτύσσεται μεταξύ τους μέσω αυτής, ως μια δυναμική δύναμη αλλαγών». ( «Η 
μουσική είναι ένας ανθρώπινος θεσμός όπου ο άνθρωπος σχετίζεται και δημιουργεί 
νόημα και ομορφιά μέσω του ήχου, χρησιμοποιώντας τις τέχνες της σύνθεσης, του αυ-
τοσχεδιασμού, της παράστασης και της ακρόασης».) 

Για να ολοκληρωθεί η παρουσία των ορισμών η Αμερικανική Ένωση Μουσικοθερα-
πείας δίνει τον εξής ορισμό:  

1538

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



«Είναι η κλινική και τεκμηριωμένη χρήση μουσικών παρεμβάσεων για να επιτευχθούν 
ατομικοί στόχοι μέσα από μια θεραπευτική σχέση, από έναν προσοντούχο επαγγελμα-
τία που έχει ολοκληρώσει ένα επικυρωμένο πρόγραμμα μουσικοθεραπείας» 

Παρατηρείται λοιπόν ότι η μουσικοθεραπεία είναι η συστηματική χρήση της μουσικής 
στα πλαίσια μιας θεραπευτικής σχέσης που αποσκοπεί στην πρόληψη, αποκατάσταση, 
βελτίωση ή διατήρηση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας. Αυτό επιτυγ-
χάνεται με εξειδικευμένη τεχνογνωσία του ειδικευμένου μουσικοθεραπευτή, ο οποίος 
θα δουλέψει με συγκεκριμένους εξατομικευμένους στόχους και σχεδιασμό. Η μουσι-
κοθεραπεία συντελείται είτε παίζοντας (ενεργητική) είτε ακούγοντας μουσική (δε-
κτική) και σε κανέναν από τους παραπάνω τρόπους δεν απαιτείται από τον συμμετέχο-
ντα να έχει γνώσεις μουσικής. Η μουσική στη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται ως 
μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας, προσφέροντας στα άτομα που έ-
χουν περιορισμένες δυνατότητες λεκτικής επικοινωνίας έναν εναλλακτικό τρόπο επι-
κοινωνίας και έκφρασης. Παράλληλα όμως απευθύνεται και σε άτομα που ενώ μπορεί 
να έχουν μία άρτια ικανότητα επικοινωνίας μέσα από το λόγο, παρόλα αυτά μπορεί να 
αντιμετωπίζουν δυσκολία έκφρασης μέσα από αυτόν, και κατά συνέπεια η συγκεκρι-
μένη θεραπεία να μπορεί να τους προσφέρει εναλλακτικές διεξόδους έκφρασης. 

Εφαρμογές μουσικοθεραπείας 

Ψυχολογικά προβλήματα (κατάθλιψη κτλ) 
Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) 
Αναπτυξιακή καθυστέρηση 
Νευρολογικές παθήσεις (άνοια κτλ) 
Ψυχιατρικές παθήσεις 
Μαθησιακές δυσκολίες 
Κινητικά προβλήματα 
Ανάγκη  στήριξης  σε  περιόδους  αλλαγών, συναισθηματικών διαταραχών  και 
ψυχικής έντασης 
Εξαρτήσεις (ναρκωτικά, αλκοόλ κτλ) 
Ανίατες ασθένειες (AIDS, καρκίνο κτλ) 
Ανάγκη για δημιουργική έκφραση, χωρίς όμως να χρειάζεται να έχουν μουσικές 
γνώσεις 
 
Ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης του μουσικοθεραπευτή και το πρότυπο μου-
σικοθεραπείας χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες τεχνικές στους χώρους όπως: 
 
Μουσική στην Ιατρική: Εστιάζει  στην  ανακούφιση  σωματικών  συμπτωμάτων  και  
στην ψυχοκοινωνική στήριξη. 
Μουσικο-ψυχοθεραπεία: Εστιάζει στη χρήση της μουσικοθεραπείας για  ψυχοθερα-
πευτικούς στόχους. 
Εναλλακτική θεραπευτική μουσική: Εστιάζει  στη  χρήση  της  μουσικής  με  σκοπό  
την εναρμόνιση ψυχής και σώματος. 

1539

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Μουσική στην Ειδική Αγωγή: Εστιάζει στη χρήση της μουσικής για τους στόχους της 
Ειδικής Αγωγής. 

Θεραπευτικοί στόχοι στη Μουσικοθεραπεία 

Οι θεραπευτικοί στόχοι στη μουσικοθεραπεία διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανά-
γκες του κάθε ατόμου, ενθαρρύνοντας θετικές αλλαγές στην συμπεριφορά με σκοπό 
την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Πιο συγκεκριμένα όσο αναφορά στα άτομα 
με αναπτυξιακές διαταραχές η μουσικοθεραπεία στοχεύει: 

Στην επικοινωνία 
Στην δημιουργική έκφραση 
Στην ανάπτυξη του λόγου, ενθαρρύνοντας το άτομο να χρησιμοποιεί τη φωνή του ως 
μέσο έκφρασης  
Στη συναισθηματική στήριξη 
Στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και πρωτοβουλίας 
Στη προώθηση της κοινωνικότητας ενισχύοντας συγκεκριμένα τις δεξιότητες που 
χρειάζεται το κάθε άτομο για να αναπτύξει επικοινωνιακές ικανότητες και να δημιουρ-
γήσει διαπροσωπικές σχέσεις 
Στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου μέσα από τις εμπειρίες που αποκο-
μίζει κατά τη διάρκεια της θεραπείας μαθαίνοντας να μοιράζεται, να εκφράζεται, να 
δίνει και να δέχεται 
Στη καλλιέργεια της προσοχής, της ικανότητας συγκέντρωσης και μνήμης 
 
Η μουσικοθεραπεία, σαν ψυχοθεραπεία, επηρεάζεται θεωρητικά από τα μεγάλα ρεύ-
ματα της ψυχολογίας και τις ψυχοθεραπευτικές πρακτικές. Οι σημαντικότερες 
σχολές, που αντιστοιχούν και σε ρεύματα μουσικοθεραπείας, είναι: 
 
Ψυχαναλυτική / Ψυχοδυναμική Σχολή 
 
Με ιδρυτή τον Freud  και συνεχιστές πολλούς μεγάλους αναλυτές (Lacan, Jung,  
Winnicot, Klein, Dolto,  Anzieu  κ.α)  που  ίδρυσαν  και  αντίστοιχες  σχολές. Βασικά 
στοιχεία αυτής της σχολής είναι η διερεύνηση του ασυνείδητου και των σχέσεων  
μεταβίβασης  –  αντιμεταβίβασης  μεταξύ  θεραπευτή  και  θεραπευόμενου. 

 
Συμπεριφορική Σχολή (Watson) 
 
Η σχολή αυτή αναπτύχθηκε με βάση την ανάγκη για μετρήσιμη αλλαγή της συμπερι-
φοράς και δε λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν της, τις ψυχολογικές / γνωσιακές διεργασίες 
του ανθρώπου, παρά μόνο το αποτέλεσμα στη συμπεριφορά (Pavlov, Watson). 

 
Γνωσιακή Σχολή 
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Η σχολή αυτή αποτελεί εξέλιξη του συμπεριφορισμού, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν εν 
μέρει τις ψυχολογικές / γνωσιακές διεργασίες του ανθρώπου που θα τον οδηγήσουν 
στην αλλαγή της συμπεριφοράς. 

Συστημική Σχολή 
 
Ο θεραπευόμενος αντιμετωπίζεται σαν το πάσχον μέλος του ευρύτερου συστήματος 
που ανήκει (οικογένεια), η οποία πάσχει ολόκληρη και η ασθένεια του μέλους έρχεται 
για να επισφραγίσει την παθολογική ισορροπία. 
 
Ουμανιστική Σχολή (Maslow, Roggers) 
 
Η σχολή αυτή πρεσβεύει το ανθρώπινο ιδεώδες, όπου η πνευματική διάσταση κυριαρ-
χεί. Ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο, επομένως βοηθάμε τον θεραπευόμενο 
να ολοκληρωθεί, να αναπτύξει τις δυνατότητές του. 
 
Οι τεχνικές  τις χωρίζονται σε 3 κατηγορίες 
Στη δεκτική μουσικοθεραπεία: Σε αυτή την μέθοδο τα άτομα ακούν διάφορα ηχη-
τικά ερεθίσματα και μπορούν να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και είναι    ε-
λεύθερα να συμπεριφερθούν με οποιοδήποτε τρόπο αισθανθούν εκείνη την στιγμή 
κλπ. 
Στην ενεργητική μουσικοθεραπεία: Στηρίζεται στον μουσικό σχεδιασμό, τα άτομα 
συμμετέχουν ενεργά παράγοντας μουσική με την φωνή τους, με το σώμα τους ή παί-
ζουν μουσική με διάφορα μουσικά όργανα ή με διάφορα αντικείμενα τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μουσικά όργανα από την στιγμή που διεγειρόμενα 
είναι σε θέση να βγάλουν ήχο. 
Στην βιωματική μουσικοθεραπεία: Σε αυτή τα άτομα έχουν έναν διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο ενεργητικό και παθητικό ρόλο συμμετέχοντας σε ένα δρώμενο όπου το 
μουσικό στοιχείο είναι δυνατόν να υπάρχει σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε  
αναλογία και σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλες μορφές έκφρασης, την κίνηση, το 
χορό, την εικαστική έκφραση, το θέατρο κλπ. 
 
O Πλάτων αποδεικνύεται ότι καθορίζει με ακριβή τρόπο το νόημα της μουσικής: 
«Η αρμονία της μουσικής μάς δόθηκε από τους θεούς με στόχο όχι την αλόγιστη ηδονή, 
αλλά με σκοπό να επιβάλουμε τάξη στις ταραγμένες κινήσεις της ψυχής μας και να τις 
κάνουμε να μοιάζουν στο θείο πρότυπο». 
 

Βιβλιογραφία 
 
Νικολάου Ειρήνη (2017). Approaches. Η μουσική ως θεραπεία στην ελληνική αρχαιό-
τητα 1-8. 
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Ηλιακό Σύστημα: Μια διαθεματική προσέγγιση για παιδιά Νηπιαγωγείου 

Μπακάλη Μαίρη, M.Ed, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 , mbakali@cgs.edu.gr 
 Λεοντή Φαίδρα, Υποψ. Διδάκτoρας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 , fleonti@cgs.edu.gr 

Σιφνιώτη Πανδώρα, M.Sc, PYP Coordinator, psifnioti@cgs.edu.gr 
Κάτσικα Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, vkatsika@cgs.edu.gr 

Βλάχου Αφροδίτη, IB PYP English Department Coordinator, avlachou@cgs.edu.gr 
Γκρέστα Κατερίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, kgresta@cgs.edu.gr 

Δημητριάδη Πολυξένη-Δέσποινα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 , xdimitriadi@cgd.edu.gr 
Ζέρβα Αναστασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 , azerva@cgs.edu.gr 

Κοκορίκου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 , mkokorikou@cgs.edu.gr 
Κριτσαντώνης Νίκος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, nkritsantonis@gmail.com  

Κωτσή Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, ekotsi@cgs.edu.gr 
Λοίζου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, floizou@cgs.edu.gr 

Μακριωνίτη Καρολίνα, M.Ed, English Teacher, kmakrioniti@cgs.edu.gr 
Φωτοπούλου Ασημίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, mfotopoulou@cgs.edu.gr 
Ψωμαδάκη Μυρτώ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 , mpsomadaki@cgs.edu.gr 

 
Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διαθεματική προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί 
για μαθητές Νηπιαγωγείου, με στόχο την κατανόηση του φυσικού κόσμου και συγκε-
κριμένα του ηλιακού συστήματος. Οι διδακτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τον έ-
λεγχο της προϋπάρχουσας γνώσης και ξεκινούν με δράσεις και πειραματισμούς στη 
σχολική αυλή με το φως του ήλιου και τις σκιές των παιδιών, και συνεχίζουν εντός 
τάξης με φακό και υδρόγειο σφαίρα. Ακολουθεί η δυναμική οπτικοποίηση των πλανη-
τών με τη βοήθεια της τεχνολογίας και συγκεκριμένα με εφαρμογές επαυξημένης και 
εικονικής πραγματικότητας και stop motion, οι οποίες λειτουργούν βοηθητικά στην 
προαγωγή της πρόσληψης των πληροφοριών για τον φυσικό κόσμο. Η ενασχόληση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας με τις Φυσικές Επιστήμες μέσα από ολοκληρωμένα προ-
γράμματα έρευνας, ξεκινώντας από πιο οικεία και συγκεκριμένα θέματα και συνεχίζο-
ντας σε πιο αφηρημένα, συμβάλλει στην υποστήριξη του επιστημονικού γραμματισμού 
και στην ανάπτυξη μιας θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη. 

Λέξεις-Κλειδιά: ηλιακό σύστημα, εκπαιδευτικές τεχνολογίες, διαθεματική προσέγ-
γιση, πρόγραμμα έρευνας νηπιαγωγείου 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά από την προσχολική ηλικία έχουν καλλιεργήσει κάποιες απόψεις για το φυ-
σικό περιβάλλον και τα φαινόμενά του. Τις περισσότερες φορές αυτές οι απόψεις χα-
ρακτηρίζονται από έλλειψη ορθότητας, γιατί παρερμηνεύουν τις φυσικές ιδιότητες, κα-
θώς δεν είναι εύκολα παρατηρήσιμες. Κρίνεται σημαντικό να εκμαιεύσουμε από τα 
παιδιά τις απόψεις που έχουν διαμορφώσει, ώστε είτε να τις απορρίψουν είτε να τις 
επεκτείνουν. Λειτουργούμε βοηθητικά στα παιδιά για να τροποποιήσουν τις υπάρχου-
σες αντιλήψεις τους και να τις μετατρέψουν σε εννοιολογικές πεποιθήσεις, οι οποίες 
συμφωνούν περισσότερο με αυτές των επιστημόνων. Η νέα γνώση κατακτιέται πιο 
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εύκολα αν ενσωματώνεται στο κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο (Committee on De-
velopments in the Science of Learning, 2000). Ένας τρόπος είναι η διδασκαλία να γί-
νεται και σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.  

Οι Dierkin et al (2003) υποστηρίζουν πως στα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης –που ο-
ρίζονται ως τα περιβάλλοντα που βρίσκονται έξω από τον χώρο της παραδοσιακής 
σχολικής τάξης- οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από πληθώρα εμπειριών. Η μάθηση κα-
τευθύνεται από τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, ενώ δίνεται η ευκαιρία της ίσης συμ-
μετοχής όλων των μαθητών (Dillon & Brandt, 2006). Αυτό άπτεται της εγκαθιδρυμένης 
μάθησης, θεωρίας πρόσληψης των πληροφοριών, βάσει της οποίας, η γνώση πρέπει να 
παρουσιάζεται σε αυθεντικά πλαίσια, αφού η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω της κοινω-
νικής αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας (Wray, 2010). 

Αποδοτική εκπαίδευση μπορεί να υποστηριχθεί επίσης από την ορθή χρήση της τεχνο-
λογίας, αφού με τις νέες τεχνολογίες η μάθηση επιτυγχάνεται με την ενεργητική συμ-
μετοχή των μαθητών, την παροχή ανατροφοδότησης, τη συνεχή ενίσχυση της πρόσλη-
ψης  πληροφοριών και της οικοδόμησης νέας γνώσης (Barron et al., 1998). 

Η οπτικοποίηση αποτελεί μια σημαντική ενέργεια για την πραγμάτευση και τη εφαρ-
μογή των επιστημονικών εννοιών. Οι δυναμικές οπτικοποιήσεις παρέχουν την ευκαιρία 
για απεικόνιση μετασχηματισμών, μετατοπίσεων και δράσεων. Επίσης, συμβάλλουν 
στη δυνατότητα απόκτησης πιο βαθιάς και σαφούς κατανόησης, οπότε είναι κατάλλη-
λες για μικρά παιδιά (Gobert, 2000). 

Ο Penner (2001) επισημαίνει πως η δημιουργία μοντέλων από τα παιδιά λειτουργεί 
βοηθητικά στην προαγωγή της πρόσληψης των πληροφοριών για τον φυσικό κόσμο.  

Οι νέες τεχνολογίες υποστηρίζουν την απεικόνιση δεδομένων με σύγχρονες μεθόδους. 
Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να οπτικοποιήσουν αφηρημένες και 
περίπλοκες έννοιες. Τα παιδιά αφενός αποκτούν ζήλο για τη μάθηση απαιτητικών γνω-
στικών αντικειμένων και αφετέρου κάνουν αξιοσημείωτες εννοιολογικές εξελίξεις 
(Committee on Developments in the Science of Learning, 2000). 

Οι Wenham and Ovens (2012) αναφέρουν πως οι διαστάσεις των πλανητών και η από-
στασή τους από τον ήλιο δεν γίνονται εύκολα κατανοητές από τα παιδιά. Η κατονομα-
σία των διαμέτρων και των αποστάσεων δεν ευνοεί την κατανόηση των παιδιών ανα-
φορικά με την έννοια της κλίμακας του ηλιακού συστήματος. Η πρακτική που κρίνεται 
πιο ενισχυτική είναι η κατασκευή ενός μοντέλου του ήλιου και των εσωτερικών πλα-
νητών τουλάχιστον, σε πάρα πολύ μικρότερη κλίμακα. 

Μεθοδολογία 

Με βάση τα παραπάνω, σχεδιάστηκε για μαθητές Νηπιαγωγείου (4 τμήματα-76 μαθη-
τές) μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση, ενταγμένη ως πρόγραμμα έρευνας στο Pri-
mary Years Programme του International Baccalaureate και βασισμένη στους στόχους 
του Προγράμματος Σπουδών Νηπιαγωγείου 2011, με τίτλο «Ηλιακό Σύστημα». Στόχος 
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της συγκεκριμένης ενότητας είναι η κατανόηση του φυσικού κόσμου και κάποιες από 
τις διδακτικές παρεμβάσεις που γίνονται, είναι οι ακόλουθες: 

Ήλιος και Σκιά 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν βοηθούν να αντιληφθούμε την προϋπάρχουσα γνώση. 
Όλες οι απαντήσεις είναι δεκτές και στο τέλος ενθαρρύνουμε το παιδί να ερευνήσει και 
να διαπιστώσει τις αρχικές του αντιλήψεις: 

- Υπήρχαν πάντοτε ρολόγια για να βλέπουμε την ώρα; 
- Στα πολύ παλιά χρόνια που οι άνθρωποι έμεναν σε σπηλιές, πώς καταλάβαιναν 

τι ώρα είναι; 
- Έχετε παρατηρήσει πως κάποιοι κοιτούν τον ουρανό την ημέρα και λένε πως 

είναι μεσημέρι; 

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν βασίζονται στις απαντήσεις του παιδιού και μας βοη-
θούν να αποκτήσουμε πιο βαθιά γνώση των αντιλήψεών του και το ίδιο «να προβλημα-
τιστεί σχετικά με την ανεπάρκεια των ιδεών του» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σ. 
57). Ακολουθούμε την ενεργητική ακρόαση που στην ουσία μιλάει το παιδί και ο ρόλος 
μας είναι να το ενθαρρύνουμε να ξετυλίξει τη σκέψη του «τι εννοείς;», «πες μου πε-
ρισσότερα γι αυτό που μόλις είπες..»… 

Στη συνέχεια, παρακινούμε το παιδί να βγούμε στην αυλή και να σταθούμε σε ένα 
σημείο που έχει ήλιο από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Σημειώνουμε στο φύλλο παρα-
τήρησης τις διαφορετικές ώρες που πηγαίνουμε στο σημείο. Ενθαρρύνουμε το παιδί να 
παρατηρήσει τη σκιά του. Θέση, μέγεθος, σχήμα. Έτσι, δίνεται στο παιδί η ευκαιρία να 
χρησιμοποιήσει και το κατάλληλο λεξιλόγιο που έχει σχέση και με τα μαθηματικά και 
τον χώρο. 

Τα παιδιά εκφράζουν την επιθυμία να ασχοληθούν περισσότερο με τη σκιά. Κάνουν 
ερωτήσεις, όπως «Αν ο ήλιος βρίσκεται από πάνω μας, πώς θα είναι η σκιά;» «Έχω δει 
τη σκιά μου πολύ μικρή, πού είναι ο ήλιος;» Μετά τη δραστηριότητα σε εξωτερικό 
χώρο, ενθαρρύνονται να πειραματιστούν και μέσα στην τάξη προκειμένου να απαντή-
σουν στα ερωτήματά τους και να κατακτήσουν τα ίδια τη γνώση. Δίνονται στα παιδιά 
ένας φακός και ένα τουβλάκι, το οποίο λειτουργεί ως εμπόδιο. Οι μαθητές μετακινούν 
τον φακό και παρατηρούν τις αλλαγές στη θέση και το μέγεθος της  σκιάς. Έπειτα, 
μετακινούν το εμπόδιο, αφήνοντας σταθερή την πηγή φωτός, παρατηρούν τα αποτελέ-
σματα και εξάγουν τα συμπεράσματά τους. 

Μέρα και Νύχτα 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω δραστηριότητας και με στόχο τα παιδιά να δια-
τυπώσουν τις ιδέες τους για την εναλλαγή μέρας-νύχτας, να προβληματιστούν σχετικά με 
την ανεπάρκεια των ιδεών τους και να χρησιμοποιούν μοντέλα αναπαράστασης της Γης 
σε σχέση με τον Ήλιο και της κίνησής της γύρω από τον εαυτό της για να περιγράψουν 
την εναλλαγή μέρας-νύχτας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σ. 57), δημιουργούμε άλλη 
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μια κατάσταση προβληματισμού. «Ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη;». Ακούμε τις α-
πόψεις με τη μέθοδο της ενεργητικής ακρόασης αλλά  απορημένοι τους ρωτάμε «Μα 
δεν μάθαμε πως ο ήλιος είναι σταθερός;». 

Παίρνουμε μια υδρόγειο σφαίρα και ένα φακό. Κρατάμε τον φακό σε ένα σταθερό ση-
μείο και βάζουμε ένα σημάδι στην Ελλάδα. Γυρίζουμε σιγά σιγά την υδρόγειο σφαίρα 
και παρατηρούμε το σημείο πόσο φωτίζεται. Κάνουμε αντιπαράθεση με αυτά που πα-
ρατηρήσαμε με τη σκιά μας. 

Space 4D+ 

Η παιγνιώδης ενασχόληση με την υδρόγειο σφαίρα και η παρατήρηση των χρωμάτων 
και των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του πλανήτη μας, ενθουσιάζει τα παιδιά 
και οδηγεί σε νέες ερωτήσεις: «Τι χρώματα έχουν οι άλλοι πλανήτες;», «Τι άλλο υπάρ-
χει στο διάστημα;», «Η Γη είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης;» 

Προκειμένου τα παιδιά «να εξοικειωθούν με διάφορες μορφές ρεαλιστικής αναπαράστα-
σης των πλανητών» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σ. 55), τους δίνουμε τις κάρτες 
Space 4D+ (https://www.octagonstudio.com/en/6/space-4d-cards) με εικόνες πλανη-
τών, αστεροειδών και δορυφόρων και τα ενθαρρύνουμε να ψάξουν να βρουν απαντή-
σεις στα ερωτήματά τους, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μέσω της επαυξημένης πραγ-
ματικότητας. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα tablets και την ομώνυμη με τις κάρτες εφαρ-
μογή για να μετατρέψουν τις απλές κάρτες σε ζωντανές εικόνες. Τοποθετώντας το tab-
let πάνω ακριβώς από την κάρτα, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να δουν στην οθόνη 
του tablet την εκάστοτε εικόνα να παίρνει τρισδιάτατη μορφή, με ήχο και κίνηση. Μετά 
από αυτή την εμπειρία, συζητούν μεταξύ τους και δίνουν απάντηση σε αρκετά από τα 
ερωτήματά τους. 

VR Glasses 

Μετά την ευκαιρία που είχαν τα παιδιά να δουν τρισδιάστατες εικόνες του διαστήμα-
τος, θέλουν να ερευνήσουν ακόμα περισσότερο και να μάθουν πολλά πράγματα αλλά 
υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο: Δεν μπορούν να ασχοληθούν βιωματικά. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση, με στόχο «να εξοικειωθούν με διάφορες μορφές ρεαλιστικής αναπαράστασης 
της επιφάνειας των πλανητών, καθώς και να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα γεω-
μορφολογικά χαρακτηριστικά τους» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σ. 54,55), η τεχνο-
λογία της εικονικής πραγματικότητας δίνει τη λύση. Στο εσωτερικό των VR Glasses 
(Virtual Reality Glasses) προσαρμόζεται το κινητό τηλέφωνο. Τα παιδιά βλέπουν μέσω 
κινητού τηλεφώνου το βίντεο “The Galaxy SPACE TRIP Video VR Video HD” 
(https://www.youtube.com/watch). Κατά τη θέαση τους δίνεται η αίσθηση πως εάν τε-
ντώσουν τα χέρια θα πιάσουν τους κομήτες, πως «περπατούν» προσεκτικά πάνω στους 
πλανήτες και πως «ζεσταίνονται» πάρα πολύ όταν «πλησιάζουν» τον Ήλιο.  

Stop Motion 
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Τα παιδιά, μετά τη συλλογή πληροφοριών για τους πλανήτες από τις προαναφερθείσες 
δραστηριότητες (Space 4D+, VR Glasses),  θέλουν να φτιάξουν ένα μοντέλο αναπαρά-
στασης του ηλιακού συστήματος.  Ανακαλούν στη μνήμη τους τα γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά των εσωτερικών πλανητών και το χρώμα των εξωτερικών και χρησι-
μοποιούν πλαστελίνη για να τους κατασκευάσουν,  δίνοντας σημασία στην –όσο είναι 
εφικτό- αληθοφανή κατασκευή κάθε πλανήτη ή αστεριού σε μικρογραφία. 

Έπειτα, θέλουν να δώσουν κίνηση στους πλανήτες που έχουν φτιάξει. Για τον σκοπό 
αυτό χρησιμοποιούν την τεχνολογία Stop Motion, μέσα από την εφαρμογή “PicPac” 
(http://picpac.tv). Τα παιδιά γυρίζουν τους πλανήτες γύρω από τον εαυτό τους και σε 
τροχιά γύρω από τον ήλιο. Η διαδικασία φωτογραφίζεται καρέ-καρέ και οι φωτογρα-
φίες αυτές ενώνονται, παίρνοντας τη μορφή μικρού βίντεο, αποδίδοντας την κίνηση 
και την περιστροφή των πλανητών. Tα αποτελέσματα στέλνονται στους γονείς με QR 
Code. Η πρωτοβουλία αυτή των παιδιών τα βοήθησε «να αναγνωρίζουν το σφαιρικό 
σχήμα ως το καταλληλότερο για να απεικονίσουν τον πλανήτη Γη, τον Ήλιο και τους 
άλλους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σ. 56). 

Αποτελέσματα  

Το πρόγραμμα έρευνας «Ηλιακό Σύστημα» έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να κατανο-
ήσουν τα χαρακτηριστικά των πλανητών και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Σχεδίασαν το ηλιακό σύστημα βάζοντας τους πλανήτες να περιστρέφονται γύρω από 
τον ήλιο. Έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στη σειρά των πλανητών και στα χαρακτηριστικά 
τους. Στο σχέδιό τους περιέλαβαν και άλλα στοιχεία του ηλιακού συστήματος, όπως τη 
ζώνη των αστεροειδών, κομήτες, δορυφόρους πλανητών κ.α. 

«…έχω φτιάξει την Αφροδίτη να κινείται αντίθετα από τους άλλους πλανήτες, γι’ αυτό 
έβαλα το βελάκι για να το δείχνει» 

«..αυτοί είναι κομήτες που υπάρχουν στο ηλιακό σύστημα» 

Τα παιδιά έφτιαξαν με πηλό τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του πλανήτη που 
τους εντυπωσίασε και κατέγραψαν όσες περισσότερες πληροφορίες αποκόμισαν από 
την έρευνά τους.  Αναγνώρισαν εικόνες του εδάφους των εσωτερικών πλανητών και 
έφτιαξαν με μπαλόνια τη σειρά των πλανητών κατά μέγεθος. 
«..η Αφροδίτη και η Γη έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος, γι’ αυτό τις λένε αδερφές» 

Τα παιδιά, στις συζητήσεις τους, μίλησαν για τους φυσικούς νόμους που διέπουν την 
κίνηση των πλανητών. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως μιλούσαν διαρκώς 
για τη βαρύτητα και τις βαρυτικές δυνάμεις που αποτρέπουν τη σύγκρουση των πλα-
νητών. 

Τα παιδιά αποφάσισαν να παρουσιάσουν όσα έμαθαν στους συμμαθητές τους. Οι πα-
ρουσιάσεις αυτές βιντεοσκοπήθηκαν και το βίντεο, ως σημαντική απόδειξη της κατα-
νόησης των παιδιών, στάλθηκε με QR Code στους γονείς. 
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Συμπεράσματα 

Ο φυσικός κόσμος αποτελεί πρώτιστη πηγή εμπειριών για τα παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας και εντείνει τη φυσική τους περιέργεια. Η ενασχόλησή τους με τις Φυσικές Επι-
στήμες, ξεκινώντας από τα πιο οικεία και συγκεκριμένα θέματα και συνεχίζοντας σε 
πιο αφηρημένα, συμβάλλει στην υποστήριξη του επιστημονικού γραμματισμού, στην 
ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) και 
στην οικειοποίηση προτύπων ορθολογικής σκέψης (Ραβάνης, 1999). 

Η ανάπτυξη δεν εκτυλίσσεται αναπόφευκτα και κάποιος απλώς ευελπιστεί να έρθει η 
στιγμή που το παιδί θα  να είναι γνωστικά έτοιμο για αφηρημένες ή θεωρητικές μορφές 
περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να στηρίξουν τη μάθηση των παιδιών, αξιο-
ποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση τους (National Research Council et al., 2007).  
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Ολυμπιακό πνεύμα: από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή – Μια δια-
θεματική προσέγγιση στη Β΄ Δημοτικού 

Χάλαρη Φωτεινή, ΠΕ70, @Φενια Χαλαρη, Σιφνιώτη Πανδώρα, PYP Coordinator, 
@Pandora Sifnioti, Φρούντζα Βέρα, ΠΕ60, @Βερα Φρουντζα, Καρανάνα Εύη, 

ΠΕ70, @Εύη Καρανάνα, Κουτσαφτούλη Κωνσταντίνα, ΠΕ70,  Κωνσταντίνα Κουτσα-
φτούλη, Mήτσαινα Χρύσα, ΠΕ70,  Chryssa Mitsaina, Έλενα Σπηλιωπούλου, ΠΕ70, 

Ελενη Σπηλιοπουλου , Βικτώρια Παπακωνσταντίνου, ΠΕ70, Βικτωρια Παπακωνστα-
ντινου, Πέννυ Σκανδάλη-Πούλου, ΠΕ70, Σκανδάλη Πένυ, Λιάγκουρα Κατερίνα, 

ΠΕ70, Ανδρέας Γιαννάκης, ΠΕ11,Ανδρέας Γιαννάκης, Ίωνας Μηλιάς, ΠΕ11, @Ίων 
Μηλιάς, Νταβατζή Σοφία,ΠΕ11,  @Sofia Davatzi, Αθηνά Ρούπα, ΠΕ11, @Ρούπα Α-
θηνά, Ελεονώρα Παπαδημητρίου, ΠΕ11, @Ελεονορα Παπαδημητριου, Μαρία Δη-
μητρίου, ΠΕ32,Μαρια Δημητριου, Νίκος Γυφτάκης, ΠΕ08, Νίκος Γυφτάκης, Κων-
σταντίνος Σωτηρόπολος, ΠΕ19, Κων/νος Σωτηροπουλος, Θεοδώρα Απαρτόγλου, 

ΠΕ19, Θεοδωρα Απαρτογλου, Βλάχου Αφροδίτη, PYP English Coordinator, Vlahou 
Aphrodite, Καστάνη Έλενα, ΠΕ70, Ελενη Καστανη 

 
Περίληψη 

Η εμφύσηση των Ολυμπιακών Ιδεωδών και Αξιών στους πολίτες της κοινωνίας του 
μέλλοντος, που δεν είναι άλλοι από τα παιδιά του σήμερα, προβάλλει ως πρωταρχική 
μέριμνα του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος με απώτερο σκοπό τη συγκρότηση 
ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων βασισμένων στις οικουμενικές αρχές και αξίες  του 
ανθρωπισμού. Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες επιχειρήθηκε η οργάνωση μιας 
σειράς από δραστηριότητες που θα επιτύγχαναν αυτήν ακριβώς τη γνωστική, συναι-
σθηματική και ψυχοκινητική εξέλιξη των μαθητών. Συγκεκριμένα, η εισήγηση αυτή 
μελετά όχι μόνο την αξία και τη σημαντικότητα των Ολυμπιακών Αγώνων και των 
θεωρητικών προσεγγίσεων -  κοινωνικός κονστρουκτιβισμός - που θεμελιώνουν αυτό 
το γεγονός, αλλά προτείνει και ένα ήδη εφαρμοσμένο στα πλαίσια του σχολικού χώρου 
πρόγραμμα, που έχει συγκροτηθεί αμιγώς για την εξύψωση και τη συνειδητοποίηση 
των «Ολυμπιακών Ιδανικών».  Βάσει αυτού, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη διδακτική προ-
σέγγιση στην οποία στηρίχθηκε το πρόγραμμα, στον σκοπό και στους επιμέρους στό-
χους και τέλος στις ρεαλιστικές εκπαιδευτικές δράσεις που έλαβαν υπόσταση με τη 
συνεργασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ολυμπιακοί Αγώνες, κοινωνία, οικουμενικές αξίες, διαθεματική δι-
δακτική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Ο ολυμπισμός είμαι μια φιλοσοφία ζωής με ιδιαίτερη σημασία για τον σύγχρονο κόσμο 
και η εκπαιδευτική του αξία είναι άμεσα ορατή μέσα από τις θεμελιώδεις αρχές του 
ολυμπιακού κινήματος. Στον ολυμπιακό χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, 
αναφέρεται ότι  μέσω  της σύνδεσης του πολιτισμού με την εκπαίδευση, ο ολυμπισμός 
επιδιώκει να δημιουργήσει έναν τρόπο ζωής βασισμένο στη θέληση για προσπάθεια, 
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στην αξία του καλού παραδείγματος και στον σεβασμό καθολικών δεοντολογικών αρ-
χών. Ο στόχος του ολυμπισμού είναι η αρμονική ανάπτυξη του ανθρώπου, με σκοπό 
να ενθαρρύνεται η δημιουργία μιας ειρηνικής κοινωνίας που θα ασχολείται με τη δια-
τήρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (Fundamental Principles, IOC, 2000).  

Ο Πιερ ντε Κουμπερτέν άλλωστε, διέγνωσε ότι ο αθλητισμός, οι αρχές και αξίες που 
διέπονται μέσω αυτού και αποτελούν τη φιλοσοφική του βάση [ισότητα, ευ αγωνίζε-
σθαι, σεβασμός, αλληλεγγύη, ευγενής άμιλλα, εκεχειρία (Naul, 2008)], είναι μέρος της 
παιδείας του ανθρώπου ώστε να καλλιεργούνται οι διανοητικές, ψυχικές και σωματικές 
του αρετές (De Coubertin, 2000). Η εκπαιδευτική διαδικασία λοιπόν, η οποία στηρίζε-
ται στις θεμελιώδεις αυτές αρχές, αποτελείται από ένα συστηματικό σύνολο γνώσεων, 
κινήτρων, ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους νέους 
στις ανθρωπιστικές ιδέες του ολυμπισμού, στα πνευματικά και ηθικά ιδανικά και τις 
αξίες του (Μακρής, Γεωργιάδης & Μουντάκης, 2017). 

Η σημασία του ολυμπισμού στην εκπαίδευση γίνεται ιδιαίτερα εμφανής και μέσα από 
τις κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές εμπλέ-
κονται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία κατασκευάζοντας τη δική τους γνώση 
μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης (Richardson, 2003). Συγκεκριμένα, ο ψυχο-
λογικός κονστρουκτιβισμός θέτει στη βάση του την ατομική διερεύνηση μέσω του α-
θλητισμού προκειμένου ο μαθητής να κατασκευάσει έννοιες όπως η ατομική και συλ-
λογική ευθύνη, ο σεβασμός, η ανοχή και η δικαιοσύνη με στόχο την ισορροπημένη 
ανάπτυξη νου, σώματος και πνεύματος (Luckner & Nadler, 1997). Ο κοινωνικός κον-
στρουκτιβισμός από την άλλη λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή 
και τη διαδραστική του σχέση με τη μάθηση. Έτσι, η έννοια του ολυμπισμού σε ένα 
κοινωνικό πλαίσιο μάθησης δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αλληλεπιδρούν μέσω 
του αθλητισμού και με την παρεχόμενη διευκόλυνση από τον δάσκαλο να συλλαμβά-
νουν την έννοια του ολυμπιακού πνεύματος, να αναγνωρίζουν αξίες και να επισημαί-
νουν ηθικά διλήμματα (DaCosta, 2006; Parry, 2007). Ο κριτικός κονστρουκτιβισμός, 
τέλος, και η προσέγγιση της θεωρίας για τον ολυμπισμό έχει στόχο οι μαθητές να βιώ-
σουν μέσω του αθλητισμού το ολυμπιακό πνεύμα αλλά και να θέσουν κρίσιμα ερωτή-
ματα για την ηθική βάση του αθλητισμού και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο 
ολυμπισμός στην κοινωνία, βοηθώντας τους έτσι να αναπτύξουν συνείδηση προσωπι-
κών και κοινωνικών δράσεων (Fernandez-Balboa, 1997). Η σύνθεση ψυχολογικού, 
κοινωνικού και κριτικού κονστρουκτιβισμού παρέχει τελικά ένα κατάλληλο πλαίσιο 
για την εδραίωση του ολυμπισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Διδακτική προσέγγιση του προγράμματος 

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική τεχνική διδα-
σκαλίας στηριζόμενη στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και στους προβληματισμούς των 
μαθητών. Ως βασικό χαρακτηριστικό προβάλλεται η βιωματική μάθηση, η ομαδική 
εργασία και η συναισθηματική διέγερση του μαθητή. Μέσω της βιωματικής μάθησης 
οι μαθητές καλούνται να ζήσουν, να κατανοήσουν τις δικές τους σκέψεις, συναισθή-
ματα, δράσεις και αντιδράσεις σε μία κατάσταση (Μακρής, 2013). Αυτό επιτυγχάνεται 
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με το να μοιραστούν μία δική τους εμπειρία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο είτε 
με το να συμμετέχουν στην αναπαράσταση μιας αληθινής ή φανταστικής κατάστασης, 
που εισάγει ο εκπαιδευτικός με τη μορφή ενός γεγονότος.  

Οι τέσσερις μαθησιακές λειτουργίες της βιωματικής μάθησης - η εμπειρία, η στοχα-
στική παρατήρηση, η γενίκευση και ο πειραματισμός - αποτελούν το βασικό εργαλείο 
για την επίτευξη των αρχών, των σκοπών και των στόχων του προγράμματος έρευνας 
με θέμα το  «Ολυμπιακό Πνεύμα». Οι βιωματικές τεχνικές μπορούν να αξιοποιηθούν, 
είτε στην αρχή ενός θέματος για να ενεργοποιηθούν οι συμμετέχοντες σ’ αυτό (π.χ. 
διερεύνηση μέσω παρακολούθησης βίντεο και συμπλήρωσης φόρμας: βλέπω, σκέφτο-
μαι, αναρωτιέμαι), είτε κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων με στόχο να ανακα-
λύψουν οι μαθητές τη νέα γνώση, είτε στο τέλος για να διαπιστώσουν τον βαθμό επί-
τευξης των στόχων (αξιολόγηση μέσω συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου) 
(Κόκκος, 1999). 

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιούνται βιωματικές τεχνικές, όπως ο 
καταιγισμός ιδεών για να κινηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να αξιολογήσουμε 
την πρότερη γνώση, το παιχνίδι ρόλων (δραματοποίηση της ιστορίας του Διαγόρα του 
Ρόδιου), η εργασία σε ομάδες (δημιουργία αφίσας) και η προσομοίωση των Ολυμπια-
κών Αγώνων (εκτός τάξης). Έτσι, οι μαθητές καταφέρνουν να αξιοποιήσουν τις προϋ-
πάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις τους, να τις μοιραστούν σε ομάδες και να οδηγηθούν 
στην απόκτηση νέας γνώσης (Jarvis, 2004).  

Στόχοι προγράμματος έρευνας και εκπαιδευτικό υλικό 

Στόχοι προγράμματος 

Στο παραπάνω πλαίσιο σχεδιάστηκε η διαθεματική προσέγγιση με τίτλο «Ολυμπιακό 
Πνεύμα», ένα Πρόγραμμα Έρευνας που εντάσσεται στη φιλοσοφία του Primary Years 
Programme του International Baccalaureate του σχολείου. Βασικός στόχος είναι η κα-
τανόηση και η εκτίμηση αθλητικών ιδεωδών και η αποδοχή τους ως αξίες αναλλοίωτες 
στο χρόνο. 

Οι επιπλέον στόχοι που τίθενται τοποθετούνται σε τρεις επιμέρους τομείς: τον γνω-
στικό (cognitive), που αφορά τις διεργασίες της γνώσης, τον συναισθηματικό 
(affective), που αφορά τις στάσεις (attitudes) και τον ψυχοκινητικό (psychomotor), που 
αφορά τις δεξιότητες (skills) (Τριλιανός, 2008). 

Οι γνωστικοί στόχοι του προγράμματος είναι να γνωρίσουν τα Ολυμπιακά Σύμβολα 
και να κατανοήσουν τη σημασία τους, να έρθουν σε επαφή μέσω βιωματικών δραστη-
ριοτήτων με όλα τα Ολυμπιακά Αθλήματα, να επεξεργαστούν πληροφορίες για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα και στη σύγχρονη εποχή και να εντοπίσουν 
ομοιότητες και διαφορές, να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, να πληρο-
φορηθούν για τις Ηπείρους και τις χώρες, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να 
κατανοήσουν έννοιες – αξίες, όπως το Ευ Αγωνίζεσθαι και η Εκεχειρία.  
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Οι συναισθηματικοί στόχοι είναι η θετική ανταπόκριση και στάση των μαθητών στη 
νέα γνώση, η πρόσληψη και η συνειδητοποίηση γνώσεων, η εκδήλωση διάθεσης συμ-
μετοχής στη διδακτική διαδικασία, η  εκτίμηση αλλά και αποδοχή αξιών, όπως η ισό-
τητα, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός, η κατανόηση του θεσμού των Ολυμπιακών Αγώ-
νων και η περηφάνεια για το έργο των προγόνων μας (Ράπτη, 2006) . 

Οι ψυχοκινητικοί στόχοι είναι η απόκτηση δεξιοτήτων συνεργασίας, ομαδικής εργα-
σίας, οργάνωσης, παρουσίασης και επικοινωνίας (Mager, 1985). 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος έγκειται στις έξι εβδομάδες (36 
διδακτικές ώρες). 

Εκπαιδευτικό υλικό 

Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Έρευνας γίνεται χρήση υπολογιστών, προτζέ-
κτορα, γραφικής ύλης, χαρτών (παγκόσμιος, Ευρώπης, Ελλάδας) και αθλητικού υλι-
κού. Επίσης, εκτός του χώρου της τάξης κάποιες δραστηριότητες λαμβάνουν χώρο στο 
κλειστό γυμναστήριο και στο γήπεδο ποδοσφαίρου. 

Εκπαιδευτικές δράσεις στα πλαίσια του προγράμματος 

Διερευνητικές - θεωρητικές δραστηριότητες 

Προβολή βίντεο: Οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο σχετικό με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. Έπειτα, συμπληρώνουν ένα έντυπο της μορφής «Βλέπω/Σκέφτομαι/Αναρω-
τιέμαι», σημειώνουν ό,τι παρατηρούν, ερμηνεύουν τις πληροφορίες που έλαβαν και 
καταγράφουν τις απορίες που τους δημιουργούνται. (συναισθηματικός στόχος) 

Προβολή ταινίας: Οι μαθητές παρακολουθούν την ταινία «Ο Αστερίξ στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες» και μέσω των περιπετειών των ηρώων ανακαλύπτουν με «διασκεδα-
στικό» τρόπο τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων και τη σημασία του «ευ αγωνίζε-
σθαι». (γνωστικός στόχος) 

Ενεργοποίηση της δημιουργικότητας και ανάπτυξη κινητικών και εικαστικών δεξιο-
τήτων 

Δημιουργία αφίσας: Οι μαθητές εξετάζουν τις αφίσες των σύγχρονων Ολυμπιακών Α-
γώνων και ανακαλύπτουν τη διαφορετική ιστορία και κουλτούρα της κάθε χώρας. Στη 
συνέχεια, δουλεύουν ομαδικά, δημιουργούν τη δική τους αφίσα και την παρουσιάζουν 
στην ολομέλεια της τάξης.   

Δημιουργία πανό σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων: Οι μαθητές στο μάθημα των εικα-
στικών σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν πανό με τις χώρες και τις χρονολογίες διεξαγωγής 
των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. 

Κατασκευή επάθλων: Οι μαθητές κατασκευάζουν το δικό τους έπαθλο των Ολυμπια-
κών Αγώνων της αρχαιότητας (κότινος) και του σήμερα (μετάλλιο). 
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Σχεδιασμός Ολυμπιακού αθλήματος: Οι μαθητές στο μάθημα της πληροφορικής μέσω 
του τεχνολογικού εργαλείου Tuxpaint αποτυπώνουν το αγαπημένο τους Ολυμπιακό ά-
θλημα. 

Διαφημιστική καμπάνια (πόστερ): Οι μαθητές με τη χρήση του Software Publisher σχε-
διάζουν ψηφιακό πόστερ των Ολυμπιακών Αγώνων για να διαφημίσουν το μεγάλο γε-
γονός.  

Επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος 

Καλλιμάρμαρο: Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ιστορία του Καλλιμάρμαρου 
μέσα από κείμενα και συζήτηση που ακολουθεί στην τάξη. Στη ξενάγηση οι μαθητές 
περπατούν στους χώρους του Σταδίου, παρατηρούν όλα όσα έχουν μάθει και ανακαλύ-
πτουν τη σύνδεση του Καλλιμάρμαρου με τους Αρχαίους και τους Σύγχρονους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες. Ακόμη, επεξεργάζονται τις αφίσες και τις δάδες των σύγχρονων Ο-
λυμπιακών Αγώνων.  

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: Οι μαθητές παρακολουθούν την προβολή εικονικής 
πραγματικότητας με θέμα «Περιήγηση στην αρχαία Ολυμπία». Η αρχαία Ολυμπία 
«ζωντανεύει» μπροστά τους και έτσι μπορούν να περιηγηθούν στον χώρο, να γνωρί-
σουν τα κτίρια που υπήρχαν και την ιστορία τους, καθώς και να γίνουν οι ίδιοι θεατές 
σε αθλήματα των Ολυμπιακών Αγώνων.  

Αναπαραστάσεις κοινωνικών-ιστορικών-πολιτιστικών και αθλητικών γεγονότων 

Προσομοίωση-αναπαράσταση αρχαίων-σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων: Στο πλαί-
σιο της τελικής εκδήλωσης οι μαθητές παρουσιάζουν ένα ταξίδι στον χώρο και στον 
χρόνο των Ολυμπιακών Αγώνων, συνδυάζοντας στοιχεία από τους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες της αρχαιότητας και του σήμερα. Μια ομάδα μαθητών γίνονται αγάλματα Ολυ-
μπιονικών και Ζάνες και ο καθένας παρουσιάζει την προσωπική του ιστορία. Στην 
πραγματοποίηση του εγχειρήματος αυτού συνέβαλλε ουσιαστικά το μάθημα της Θεα-
τρικής Αγωγής. Μια ομάδα κοριτσιών, εισέρχεται στη σκηνή υποδυόμενες τις ιέρειες 
και κάνοντας επίκληση στον Απόλλωνα, αναπαριστούν την Αφή της Ολυμπιακής Φλό-
γας. Ένας λαμπαδηδρόμος ανάβει τη δάδα από τον βωμό και αρχίζει το «ταξίδι» του. 
Παραδίδοντας τη δάδα στον επόμενο λαμπαδηδρόμο κάνει τη μετάβαση στον χρόνο, 
κάθε φορά στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέχρι να φτάσουμε στη σύγχρονη 
εποχή και στους Αγώνες του σήμερα. Όλα τα τμήματα εισέρχονται στον χώρο, κάνο-
ντας την παρέλαση των αθλητών, λένε τον Ολυμπιακό Όρκο και έτσι κηρύσσεται η 
έναρξη των Αγώνων μας. Οι μαθητές παίρνουν μέρος σε αθλητικές δράσεις υπό την 
καθοδήγηση του τμήματος Φυσικής Αγωγής. Στο τέλος της εκδήλωσης μια ομάδα μα-
θητών παρουσιάζει τις αξίες και τα ιδανικά των Ολυμπιακών Αγώνων και ταυτόχρονα 
δημιουργείται, από τους υπόλοιπους μαθητές, η Ολυμπιακή Σημαία.  

Αποτελέσματα 
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Οι μαθητές εκδήλωσαν θερμό ενθουσιασμό για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και 
καλλιέργησαν τη δημιουργική και κριτική σκέψη τους, δεδομένου ότι έκαναν συγκρί-
σεις μεταξύ των αρχαίων και σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμη κατανόησαν το 
πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων, τη διαχρονική αξία τους και τον ρόλο της Ελλάδας 
στην αναβίωσή τους. Υπήρξε ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της 
μάθησης με τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες. Κατάφεραν να αναπτύ-
ξουν το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία και παρατηρήθηκε ότι βοήθησε πολλούς 
μαθητές στην κοινωνικοποίησή τους. Τέλος, δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθούν τα 
ταλέντα και οι ιδιαίτερες δεξιότητες των μαθητών μέσα από τη συμμετοχή τους στις 
καλλιτεχνικές- αθλητικές δραστηριότητες. 

Συμπεράσματα 

Μέσω της συγκεκριμένης οργάνωσης του προγράμματος έρευνας επιτεύχθηκαν τόσο 
οι γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί στόχοι σε επίπεδο μαθητών όσο και 
η συνεργατική διερεύνηση του θέματος από τη μεριά των εκπαιδευτικών. Συγκεκρι-
μένα, οι μαθητές μέσω της συνεργασίας και της βιωματικής προσέγγισης μετατράπη-
καν σε ερευνητές, ήρθαν σε επαφή με τα Ολυμπιακά αθλήματα, εξοικειώθηκαν με τις 
ιδέες και τις αξίες του Ολυμπισμού, κατανόησαν την οικουμενική αναγνωρισιμότητα 
των Ολυμπιακών Αγώνων και ανέπτυξαν το αίσθημα της αποδοχής της διαφορετικό-
τητας και του σεβασμού ως προς την κουλτούρα και τις παραδόσεις της κάθε χώρας. 
Οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους, επωφελήθηκαν από το διαθεματικό πλαίσιο του 
προγράμματος, καθώς μέσω της διαλεκτικής αντιπαράθεσης αντάλλαξαν απόψεις, μοι-
ράστηκαν εμπειρίες και κατέληξαν στους βασικούς άξονες που θα θεμελιωνόταν το 
πρόγραμμα έρευνας.  
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Παραγωγικότητα και καινοτομία στην εκπαίδευση 

Σιάσος Γεράσιμος, Μηχανολόγος Μηχανικός, siasosg@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στις ημέρες μας ο κόσμος εξελίσσεται ταχύτερα από την ικανότητα και τις δυνατότητες 

που μπορεί να προσφέρει οποιοδήποτε υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα. Η πρόκληση 

της μάθησης καθίσταται ακόμη πιο δύσκολη για τις επόμενες γενιές. Δεν έχουμε πρό-

βλεψη για το πώς θα μοιάζει το αύριο, αλλά γνωρίζουμε ότι τα ευέλικτα εκπαιδευτικά 

μοντέλα θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές σε σύγκριση με τα σταθερά - 

παραδοσιακά μοντέλα. Στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε 

ζητήματα παραγωγικότητας και καινοτομίας στην εκπαίδευση. 

Λέξεις-Kλειδιά: Γνώση, καινοτομία, παραγωγικότητα, εκπαίδευση. 

Παραγωγικότητα και Καινοτομία 

Γνωρίζουμε ότι η ικανότητα προσαρμογής βοήθησε τους προγόνους μας να επιβιώσουν 

σε αυτόν τον πλανήτη για περίπου έξι εκατομμύρια χρόνια. Αυτό μας οδηγεί στην ε-

ρώτηση. ποια είναι η πιο σημαντική ικανότητα για να διδάξουμε τα παιδιά μας στα 

σχολεία; Η απάντηση: Πώς να δημιουργήσετε δημιουργικά και καινοτόμα μυαλά που 

μπορούν να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν μελλοντικές απρόβλεπτες προκλή-

σεις. Ο Albert Einstein, ο Steve Jobs, ο Mark Zuckerberg και ο Larry Page παρέχουν 

επιτυχημένα παραδείγματα για το πώς η υιοθέτηση της καινοτομίας στην εκπαίδευση 

μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση δημιουργικότητας και καλύτερων ικανοτήτων 

για την επίλυση προβλημάτων. Πολλές κυβερνήσεις υιοθετούν την πολιτική της ελεύ-

θερης βασικής εκπαίδευσης, μια μεγάλη βάση των σπουδαστών είναι προνομιούχοι 

από αυτή την πολιτική για να μάθουν. Αυτές οι πολιτικές έχουν πολύ ευρύ φάσμα προ-

τύπων, ποιότητας και υποδομής. Ως εκ τούτου, πρέπει να εφαρμοστεί μια στρατηγική 

επικέντρωσης στις βασικές δεξιότητες. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν τα εξής: 

Σκεφτείτε δημιουργικά για να ανταγωνιστείτε στην αγορά. 

Βρείτε καινοτόμες λύσεις για υπάρχοντα και μελλοντικά προβλήματα. 

Η ικανότητα να μπορεί να αξιολογεί την τρέχουσα κατάσταση και να βρίσκει καλύτε-

ρες εναλλακτικές λύσεις όπου και εάν χρειάζεται. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, πρέπει να εφαρμόσουμε δημιουργικές και καινοτό-

μες στρατηγικές στην εκπαίδευση με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση του βασικού 

παιδιού. Ενώ τα εκπαιδευτικά συστήματα ποικίλλουν ως προς την ικανότητά τους να 

εφαρμόζουν δημιουργικές μεθόδους διδασκαλίας και αναλυτικά προγράμματα, ένας 

εκπαιδευτικός μπορεί εύκολα να προσαρμόσει τις μεθόδους διδασκαλίας τους προς μια 

πιο δημιουργική σκέψη μέσω των παρακάτω συμβουλών. 
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Ενθαρρύνετε τα παιδιά να βρουν την απάντηση. 

Ονομάζεται επίσης η μέθοδος Pestalozzi. Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα μοντέλα που 

δίνουν τις άμεσες απαντήσεις για ερωτήσεις, η μέθοδος αυτή στοχεύει να ενθαρρύνει 

τους μαθητές να βρουν μόνοι τους τις απαντήσεις. Βοηθά τους μαθητές να μάθουν πώς 

να παρατηρούν, να φαντάζονται, να κρίνουν και να λογοθετούν. Ένα από τα επιτυχη-

μένα παραδείγματα εφαρμογής αυτής της μεθόδου είναι ο Albert Einstein. 

Τα παιδιά μαθαίνουν, οι δάσκαλοι παρατηρούν. 

Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα εξαρτάται από τα μαθήματα που καθοδηγούνται 

από εκπαιδευτικούς, όπου ο δάσκαλος οδηγεί την τάξη χωρίς να αφήνει χώρο στους 

μαθητές να αναπτύξουν αυτομάτως τις ικανότητες και τις ικανότητές τους για καινο-

τομία. Η μέθοδος Montessori στοχεύει να δώσει χώρο στους μαθητές για αυτοδιδασκα-

λία, ενώ οι δάσκαλοι παρακολουθούν την πρόοδο. Ένα από τα επιτυχημένα παραδείγ-

ματα χρήσης αυτής της μεθόδου είναι οι ιδρυτές της Google, ο Larry Page και ο Sergey 

Brin. 

Καθίστε σε στρογγυλά τραπέζια και όχι σε γραφεία. 

Αυτή η μέθοδος, γνωστή ως το ύφος της διδασκαλίας Harkness, στοχεύει να μετατρέ-

ψει την τάξη σε ένα ανοικτό στυλ συνένωσης αλληλεπίδρασης και όχι το μονόδρομο 

καθισμάτων των παραδοσιακών γραφείων. Οι μαθητές κάθονται γύρω από μια στρογ-

γυλή τράπεζα, η οποία τους ενθαρρύνει να αναλάβουν την ευθύνη και να μοιραστούν 

τις απόψεις τους αντί να ακολουθήσουν τη γραμμική τάξη των δασκάλων. 

Εστίαση σε ένα έργο αντί σε πολλά έργα ταυτόχρονα. 

Ενώ οι υπάρχουσες μέθοδοι διδασκαλίας εξαρτώνται από μεμονωμένα μαθήματα και 

έργα, η εστίαση σε ένα έργο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συνδυάσουν τη 

γνώση με τη μορφή εστιασμένων ερωτήσεων και εκτιμήσεων για το έργο ή το πρό-

βλημα. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται Learning Based Learning και επικεντρώνεται στο 

συνδυασμό των γνώσεων σε ένα μεγάλο πρακτικό έργο. 

Εστιάζοντας στην έννοια. 

Η παροχή γνώσης με τη μορφή γεγονότων προσανατολίζει την σκέψη των μαθητών 

ενώ αναστέλλει τη δημιουργικότητα και την ικανότητα να φανταστεί. Η εστίαση στις 

έννοιες βοηθά τους μαθητές να βρουν λύσεις μέσα από τη διερεύνηση ιδεών και την 

αξιολόγηση των καλύτερων απαντήσεων. 

Κάθε ιδέα είναι δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η καινοτομία πρέπει να είναι μοναδική και να υ-

ποβάλλεται ως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Στον τομέα της εκπαίδευσης, αν ο μαθητής 
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εφευρέσει ένα υπάρχον προϊόν ή λύση, αυτό είναι μια επιτυχία και μπορεί να θεωρηθεί 

καινοτομία. Δείχνει την ικανότητά του να δημιουργεί νέες ιδέες με βάση την αίσθηση 

της αναδυόμενης γνώσης και εμπειρίας. Οι μαθητές τείνουν να επινοούν πράγματα ή 

να βρίσκουν λύσεις, η συμπεριφορά αυτή πρέπει να ενισχυθεί κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας τους, στις στρατηγικές δημιουργικής σκέψης και καινοτομίας. 

Χρησιμοποιήστε εργαλεία και μεθόδους σχεδιασμού. 

Οι μέθοδοι σχεδιασμού σκέψης αποσκοπούν στην απελευθέρωση της δημιουργικότη-

τας και στη διερεύνηση καινοτόμων λύσεων στο πλαίσιο της ομαδικής συζήτησης και 

του brainstorming. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι σκέψης σχεδιασμού που θα μπορούσαν 

να εφαρμοστούν στην τάξη όπως είναι οι εξής: 

Το μοντέλο Disney (ονειροπόλος, ρεαλιστής και κριτικός). 

Lego Serious Play. 

De Bono έξι καπέλα σκέψης. 

Τεχνική Scamper για δημιουργική σκέψη. 

Επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας το μοντέλο προϊόντος του Hurson. 

Αντίστροφη ιδεοψυχία. 

Κάθε μέθοδος έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και το μαθησιακό αποτέλεσμα. Ως εκ 

τούτου, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει τη σωστή μέθοδο σκέψης σχεδιασμού 

βασισμένη στην ηλικία του μαθητή και στο στοχοθετημένο αποτέλεσμα κάθε συζήτη-

σης για brainstorming. 

Προβλήματα προς επίλυση έναντι μοντέλων λύσης-προβλήματος 

Οι μαθητές πρέπει να προσδιορίσουν δύο κατευθύνσεις για την καινοτομία. Πρόβλημα-

προς-επίλυση και λύση-σε-πρόβλημα. Το πρώτο μοντέλο οδηγεί τους μαθητές να 

βρουν λύσεις για τα υπάρχοντα προβλήματα. Στην ουσία, ο μαθητής αναγνωρίζει ένα 

πρόβλημα που συμβαίνει καθημερινά και προσπαθεί να διερευνήσει πώς να το λύσει. 

Η δεύτερη μέθοδος είναι να βρούμε μια λύση για ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει ακόμα 

ή να κάνουμε τη ζωή πολύ πιο εύκολη. Οι δύο κατευθύνσεις στοχεύουν να βοηθήσουν 

τους μαθητές να σκεφτούν το πρόβλημα με διαφορετικές προοπτικές. Ενώ το πρώτο 

μοντέλο επικεντρώνεται στο υφιστάμενο πρόβλημα, η δεύτερη κατεύθυνση επικεντρώ-

νεται στην καινοτομία καλύτερων λύσεων, οι οποίες σχετίζονται με τον ανθρώπινο 

σχεδιασμό. 

Ανατρέξτε στα προηγούμενα διδακτικά μαθήματα και δεξιότητες 
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Ενώ τα περισσότερα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών επικεντρώνονται στη μετά-

βαση από το ένα μάθημα στο άλλο, θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία μαλάξεως που 

να βοηθάει στη σύνδεση μεταξύ των νέων μαθήματα και της προηγούμενης διδασκα-

λίας γνώσης και εμπειρίας. Αυτή η σύνδεση δημιουργεί μια συνέχιση της εκπαιδευτι-

κής διαδικασίας και βοηθά τον μαθητή να σκεφτεί κριτικά και να αξιολογήσει τα προ-

βλήματα προκειμένου να επιτύχει καινοτόμες λύσεις. 

Αναγνωρίστε την καινοτομία στις στήλες 

Κάθε καινοτόμος ιδέα και ανακάλυψη θα πρέπει να ανταμείβονται κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας αξιολόγησης, αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στη στήλη των κριτη-

ρίων. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να προσθέσουν μια ενότητα που να τους επιτρέ-

πει να αξιολογούν δημιουργικές ιδέες και καινοτομίες ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα 

κριτήρια ταξινόμησης. Η καινοτομία θα πρέπει να αντανακλά την τελική ταξινόμηση 

και την πολιτική της ανταμοιβής. 

Τελικές παρατηρήσεις 

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν μέρος των βασικών δεξιοτήτων που 

επιτρέπουν στους μαθητές να συναντηθούν με τις μελλοντικές προκλήσεις και τον α-

νταγωνισμό της αγοράς. Ενώ τα τρέχοντα εκπαιδευτικά συστήματα δεν παρέχουν τις 

απαραίτητες στρατηγικές δημιουργικότητας και καινοτομίας που απαιτούνται για να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις και προκλήσεις, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εφαρμόσουν μια σειρά συμβουλών και τεχνικών που μπορούν να βοηθήσουν τους μα-

θητές να σκέφτονται δημιουργικά και να βρίσκουν καινοτόμες λύσεις για υπάρχοντα 

και μελλοντικά προβλήματα. Οι παραπάνω συμβουλές μπορούν να εφαρμοστούν είτε 

ατομικά είτε χύμα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενώ τα εκπαιδευ-

τικά συστήματα μπορούν να αποτρέψουν τους εκπαιδευτικούς από την εφαρμογή ορι-

σμένων από τις παραπάνω συμβουλές λόγω διοικητικών και άλλων λόγων, οι εκπαι-

δευτικοί θα πρέπει να επιλέξουν τις μεθόδους που ταιριάζουν στο υπάρχον εκπαιδευ-

τικό σύστημα, στο επίπεδο του σχολείου και που διδάσκονται επί του παρόντος προ-

γράμματος σπουδών. 
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Περίληψη 

Tο πρόγραμμα “STEM for all seasons” εντάσσεται στο πρόγραμμα Erasmus+ και συ-
γκεκριμένα στον άξονα ΚΑ2 Σχολικής Εκπαίδευσης «Συνεργασία για Καινοτομία και 
Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία από πέντε χώ-
ρες: την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία. Σκοπός 
του είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των σχολείων και η έμφαση στη 
διδασκαλία STEM χρησιμοποιώντας ως όχημα τον καιρό και συγκρίνοντας τις καιρικές 
συνθήκες στις 4 άκρες της Ευρώπης. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τους βασικούς 
στόχους του έργου, τη συνολική προσέγγιση αλλά και εκπαιδευτικά εργαλεία στα ο-
ποία έχουν επιμορφωθεί οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των κινητικοτήτων που 
προβλέπονται σε αυτό. 

Λέξεις-Κλειδιά: STEM, Erasmus+, καιρός, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διαθεματική 
προσέγγιση 

H βασική φιλοσοφία του προγράμματος Erasmus+ στην εκπαίδευση 

Ο όρος «συνεργασία» αφορά πρώτον στην εργασία δύο ή περισσότερων εργαζομένων 
στον ίδιο τομέα ή και στον ίδιο χώρο και δεύτερον στη συμμετοχή σε ένα συλλογικό 
έργο (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2018). Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια,  τα συ-
νεργατικά προγράμματα, με έμφαση στην προώθηση της διασχολικής και διεκπαιδευ-
τικής συνεργασίας στην Ευρώπη, μέσω του προγράμματος Erasmus+, θεωρούνται ίσως 
η πιο ορατή «επιτυχία της ιστορίας», καθώς στηρίζουν την ανάπτυξη καινοτόμου πε-
ριεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών για τη δια βίου μάθηση 
(Χριστόπουλος, 2010, σελ. 21). Βασικός σκοπός της μαθησιακής κινητικότητας ατό-
μων του χώρου της εκπαίδευσης είναι η ανταλλαγή εμπειριών και συνεπώς η αύξηση 
των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού της εκπαίδευσης, με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε όλες τις εκφάνσεις 
τους (European Commission, 2017). 
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Η βασική δράση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ αποσκοπεί στην ενθάρ-
ρυνση της κινητικότητας προσωπικού, εθελοντών, εργαζομένων στον τομέα της εκπαί-
δευσης. Μέσα από το πρόγραμμα, αναπτύσσονται στρατηγικές για την ενίσχυση της 
καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς και κοινές πρωτοβουλίες για την προ-
ώθηση της συνεργασίας, της αμοιβαίας μάθησης, της ανάπτυξης νέων προσεγγίσεων 
διδασκαλίας και μάθησης και της ανταλλαγής εμπειριών. Σύμφωνα με τη μελέτη της 
ευρωπαϊκής επιτροπής οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ERASMUS αποκτούν οφέλη 
όπως (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2008): 
• Ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών διδασκαλίας 
• Συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων διδασκα-

λίας 
• Εμπειρία σε μια άλλη χώρα 
• Ενίσχυση της ανεκτικότητας, αυτοπεποίθησης, ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, 

φιλομάθεια, ενίσχυση της αποφασιστικότητας των συμμετεχόντων 
• Γνωριμία με άλλους ανθρώπους 
• Βελτίωση στις δεξιότητες τους στις ξένες γλώσσες  
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας 

 
STEM for All Seasons 

Η εκπαίδευση STEM είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου οι συμβαλλόμενοι- εμπλε-
κόμενοι εξερευνούν, εφευρίσκουν και ανακαλύπτουν με τη χρήση πραγματικών προ-
βλημάτων και καταστάσεων (President’s Council of Advisors on Science and Technol-
ogy, 2010). Ενθαρρύνει την καινοτομία συνδυάζοντας τις επιστημονικές περιοχές, βοη-
θώντας τους μαθητές να κάνουν νέες συνδέσεις μεταξύ των επιστημονικών κλάδων και 
μερικές φορές βοηθά στη δημιουργία εντελώς νέων κλάδων (Council on Competitive-
ness, 2005). Είναι μια προσέγγιση που καταργεί τα σύνορα μεταξύ των ιδιαίτερων α-
ντικειμένων και τα θεωρεί ως ένα «όλον» (Morrison & Bartlett, 2009). Οι Asghar, El-
lington, Rice, Johnson & Prime (2012) τονίζουν ότι η εγγενής φύση της πρακτικής 
STEM είναι διαθεματική και εστιάζει στην καθαυτή επίλυση προβλημάτων. Κάθε α-
ποσπασματική και απομονωμένη προσπάθεια αποτυγχάνει να αποδώσει τη φύση του 
STEM. Ύστερα από μια πολύχρονη διαδρομή που ξεκίνησε τη δεκαετία του ενενήντα 
στην Αμερική, η εφαρμογή της εκπαίδευσης STEM έχει αναδειχθεί πλέον ως επίσημη 
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Commission, European 
Parliament, 2015).  

Το δίπολο της ανάγκης για καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους εντός πλαισίου STEM 
και για ευκαιρίες συνεργασίας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με σχολεία του 
εξωτερικού, οδήγησε στη σύναψη στρατηγικής σύμπραξης ενός ελληνικού σχολείου 
με τέσσερα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην 
Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Σλοβενία. Η δράση αυτή υπάγεται στο 
πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα στον άξονα ΚΑ2 Σχολικής Εκπαίδευσης «Συ-
νεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών» και έχει τίτλο “STEM 
for all seasons”. To project αυτό ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2016 και έχει διάρκεια 30 
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μήνες. Σκοπός είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των σχολείων και η 
έμφαση στη διδασκαλία STEM χρησιμοποιώντας ως όχημα τον καιρό και συγκρίνο-
ντας τις καιρικές συνθήκες στις 4 άκρες τις Ευρώπης.  

Τελικός στόχος για το έργο είναι η ενθάρρυνση της διδασκαλίας STEM εντός σχο-
λείων, η ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία φυσι-
κών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών, η κινητοποίηση των μαθη-
τών για ενασχόληση με μαθήματα STEM, η ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως είναι η δη-
μιουργικότητα, η επαγωγική και παραγωγική σκέψη, η δυνατότητα επίλυσης προβλη-
μάτων, η κριτική σκέψη, η συνεργατικότητα, αλλά και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, 
την ηθικής και κοινωνικής συνείδησης. 

Για το σωστό σχεδιασμό και την επίτευξη του στόχου, το πλαίσιο του προγράμματος 
υποστηρίζει δύο ειδών κινητικότητας εκπαιδευτικών: οι Διεθνικές Συναντήσεις για το 
Σχέδιο (Transnational Project Meetings) και οι Δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκα-
λίας και Κατάρτισης (Learning/Teaching/Training Events). 

Κινητικότητα Εκπαιδευτικών για τη Διαχείριση του έργου 

H πρώτη κατηγορία κινητικότητας (Transnational Project Meetings) στο “STEM for 
all seasons” αφορά στη διαχείριση του έργου και περιλαμβάνει τρεις συναντήσεις στα 
σχολεία της Γερμανίας, της Σλοβενίας και της Πορτογαλίας στην αρχή, τη μέση και 
στο τέλος των 30 μηνών αντίστοιχα. Στόχος τους είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για 
την επίτευξη των στόχων, η δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλάνου δράσεων, ο κατα-
μερισμός των ευθυνών και των δραστηριοτήτων στα μέλη και η ανάδειξη των καλών 
πρακτικών και των δυνατών σημείων του κάθε σχολείου. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην αρχή του έργου όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία αγόρασαν και 
εγκατέστησαν μετεωρολογικό σταθμό για τη συλλογή, καταγραφή, μελέτη και ανταλ-
λαγή καιρικών δεδομένων. Ως «τελικό προϊόν» συμφωνήθηκε η κατασκευή πέντε και-
ρικών κουτιών (weather box) για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, που θα περιλαμβά-
νουν θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία για τη διδασκαλία STEM με θέμα τον καιρό. 
Κάθε σχολείο ανέλαβε να κατασκευάσει ένα κουτί για μία από τις ηλικιακές ομάδες 
που δημιουργήθηκαν (4-6 ετών, 6-8 ετών, 8-10 ετών και 10-12 ετών), ανάλογα με την 
εξειδίκευσή του. Το πέμπτο καιρικό κουτί θα καλύπτει το σύνολο των ηλικιακών ομά-
δων και θα προορίζεται για «χαρισματικά» παιδιά. 

Ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο κινητικότητας εκπαιδευτικών 

Πυρήνα του προγράμματος Erasmus+ KA2 αποτελεί η δεύτερη κατηγορία κινητικότη-
τας, τα “Learning/Teaching/Training Events”, τα οποία καθορίζονται στην αρχή του 
σχεδίου δράσης και αφορούν την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την αλληλοεκπαί-
δευση δασκάλων των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος “STEM for all seasons” οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε δύο τέ-
τοιες δράσεις, σε σχολείο της Ιρλανδίας και της Ελλάδας και είχαν την ευκαιρία να 
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καλλιεργήσουν ψηφιακές δεξιότητες και να αποκτήσουν ευρύτερες γνώσεις και μεγα-
λύτερη αυτοπεποίθηση στη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, εκπαιδευτικών λογισμι-
κών και ψηφιακών εργαλείων.Οι πιο σημαντικές δράσεις στον τομέα αυτόν αναλύονται 
στη συνέχεια. 

Εκπαιδευτικές ηλεκτρονικές εφαρμογές (Educational apps) 

Υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης STEM, οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ένα δια-
δραστικό εργαστήριο, το οποίο τους εισήγαγε σε ένα φάσμα εφαρμογών (apps) και στη 
συνέχεια, έγιναν οι ίδιοι δημιουργοί καινούριων πρακτικών, προσπαθώντας να περά-
σουν από τη θεωρία στην πράξη και να δημιουργήσουν σχέδια μαθήματος και δραστη-
ριότητες με θέμα τον καιρό.  

• Μια πρώτη εφαρμογή που διερευνήθηκε είναι το Kahoot (https://create.kahoot.it), 
ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο, που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουρ-
γήσουν με γρήγορο, εύκολο και παιγνιώδη τρόπο, κουίζ και μικρά τεστ για την τάξη 
τους. Απαραίτητα εφόδια είναι μόνο υπολογιστές ή/ και tablets αλλά και φαντασία.  

• Το Storyo (https://youtu.be/T3Xkdu0lFnQ?t=53) είναι ένα απλό δωρεάν διαδι-
κτυακό εργαλείο, με το οποίο οι μαθητές μπαίνουν στη θέση του σκηνοθέτη και με 
πολύ απλά βήματα, δημιουργούν τις δικές τους κινούμενες ιστορίες- βίντεο. 

• Η εφαρμογή Google Forms (https://docs.google.com/forms/u/0) δίνει το έναυσμα 
στο χρήστη να φτιάξει μία έρευνα μόνος του και να λάβει αυτόματα σχηματικά δια-
γράμματα και στατιστικά αποτελέσματα. 

• Το HPReveal (πρώην Aurasma) (https://www.hpreveal.com/), αποτελεί ένα εκπαι-
δευτικό εργαλείο που εισάγει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην επαυξημένη 
πραγματικότητα, καλλιεργώντας παράλληλα την φαντασία και τη δημιουργικότητα 
και δίνοντάς τους την ευκαιρία να πραγματοποιούν διαδραστικές παρουσιάσεις. 

Στόχος της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ι-
κανοτήτων, που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότη-
τας τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό και επαγγελματικό. Στην εποχή 
που ζούμε, τα πάντα αλλάζουν με ιλιγγιώδη τρόπο, η εκπαίδευση και η μάθηση δεν 
περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, και πρέπει να επεκτείνονται σε ολόκληρη τη ζωή 
του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώ-
σης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους 
ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (Unesco, 1976). Από την 
άλλη, οι Guernsey, Levine, Chiong, &Severns (2018, σελ. 16) τονίζουν με τον πλέον 
γλαφυρό τρόπο ότι το appstore μπορεί να μοιάζει με μια ψηφιακή εκδοχή εισόδου στην 
άγρια δύση εξαιτίας της πληθώρας των εκπαιδευτικών εφαρμογών που διατίθενται. Για 
τον παραπάνω λόγο, η χρήση τέτοιων εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται με ελεγχόμενο 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται και να προωθείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η δη-
μιουργική μάθηση και όχι η απλή ενασχόληση του μαθητή με αυτές. 

Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Raspberry Pi 
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Μία δεύτερη εκπαιδευτική δράση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των Learning/ 
Teaching/Training Events αφορούσε την εκμάθηση προγραμματισμού με τη χρήση 
Rasberry Pi. To Raspberry Pi είναι ένας πλήρης υπολογιστής στο μέγεθος μίας πιστω-
τικής κάρτας (single board computer) και δημιουργήθηκε από το Raspberry Pi 
Foundation με στόχο την ενθάρρυνση της επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
στα σχολεία (Edwards, 2013). Παρά τον μικρό του όγκο, το RaspberryPiέχει πολλές 
εφαρμογές. Τα 40 pins γενικής χρήσης που βρίσκονται στην πλακέτα του διευκολύνουν 
για τη σύνδεση του Raspberry Pi με περιφερειακές συσκευές. Η σύνδεσή του με μία 
πλακέτα συνδέσεων πολλαπλών χρήσεων (breadboard) μετατρέπει το Raspberry Pi σε 
ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να διδαχθεί τις βασικές αρ-
χές ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος και να ελέγξει τη λειτουργία του προγραμματίζο-
ντας σε διάφορα περιβάλλοντα (Scratch, Python, HTML 5, JavaScript, κ.ά.). Βασικό 
πλεονέκτημα της εκπαιδευτικής χρήσης του Raspberry Pi είναι οι hands-on δραστηριό-
τητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν, τόσο στη διδασκαλία επιστημονικών πε-
δίων, όσο και στη διδασκαλία του προγραμματισμού (Nayyar&Puri,2015).  

Εκπαιδευτικές εφαρμογές του Stop Motion 

Ένα τρίτο εργαλείο στο οποίο είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν και να ανταλλάξουν 
καλές πρακτικές οι δάσκαλοι του προγράμματος, ήταν το Stop Motion, δηλαδή η δη-
μιουργία βίντεο μέσα από τη διαδοχή πολλαπλών φωτογραφιών ή σχεδίων. Τα μέσα 
που μπορoύν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί για να δημιουργήσουν 
τη δική τους ιστορία καλύπτουν μεγάλο εύρος (ένα απλό φύλλο χαρτί κι ένα μολύβι, 
πλαστελίνη, φιγούρες και τούβλα Lego, χαρτόνια, υλικά κατασκευής και μοντελοποί-
ησης ή οποιοδήποτε άλλο τρισδιάστατο αντικείμενο) γεγονός που μετατρέπει μια πα-
ρουσίαση σε μια ιδιαίτερα δημιουργική και διασκεδαστική διαδικασία.  

Η δύναμη της συνεργασίας 

Παραδοσιακά, τα σχολικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα έχουν συνδεθεί αποκλειστικά με 
πολιτισμικές ανταλλαγές και γνωριμία νέων ανθρώπων και χωρών. Από την άλλη, τα 
σεμινάρια, τα εκπαιδευτικά εργαστήρια και οι επιμορφώσεις συχνά πραγματοποιούνται 
από επαγγελματίες που δεν σχετίζονται άμεσα με την εκπαίδευση, και για το λόγο αυτό 
παρατηρείται δυσκολία στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Ο τρόπος, ωστόσο, 
με τον οποίο έχει δομηθεί το νέο πρόγραμμα Erasmus+ και η απαίτηση ενός πλήρως 
και σαφώς δομημένου σχεδίου πριν την έναρξη του έργου, που ελέγχεται διαρκώς από 
τις αντίστοιχες εθνικές μονάδες των χωρών, εξασφαλίζει τη σύγκλιση των παραπάνω 
στοιχείων και τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία, τόσο για το εκπαιδευτικό προσωπικό, όσο 
και για το σχολείο. 

Το “STEM for all seasons” βρίσκεται στη μέση της διαδρομής του, ωστόσο και τα 
πέντε σχολεία που συμμετέχουν σε αυτό ήδη δρέπουν καρπούς. Από τη μία έχουν δώ-
σει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και πολιτισμούς, 
κι από την άλλη οι ίδιοι άνθρωποι έχουν συναντήσει, δοκιμάσει και εκπαιδευτεί σε νέα 
διδακτικά εργαλεία και προσεγγίσεις. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η 
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επιμόρφωση εκπαιδευτικού από εκπαιδευτικό, που γνωρίζει την πραγματικότητα και 
τη δυναμική μιας τάξης και που έχει ήδη δοκιμάσει τι πετυχαίνει και τι οδηγεί σε απο-
τυχία, εξασφαλίζει την άμεση και επιτυχημένη εφαρμογή της νέας προσέγγισης στην 
τάξη. Στην πράξη, τα πέντε σχολεία έχουν συντάξει διαδραστικά πλάνα μαθήματος για 
τον καιρό που άπτονται της φιλοσοφίας STEM και στην καθημερινότητά τους χρησι-
μοποιούν νέα εκπαιδευτικά εργαλεία, κάτι που αποτελούσε και τον αρχικό στόχο του 
έργου. Η δυναμική της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί θα συνεχίσει να κινητοποιεί 
τους εκπαιδευτικούς και συνεπώς τους μαθητές έως το τέλος του έργου αλλά και μετά 
το πέρας του.  
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Αποσαφήνιση των όρων διγλωσσία, δίγλωσσος μαθητής, δίγλωσση εκπαίδευση 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι όροι διγλωσσία, δί-
γλωσσοι μαθητές και να εξεταστεί ο τρόπος που αξιοποιείται η διγλωσσία κατά την 
εκπαιδευτική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια τόσο λόγω του μεταναστευτικού όσο 
και του προσφυγικού κύματος στις χώρες υποδοχής έχουν αυξηθεί οι δίγλωσσοι ομι-
λητές. Το γεγονός αυτό γέννησε την ανάγκη σε επιστήμονες να εντρυφήσουν στο φαι-
νόμενο της διγλωσσίας και να οριοθετήσουν το φαινόμενο καθώς και τις μεθόδους δι-
δασκαλίας που ακολουθούν οι διδάσκοντες.  

Λέξεις-Κλειδιά: διγλωσσία, μητρική γλώσσα, δεύτερη γλώσσα, δίγλωσσος μαθητής, 
δίγλωσση εκπαίδευση.  

Abstract 

The present essay will attempt to clarify the terms "bilingualism", "bilingual students" 
and examine the ways in which bilingualism is used within the educational process. 
During recent years, immigation as well as refugee influx inside host countries, has 
resulted to a rise in the numbers of bilingual speakers. This has created the need for 
scientists to further investigate the phenomenon, by setting a framework for bilingual-
ism as well as for the teaching methods used by the teachers. 

Διγλωσσία: ορισμός, χαρακτηριστικά και ορολογία 

Μια από τις δυσκολίες της συγκεκριμένης εργασίας που αφορά την διγλωσσία αποτελεί 
και η παράθεση του ορισμού της, καθώς δεν έχει διατυπωθεί μονάχα ένας. Αρχικά με 
τον ορισμό, όπως δίνεται στο λεξικό της κοινής νεοελληνικής από το Κέντρο Ελληνι-
κής Γλώσσας «διγλωσσία είναι α) η χρήση από ένα άτομο ή από μία κοινότητα δύο 
διαφορετικών γλωσσών από τις οποίες συνήθως η μία είναι η μητρική και η άλλη η 
επίσημη κρατική, β) η χρήση από έναν λαό δύο διαφορετικών μορφών της εθνικής 
γλώσσας του, καθεμία από τις οποίες χρησιμοποιείται για διαφορετικές λειτουργίες». 
Σχετικά με την ερμηνεία που δίνεται στο δεύτερο μέρος του ορισμού γίνεται αναφορά 
στο γλωσσικό ζήτημα που απασχόλησε για αρκετά χρόνια την Ελλάδα. Στον ελλαδικό 
χώρο υπήρχαν δύο γλώσσες που διέφεραν μεταξύ τους: η νεοελληνική και η καθαρεύ-
ουσα. Την πρώτη την χρησιμοποιούσε η πλειοψηφία των Ελλήνων σε αντίθεση με την 
καθαρεύουσα που δεν χρησιμοποιείτο στον προφορικό λόγο αλλά ήταν η επίσημη 
γλώσσα των γραπτών κειμένων (Πολίτης, 2003). Αφετηρία για την ερμηνεία των πα-
ραπάνω όρων υπήρξε η μελέτη της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, καθώς σχετίζεται σε 
ένα μέρος με το «γλωσσικό ζήτημα». Στους τίτλους των έργων εντοπίζονται οι όροι 
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“bilingualism” και “diglossia”. Η Ελένη Σκούρτου (2001) μεταφράζει τον όρο 
“diglossia” ως «διμορφία» και αντίστοιχα τον όρο “bilingualism” ως «διγλωσσία». Ο 
όρος διμορφία δεν αναφέρεται μόνο στα σημασιολογικά στοιχεία αλλά και στα ιδεο-
λογικά αναλογιζόμενοι τις διαφορετικές απόψεις που είχαν διατυπωθεί μεταξύ των ο-
παδών της καθαρεύουσας και των δημοτικιστών και αποτελεί αντικείμενο μελέτης 
τόσο των κοινωνιολόγων όσο και τον κοινωνιογλωσσολόγων (Δαμανάκης, 2001). Άλ-
λος όρος που συνάδει με την «διμορφία» είναι η «διφυΐα» (Δενδρινού, 2001). 

Συνεχίζοντας με την έρευνα σχετικά με την όρο διγλωσσία επισημαίνεται η προσέγγιση 
του U. Weinreich (1979) που ονομάζει διγλωσσία την παράλληλη χρήση δύο γλωσσών 
και δίγλωσσο αυτόν που συμμετέχει στην ομιλία. Ακολούθως, ο Boomfield (1933) υ-
ποστηρίζει ότι δίγλωσσος ομιλητής θεωρείται αυτός που γνωρίζει άπταιστα δύο γλώσ-
σες σε τέτοιο βαθμό που μπορεί να τις χρησιμοποιεί και τις δύο με την ικανότητα των 
φυσικών ομιλητών. Ο Van Overbeke (1972) έχοντας κατά νου την ανάγκη χρήσης της 
γλώσσας σε επικοινωνιακό επίπεδο πιστεύει ότι η διγλωσσία είναι απαραίτητη ή προ-
αιρετική προκειμένου να επικοινωνήσουν ομιλητές διαφορετικών γλωσσικών συστη-
μάτων. Τέλος κατά τον Macnamara (1967) η διγλωσσία μπορεί να μην περιλαμβάνει 
όλες τις γλωσσικές δεξιότητες, αλλά και μία που να είναι διαφορετική από αυτή του 
ομιλητή.  

Εξετάζοντας διεξοδικότερα τον όρο δηλώνεται ότι η διγλωσσία οριοθετείται σε δύο 
κατευθύνσεις: την γλωσσολογική και την ψυχο-κοινωνικογλωσσολογική. Στην γλωσ-
σολογική κατεύθυνση αυτό που ενδιαφέρει είναι ο βαθμός κατοχής της κάθε γλώσσας 
του ομιλητή, ενώ στην ψυχο-κοινωνικογλωσσολογική εξετάζεται ο τρόπος, ο χρόνος 
και ο λόγος που άλλοτε χρησιμοποιεί ο ομιλητής την μητρική του γλώσσα και άλλοτε 
την γλώσσα που μιλούν οι περισσότεροι στο περιβάλλον που ζει. Με βάση τις δύο 
αυτές κατευθύνσεις ο Weinreich διατυπώνει τον παρακάτω ορισμό (1964): «η διγλωσ-
σία είναι η ικανότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί δύο γλώσσες σε διαφορετικές κατα-
στάσεις κάθε φορά να αλλάζει αυτόματα, χωρίς δυσκολίες, το γλωσσικό κώδικα».  

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη ο διαχωρισμός μεταξύ κοινωνικής και ατομικής 
διγλωσσίας. Κοινωνική διγλωσσία υπάρχει όταν συνυπάρχουν δύο διαφορετικές γλώσ-
σες ή διάλεκτοι, με την ίδια ισχύ και ατομική διγλωσσία παρατηρείται όταν ένα άτομο 
χρησιμοποιεί δύο ή και περισσότερες γλώσσες (Σαραβελάκης, 2013-14). Επιστρέφο-
ντας στην ορολογία “bilingualism” και “diglossia” σημειώνεται ότι στον πρώτο όρο 
ανήκει η ατομική διγλωσσία και στον δεύτερο η κοινωνική διγλωσσία. Αποδεκτή επί-
σης είναι και η απόδοση του όρου “bilingualism” ως «διγλωσσία» και του όρου 
“diglossia” ως «διπλογλωσσία». Αν προστεθεί και ο όρος διμορφία στην ατομική και 
κοινωνική διγλωσσία τότε προκύπτουν σύμφωνα με το άρθρο των Δαμανάκη Μ. – 
Σκούρτου Ε. (2001) τρεις όροι με τις παρακάτω σημασίες: 

 «Διγλωσσία (ατομική διγλωσσία) = χρήση δύο διαφορετικών γλωσσών από το άτομο. 

Διπλογλωσσία (κοινωνική διγλωσσία) = χρήση δύο διαφορετικών γλωσσών από το ά-
τομο. 
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Διμορφία = χρήση δύο μορφών (εκφάνσεων) της ίδιας γλώσσας στην κοινωνία, αλλά 
και από το άτομο». 

Έπειτα μπορούμε να διακρίνουμε την διγλωσσία σε παιδική ή πρώιμη, σε όψιμη, σε 
παθητική ή δεικτική και σε ενεργητική ή παραγωγική. Η παιδική πραγματοποιείται ό-
ταν το παιδί προχωρά στην απόκτηση δύο γλωσσών μέχρι την εφηβική ηλικία, ενώ η 
όψιμη αναφέρεται σε ενήλικες που αποκτούν μια δεύτερη γλώσσα. Στην παθητική δι-
γλωσσία δεν είναι απαραίτητη η παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου, αλλά αρκεί 
η κατανόηση της γλώσσας, σε αντίθεση με την ενεργητική όπου το άτομο κατανοεί και 
παράγει λόγο σε δύο γλώσσες (Σαραβελάκης, εαρινό εξάμηνο 2013). 

Δίγλωσσοι ομιλητές 

Όπως είναι λογικό, όσο δύσκολη η σύνταξη ενός ορισμού για τη διγλωσσία άλλο τόσο 
δύσκολο είναι και η διατύπωση του ορισμού για τους αλλόγλωσσους ομιλητές. Ωστόσο 
ξεκινώντας από τους ορισμούς που έδωσαν οι Diebold (1964) και Haugen (1969) δί-
γλωσσος είναι ο ομιλητής που μπορεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας μια γλώσσα 
πέρα από τη μητρική του ακόμη κι αν υπάρχουν νοηματικές ασάφειες ή πάλι αυτός ο 
ομιλητής που έχει την δυνατότητα να κατανοεί όσα δηλώνονται σε μια άλλη γλώσσα 
ανεξάρτητα από την δυνατότητα παραγωγής ή μη λόγου. Έπειτα ο Weinreich (1979) 
ορίζει τον δίγλωσσο ομιλητή ως αυτόν που έχει την ικανότητα να χρησιμοποιεί στην 
καθημερινότητά του δύο ή και περισσότερες γλώσσες. Τέλος η Skutnabb- Kangas 
(1984) σημειώνει ότι δίγλωσσος  είναι αυτός που μπορεί να χρησιμοποιεί δύο ή και 
περισσότερες γλώσσες το ίδιο καλά με έναν ντόπιο εφόσον όμως συνηγορούν οι κοι-
νωνικοπολιτισμικές ανάγκες και όπως ορίζονται από τις κοινότητες μονόγλωσσων ή 
δίγλωσσων ομιλητών.  

Έπειτα οι δίγλωσσοι ομιλητές μπορούν να καταταγούν σε κατηγορίες βάση των κοι-
νωνικών χαρακτηριστικών τους. Με αυτήν την κατηγοριοποίηση γίνονται καλύτερα 
κατανοητές τις ικανότητες αλλά και τα προβλήματα που τυχόν παρουσιάζουν οι ομι-
λητές. Σύμφωνα με τον Τριάρχη – Herrmann (2000) διακρίνονται τέσσερις κατηγορίες 
κατάταξης. Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα επονομαζόμενα δίγλωσσα παι-
διά της ελίτ . Σε αυτήν ανήκουν παιδιά αυτά που προέρχονται από ανώτερη κοινωνική 
τάξη και χρησιμοποιούν δύο γλώσσες είτε γιατί μετακινήθηκαν οι γονείς τους λόγω 
επαγγελματικών αναγκών, είτε γιατί τα ίδια παρακολουθούν μαθήματα σε ιδιωτικά δί-
γλωσσα κολλέγια στο εξωτερικό. Στην δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται «τα δί-
γλωσσα παιδιά που ανήκουν σε γλωσσικές πλειονότητες. Είναι παιδιά που επισκέπτο-
νται εκούσια δίγλωσσα κολέγια του εσωτερικού και παρουσιάζουν, όπως και τα παιδιά 
της πρώτης ομάδας, καλές επιδόσεις τόσο στην ανάπτυξη των δύο γλωσσών όσο και 
στη γνωστική και συναισθηματική τους ανάπτυξη» (Σακελλαροπούλου, χ.χ). Στην 
τρίτη κατηγορία είναι τα παιδιά των γλωσσικών μειονοτήτων. Οι οικογένειες των παι-
διών αυτών είναι οικονομικές μετανάστες που χρειάστηκε να μάθουν την γλώσσα της 
χώρας στην οποία μετανάστευσαν. Τέλος η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει τα παιδιά 
των δίγλωσσων οικογενειών.  Όπως είναι φυσικό τα παιδιά αυτά γεννιούνται και μεγα-
λώνουν σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον αφού οι γονείς τους κατάγονται από διαφορετικές 
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χώρες και μιλούν επίσης διαφορετικές γλώσσες. Ίσως τα παιδιά αυτής της κατηγορίας 
σύμφωνα με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί αναπτύσσουν και τις δύο γλώσσες 
στον ίδιο βαθμό. 

Δίγλωσση εκπαίδευση 

Ξεκινώντας την αναφορά στην δίγλωσση εκπαίδευση φρόνιμο θα ήταν να επισημανθεί 
ότι στις δίγλωσσες κοινωνίες, όπου υπάρχουν δύο κώδικες που έχουν προκύψει είτε 
από ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες είτε  από κοινωνικοπολιτικές πρα-
κτικές, η επικρατούσα γλώσσα είναι αυτή που έχει ορίσει η πολιτεία. Κατά συνέπεια, 
η σχολική εκπαίδευση επιδιώκει την γλωσσική ομοιογένεια (Δενδρινού, 2001). Προά-
γεται η «μονόγλωσση εκπαίδευση» και στο σχολείο διδάσκεται η επίσημη γλώσσα του 
κράτους.  

Αποσαφηνίζοντας τον όρο δίγλωσση εκπαίδευση ορίζεται η εκπαίδευση αυτή που χρη-
σιμοποιεί και προάγει δύο γλώσσες και εκείνη που απευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν 
σε γλωσσικές μειονότητες. Καλό θα ήταν να τονιστεί ότι η ύπαρξη περισσότερων 
γλωσσών δεν σημαίνει και δίγλωσση εκπαίδευση. Σκοπός της δίγλωσσης εκπαίδευσης 
είναι να διδάσκονται τα επιμέρους μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος με την 
χρήση δύο ή περισσότερων γλωσσών, όπως επίσης και η ύπαρξη δίγλωσσων μαθητών 
δεν φανερώνει δίγλωσση εκπαίδευση. Το μονογλωσσικό σχολείο υιοθετεί μια γλώσσα 
στην διδασκαλία γεγονός που γεννά δυσκολίες στην διδασκαλία της γλώσσας καθώς 
και στην διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων. Σύμφωνα με το παραπάνω στοιχείο 
επισημαίνεται ότι ενώ η γλώσσα του σχολείου είναι για παράδειγμα η Ελληνική, κά-
ποιοι μαθητές την έχουν ως μητρική γλώσσα Γ1 σε αντίθεση με κάποιους άλλους που 
την έχουν ως δεύτερη γλώσσα Γ2. Η γλώσσα αυτή που χρησιμοποιείται στο σχολείο 
είναι αυτή που μεταδίδονται οι γνώσεις στον μαθητή. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία 
γίνεται κατανοητό ότι κάθε διαπολιτισμικό σχολείο πρέπει να διαμορφώνει το δικό του 
πρόγραμμα για να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών του. Είναι αλήθεια ότι αναπτύ-
χθηκαν διάφορα προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης ανάλογα με τις ανάγκες και 
τους στόχους του καθενός, την κοινωνική θέση των μαθητών και το χρόνο που αφιε-
ρώνεται στη διδασκαλία κάθε γλώσσας καθώς και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση 
που επικρατεί στην κοινωνία (Σακελλαροπούλου χ.χ.). Κατά τον Cummins τα προ-
γράμματα διακρίνονται σε τέσσερις τύπους: 

«Πρόγραμμα τύπου Ι: μέσο διδασκαλίας η γλώσσα των γηγενών πληθυσμών που κατα-
κτήθηκαν από άλλους πληθυσμούς και στοχεύουν στην αναβίωση των  ιθαγενών γλωσ-
σών που τείνουν να εξαφανιστούν στις χώρες όπου εφαρμόζονται.  

Πρόγραμμα Τύπου ΙΙ: στη διδασκαλία προβλέπεται η χρήση μιας εθνικής μειονοτικής 
γλώσσας που έχει τη θέση επίσημης γλώσσας στην κοινωνία, αλλά ομιλείται ταυτόχρονα 
με άλλη γλώσσα που κυριαρχεί.  

Πρόγραμμα Τύπου ΙΙΙ: περιλαμβάνεται η διδασκαλία μειονοτικών γλωσσών, τις οποίες 
μιλούν οι σχετικά πρόσφατοι οικονομικοί μετανάστες σε μία χώρα υποδοχής. 
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Πρόγραμμα Τύπου IV: απευθύνονται σε κυρίαρχες πολιτισμικά ομάδες και αποσκοπούν 
στην καλλιέργεια της διγλωσσίας σε δύο πλειονοτικές γλώσσες» (Σακελλαροπούλου χ.χ. 
σελ.4).  

Για να πετύχουν τα προγράμματα τις δίγλωσσης εκπαίδευσης θα πρέπει να διδάσκονται 
και οι δύο γλώσσες Γ1 και Γ2 στον ίδιο βαθμό και αφιερώνοντας τον ίδιο χρόνο κατά 
την διδασκαλία. Εξετάζοντας την εφαρμογή της δίγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
θα σημειώναμε ότι μονάχα στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης διδάσκεται η μητρική 
γλώσσα των μαθητών και σε μικρότερο βαθμό στα εβραϊκά και αρμενικά σχολεία. Στα 
υπόλοιπα σχολεία που περιλαμβάνουν αλλοδαπούς μαθητές από οικονομικούς μετανά-
στες δεν ακολουθείται η διδασκαλία της Γ1 εξαιρώντας τα δίγλωσσα ιδιωτικά σχολεία. 
Μόλις το 1990 με την έλευση μεταναστών έγινε μια προσπάθεια να βρεθούν λύσεις 
χωρίς όμως να ακολουθηθεί μια καθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική, ενώ το μοντέλο 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που θεσμοθετήθηκε το 1996 θα χαρακτηριζόταν α-
διάφορο (Σακελλαροπούλου, χ.χ.). Παρόλα αυτά όμως και μολονότι είχε ψηφιστεί ο 
νόμος «Ελληνική Παιδεία στο εξωτερικό, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες δια-
τάξεις» που όριζε την δημιουργία διαπολιτισμικών σχολείων, τα μέτρα δεν έφεραν τα 
επιθυμητά αποτελέσματα καθώς τα διαπολιτισμικά σχολεία δεν αποτέλεσαν τόπο συ-
νάντησης ημεδαπών και αλλοδαπών μαθητών σε ένα πλούσιο πολιτισμικό περιβάλλον. 
Οι αλλοδαποί μαθητές γράφτηκαν στα σχολεία σε αντίθεση με τους ντόπιους που λόγω 
του φόβου τους για τις περιορισμένες δυνατότητες που θα παρείχαν δεν ακολούθησαν 
το ίδιο παράδειγμα.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα διαπολιτισμικά σχολεία να είναι α-
ποκλειστικά σχολεία για αλλοδαπούς παρά χώρος ανταλλαγής πολιτιστικών στοιχείων 
(Γογώνας, 2010-2011).  Έπειτα δημιουργήθηκαν Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστη-
ριακά Τμήματα  για την προετοιμασία των αλλόγλωσσων μαθητών ώστε να ενταχθούν 
ευκολότερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δυστυχώς όμως δεν επιτελούν το 
έργο τους αφού προσπαθούν να προσαρμόσουν τους μαθητές όσο το δυνατό γρηγορό-
τερα στο νέο πολιτιστικό περιβάλλον χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οι γνώσεις που με-
ταφέρουν από την χώρα τους. Στο σημείο αυτό προστίθεται και η θέση της Σκούρτου 
(χ.χ.) που συμφωνεί με την παραπάνω διαπίστωση σημειώνοντας επίσης ότι είναι φυ-
σικό επακόλουθο η συνεχής επαφή με την γλώσσα στόχο, στην προκείμενη περίπτωση 
με τα Ελληνικά, θα αναπτύξει πιο γρήγορα και σε καλύτερο βαθμό την γνώση της 
γλώσσας. Αυτό όμως που δεν είναι αυτονόητο είναι στην εκμάθηση της Γ2 σημαντικός 
αρωγός αποτελεί η Γ1. Διδάσκονται εντατικά την ελληνική γλώσσα, η οποία ορίζεται 
πλέον ως δεύτερη γλώσσα και οι καθηγητές που θα την διδάσκουν είναι απαραίτητο να 
εκπαιδευτούν σε αυτό το νέο στοιχείο (Γογώνας, 2010-2011). Συγκρίνοντας τις Τάξεις 
Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα, οι πρώτες μπορούν να έχουν καλύτερα 
αποτελέσματα και να βοηθήσουν περισσότερο για την εισαγωγή στην διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας, αφού υπάρχουν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων (Σακελλα-
ροπούλου, χ.χ.).  

Κατά τον Κουτσογιάννη και Τσοκαλίδου (2008) σημειώνεται ότι από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990 και έπειτα οι διδακτικές προσεγγίσεις άλλαξαν με την μετατροπή 
της Ελλάδας σε μια πολυπολιτισμική χώρα. Οι διδακτικές αυτές πρακτικές 
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κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες: στην πρόσθετη διδακτική στήριξη από το ελλη-
νικό σχολείο στα δίγλωσσα παιδιά, την ανάπτυξη ειδικού υλικού για μαθητές που έχουν 
διαφορετικό πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο, την ίδρυση διαπολιτισμικών σχο-
λείων. Ωστόσο μολονότι υπήρξαν αυτές οι διδακτικές προσεγγίσεις απουσιάζουν οι 
επιστημονικές αναζητήσεις που θα στηρίξουν την διγλωσσία, την διδασκαλία της ελ-
ληνικής γλώσσας, καθώς και της πολυπολιτισμικότητας σε ένα σχολείο.  

Σύμφωνα με την Τσοκαλίδου (2008) «η πολιτισμικά συνειδητοποιημένη διδασκαλία» 
αποτελεί το μέσο για την ύπαρξη μιας πολυπολιτισμικής τάξης καθώς οι μαθητές έχουν 
την δυνατότητα να δεχθούν γνώσεις και στάσεις άλλων και με αυτόν τον τρόπο πραγ-
ματοποιείται η πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωσή τους. Απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι οι διδάσκοντες να κατανοήσουν τα πιστεύω και τις εμπειρίες 
των μαθητών ώστε να τονωθεί η αυτοεκτίμηση τους. Έπειτα για την ορθή ανάπτυξη 
της διγλωσσίας βασικός παράγοντας είναι ο διδάσκων να γνωρίζει την γλωσσική ιδιαι-
τερότητα του κάθε μαθητή και να μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτήν. Παρακινημένη 
η Τσοκαλίδου (2008) από τα παραπάνω δεδομένα προχώρησε σε μια έρευνα για να 
συγκεντρώσει απαντήσεις στα ζητήματα διγλωσσίας στην εκπαίδευση όπως τα παρα-
κάτω:  

Πώς προσεγγίζουν οι διδάσκοντες την διγλωσσία και τα δίγλωσσα παιδιά ( τι είναι 
διγλωσσία, ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της πώς αποκαλούν οι δάσκαλοι 
τα δίγλωσσα παιδιά;) 

Πώς χρησιμοποιούν τα δίγλωσσα παιδιά την γλώσσα και ποιες υποδείξεις κάνουν οι 
καθηγητές στους γονείς των παιδιών κατά την παραμονή τους στο σπίτι;  

Πώς οι δάσκαλοι αντιλαμβάνονται την ετερογένεια της τάξης τους; Θεωρούν ότι η συ-
νύπαρξη ελληνόπουλων με μη ελληνικής καταγωγής παιδιά είναι θετική ή αρνητική;  

Ξεκινώντας με το πρώτο ερώτημα η πλειοψηφία των καθηγητών απάντησε ότι διγλωσ-
σία είναι η γνώση ή χρήση δύο γλωσσών. Σχετικά με τα πλεονεκτήματα ξεχώρισαν 
απαντήσεις όπως η «διεύρυνση της κουλτούρας», η «όξυνση του μυαλού», η «αβίαστη 
εκμάθηση γλωσσών» ενώ σχετικά με τα μειονεκτήματα υπερίσχυσε η αδυναμία εκμά-
θησης της δεύτερης γλώσσας. Τέλος όσον αφορά τον τρόπο που αναφέρονται στα παι-
διά δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές στις απαντήσεις αφού δόθηκαν «δίγλωσσα», «αλ-
λόγλωσσα- αλλοδαπά» και «μη ελληνικής καταγωγής». Κατά την Τσοκαλίδου (2008) 
ο όρος «αλλόγλωσσα» μπορεί ακόμη και να οδηγήσει τα παιδιά στην περιθωριοποίησή 
τους τόσο στον χώρο του σχολείου όσο και εκτός.  Στο δεύτερο ερώτημα οι εκπαιδευ-
τικοί απάντησαν ότι η γλώσσα που χρησιμοποιούν οι μαθητές στο σπίτι είναι διαφορε-
τική από την γλώσσα που ακολουθείται στο σχολείο. Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν οι απαντήσεις αυτές των δασκάλων που προέτρεψαν τους μαθητές να χρησιμο-
ποιούν στο οικείο περιβάλλον τους τη μητρικής τους γλώσσα γεγονός που επιβεβαιώνει 
την αποδοχή των μεταναστευτικών γλωσσών. Τέλος στο ερώτημα που αφορά την ετε-
ρογένεια ο όρος φαίνεται για έχει αρνητική σημασία για τους εκπαιδευτικούς ενώ κά-
ποιοι άλλοι την εκλαμβάνουν ως λάθος στην περίπτωση που ο διδάσκων δεν θεωρεί 
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την τάξη ετερογενή. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια, δεν λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
μαθητές μπορεί να διαφέρουν ως προς το κοινωνικό υπόβαθρο.  

Παραμένοντας στο θέμα που αφορά τους εκπαιδευτικούς και τους δίγλωσσους μαθητές 
στην τάξη θα γίνει αναφορά στην χρήση της γλώσσας διδασκαλίας που επιλέγεται. 
Σύμφωνα με την Σκούρτου (χ.χ.) προέκυψε το ερώτημα: «πώς μαθαίνουν οι δίγλωσσοι 
μαθητές την γλώσσα του σχολείου και πώς διδάσκονται μέσω αυτής της γλώσσας». 
Επισημαίνεται ότι υπάρχει μια κατηγορία μαθητών που δεν γίνονται αντιληπτοί, όταν 
στοιχεία όπως η προφορά και η επίδοση δεν προδίδουν την καταγωγή τους ή την μη-
τρική τους γλώσσα. Τέτοιες περιπτώσεις αναφέρθηκαν στην Ρόδο όπου οι μαθητές κα-
τάγονταν από μικτές πολιτισμικά οικογένειες. Στην αντίθετη περίπτωση όμως, χρησι-
μοποιείται ο όρος σχολική επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα για τους άριστους και για 
τους αδύναμους μαθητές. Οι διδάσκοντες ψάχνουν τους λόγους αυτής της αποτυχίας ή 
επιτυχίας τόσο στις ατομικές διαφορές των δίγλωσσων μαθητών, λόγου χάρη στην έ-
φεση που παρουσιάζουν κάποιοι κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, όσο και στη 
συγγένεια ή όχι των γλωσσών, δηλαδή αν υπάρχουν κοινά στοιχεία μεταξύ των γλωσ-
σών που μπορεί να βοηθήσουν στην εκμάθηση και κατάκτησή της.  Έπειτα αναρωτιού-
νται αν  λόγοι όπως ο χρόνος παραμονής στην Ελλάδα, η υποστήριξη ή μη του δίγλωσ-
σου μαθητή από το σπίτι, αλλά και το ίδιο το γεγονός της διγλωσσίας αποτελεί αρνη-
τικό ή θετικό παράγοντα για την επίδοση. Αξίζει να τονιστεί ότι με την αυξανόμενη 
εισροή μεταναστών στην Ελλάδα οι απαιτήσεις αυξήθηκαν και οι καθηγητές ένιωσαν 
απροετοίμαστοι και ζήτησαν βοήθεια και ενημέρωση από το κράτος. Πραγματοποιή-
θηκαν επιμορφωτικά μαθήματα κατά τα οποία προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι απόψεις 
των εκπαιδευτικών περί διγλωσσίας των μαθητών τους  διίστανται, ενώ ταυτίζονταν οι 
θέσεις τους σχετικά με την πολιτισμική και γλωσσική ανομοιογένεια που παρουσίαζαν. 
Μάλιστα δεν ήταν λίγοι αυτοί οι διδάσκοντες που προσπάθησαν να ενεργοποιήσουν 
την μητρική γλώσσα των μαθητών κατά την διδασκαλία της Ελληνικής.   

Ωστόσο χρήσιμο είναι να γίνει επιπλέον αναφορά στην σχολική αποτυχία καθώς και 
στην επιλογή των μεθόδων για την αποφυγή τους μιας και σχετίζεται άμεσα με την 
διγλωσσία, την ετερότητα και την ανομοιογένεια. Συγκεκριμένα μολονότι ενεδρεύει το 
δημοκρατικό κλίμα στο ελληνικό σχολείο, εντούτοις μαθητές από διαφορετικές κοινω-
νικές τάξεις και πολιτιστικά περιβάλλοντα αναγκάζονται να συναγωνιστούν παιδιά που 
είναι περισσότερο ευνοημένα. Επεξηγώντας την παραπάνω φράση, οι μαθητές θεω-
ρούνται ισάξιοι και ότι κατέχουν ίσες ευκαιρίες ωστόσο δεν αγνοεί την ανομοιογένειά 
τους. Στοιχεία που δεν ευνοούν τους μαθητές στην παρακολούθηση μαθημάτων στο 
σχολείο είναι «οι σκοποί και οι στόχοι, η υποδομή, τα αναλυτικά προγράμματα, τα 
σχολικά εγχειρίδια, η ποιότητα και ο ρυθμός διδασκαλίας, ο τρόπος αξιολόγησης της 
επίδοσης των μαθητών, η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» (Σακελ-
λαροπούλου χ.χ.). Τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να ενισχυθεί η επιτυχία των 
αλλοεθνών μαθητών είναι η αναγνώριση της γλώσσας, των πολιτισμών των μαθητών 
μέσω δραστηριοτήτων, η μετάδοση υψηλών εκπαιδευτικών προσδοκιών και η αξιοποί-
ηση εμπειριών. Επιπλέον ο διευθυντής του σχολείου και ο σύλλογος των δασκάλων 
είναι απαραίτητο να έχουν ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών 
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τους, καθώς και να είναι καταρτισμένοι για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Τέλος 
είναι χρήσιμη και η συμμετοχή των γονέων των δίγλωσσων μαθητών στην εκπαίδευση 
των παιδιών τους, η επιδίωξη δημιουργίας συνθηκών ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της 
αυτοεκτίμησης των μαθητών, η οργάνωση ειδικών δραστηριοτήτων που προωθεί την 
χρήση της Γ1 και παροχή δίγλωσσων λεξικών και εξωσχολικών βιβλίων στη Γ1 που 
θα βοηθήσουν τόσο στην κατανόηση του προφορικού και γραπτού λόγου όσο και στην 
παραγωγή του (Σακελλαροπούλου χ.χ.). Αξίζει να σημειωθεί σχετικά με τα δίγλωσσα 
βιβλία ότι είναι σημαντικά μιας και οι μαθητές μπορούν να συνδέσουν τις γλώσσες και 
να «γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις δύο ταυτότητές τους, ενώ παρέχουν σε όλα 
τα παιδιά της τάξης (δίγλωσσα ή μη) την δυνατότητα να αναπτύξουν μεταγλωσσικές 
και πολυγλωσσικές δεξιότητες» (Τσοκαλίδου, Μαλιγγούδη, 2011).  

Η μάθηση που πραγματοποιείται μέσω της δεύτερης γλώσσας  ενδιαφέρει σε δύο επί-
πεδα: στη διαφοροποίηση που υπάρχει μεταξύ καθημερινής και ακαδημαϊκής γλώσσας 
και στη αξία της αξιοποίησης της πρότερης γνώσης (Σκούρτου χ.χ.). Σχετικά με το 
πρώτο στοιχείο σημειώνεται ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια σε τέτοιο βαθμό ώστε «η κα-
τάκτηση να ταυτίζεται με τη γνώση και την ικανότητα χρήσης μιας και μοναδικής μορ-
φής, ποικιλίας  ή ενός κειμενικού είδους της». Συνεπώς οι μαθητές στο σχολείο είναι 
απαραίτητο να κατανοούν και να χρησιμοποιούν μια μορφή της γλώσσας, η λεγόμενη 
«ακαδημαϊκή». Το πρόβλημα που τίθεται εδώ είναι η μονογλωσσία που παρουσιάζουν 
οι μαθητές που έρχονται στο σχολείο. Οι μαθητές αυτοί, με βάση τα παραπάνω δεδο-
μένα, σημαίνει ότι θα γίνουν δίγλωσσοι διδασκόμενοι την ελληνική γλώσσα. Η διγλωσ-
σία αυτή ωστόσο αφορά μονάχα το σχολείο στο κομμάτι της διδασκαλίας της ελληνι-
κής γλώσσας.  Αξιοσημείωτη είναι και η περίπτωση αυτή που μαθητές παρουσιάζονται 
στο ελληνικό σχολείο γνωρίζοντας την ελληνική γλώσσα και διακρίνονται για την ευ-
χέρεια στο λόγο τους. Όπως είναι λογικό αναμένεται οι μαθητές αυτοί να επιδείξουν 
την ανάλογη ευχέρεια που φανέρωσαν αρχικά. Το γεγονός αυτό αναιρείται αφού πολ-
λές φορές ικανοί χρήστες δείχνουν αδυναμία στα μαθήματα γλώσσας. Σχετικά με το 
δεύτερο στοιχείο σημειώνεται ο μαθητής για να μπορέσει να ακολουθήσει τις γνώσεις 
που του παρέχονται κατά την διδασκαλία χρησιμοποιεί έννοιες που γνωρίζει από την 
Γ1. Το γεγονός αυτό γίνεται αντιληπτό στον διδάσκοντα όταν ο μαθητής μεταφέρει 
γλωσσικά στοιχεία από την Γ1 στην Γ2 και «εκλαμβάνεται ως γλωσσικό λάθος» 
(Σκούρτου, 2000). Συνεπώς δημιουργούνται δύο πλαίσια, «της αλληλεξάρτησης των 
γλωσσών και της σχέσης γλωσσών- εννοιών- γνωστικού περιεχομένου» (Σκούρτου 
χ.χ.). 

Επίλογος 

Ολοκληρώνοντας την εργασία αναφορικά με το θέμα της διγλωσσίας, των δίγλωσσων 
ομιλητών και της δίγλωσσης εκπαίδευσης γίνεται κατανοητό ότι υπάρχουν διαφορο-
ποιήσεις στην απόδοση του ορισμού της διγλωσσία όσο και των δίγλωσσων ομιλητών. 
Παρατηρήθηκε ότι για την διεξαγωγή του ορισμού της διγλωσσίας λήφθηκαν υπόψη 
κοινωνικοί, ψυχολογικοί και ατομικοί παράγοντες. Το ίδιο ισχύει και για τον προσδιο-
ρισμό του δίγλωσσου ομιλητή δίνοντας έμφαση στο σημείο αυτό στις ανάγκες των 
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ομιλητών. Εξίσου σημαντικό ήταν το κεφάλαιο που αναφέρεται στην δίγλωσση εκπαί-
δευση. Με βάση όσα αναφέρθηκαν συμπεραίνεται ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή της 
μολονότι το ελληνικό κράτος έχει προχωρήσει στην εφαρμογή κάποιων μεθόδων. Πι-
θανόν απαιτείται καλύτερη ενημέρωση των διδασκόντων απέναντι στην πολυπολιτι-
σμικότητα και την ανάγκη πολιτιστικής επικοινωνίας και συνεργασίας δεδομένης της 
αύξησης μεταναστών που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια.  
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Περίληψη 

Με την παρούσα εισήγηση, πραγματευόμαστε την εκπαίδευση, εστιάζοντας στην αξία 
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η σύγχρονη 
κοινωνία, λόγω των έντονων πληθυσμιακών μετακινήσεων, χαρακτηρίζεται από 
ανομοιογένεια και ποικιλομορφία. Ένας από τους ευαίσθητους τομείς, που επηρεάζεται 
περισσότερο από αυτή την πολιτισμική αλλαγή που υφίσταται η σύσταση της 
κοινωνίας είναι η εκπαίδευση. Ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα, έχουν αναπτυχθεί και 
έχουν εφαρμοστεί στην πράξη διάφορα εκπαιδευτικά μοντέλα που έχουν ως στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας και των τρόπων συμβίωσης των διάφορων εθνικο-
πολιτισμικών ομάδων. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε 
το πιο σύγχρονο μοντέλο, αυτό της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα, 
πώς αυτό εφαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαιδευτικά μοντέλα, πρόσφυγες 

Εισαγωγή 

«Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι 
και δε γίνεται Αυτοί χωρίς Εσένα 
και δε γίνεται μ’ αυτούς χωρίς, Εσύ 
Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι 
και ανάγκη πάσα να τους αντικρύσεις 
η μορφή σου αν θέλεις ανεξάλειπτη να ΄ναι 
και να μείνει αυτή.» 
 
(Οδυσσέας Ελύτης: Άξιον Εστί κεφάλαιο Η Γένεσις ) 

Πράγματι, η αυτογνωσία και η συνειδητοποίηση της ταυτότητας ενός ατόμου προϋπο-
θέτει την αποδοχή της ταυτότητας των άλλων. Το άτομο, προκειμένου να συμβιώσει 
στην κοινωνία με αρμονικό τρόπο, εκτελεί δυο διαφορετικές διαδικασίες: από τη μία, 
βρίσκει κοινά σημεία με άλλα άτομα και προσπαθεί να ενσωματωθεί στην ομάδα και 
από την άλλη, ανακαλύπτει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία το 
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διαφοροποιούν από τους άλλους, συγκροτώντας τη μοναδική του ταυτότητα και θέτο-
ντας τα όρια του εαυτού του (Ναυρίδης & Χρηστάκης, 1997). 

Στις μέρες μας, οι αλλαγές στο οικονομικό, πολιτικό ή θρησκευτικό περιβάλλον, οδη-
γούν σε αυξημένες μετακινήσεις πληθυσμών που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Έ-
τσι, δημιουργείται ένα μωσαϊκό πολιτισμών μέσα στην ίδια χώρα, που επιβάλλει την 
αλλαγή κατεύθυνσης προς την αρμονική συμβίωση γηγενών και ξένων. Για να θεωρεί-
ται μια κοινωνία δημοκρατική και πολιτισμένη, πρέπει να το αποδεικνύει στην πράξη, 
προστατεύοντας και ενθαρρύνοντας την έκφραση της διαφορετικής κουλτούρας. Αυτή 
η νέα κοινωνική πραγματικότητα, που απορρέει από την παγκοσμιοποίηση, απαιτεί την 
προσαρμογή της καθημερινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των αλλαγών στην εκ-
παίδευση.  

Τα διάφορα μοντέλα που είχαν εφαρμοστεί αρχικά για την εκπαίδευση των μειονοτι-
κών πληθυσμών, αποσκοπούσαν είτε στο να απαρνηθούν οι «ξένοι» τις ρίζες τους προ-
κειμένου να διαμορφωθεί μια πολιτισμικά ομοιογενής κοινωνία αφομοιώνοντάς τους, 
είτε στο να ενσωματωθούν και να αναγνωριστεί η ετερότητά τους, η οποία έπρεπε να 
γίνεται σεβαστή και να αναγνωρίζεται μέχρι το σημείο που δεν «προκαλούσε» τις πε-
ποιθήσεις του γηγενούς πληθυσμού. 

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποτελεί την πιο πρόσφατη τάση μεταρρύθμισης τόσο 
της εκπαίδευσης, όσο και ολόκληρης της κοινωνίας που λαμβάνει υπόψη την πολιτι-
σμική ανομοιογένεια και προσπαθεί να αμβλύνει τις ανισότητες και τις διακρίσεις που 
ενυπάρχουν στο σχολείο και την κοινωνία. Στόχος της είναι η συνάντηση της προσω-
πικής κουλτούρας του κάθε ατόμου με εκείνη του διπλανού του, οι οποίες είναι εξ ορι-
σμού ετερογενείς, προκειμένου να ενισχυθεί η θετική αλληλεπίδραση και η κατανόηση 
των πολιτισμικών διαφορών τους (Γεωργογιάννης, 1997· Κάτσικας & Πολίτου, 1999).  

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αποβλέπει στη διεύρυνση του ορίζοντα τόσο των μειο-
νοτικών ομάδων, όσο και του πληθυσμού που ενστερνίζεται τον κυρίαρχο πολιτισμό. 
Δηλώνει μία διαλεκτική σχέση, μία δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοι-
βαίας αναγνώρισης, αποδοχής και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνι-
κών μεταναστευτικών ομάδων (Μάρκου, 1996). Προϋποθέτει ότι οι διαφορετικοί πο-
λιτισμοί είναι δεκτικοί να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες, σύμβολα 
και να τα οικειοποιηθούν, αφήνοντας πίσω τους τις προϋπάρχουσες εθνοκεντρικές και 
ρατσιστικές αντιλήψεις. Η πολυπολιτισμική κοινωνία αποτελεί μια ευκαιρία για αμοι-
βαία μάθηση και κατανόηση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των γηγενών 
και των «άλλων». 

Δύο είναι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθούμε. Ο πρώτος άξο-
νας στοχεύει στην εκπαίδευση των μειονοτικών - μεταναστευτικών ομάδων, ώστε να 
καταφέρουν να αποκτήσουν γνώσεις, όπως είναι η εκμάθηση της γλώσσας στην οποία 
επικοινωνεί η πλειοψηφία της κοινωνίας και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους 
προκειμένου να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση και να ενταχθούν ισότιμα στο κοινωνικό 
σύνολο. Ο δεύτερος άξονας στοχεύει στην εκπαίδευση της κυρίαρχης ομάδας ώστε να 
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είναι σε θέση να επεξεργαστεί πληροφορίες για τους άλλους πολιτισμούς. Με αυτόν 
τον τρόπο, αποκτώντας δηλαδή αντικειμενικό και κριτικό τρόπο σκέψης, αναμένεται 
να αποβληθούν προϋπάρχουσες προκαταλήψεις και στερεότυπα (Μπεζάτη & Θεοδο-
σοπούλου, 2008).  

Οι ικανότητες με τις οποίες πρέπει να εφοδιαστούν οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευ-
τικοί, καθώς και οι δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργήσουν είναι η ευελιξία στις αλ-
λαγές, η αποδοχή της ετερότητας, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα επιχειρηματολογίας 
και διαχείρισης συγκρούσεων, η αποβολή ρατσιστικών εθνικιστικών αντιλήψεων και 
η εκμάθηση ξένων γλωσσών. Η διδασκαλία πρέπει να ανταποκρίνεται στις μαθησιακές 
δυνατότητες όλων των μαθητών και να δημιουργεί κίνητρα για μάθηση και επίτευξη 
των μέγιστων δυνατών επιδόσεων, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τη σχολική διαρροή, 
εξομαλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και αποτρέποντας τον κοινωνικό αποκλει-
σμό. 

Οι τρόποι με τους οποίους το σχολείο μπορεί να εφαρμόσει στην πράξη τη διαπολιτι-
σμική εκπαίδευση ποικίλουν: διδασκαλία μαθημάτων που καλλιεργούν τον προβλημα-
τισμό και την αυτοκριτική και ευαισθητοποιούν απέναντι στα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η ανθρωπότητα και που πολλές φορές αποτελούν αιτία για μεγάλες πληθυσμια-
κές μετακινήσεις. Επίσης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου θα 
βοηθήσει τους μαθητές να απαλλαγούν από προκαταλήψεις και εθνικιστικές αντιλή-
ψεις, αφού θα έρθουν σε επαφή με ένα μεγάλο φάσμα πολιτισμών. 

Ιστορική αναδρομή διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Το όραμα της ενωμένης Ευρώπης είναι η αλληλεγγύη και η αποδοχή των χωρών της 
ως ισότιμα μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας. Τα έθνη, τα άτομα, η ανθρωπότητα πρέ-
πει να συνδεθούν αρμονικά, παρά τις διαφορές και την ανομοιογένειά τους. Ένας από 
τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ειρήνης, της ασφάλειας, του κρά-
τους δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν τις θεμελιώδεις 
αξίες της Ε.Ε., οι οποίες περιλαμβάνονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμά-
των της. Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα δικαιώματα αυτά και να 
εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης. Η Ελλάδα ως μέλος της Ε.Ε. από το 1981 έχει δε-
σμευτεί να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις. Η Ευρώπη, αν και έρχεται καθημερινά 
αντιμέτωπη με θέματα ξενοφοβίας και βίας που προκύπτουν από τα κύματα μετανα-
στών, προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε οι διάφορες πολιτισμικές ομάδες της να συνερ-
γαστούν και να οικοδομήσουν μια διαπολιτισμική κοινωνία (Μπεζάτη & Θεοδοσοπού-
λου, 2008). 

Η Ελλάδα, ενώ πριν από μερικές δεκαετίες αποτελούσε χώρα αποστολής μεταναστών, 
σήμερα είναι μία χώρα υποδοχής μεταναστών από διάφορες χώρες του κόσμου. Λόγω 
της γεωπολιτικής της θέσης, της μορφολογίας της και του γεγονότος ότι θεωρείται μία 
χώρα φιλόξενη αλλά και ανοργάνωτη ως προς το θέμα του ελέγχου των συνόρων της, 
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αποτελεί τη χώρα υποδοχής με τη μεγαλύτερη εισροή μεταναστών. Όσοι μετανάστες 
επιλέξουν να διαμείνουν στην Ελλάδα ή να «εγκλωβιστούν» εδώ λόγω της γραφειο-
κρατίας ή άλλων καταστάσεων, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσαρμογή τους 
και συχνά περιθωριοποιούνται.  

Στην ελληνική πολυπολιτισμική κοινωνία δρουν διάφορες μειονοτικές ομάδες όπως οι 
παλιννοστούντες, οι τσιγγάνοι, τα άτομα που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα 
της Θράκης, οι Αλβανοί, οι Αφρο-ασιάτες, οι Πολωνοί και οι Έλληνες ποντιακής κα-
ταγωγής από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η Ελλάδα πλέον αποτελεί μία 
πολυεθνική και πολυπολιτισμική κοινωνία (Μπερερής, κ.ά., 2008). Μάλιστα, το 2015 
εισήλθαν στην Ελλάδα από τα θαλάσσια σύνορά της μετανάστες από 75 διαφορετικές 
χώρες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (http://www.statistics.gr) 
που προέκυψαν από την απογραφή του 2011, οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθη-
τές που ξεκίνησαν τη φοίτησή τους σε Δημοτικά σχολεία κατά το σχολικό έτος 2010 - 
2011 ανέρχονταν στους 36.816, σε Γυμνάσια ανέρχονταν στους 30.799, σε Γενικά Λύ-
κεια έφταναν τους 13.988 και σε επαγγελματικά και εκκλησιαστικά ιδρύματα της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης άγγιζαν τους 12.562. Συνολικά, βλέπουμε ότι 94.165 παλιν-
νοστούντες και αλλοδαποί μαθητές φοιτούσαν το 2010-2011 σε ελληνικές σχολικές 
μονάδες. Κατανοούμε, λοιπόν, ότι ο αριθμός των παιδιών των μεταναστών δεν είναι 
καθόλου ευκαταφρόνητος και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης τα ζητήματα που προ-
κύπτουν λόγω του πολιτισμικού πλουραλισμού. Η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι 
αυτή που καλείται να προετοιμάσει τους πολίτες για τη ζωή μέσα σε μια πολυπολιτι-
σμική κοινωνία και να δώσει τις βάσεις για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. 

Συνεπώς, το ελληνικό σχολείο αποτελείται από τάξεις με μεγάλα ποσοστά μαθητών 
από άλλες χώρες, που μιλούν διαφορετικές γλώσσες και έχουν ανατραφεί με διαφορε-
τικές πολιτισμικές αξίες. Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρούνται φαι-
νόμενα ρατσισμού, τα οποία υποκινούνται από την άποψη περί εθνικής και πολιτισμι-
κής «καθαρότητας της φυλής». Κάθε λαός έχει να επιδείξει τις δικές του αξίες και την 
πλούσια ιστορία του. Μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση δίνεται η ευκαιρία τόσο 
στους εκπαιδευόμενους όσο και στους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν κουλτούρες άλ-
λων πολιτισμών, διαμορφώνοντας έτσι πολυπολιτισμικές προσωπικότητες.  

Ήδη από τη δεκαετία του ’70, η ελληνική πολιτεία με αφετηρία το ρεύμα παλιννόστη-
σης που σημειώθηκε, επιχείρησε να επιλύσει το πρόβλημα της εκπαίδευσης των παι-
διών των απόδημων Ελλήνων που επέστρεφαν στην Ελλάδα, ιδρύοντας σχολεία (δη-
μοτικά, γυμνάσια και λύκεια) αποδήμων Ελληνοπαίδων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
και σε άλλες περιοχές. 

Το πρώτο σημαντικό βήμα προς τη διαπολιτισμική εκπαίδευση σημειώθηκε το 1996 με 
το νόμο υπ’ αριθμόν 2413/96 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 124 τεύχος Α / 17-6-96 
(http://www.et.gr). Στο κεφάλαιο Β΄ στο άρθρο 5 ιδρύθηκε το Ινστιτούτου Παιδείας 
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) που είχε ως κύριο σκοπό τη 
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μελέτη και την έρευνα των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στην ελληνική παι-
δεία στο εξωτερικό, καθώς και την ευθύνη και το συντονισμό των προσπαθειών για την 
έγκαιρη εκτέλεση των ποικίλων προγραμμάτων (άρθρο 5 παράγραφος 1). Στο κεφά-
λαιο Ι΄ ορίζεται ο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ο οποίος είναι η οργάνωση 
και λειτουργία σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
την παροχή εκπαίδευσης σε νέους με εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορ-
φωτικές ιδιαιτερότητες. Τα προγράμματα σπουδών των παραπάνω σχολείων προσαρ-
μόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους με απόφαση του Υπουργού Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. 
(άρθρο 34). Ορίζονται τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (άρθρο 35), το εκπαι-
δευτικό προσωπικό (άρθρο 36) και η διοίκηση των σχολείων αυτών (άρθρο 37). Στη 
διάρκεια της πενταετίας (1996-2001), συνολικά 25 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την ελληνική επικράτεια μετατράπηκαν με διάφορες 
Υπουργικές Αποφάσεις σε διαπολιτισμικά. 

Σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

Σε ιδανικές συνθήκες, για να χαρακτηριστεί ένα σχολείο διαπολιτισμικό θα πρέπει ο 
αριθμός των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν σε αυτό να φτάνει 
το ποσοστό του 45% του συνολικού αριθμού των μαθητών του σχολείου. Τα διαπολι-
τισμικά σχολεία ακολουθούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών που ισχύει για όλα 
τα ελληνικά δημόσια σχολεία, το οποίο όμως μπορεί να εξειδικευτεί και να προσαρμο-
στεί μετά από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκ-
δίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ι.Π.Ο.Δ.Ε., έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατό-
τητα πρόσθετων ή εναλλακτικών μαθημάτων, μειωμένου ωραρίου των εκπαιδευτικών 
και μειωμένου αριθμού μαθητών ανά τάξη (ν. 2413/96 άρθρο 35 παράγραφος 2). Στό-
χος των διαπολιτισμικών σχολείων είναι η προσφορά ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών 
σε όλους τους μαθητές λαμβάνοντας μέτρα διορθωτικού χαρακτήρα και η αναγνώριση 
των ιδιαιτεροτήτων και της πολυμορφίας δημιουργώντας ένα κλίμα αλληλοαποδοχής. 
Καλλιεργείται με αυτόν τον τρόπο θετική μαθησιακή στάση, αξιοποιώντας τον πολιτι-
σμικό πλούτο που φέρουν οι μαθητές, προωθώντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία. Όσον αφορά στην Ελλάδα, 
κατά το σχολικό έτος 2016-2017 λειτούργησαν 13 Διαπολιτισμικά Δημοτικά Σχολεία, 
9 Διαπολιτισμικά Γυμνάσια και 4 Διαπολιτισμικά Λύκεια (Παπαδόπουλος, 2017). 

 

Η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων 

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης (“Προσφυγική Κρίση”, 2017) σχετικά με την προσφυγική και 
μεταναστευτική κρίση που βιώνει η Ελλάδα λόγω των αναταραχών στη Μέση Ανα-
τολή, για το διάστημα Ιανουάριος - Οκτώβριος 2016, ο καταγεγραμμένος αριθμός των 
αφίξεων στα ελληνικά νησιά ήταν 172.465, ενώ μέσω χερσαίων συνόρων καταγράφη-
καν 2.810 αφίξεις, από τις οποίες 62.681 άτομα παραμένουν προσωρινά στην Ελλάδα, 
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στα νησιά και στην ενδοχώρα. Όσον αφορά το προφίλ των ατόμων που εισήλθαν στην 
Ελλάδα, τόσο από τα χερσαία όσο και από τα θαλάσσια σύνορα, το 46% προέρχονταν 
από τη Συρία, το 24% από το Αφγανιστάν, το 15% από το Ιράκ, το 5% από το Πακιστάν 
και το 3% από το Ιράν. Από το σύνολο των εισερχομένων το 64% ήταν άνδρες και το 
36% γυναίκες, ενώ το 24,5% των ανδρών και το 31,9% των γυναικών ήταν κάτω των 
18 ετών.  

Αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι ο αριθμός των προσφύγων εντός των Κέντρων Φιλοξενίας, καθώς και ο 
αριθμός και η τοποθεσία των κέντρων δεν είναι σταθερός, η Γενική Γραμματεία Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, υπεύθυνη για την ένταξη, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατάρτισε ένα ευέλικτο σχέδιο δράσης για την 
εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων. 

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος εκπαίδευσης είναι να εξασφαλίσει το θεμε-
λιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση των αιτούντων άσυλο και των ανηλίκων 
που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας της χώρας. Επιπλέον, στόχος είναι να προετοιμα-
στούν γνωστικά και ψυχολογικά, ώστε να ενταχθούν είτε στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, είτε στο εκπαιδευτικό σύστημα άλλης ευρωπαϊκής χώρας σε περίπτωση με-
τεγκατάστασής τους.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν οργανωθεί προγράμματα εκπαίδευσης 
ανά ηλικιακές ομάδες. Αρχικά, προκειμένου να αισθάνονται ασφάλεια οι γονείς και τα 
παιδιά προσχολικής ηλικίας, λειτουργούν νηπιαγωγεία εντός των Κέντρων Φιλοξενίας, 
ενώ τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών εντάσσονται σε Δομές Υποδοχής Εκπαίδευσης Προ-
σφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) των γειτονικών Δημοσίων Δημοτικών Σχολείων και οι έφηβοι (13-
15 ετών) σε Δ.Υ.Ε.Π. των γειτονικών Δημοσίων Γυμνασίων Σχολείων. Ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται στην παροχή προγραμμάτων εκμάθησης μητρικών γλωσσών των παιδιών, 
διοργάνωση αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων δη-
μιουργικής απασχόλησης και άτυπης μορφής εκπαίδευσης, σε συνεργασία και με τις 
Μ.Κ.Ο.  

Μέχρι σήμερα περισσότερα από 70 τμήματα δημοτικού και γυμνασίου έχουν λειτουρ-
γήσει σε 35 Σχολικές Μονάδες όμορες 11 Κέντρων Φιλοξενίας προσφύγων (Υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 2017). 

Συμπεράσματα 

Διανύουμε μια περίοδο ριζικών αλλαγών στην πολιτισμική δομή των κοινωνιών, με 
συνέπεια τη συνεχή αλληλεπίδραση της διαφορετικότητας και της ποικιλομορφίας του 
πληθυσμού. Προκειμένου να επιτύχουμε την κοινωνική συνοχή, καλούμαστε να ανα-
γνωρίσουμε και να ανταποκριθούμε στην πρόκληση των σύγχρονων πλουραλιστικών 
κοινωνιών, ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να είναι διαφορετικός αλλά ταυτόχρονα ίσος με 
τους άλλους. Το κλειδί της επιτυχίας σε αυτή την προσπάθεια βρίσκεται στην εκπαί-
δευση, αφού το σημερινό σχολείο στο οποίο οι διάφοροι πολιτισμοί συναντώνται, 
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αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την αξιοποίηση της συνύπαρξης των πολιτισμών τόσο 
προς όφελος της κοινωνίας όσο και του ατόμου. Ωστόσο, ο δρόμος για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα, καθώς οι διαφορετικές αντιλή-
ψεις και στάσεις ζωής δημιουργούν εμπόδια στη δημιουργική προσέγγιση των πολιτι-
σμών. Οι παραδοσιακές αξίες αποδεικνύονται ανεπαρκείς, γι’ αυτό απαιτείται η από-
κτηση νέων εφοδίων. 

Η εκπαίδευση που αποτελεί έναν από τους κύριους κοινωνικούς θεσμούς έχει υποχρέ-
ωση να αφουγκραστεί τον παλμό της κοινωνίας και να μετασχηματιστεί σε διαπολιτι-
σμική. Καθώς το σχολείο αποτελεί φορέα κοινωνικοποίησης καλείται να ανατρέψει τις 
στερεοτυπικές αντιλήψεις της κοινωνίας που έχουν εδραιωθεί στην πορεία του χρόνου 
και δυσκολεύουν την αποδοχή της διαφορετικότητας. Είναι αναγκαίο το εκπαιδευτικό 
σύστημα να προσαρμοστεί στην κατάσταση που διαμορφώνεται λόγω της πολυπολιτι-
σμικότητας των κοινωνιών και να βρει τρόπους παροχής εφοδίων για να αντιμετωπι-
στούν οι νέες απαιτήσεις και προκλήσεις. 

Εφόσον το ζητούμενο είναι κάθε άνθρωπος να νιώθει «πολίτης του παγκόσμιου χω-
ριού», η εκπαιδευτική πολιτική είναι η πρώτη που καλείται να θέσει νέες βάσεις: χρειά-
ζεται να παρθούν πρωτοβουλίες και να διαμορφωθούν νέα μοντέλα εκπαίδευσης, δε-
κτικά στη διαφορετικότητα που θα χαρακτηρίζονται από πλουραλισμό, αλληλεγγύη και 
σεβασμό του άλλου. 
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Περίληψη 

Το σχεδιαζόμενο από τις συγγράφουσες πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και Υλοποί-
ηση Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων» απευθύνεται σε στελέχη των Δή-
μων της χώρας, τα οποία θα αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο το σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση προγραμμάτων των Δημοτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Στόχος του εξ 
αποστάσεως προγράμματος είναι η απόκτηση ή/και επέκταση της εξειδικευμένης επι-
στημονικής γνώσης της ομάδας στόχου σε ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης προ-
γραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να 
υλοποιούν αποτελεσματικά τα προγράμματα των δημοτικών ΚΔΒΜ. Θα μελετήσουμε 
τη διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών στο πλαίσιο του σχεδιασμού του 
συγκεκριμένου προγράμματος, θα αναφερθούμε στον σκοπό, τους στόχους, τις ενότη-
τες, τη διάρκεια και τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος, θα εστιάσουμε στους 
παράγοντες και συντελεστές τους οποίους θεωρούμε σημαντικούς για την αποτελεσμα-
τική οργάνωση της υλοποίησης του προγράμματος, και θα καταδείξουμε τη δυσκολία 
της πολύπλοκης και δυναμικής διαδικασίας του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προ-
γράμματος ενηλίκων. 

Λέξεις-Κλειδιά: εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης σχεδιαστών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, Δημοτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σχεδιασμός, διερεύνηση εκπαι-
δευτικών αναγκών, παράγοντες και συντελεστές 

Εισαγωγή 

Το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης οργανώνει το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
«Ισοκράτης». Το Έργο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευσης και Διά Βίου Μάθησης» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Δημόσιο. Ο «Ισοκράτης» 
απευθύνεται σε στελέχη των Υπουργείων και Δήμων της χώρας που ασχολούνται με 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο του Έρ-
γου, έχει ανατεθεί στις συγγράφουσες ο σχεδιασμός σε εθνική κλίμακα ενός προγράμ-
ματος με θέμα το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη των Δήμων της χώρας, τα οποία θα 
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αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων των 
Δημοτικών ΚΔΒΜ. 

Στο σχεδιαζόμενο ομώνυμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με τίτλο «Σχεδιασμός και Υλο-
ποίηση Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων», θα συμμετέχουν ως εκπαι-
δευόμενοι/ες 400 στελέχη Δήμων της χώρας, άνδρες και γυναίκες. Τα μαθήματα παρέ-
χονται δωρεάν. Στόχος του εξ αποστάσεως προγράμματος είναι η απόκτηση ή/και επέ-
κταση της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης της ομάδας στόχου μας σε ζητήματα 
σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να 
μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά τα προγράμματα των δημο-
τικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. Η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια του σχεδιαζό-
μενου προγράμματος ορίζεται σε 225 ώρες εκπαίδευσης, με συνδυασμό του σύγχρονου 
και του ασύγχρονου τρόπου μάθησης. Σε κάθε τμήμα μάθησης οι συμμετέχοντες δεν 
θα υπερβαίνουν τους 20. 

Διαδικασία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών στο πλαίσιο του σχεδιασμού 
του συγκεκριμένου προγράμματος 

Στο σχεδιασμό του προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμά-
των Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων», οι συγγράφουσες διερεύνησαν τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των δυνητικά εκπαιδευομένων στελεχών των Δήμων της χώρας που θα ανα-
λάβουν σε τοπικό επίπεδο το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων των δημο-
τικών ΚΔΒΜ, προκειμένου να εξασφαλίσουν την ενεργητική συμμετοχή τους και την 
αποτελεσματικότητα του προγράμματος (Καραλής, 2012α. Καραλής: 2005. Λευθεριώ-
του & Παυλή-Κορρέ, 2014). Στην έρευνά μας μελετήσαμε αρχικά τα στοιχεία για το 
πλαίσιο αναφοράς, ήτοι αφενός καθορίσαμε το πρόβλημα (την απόκτηση ή/και επέ-
κταση της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης της ομάδας στόχου σε ζητήματα σχε-
διασμού και υλοποίησης προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπο-
ρούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά τα προγράμματα των δημοτικών 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης) και αφετέρου προσδιορίσαμε με ακρίβεια -μέσα από τη 
διερεύνηση βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος γενικής εκπαίδευσης ενηλί-
κων- το πλαίσιο αναφοράς (το οποίο ουσιαστικά είναι το σύστημα γενικής εκπαίδευσης 
για τις ανάγκες του οποίου σχεδιάζεται η εκπαίδευση των σχεδιαστών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων) (Καραλής, 2005. Καραλής, 2012α). 

Στη συνέχεια συλλέξαμε στοιχεία για την ομάδα στόχου, ήτοι δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά (φύλο, ηλικία, τόπος διαμονής), εκπαιδευτικό επίπεδο, προηγούμενη εκπαί-
δευση και χρόνο εμπειρίας στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και ει-
δικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου ως προς το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων (π.χ. αντικείμενο εξειδίκευσης της ομάδας στόχου, γνώση χειρισμού ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, γνώση συμμετοχικών εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών, 
γνώση των χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων στα προγράμματα γενικής εκπαί-
δευσης που η ομάδα στόχου έχει σχεδιάσει, είδος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που έχουν σχεδιαστεί από την ομάδα στόχου και επιμέρους ενότητές τους, διάρκεια, 
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τρόπος υλοποίησης και αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών από εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους/ες) (Καραλής, 2005. Καραλής, 2012α). 

Για να διαπιστώσουμε το είδος των εκπαιδευτικών αναγκών (συνειδητές και ρητές, συ-
νειδητές και μη ρητές, ή λανθάνουσες) (Βεργίδης, 2003, όπως αναφ. στο Καραλής, 
2005 και στο Κουλαουζίδης, 2012) των δυνητικά εκπαιδευομένων στελεχών των Δή-
μων της χώρας που θα αναλάβουν σε τοπικό επίπεδο το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προγραμμάτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης των δήμων τους, και με δεδομένο τον 
περιορισμό της έρευνάς μας λόγω μειωμένων διαθέσιμων πόρων (απόρροια της τρέ-
χουσας οικονομικής κρίσης), χρησιμοποιήσαμε τις εξής μεθόδους/τεχνικές, σεβόμενες 
πάντοτε την τριγωνοποίηση συλλογής στοιχείων (Καραλής, 2005): Συντάξαμε ερωτη-
ματολόγιο (που συμπληρώθηκε διαδικτυακά) όχι μόνον για να συλλέξουμε στοιχεία 
για την ομάδα στόχου και το πλαίσιο αναφοράς, αλλά για να διερευνήσουμε παράλ-
ληλα τις απόψεις και τα αιτήματα για εκπαίδευση της ομάδας στόχου. Επίσης, για να 
διερευνήσουμε βαθύτερα τα ερωτήματα της έρευνάς μας, προχωρήσαμε σε ατομικές 
δομημένες συνεντεύξεις ποιοτικού χαρακτήρα (που διεξήχθησαν με προσωπική επαφή) 
σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 20 μελών της ομάδας στόχου, προκειμένου να εντο-
πίσουμε τα προσόντα, τις ελλείψεις και τη στάση τους απέναντι στο ζήτημα του σχε-
διασμού της υλοποίησης προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και 
τους τρόπους που υιοθετούν για να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των προγραμ-
μάτων που σχεδιάζουν (Καραλής, 2005. Καραλής, 2012α. Καραλής, 2012β). 

Το ανωτέρω αντιπροσωπευτικό δείγμα μελών της ομάδας στόχου επιλέχθηκε με τη 
διαδικασία της τυχαίας δειγματοληψίας στελεχών από όλους τους Δήμους της χώρας 
που έχουν αναλάβει σε τοπικό επίπεδο το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων 
των δημοτικών Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (είχε φυσικά προηγηθεί πλήρης κατα-
γραφή του πληθυσμού στόχου), ώστε να έχουμε μία όσο το δυνατόν ασφαλέστερη ε-
κτίμηση της αντίστοιχης παραμέτρου του πληθυσμού στόχου και συνακόλουθα το ε-
λάχιστο δυνατόν ποσοστό λάθους (Κατσάνος & Αβούρης, χχ). Λόγω όμως των χρονι-
κών περιορισμών που τέθηκαν στις συγγράφουσες για την ολοκλήρωση της διττής (πο-
σοτικής και ποιοτικής) έρευνάς μας, η ανάλυση του ερωτηματολογίου έγινε μέσα σε 
χρονικό διάστημα μόλις 3 μηνών, ενώ αντίστοιχο ήταν και το χρονικό διάστημα για τη 
διεξαγωγή και την ανάλυση των ποιοτικών συνεντεύξεων. Ωστόσο, εμείς θεωρήσαμε 
απαραίτητη την τριγωνοποίηση συλλογής στοιχείων για την πληρότητα της έρευνάς 
μας και την απάντηση των βαθύτερων ερωτημάτων μας, μη αποδεχόμενες να προβούμε 
σε κάποια μονόπλευρη (ποσοτική ή ποιοτική) ανάλυση/μέθοδο που ενδεχομένως θα 
ενίσχυε το σφάλμα δειγματοληψίας (Βεργίδης, 1999 στο Λευθεριώτου, 2014). 

Σκοπός, στόχοι, ενότητες, διάρκεια και τρόπος υλοποίησης του προγράμματος 

Όπως κατέδειξαν τα αποτελέσματα της διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών του ανω-
τέρω προγράμματος, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην ομάδα στόχου σε όλα τα 
βασικά ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Δηλαδή επί του παρόντος οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής 
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εκπαίδευσης ενηλίκων των Δήμων της χώρας εμφανίζουν ελλείψεις τόσο όσον αφορά 
τον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων (που 
εντοπίζονται ιδιαίτερα στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των δυνητικά εκ-
παιδευομένων, στην προετοιμασία και στη δόμηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλί-
κων, στις διαδικασίες παρακολούθησης και υποστήριξης του προγράμματος, στο σχε-
διασμό και τη διεξαγωγή της αξιολόγησης) όσο και σε βασικές αρχές εκπαίδευσης ε-
νηλίκων καθώς και σε θέματα δυναμικής ομάδας, αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης. Κατέστη έτσι σαφής η ανάγκη για τη διεξαγωγή 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εκπαίδευσης σχεδιαστών προγραμμάτων εκπαίδευ-
σης ενηλίκων, και δη του συγκεκριμένου σχεδιαζόμενου από τις συγγράφουσες εκπαι-
δευτικού προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Γενικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων», που είναι στοχευμένο στην εκπαίδευση των στελεχών των 
Δήμων της χώρας που έχουν αναλάβει να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σε τοπικό 
επίπεδο προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων των δημοτικών Κέντρων Διά 
Βίου Μάθησης. 

Τα ανωτέρω ελήφθησαν υπόψη από τις συγγράφουσες προκειμένου αφενός να διατυ-
πώσουν με ακρίβεια το σκοπό και τους στόχους του σχεδιαζόμενου προγράμματος εκ-
παίδευσης σχεδιαστών-στελεχών των Δήμων και αφετέρου να θέσουν σαφείς και ρεα-
λιστικούς στόχους που να συνδέονται με τις ανάγκες και προσδοκίες των δυνητικά εκ-
παιδευομένων (Καραλής, 2012α. Καραλής, 2005). Έτσι, οι συγγράφουσες καθόρισαν 
ως σκοπό του σχεδιαζόμενου προγράμματος την απόκτηση ή/και επέκταση της εξειδι-
κευμένης επιστημονικής γνώσης των μελών της ομάδας στόχου σε ζητήματα σχεδια-
σμού και υλοποίησης προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορούν 
να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά τα προγράμματα των δημοτικών Κέ-
ντρων Διά Βίου Μάθησης. Οι στόχοι του προγράμματος προσδιορίζουν τα προσδοκώ-
μενα αποτελέσματα και ακολουθούν τις προδιαγραφές του μοντέλου SMART, είναι 
δηλαδή σαφείς, μετρήσιμοι, εφικτοί, συναφείς προς το σκοπό και χρονικά οριοθετημέ-
νοι (Καραλής, 2012α. Καραλής, 2005. Γιαννακοπούλου, 2010). Ειδικότερα: 

Σε επίπεδο γνώσεων, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να διακρίνουν τα βήματα 
σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα δύνανται να προσαρμόζουν το περιεχόμενο του 
προγράμματος στις εκπαιδευτικές ανάγκες των δυνητικά εκπαιδευομένων των προ-
γραμμάτων που θα έχουν οι ίδιοι σχεδιάσει. Σε επίπεδο στάσεων, θα μπορούν να προ-
ωθούν την ενεργή συμμετοχή της ομάδας στόχου τους σε όλα τα στάδια σχεδιασμού 
και υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Επισημαίνεται ότι η επίτευξη (ή 
μη) των στόχων του προγράμματος αποτελεί αντικείμενο της αξιολόγησης και διενερ-
γείται από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες και από τους εκπαιδευτές κατά τη διάρκεια 
αλλά κυρίως στη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος (Τσιμπουκλή & Φίλιππς, 
2010. Bramley, 2003. Thorne & Mackey, 2003). Τα αποτελέσματά της μπορούν να 
αξιοποιηθούν για να βελτιωθούν οι τυχόν αδυναμίες του προγράμματος (Chinapah & 
Miron, 1990. Calder, 1995). 
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Το αναλυτικό περιεχόμενο του σχεδιαζόμενου από τις συγγράφουσες εκπαιδευτικού 
προγράμματος αποτυπώνεται στον Πίνακα 1. Το περιεχόμενό του διατυπώνεται με σα-
φήνεια, οι επιμέρους ενότητες  χαρακτηρίζονται από συνέπεια και πληρότητα (Κόκκος 
et al, χχ), ενώ η ύλη του παρουσιάζει αλληλουχία (Rogers, 1999). Απορρέει από τη 
διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, εναρμονίζεται με το σκοπό και τους στόχους 
του προγράμματος (Καραλής, 2012α. Καραλής, 2005) και λαμβάνει υπόψη τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά των δυνητικά εκπαιδευομένων σχεδιαστών εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων των Δήμων, καθώς περιλαμβάνει και ενότητες που αφορούν τις βασικές 
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και θέματα δυναμικής της ομάδας, αποτελεσματι-
κής επικοινωνίας και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, που κρίνονται απαραίτητες 
για την πληρότητα της εκπαίδευσης και την άσκηση του έργου τους (Λευθεριώτου, 
2014). 

Με γνώμονα δε την εξυπηρέτηση των ενηλίκων σχεδιαστών προγραμμάτων ως προς 
τον χρόνο και τον τόπο (Galusha, 1998. Chyung et al, 1998), επελέγη η e-Learning 
εκπαίδευση (εκπαίδευση υποστηριζόμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή) 225 ωρών, 
που συνδυάζει τον σύγχρονο και τον ασύγχρονο τρόπο μάθησης. Έτσι, οι εκπαιδευό-
μενοι/ες θα δύνανται μία φορά την εβδομάδα να παρακολουθούν μέσω ηλεκτρονικού 
υπολογιστή με σύγχρονο τρόπο (τηλεδιάσκεψη) την εισήγηση των εκπαιδευτών και να 
συζητούν μαζί τους αλλά και μεταξύ τους (Moore, 1989, όπως αναφ. στο Williams, 
2003. Fuller et al, 2011), ενώ τις λοιπές ημέρες η εκπαίδευση θα γίνεται ασύγχρονα, με 
τη μελέτη του ηλεκτρονικού υλικού στο διαθέσιμο χρόνο των συμμετεχόντων και τη 
συγγραφή ασκήσεων και διερεύνησης μελετών περίπτωσης (Λευθεριώτου & Παυλή-
Κορρέ, 2014. Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 
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Σημαντικοί παράγοντες και συντελεστές για την αποτελεσματική οργάνωση της 
υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος 

Για την αποτελεσματική οργάνωση της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος 
εκπαίδευσης σχεδιαστών εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής κατεύθυνσης ενηλί-
κων των Δήμων της χώρας, οι συγγράφουσες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένους 
παράγοντες και συντελεστές τους οποίους θεωρούν εξόχως σημαντικούς για το σκοπό 
αυτό. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους παράγοντες: 

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στο φορέα που θα υλοποιήσει το σχεδιαζόμενο από τις 
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συγγράφουσες εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιαστών, καθόσον πρόκειται για το ΙΝΕ-
ΔΙΒΙΜ, ήτοι έναν φορέα με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαι-
δευτών ενηλίκων που απολαμβάνει ευρύτατης αποδοχής. Το κύρος του ενισχύεται από 
τον ανοικτό και καινοτόμο χαρακτήρα του που επιτρέπει όχι μόνον την ανοιχτή και 
ελεύθερη πρόσβαση των ενδιαφερομένων (εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων) αλλά και 
το συνεχή αυτοέλεγχο και τη συνακόλουθη βελτίωσή του (Καραλής, 2005). Λόγω της 
πανελλήνιας εμβέλειάς του, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι σε θέση να προσελκύσει 400 στελέχη 
Δήμων της χώρας που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα προγράμματα των δημοτικών Κέ-
ντρων Διά Βίου Μάθησης καθώς και να διασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο σχεδιαζό-
μενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων» όταν αυτό υλοποιηθεί. Επίσης, με την περάτωση του 
προγράμματος, ο φορέας, λόγω της εμπειρίας αλλά και της πρότερης τακτικής του, 
δύναται να χορηγήσει στους συμμετέχοντες που θα έχουν τηρήσει τις εκπαιδευτικές 
τους υποχρεώσεις (όπως αυτές ορίζονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του προ-
γράμματος, π.χ. όριο απουσιών από τις τηλεδιασκέψεις) πιστοποιητικό επιμόρφωσης. 

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ως φορέας υλο-
ποίησης του εν λόγω προγράμματος, σε συνεργασία με ανεξάρτητους συγγραφείς ε-
γνωσμένου κύρους, θα συντάξει το απαραίτητο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. 
ebooks, γραφήματα, βίντεο), το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συνδρομή 
του έργου των εκπαιδευτών και για την επιτυχημένη έκβαση του προγράμματος (Κα-
ραλής, 2012α). Στο οπτικοακουστικό υλικό θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι συμμετέ-
χοντες και οιαδήποτε στιγμή θελήσουν -ακόμη και μετά τη λήξη του προγράμματος- 
θα μπορούν να ανατρέχουν σε αυτό προς υποβοήθησή τους κατά τη διαδικασία σχε-
διασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων των Δήμων 
τους. 

Έμφαση δόθηκε επίσης στο χρόνο διεξαγωγής του προγράμματος, ο οποίος καθορί-
στηκε στους 3 μήνες (75 ώρες εκπαίδευσης το μήνα), καθόσον πρόκειται για ένα πρό-
γραμμα 225 συνολικά ωρών, ήτοι μεγάλης διάρκειας και δη εξ αποστάσεως που συν-
δυάζει το σύγχρονο με τον ασύγχρονο τρόπο μάθησης. Εξαιτίας δε αυτού του τρόπου 
υλοποίησής του, και προκειμένου να αποτραπεί η ανάδυση αρνητικών συναισθημάτων 
στους/στις εκπαιδευόμενους/ες και να προωθηθεί η ενεργή συμμετοχή τους (Καραλής, 
2012α), δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στον ηλεκτρονικό χώρο εκπαίδευσης, ήτοι στον 
τρόπο δόμησης, υποστήριξης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των μα-
θημάτων. Έτσι, προβλέφθηκε η σχετική πλατφόρμα όχι μόνον να είναι εύχρηστη και 
οι συμμετέχοντες να μπορούν εύκολα να αναζητήσουν τα σχετικά πεδία και δη από 
οποιονδήποτε χώρο επιθυμούν (το μόνο που απαιτείται είναι να διαθέτουν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ή ακόμη και tablet ή smartphone!), αλλά παράλληλα να είναι όσο το δυνα-
τόν πιο λειτουργική και αξιόπιστη και οι εκπαιδευόμενοι/ες να μην αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες πρόσβασης, αφού θα υποστηρίζεται από έναν πανίσχυρο server (Κατσαρού 
& Δεδούλη, 2008). 

Οι συγγράφουσες έδωσαν έμφαση και στους συντελεστές του προγράμματος, ήτοι στο 
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ανθρώπινο δυναμικό που θα απασχοληθεί τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και στη 
φάση υλοποίησής του. Δόθηκε λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των εκπαιδευ-
τών, οι οποίοι θα είναι άτομα με εξειδικευμένες σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο του 
προγράμματος και με πολυετή εμπειρία στο χώρο τους (Καραλής, 2005. Καραλής, 
2012α. Rogers, 1999. Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Τα χαρακτηριστικά αυτά θα τους 
δώσουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό ευέλικτα και να το προ-
σαρμόζουν ανάλογα με τις ανάγκες εκάστης εκπαιδευόμενης 20μελούς ομάδας σχεδια-
στών εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Δήμων της χώρας (Λευθεριώτου & Παυλή-
Κορρέ, 2014. Boone et al, 2002). 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στην επιλογή του επιστημονικού υπεύθυνου, που 
θα αναλάβει -μεταξύ άλλων- το δύσκολο έργο της επιλογής των εκπαιδευτών, των εκ-
παιδευομένων και του εκπαιδευτικού υλικού. Έτσι, ο επιστημονικός υπεύθυνος θα εί-
ναι άτομο κατάλληλων τυπικών προσόντων, ήτοι θα διαθέτει σημαντική αντίστοιχη 
εμπειρία και σχετική με το αντικείμενο κατάρτισης και την ομάδα των εκπαιδευομένων 
εξειδίκευση (Καραλής, 2005). Ιδιαίτερο βάρος όμως δόθηκε και στην επιλογή του α-
νεξάρτητου εξωτερικού εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα αναλάβει το εξίσου δύσκολο και 
πολυδιάστατο έργο της αξιολόγησης του προγράμματος (Καψάλης & Παπασταμάτης, 
2000) τόσο κατά τη διάρκειά του όσο και κατά τη λήξη του, όταν πλέον δηλαδή θα έχει 
διαμορφωθεί η πλήρης εικόνα του προγράμματος και θα έχει διαφανεί η επιτυχία (ή η 
αποτυχία) του και η εκπλήρωση (ή μη) των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 
(Caffarella, 2002). Η εξωτερική αξιολόγηση κρίθηκε απαραίτητη με το σκεπτικό ότι ο 
ουδέτερος αυτός αξιολογητής δεν θα επηρεάζεται από συγκεκριμένες προθέσεις συ-
γκεκριμένων ατόμων (Λευθεριώτου, 2014. Βεργίδης, 2010), αφού δεν θα έχει σχέση 
εργασίας με το φορέα που διοργανώνει το πρόγραμμα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Συνεπώς, όντας 
απαλλαγμένος από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες και μακριά από τυχόν εσωτερικές συ-
γκρούσεις και αντικρουόμενα συμφέροντα, θα είναι απόλυτα ελεύθερος να διατυπώσει 
την αντικειμενική κρίση του (Καραλής, 2012β. Καραλής, 1999). 

Συμπεράσματα 

Η έρευνά μας κατέδειξε σαφώς τη δυσκολία της πολύπλοκης και δυναμικής διαδικα-
σίας του σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων, η οποία συμπυκνώ-
νεται στην εύστοχη παρατήρηση της Caffarella: «το να σχεδιάζεις προγράμματα για 
ενηλίκους είναι σαν να προσπαθείς να διασχίσεις ένα λαβύρινθο» ή «σαν να κολυμπάς 
στον ωκεανό» (Caffarella, 2002, σ. 1-2, όπως αναφ. στο Λευθεριώτου, 2014, σ. 56). Ο 
σχεδιαστής οφείλει, όχι μόνον να έχει στο ενεργητικό του εξειδικευμένες σπουδές και 
σχετική εμπειρία, αλλά παράλληλα να γνωρίζει τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ε-
νηλίκων και τον τρόπο σχεδιασμού προγραμμάτων για ενηλίκους. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει γνώσεις δυναμικής της ομάδας και αποτελεσματικής επικοινωνίας, αλλά και 
στρατηγικών αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης, καθόσον οι γνώσεις αυτές θα συν-
δράμουν το έργο του στο εκάστοτε πλαίσιο σχεδιασμού (Λευθεριώτου, 2014). 

Το πολυδιάστατο πλαίσιο γνώσεων αλλά και στάσεων και ιδιοτήτων που οφείλει να 
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έχει ο σχεδιαστής εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων επιχειρήσαμε να καλύ-
ψουμε -στο μέτρο του δυνατού- με το σχεδιαζόμενο από τις συγγράφουσες εξ αποστά-
σεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα στελεχών Δήμων της χώρας σε ζητήματα σχεδιασμού 
και υλοποίησης προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το εν λόγω πρό-
γραμμα, με τίτλο «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων», έχει λοιπόν ως στόχο την απόκτηση ή/και επέκταση της εξειδικευμένης 
επιστημονικής γνώσης των μελών της ομάδας στόχου μας ώστε να μπορούν να σχεδιά-
ζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά τα σχετικά προγράμματα των δημοτικών Κέ-
ντρων Διά Βίου Μάθησης. Οι επιμέρους στοχευμένες ενότητές του και η προσεκτική 
επιλογή των διαφόρων συντελεστών και των λοιπών παραγόντων του προγράμματος 
αναμένεται να καλύψουν τις ρητές και άρρητες εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευο-
μένων σχεδιαστών (Queneey, 1995, όπως αναφ. στο Πατσός, 2015) και να επιφέρουν 
το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η επιτυχία όμως του προγράμματος θα διαφανεί μέσα 
από την αξιολόγηση, η οποία θα διενεργηθεί τόσο από τους/τις εκπαιδευόμενους/ες και 
τους εκπαιδευτές όσο και από τον οριζόμενο για το σκοπό αυτό ανεξάρτητο αξιολο-
γητή/εμπειρογνώμονα ο οποίος, μη έχοντας οιουδήποτε εργασιακή σχέση με το φορέα 
υλοποίησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), θα είναι σε θέση να διατυπώσει ελεύθερα την κρίση του. 

Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι η δυναμική διαδικασία του σχεδιασμού και υλοποίησης 
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων απέχει πολύ από την απλή εφαρμογή των προ-
διαγραφών σχεδιασμού. Η πολυπλοκότητά της συχνά δεν επιτρέπει στους σχεδιαστές 
να ασχολούνται με ένα βήμα κάθε φορά αλλά αντίθετα επιβάλλει την ταυτόχρονη ενα-
σχόλησή τους με πλήθος διαφορετικών βημάτων. Στο πλαίσιο, άλλωστε, ενός φορέα 
εκπαίδευσης ενηλίκων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
είναι μεν προϊόν δημιουργικότητας των σχεδιαστών, εντούτοις δεν αποτελεί προϊόν με-
μονωμένων ατόμων αλλά ενός συνόλου αλληλένδετων διαδικασιών συνεργατικού χα-
ρακτήρα που δεν επιτρέπει αποκλίσεις στη στοχοθεσία λόγω αντικρουόμενων επιδιώ-
ξεων. Η επιτυχία του εγχειρήματος συναρτάται άμεσα από τα χαρακτηριστικά του φο-
ρέα εκπαίδευσης ενηλίκων και είναι δεδομένη -ή τουλάχιστον ενισχυμένη- σε ανοι-
κτούς και καινοτόμους οργανισμούς με ευέλικτη διοικητική δομή που προωθεί την ίση 
συμμετοχή των εμπλεκομένων και την ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση. οργανισμούς 
εν τέλει ανοικτούς να ασκήσουν την αυτοκριτική τους, να διδαχθούν από τα λάθη του 
παρελθόντος και να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για την αυτοβελτίωσή τους (Καρα-
λής, 2005. Λευθεριώτου, 2014. Boone et al, 2002). 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα πεδίου ανιχνεύει το κόστος λειτουργίας, τους φορείς και τις πηγές 
χρηματοδότησης ενός δημόσιου ελληνικού δημοτικού σχολείου, που λειτουργεί στο 
Καρπενήσι, την πρωτεύουσα του νομού Ευρυτανίας. Καταγράφει την ετήσια χρηματο-
δότηση, τους φορείς της και τις δαπάνες της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 
2016 - 2017, με τη βοήθεια δευτερογενών πηγών, που εντοπίζει σε δημόσιες υπηρεσίες 
καθώς και πρωτογενών πηγών. Προσεγγίζει τις τελευταίες  μέσω ερωτηματολογίου, με 
ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου, που συμπληρώνει ο προϊστάμενός της, τον 
Ιανουάριο του 2018. Διερευνά το Μέσο Δημόσιο Κόστος (ΜΔΚ) ανά μαθητή στο συ-
γκεκριμένο σχολείο.  

Λέξεις-Κλειδιά:  λειτουργικά έξοδα, σχολικές δαπάνες, πηγές χρηματοδότησης, μέσο 
δημόσιο κόστος ανά μαθητή, δημοτικό σχολείο.    

Εισαγωγή 

Το κράτος οφείλει να στηρίζει οικονομικά στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύμα-
τος τη μαζική εκπαίδευση (Παπακωνσταντίνου, 2003:11). Σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
Συντάγματος: «όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες 
της», στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, τη 
δεκαετία του ογδόντα, αυξήθηκε η έμφαση στις εκροές και στη σύνδεση της εκπαίδευ-
σης με την αγορά εργασίας (Ψαχαρόπουλος, 2009:121). Σύμφωνα με Οικονομικά της 
Εκπαίδευσης, η υποχρεωτική και η γενική εκπαίδευση συγκαταλέγονται στα παραγω-
γικά ή επενδυτικά εκείνα αγαθά που συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά την πρώτη 
χρήση τους και να παράγουν εμπορικά προϊόντα, υπηρεσίες και εισοδήματα σε όσους 
τα κατέχουν  (Παπακωνσταντίνου, 2003:26). Ειδικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση το παιδί αποτελεί την πρώτη ύλη, πάνω στην οποία εκτυλίσσεται η μεταποιητική 
διαδικασία μέσω της εκπαιδευτικής δραστηριότητας και πράξης (Παπακωνσταντίνου, 
2003:71). Οι πρόσφατες μελέτες για τη χρηματοδότηση δημόσιων σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης έχουν ως αντικείμενό τους τη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών δαπανών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της μεικτής χρηματοδότησης του 
εκπαιδευτικού συστήματος από το κράτος και από τους ιδιώτες, καθώς αυτοί  χρημα-
τοδοτούν κατεξοχήν το ελάχιστο επίπεδο της εκπαίδευσης των πολιτών. Οι σύγχρονες 
μελέτες εξάλλου επιχειρούν να καταγράψουν πόσο στοιχίζει η δωρεάν παιδεία για κάθε 
μαθητή, σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Όπως σε κάθε άλλη επένδυση, έτσι και στην 
εκπαίδευση, κόστος και οφέλη πρέπει να υπολογιστούν, ώστε να διαφανεί η αποδοτι-
κότητά της (Ψαχαρόπουλος, 2009:242). Διατυπώνονται επομένως οικονομικά κριτήρια 
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για την παροχή εκπαιδευτικών επενδύσεων που διαμορφώνουν τον προγραμματισμό 
της εκπαίδευσης. Από την αρχή της δεκαετίας που διανύουμε  μέχρι και σήμερα, ο 
περιορισμός του μέσου δημόσιου κόστους ανά μαθητή καθίσταται αντικείμενο προ-
βληματισμού της πολιτικής ηγεσίας της ελληνικής εκπαίδευσης, δεδομένης της ιδιό-
μορφης γεωγραφίας της χώρας, της ανάγκης περιορισμού του λειτουργικού κόστους 
της δημόσιας εκπαίδευσης και της υποχρέωσης εφαρμογής κοινωνικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής.  Η έκθεση του ΟΟΣΑ, το 2011, σημείωνε ότι «στην Ελλάδα το σχολικό δί-
κτυο αποτελείται από χιλιάδες, σχετικά μικρά σχολεία, πολλά με χαμηλή αναλογία μαθη-
τών/ εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα το σύστημα να μην είναι αποδοτικό αλλά να υστερεί 
σε δυνατότητες να διασφαλίσει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλους τους 
νέους ανθρώπους». Την ίδια χρονιά, λόγω της πρόσφατης τότε οικονομικής κρίσης, η 
υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 440/ 18-03-2011, (τ. Β.) περιείχε τον 
υποβιβασμό, τη συγχώνευση ή την κατάργηση μερικών εκατοντάδων σχολικών μονά-
δων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή τέθηκε σε εφαρμογή από την 
έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς. Υπολογίζεται ότι συγχωνεύτηκαν 1.192 δημο-
τικά σχολεία σε 524 νέες σχολικές μονάδες μεγαλύτερης οργανικότητας (Ζάχρου, 
2016: 98). Η εφαρμογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ΜΔΚ ανά μαθητή του 
δημοτικού, συνεπώς ωφέλησε το ελληνικό δημόσιο. Δεν έχει ωστόσο μελετηθεί ολο-
κληρωμένα αν, σε ποιες περιοχές και σε ποιο βαθμό επιβάρυνε το ιδιωτικό κόστος, 
δηλαδή τις δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών για τις ανάγκες της πρώτης βαθμίδας 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών τους. Δεν έχει επίσης αποδειχτεί αν οι συγχω-
νεύσεις αναβάθμισαν ποιοτικά την παρεχόμενη εκπαίδευση στις νέες σχολικές μονάδες 
που διαμορφώθηκαν. Στα χρόνια που ακολούθησαν η πολιτική των συγχωνεύσεων α-
νεστάλη, όχι όμως και ο πολιτικός και επιστημονικός λόγος περί αυτών. Συνάγεται έτσι 
το συμπέρασμα ότι το ΜΔΚ ανά μαθητή αποτελεί αντικείμενο ζωηρού ενδιαφέροντος 
για τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική και τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.  

Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας 

Η μελέτη του λειτουργικού κόστους ανά μαθητή σε σχολικές μονάδες της ελληνικής 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μελετάται ήδη από τη δεκαετία του εβδομήντα. Σύμφωνα 
με τον Ψαχαρόπουλο (2009 :259), το κατά κεφαλήν κόστος λειτουργίας ανά μαθητή 
Δημοτικού το 1977 ήταν 8.551 δραχμές1, λίγο δηλαδή περισσότερο από τον κατώτερο 
βασικό μηνιαίο μισθό κρατικού υπαλλήλου (12ου Βαθμού), την ίδια εποχή (Παρασκευ-
οπούλου, 2015). Κατά τους Παπαδοπούλου, Χανή και Τσαμαδιά (2016:27), στη διάρ-
κεια του σχολικού έτους 2013-2014, το Μ.Δ.Κ. για κάθε μαθητή στη Δ΄ Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών πλησιάζει τα 2.295 ευρώ στην πρώτη και τα 
2.021 ευρώ στη δεύτερη περίπτωση. Φαίνεται ότι η επόμενη γενιά μαθητών κοστίζει 
στο ελληνικό δημόσιο κατά το ένα τρίτο λιγότερο από όσο κόστιζε η δημοτική εκπαί-
δευση των γονέων τους. Κατά τους Αργυρόπουλο, Αργυροπούλου, & Σωτηροπούλου, 
το ΜΔΚ ανά μαθητή δημοτικού σχολείου (κλασικού και Ε.Α.Ε.Π.) που φοιτά σε σχο-
λική μονάδα της Γ’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών, υπολογίζεται 

1 Δηλαδή περίπου  2.913,3 ευρώ.  
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στα 1.604,437 ευρώ (2016: 71-72). Το ΜΔΚ ανά μαθητή του Δημοτικού είναι πολύ 
υψηλότερο στα δημοτικά σχολεία της επαρχίας. Σύμφωνα με τη μελέτη της Ζάχρου 
(2016), η οποία μελετά τα δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, το 
2010-2011, συγκριτικά με το σχολικό έτος 2013-2014, πριν δηλαδή και μετά τις συγ-
χωνεύσεις των σχολικών μονάδων, το Μ.Δ.Κ. ανά μαθητή στην πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση περιορίζεται από 4.397,4 ευρώ σε 3.548,7 ευρώ. Παραμένει ωστόσο σχεδόν το 
διπλάσιο από το αντίστοιχο ενός μαθητή που φοιτά σε δημοτικό σχολείο κεντρικών 
αθηναϊκών δήμων. Όπως προκύπτει επίσης από βάση δεδομένων της Eurostat (πίνακας 
1), το ΜΔΚ ανά μαθητή της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις χώρες 
μέλη της Ε.Ε. υπερδιπλασιάζεται μεταξύ του 2002 και του 2009. Κυμαίνεται από 1365 
ευρώ ανά μαθητή τον πρώτο χρόνο της μελετώμενης περιόδου έως 3027 ευρώ, ποσό 
που καταγράφεται τον τελευταίο χρόνο της μελέτης (Αργυρίου, 2017: 28).  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
1365 2098 2264 2457 2452 2640 2895 3027 2789 2753 

(πίνακας 1) 

Σκοπός & Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η παρούσα έρευνα συνιστά μία έρευνα πεδίου: καταγράφει τη χρηματοδότηση, τους 
φορείς και τις ετήσιες δαπάνες για το σχολικό έτος 2016- 2017 ενός από τα τέσσερα 
δημοτικά σχολεία που λειτουργούν στο Καρπενήσι, και επιχειρεί να προσδιορίσει το 
Μ.Δ.Κ για καθέναν από τους εκατόν πενήντα μαθητές του. Τα ερευνητικά ερωτήματα 
είναι: α) Ποιο είναι το ύψος της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου σχολείου, κατά 
τη μελετώμενη περίοδο; β) Ποιοι φορείς συνεισφέρουν σ’ αυτήν; γ) Ποιο είναι το ύψος 
των δαπανών του; δ)  Επαρκεί η χρηματοδότηση για την κάλυψή τους; ε) Ποιο είναι το 
Μ.Δ.Κ. ανά μαθητή στο συγκεκριμένο σχολείο, κατά το σχολικό έτος 2016-2017; στ) 
Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου σχολείου γίνεται με στόχο τη βελτίωση της ποι-
ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του ή βάσει της γενικότερης δημοσιονομικής πο-
λιτικής που ακολουθεί η χώρα;   

Μεθοδολογία 

Η μελέτη βασίστηκε σε πρωτογενή και δευτερογενή στοιχεία. Τα πρωτογενή αφορούν 
τα ερευνητικά δεδομένα που συνελέγησαν από τη χορήγηση ερωτηματολογίου2 στον 
Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου τον Ιανουάριο του 2018. Το ερωτηματολόγιο συ-
ντάχθηκε βάσει σημειώσεων (Παπακωνσταντίνου, 2017) ενώ αξιοποιήθηκε το ερωτη-
ματολόγιο της διπλωματικής εργασίας της Κραββαρίτη (2016:96-102). Περιέχει ερω-
τήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου. Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε και 
μέσα από  δευτερογενή στοιχεία, δηλαδή από ήδη υπάρχοντα δημοσιευμένα στο Διαύ-
γεια και αδημοσίευτα στοιχεία. Οι δημόσιες δαπάνες για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

2 Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο επίμετρο της εργασίας, μετά τη Βιβλιογραφία.  
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καλύπτονται από τρεις πηγές χρηματοδότησης: από τον τακτικό προϋπολογισμό, από 
το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και από τα ποσά των κεντρικών αυτοτελών πό-
ρων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογι-
σμού για τη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση καταγράφονται στην Κεντρική Υπηρε-
σία του Υπουργείου Παιδείας (κωδικοί 210 και 220 του τακτικού προϋπολογισμού) και 
στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Δήμοι και Γενικές Γραμμα-
τείες Περιφερειών). Το συνολικό ποσό των δαπανών του προγράμματος δημοσίων ε-
πενδύσεων για την εκπαίδευση αναλύεται σε πληρωμές για έργα χρηματοδοτούμενα 
από α) εθνικούς και β) κοινοτικούς πόρους. Προέρχονται δηλαδή είτε από τη φορολο-
γία των πολιτών, είτε από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, είτε από εσωτερικό ή εξωτερικό 
δανεισμό (Παπακωνσταντίνου,2003:103-104).  

Ανάλυση των στοιχείων της έρευνας 

α) Η επαγγελματική ταυτότητα του Σχολικού Προϊσταμένου: Ο Προϊστάμενος της Σχο-
λικής Μονάδας είναι άντρας, άνω των πενήντα ενός ετών, απόφοιτος Παιδαγωγικού 
Τμήματος, δάσκαλος, χωρίς μεταπτυχιακές σπουδές. Διοικεί το σχολείο περισσότερο 
από δέκα χρόνια. β) Το μέγεθος της σχολικής μονάδας σε ανθρώπινο δυναμικό: Το σχο-
λείο διαθέτει δέκα τμήματα, στα οποία φοιτούν περίπου εκατόν πενήντα μαθητές ετη-
σίως. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Διδα-
σκόντων που στελεχώνεται από δεκαοχτώ δασκάλους και καθηγητές διορισμένους ή 
μεταταγμένους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δεκατέσσερις από αυτούς υπηρετούν 
με σχέση μόνιμης εργασίας την ελληνική δημόσια εκπαίδευση, ενώ τέσσερις είναι α-
ναπληρωτές. Από τους δεκατέσσερις μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι δώδεκα απασχολού-
νται αποκλειστικά στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και οι λοιποί έξι, δύο μόνιμοι 
και τέσσερις αναπληρωτές, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε όμορες σχολικές 
μονάδες, συμπληρώνοντας έτσι το υποχρεωτικό ωράριο της εργασίας τους. Τα δέκα 
τμήματα του μαθητικού πληθυσμού της σχολικής μονάδας δικαιολογούν επίσης θέση 
ενός Υποδιευθυντή. Πρόκειται για τον έναν από τους δώδεκα εκπαιδευτικούς που έ-
χουν αποκλειστική απασχόληση στη μελετώμενη σχολική μονάδα. Τα έσοδα στις κα-
τηγορίες γ), ε) και στ) είναι μηδενικά. δ) Υλική ενίσχυση από τοπικούς φορείς: Κάποια 
παραρτήματα τραπεζών της πόλης χάρισαν στο σχολείο τρεις ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές μεταχειρισμένους. Η αξία της δωρεάς δε στάθηκε εφικτό να αποτυπωθεί σε οικο-
νομικό μέγεθος. ζ) Τα έσοδα της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2016-2017 Το 
Σχολείο εισέπραξε από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Καρπενησίου, που 
καθορίζει, βάσει των προτάσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, το ύψος του ποσού επιχορήγησης κάθε σχολι-
κής μονάδας για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του δαπανών, συνολικά το ποσόν 
των 23.718 ευρώ. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δώρισε στο σχολείο 240 ευρώ.  

η) Τα έξοδα της σχολικής μονάδας κατά το ίδιο σχολικό έτος 1. Η μισθοδοσία του προ-
σωπικού: Το μεγαλύτερο έξοδο κάθε σχολικής μονάδας είναι ασφαλώς οι μισθοί του 
μόνιμου εκπαιδευτικού και του διοικητικού της, εφόσον βέβαια διαθέτει τέτοιο, προ-
σωπικού. Η μισθοδοσία των υπαλλήλων, με ευθύνη των αρμόδιων Διευθύνσεων 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εν προκειμένω καταβάλλεται από τον δημόσιο προϋπο-
λογισμό του κράτους, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), η οποία υπάγεται 
στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους. Η πληρωμή των μισθών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (καθώς και του Ειδι-
κού Εκπαιδευτικού και του Βοηθητικού Προσωπικού) πραγματοποιείται, πάλι με ευ-
θύνη των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-
2020. Το σχολείο δε διαθέτει διοικητικό υπάλληλο για γραμματειακή υποστήριξη, ούτε 
απασχολεί άλλους διοικητικούς υπαλλήλους, κατά συνέπεια ούτε διοικητικούς προϊ-
σταμένους, δε διαθέτει επιπλέον ούτε εργατοτεχνίτες. Υπάρχει ωστόσο φύλακας σχο-
λικός τροχονόμος και καθαρίστρια, οι οποίοι πληρώνονται από τον Δήμο και το κόστος 
της ετήσιας μισθοδοσίας τους ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Προσλαμ-
βάνονται μέσω ΟΑΕΔ συνήθως άτομα με οχτάμηνη σύμβαση από τη Δημοτική Αρχή, 
τα οποία, εκτός των άλλων καθηκόντων που τους ανατίθενται,  διατίθενται και για φύ-
λαξη των σχολικών μονάδων. Αμείβονται για το διάστημα αυτό με περίπου τετρακόσια 
– πεντακόσια (400-500) ευρώ μηνιαίως. Η καθαρίστρια προσλαμβάνεται επίσης από 
τον Δήμο με δεκάμηνη συνήθως σύμβαση έργου, βάσει της οποίας αμείβεται με το 
ποσόν των τετρακοσίων ογδόντα περίπου (480) ευρώ κάθε μήνα. Τέλος σχολικός τρο-
χονόμος, όταν προβλέπεται, εισπράττει περίπου εκατόν εβδομήντα πέντε έως διακόσια 
(175-200) ευρώ κάθε μήνα, επί δεκάμηνο ετησίως, ποσό που μειώνεται τον πρώτο και 
τελευταίο μήνα του σχολικού έτους, κατά πενήντα ευρώ. Κατά τη μελετώμενη σχολική 
χρονιά οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο δεν απασχολήθηκαν υπερωριακά, 
άρα δεν τους καταβλήθηκε υπερωριακή αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και για την καθα-
ρίστρια, τον σχολικό τροχονόμο και τον φύλακα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
στην εν λόγω σχολική μονάδα. Κάθε εκπαιδευτικός που υπηρετεί στον Δήμο Καρπε-
νησίου αμείβεται πρόσθετα με το επίδομα ορεινής θέσεως, δηλαδή λαμβάνει πρόσθετα 
100 ευρώ μικτά στον μισθό του (ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015). Ο Προϊστά-
μενος του δημοτικού σχολείου, το οποίο διαθέτει εννέα (9) τουλάχιστον τμήματα, λαμ-
βάνει ως επίδομα θέσης ευθύνης μηνιαίως τριακόσια (300) ευρώ μικτά, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθ. 82 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017). Σύμφωνα με το ίδιο 
νομοθέτημα το επίδομα θέσεως ευθύνης του υποδιευθυντή του σχολείου ανέρχεται σε 
εκατόν πενήντα ευρώ (150) μικτά. Τα ποσά αυτά εμπεριέχονται στο ύψος των ετήσιων 
αποδοχών των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ακολουθούν. Το ύψος 
των ετήσιων μικτών απολαβών του προϊσταμένου της σχολικής μονάδας ανέρχεται πε-
ρίπου στα 29.292 ευρώ, του υποδιευθυντή στα 26.724 ευρώ. Οι αποδοχές των δέκα 
μόνιμων εκπαιδευτικών του σχολείου ανέρχονται ετησίως στα 242.160 ευρώ και των 
τεσσάρων λοιπών στα 85.536 ευρώ. Επίσης οι ετήσιες αποδοχές των τεσσάρων ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών ανέρχονται στα 52.400 ευρώ, δεδομένου ότι δεν αμείβονται 
επί δωδεκάμηνο, αλλά συνήθως εννέα ή δέκα μήνες τον χρόνο. Το σύνολο των ετήσιων 
δαπανών για τη μισθοδοσία του προσωπικού, εκπαιδευτικού και διοικητικού του σχο-
λείου κατά το σχολικό έτος που μελετάται ανέρχεται στα 354.928 ευρώ. Ωστόσο το 
παραπάνω σύνολο δεν αντιπροσωπεύει τις μισθολογικές δαπάνες του προσωπικού του 
σχολείου. Σύμφωνα με τον διευθυντή του, μόλις δώδεκα από το σύνολο των δεκαοχτώ 
εκπαιδευτικών απασχολούνται αποκλειστικά με πλήρες ωράριο στο σχολείο που 
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μελετάται. Πρόκειται για εννέα από τους δέκα μόνιμους εκπαιδευτικού και τρεις από 
τους τέσσερις μόνιμους εκπαιδευτικούς. Όλοι οι αναπληρωτές διατίθενται για συμπλή-
ρωση ωραρίου και σε άλλα όμορα σχολεία. Υπολογίζεται ότι οι ανάγκες του ωρολόγιου 
και αναλυτικού προγράμματος των τάξεων του σχολείου σε γνωστικά αντικείμενα ει-
δικότητας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών καλύπτονται από ένα σύνολο ωρών που 
αντιστοιχεί σε ενάμιση ωράριο πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού. Αν προστεθούν και οι 
ανάγκες για την παράλληλη στήριξη, το σύνολο των απαιτούμενων ωρών ισούται με 
το ωράριο διδασκαλίας δύο αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Συνεπώς υπολογίζουμε ότι 
οι δύο από τους έξι αναπληρωτές καλύπτουν αποκλειστικά ανάγκες του σχολείου που 
μελετάται. Έτσι το σύνολο των ετήσιων αποδοχών του προσωπικού που καλύπτει τις 
ανάγκες του σχολείου είναι 354.928 ευρώ.  

2. Τα σχολικά εγχειρίδια: Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας προμηθεύει 
όλες τις δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της μέσης εκπαίδευσης με 
σχολικά εγχειρίδια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 
και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ)-«Διόφαντος», κάθε χρόνο μοιράζονται στους μαθητές των δύο 
βαθμίδων 28 εκατομμύρια αντίτυπα σχολικών βιβλίων. Στο Δημοτικό υπάρχουν κατά 
μέσον όρο 20 τίτλοι ανά τάξη, Υπολογίζεται ότι απαιτούνται 10.000 τόνοι χαρτιού και 
το ετήσιο κόστος προσεγγίζει τα 19 εκατομμύρια. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας 
με το Ινστιτούτο λάβαμε την ατεκμηρίωτη πληροφορία ότι το κόστος εκάστου σχολι-
κού εγχειριδίου ανέρχεται περίπου στα ογδόντα λεπτά (0,80) του ευρώ. Συμπεραίνουμε 
συνεπώς ότι το δημόσιο κόστος των σχολικών εγχειριδίων για κάθε μαθητή δημοτικού 
ανέρχεται περίπου στα δεκαέξι (16) ευρώ ετησίως. Επομένως η δημόσια δαπάνη για το 
σύνολο των εκατό πενήντα μαθητών του σχολείου ανέρχεται στα δύο χιλιάδες τετρα-
κόσια (2400) ευρώ.   

3. Υπηρεσίες – αναλώσιμα – δαπάνες: Η πρωτεύουσα του νομού, το Καρπενήσι, βρί-
σκεται στο κέντρο του νομού, σε υψόμετρο περίπου χιλίων μέτρων, στη νοτιοδυτική 
πλευρά του Βελουχιού, όπου και εντοπίζεται ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέ-
ντρα της Ελλάδας. Συνεπώς το κλίμα είναι μεσογειακό ορεινού ανάγλυφου, με συχνές 
βροχοπτώσεις, δροσερά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες, από τους οποίους δεν ελλεί-
πουν οι χιονοπτώσεις. Γίνεται κατά συνέπεια κατανοητό ότι ένα δημοτικό σχολείο στη 
συγκεκριμένη πόλη, το οποίο φιλοξενεί μαθητές ηλικίας έξι έως δώδεκα χρονών, έχει 
αυξημένες ανάγκες σε θέρμανση του κτιρίου, τα έξοδα για την οποία τουλάχιστον κατά 
το ήμισυ του σχολικού έτους πρέπει να είναι υψηλά. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία 
που έχουμε στη διάθεσή μας, το σχολείο δαπάνησε για θέρμανση και κλιματισμό το 
ποσό των πέντε χιλιάδων, οχτακοσίων εβδομήντα (5.870) ευρώ και για ηλεκτρικό και 
ύδρευση δύο χιλιάδες, πεντακόσια είκοσι δύο (2.522) ευρώ. Μολονότι ο διευθυντής 
δηλώνει ότι εισέπραξε αρκετά χρήματα για τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου του 
από τον Δήμο (Γ10), αμέσως παρακάτω δηλώνει ότι θα επιθυμούσε τα χρήματα για τις 
δαπάνες θέρμανσης να είναι περισσότερα (Γ12). Οι δαπάνες των κτιρίων του σχολείου 
κόστισαν εννιακόσια εβδομήντα πέντε (975) ευρώ, ενώ οι αμοιβές των κάθε είδους 
επαγγελματιών που τις ανέλαβαν, ανήλθαν στο συνολικό ποσό των δύο χιλιάδων εκα-
τόν ογδόντα επτά (2187) ευρώ. Τα υλικά για τον καθαρισμό των σχολικών κτιρίων 
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στοίχισαν συνολικά οχτακόσια (800) ευρώ. Οι ετήσιοι λογαριασμοί των τηλεπικοινω-
νιών συνολικά έφτασαν τα πεντακόσια οχτώ (508) ευρώ. Υψηλές ήταν και οι δαπάνες 
των αναλώσιμων, των βιβλίων και της γραφικής ύλης: Σύμφωνα με το ερωτηματολό-
γιο, οι δαπάνες του τεχνολογικού εξοπλισμού (φωτοτυπικών, προτζεκτόρων, ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών) κόστισαν δύο χιλιάδες εφτακόσια δέκα (2710) ευρώ . τα αναλώ-
σιμα των γραφείων για τις ετήσιες ανάγκες του σχολείου στοίχισαν εννιακόσια (900) 
ευρώ .δαπανήθηκαν επίσης εκατόν σαράντα δύο (142) ευρώ για έντυπα υπηρεσιακά 
(βιβλία πρακτικών, επιστολόχαρτα), για την αγορά βιβλίων διδασκαλίας της αγγλικής 
γλώσσας και για φωτοτυπίες. Τέλος το κάθε είδους εκπαιδευτικό υλικό στοίχισε ογδό-
ντα πέντε (85) ευρώ, ενώ διάφορα άλλα έκτακτα αταξινόμητα έξοδα ανήλθαν στο πο-
σόν των τριακοσίων δέκα (310) ευρώ. Το συνολικό κόστος αυτής της κατηγορίας των 
δαπανών ανέρχεται στα 17.009 ευρώ.   

θ) Οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν 

α) Το ύψος της οικονομικής χρηματοδότησης του μελετώμενου δημοτικού σχολείου 
για το σχολικό έτος 2016-2017 ανέρχεται στα 381.306 ευρώ. β)Από αυτά τα 381.066 
ευρώ δαπανήθηκαν από τον δημόσιο προϋπολογισμό και διακόσια σαράντα από τον 
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολείου. γ) Το σύνολο των ετήσιων δαπανών της 
σχολικής μονάδας για το χρονικό διάστημα που μελετάται ανέρχεται στα δεκαεπτά χι-
λιάδες και εννέα (17.009) ευρώ. Σ’ αυτά δεν περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσω-
πικού. δ) Η χρηματοδότηση που το σχολείο έλαβε από την Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων του όχι μόνον κάλυψε τις ετήσιες δαπάνες, αλλά του πρόσφερε και ένα υπόλοιπο 
της τάξεως των 6949 ευρώ. Μέρος αυτού προτείνεται να αξιοποιηθεί με προσοχή και 
φειδώ για να αναβαθμιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών του σχολείου. ε) Σύμφωνα με 
τον υπολογισμό των ετήσιων δαπανών για το σύνολο των αναγκών της μελετώμενης 
σχολικής μονάδας, προκύπτει ότι, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, το ΜΔΚ ανά μα-
θητή του συγκεκριμένου σχολείου ανέρχεται περίπου στα δύο χιλιάδες τετρακόσια ε-
νενήντα πέντε και πενήντα οχτώ (2.495,58) ευρώ. Το ΜΔΚ ανά μαθητή άρα του συ-
γκεκριμένου δημοτικού σχολείου εμφανίζεται, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της 
Eurostat (πίνακας 1), πολύ κοντά σε αυτό των ετών 2005 και 2006, είναι πολύ κοντά 
στο ΜΔΚ των σχολικών μονάδων της Δ’ Διεύθυνσης Αθηνών και κατά οχτακόσια 
ευρώ υψηλότερο από το αντίστοιχο σχολείων της Γ’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Αθήνας. Είναι ωστόσο πολύ χαμηλότερο από το ΜΔΚ των σχολικών μονά-
δων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, όπως αυτό υπολογίστηκε 
μετά τη συγχώνευση μάλιστα των σχολείων. Βεβαίως η συγκριτική εξέταση του ΜΔΚ 
ανά μαθητή σε σχολικές μονάδες της ελληνικής επαρχίας προϋποθέτει ότι λαμβάνονται 
υπόψη πολλές παράμετροι, όπως για παράδειγμα οι ειδικές κλιματικές συνθήκες και η 
γεωγραφία κάθε περιοχής. Ωστόσο εντελώς με μια πρώτη ματιά, η διαφορά των περί-
που χιλίων διακοσίων ευρώ του ΜΔΚ ανά μαθητή μεταξύ των δημοτικών σχολείων 
μιας ελληνικής περιφέρειας και του μελετώμενου επίσης περιφερειακού δημοτικού 
σχολείου, λειτουργεί υπέρ του τελευταίου και συνηγορεί υπέρ της συνέχισης της λει-
τουργίας του.    
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Εν κατακλείδι  

Ο Διευθυντής διαμαρτύρεται για μη έγκαιρη χορήγηση της χρηματοδότησης για την 
κάλυψη των αναγκών του σχολείου (Δ22).Ίσως για τον λόγο αυτόν προτείνει να ανα-
λάβει όλη την οικονομική διαχείριση του σχολείου η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου (Δ21). Καθώς είναι δύσκολο να εκπονηθεί ένα ε-
θνικό, κεντρικό και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα οικονομικής επιχορήγησης σχολικών 
μονάδων, κρίνουμε ότι κάθε σχολική μονάδα μπορεί να υποβάλλει τεκμηριωμένες προ-
τάσεις για την οικονομική της χρηματοδότηση στην εκπαιδευτική πολιτική ηγεσία, και 
να αναλάβει να αναζητήσει την κάλυψη μέρους των εξόδων της μέσα από την ανεύ-
ρεση ιδιωτών- χορηγών, η απουσία των οποίων είναι εμφανής.._ 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

(Παρακαλώ συμπληρώστε με ένα Χ όπου απαιτείται)  

Α. Δημογραφικά στοιχεία  

1. Φύλο:  

Άνδρας   
Γυναίκα  

2. Ηλικία:  

40 – 45 ετών   
46 – 50 ετών   
51 ετών και άνω   

3. Πόσα χρόνια είστε Διευθυντής/ντρια στο συγκεκριμένο σχολείο;  

1-4 χρόνια   
5-9 χρόνια   
10 χρόνια και άνω   

4. Επίπεδο σπουδών:  

ΑΕΙ   
ΑΤΕΙ   
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ   

5. Ειδικότητα-Κλάδος 
(ΠΕ):……………………………………………………..  
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Β.  Χαρακτηριστικά Σχολικής Μονάδας 

6. Αριθμός μαθητών : ______________________________ 
7. Τμήματα σχολείου : _______________________________ 
8. Αριθμός Καθηγητών: ______________________________ 

- Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί: ______________________ 
- Αναπληρωτές/ Ωρομίσθιοι: ____________________ 
- Αποκλειστική Απασχόληση στο σχολείο: _________ 
- Συμπλήρωση / Διάθεση στο σχολείο : ____________ 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

9. Παρακαλώ σημειώστε τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία του σχολείου 
σας.  

Α. ΕΣΟΔΑ  
 

Υπουργείο Παιδείας  
 

Επιτροπή Παιδείας του Δήμου 
 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητικότητας (π.χ. Erasmus) 
 

Βραβεία από Διαγωνισμούς 
 

Χορηγίες / Δωρεές 
 

Άλλοι Πόροι  
 

Σύνολο Εσόδων  
 

Β. ΕΞΟΔΑ  
 

Β1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 

Μισθοί Εκπαιδευτικών  
 

Διευθυντικό Επίδομα & Επίδομα Θέσεως Εκπαιδευτικών 
 

Μισθοί Διοικητικών Υπαλλήλων (γραμματέας /φύλακας/  
καθαρίστρια/ κηπουρός) 

 

Μισθοί Διοικητικών Διευθυντών & Προϊσταμένων  
 

Μισθοί Εργατοτεχνιτών  
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Υπερωρίες Εκπαιδευτικών  
 

Υπερωρίες Διοικητικών Υπαλλήλων  
 

Υπερωρίες Εργατοτεχνιτών  
 

Εργοδοτικές Εισφορές  
 

Αποζημιώσεις  
 

Σύνολο  
 

Β2. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Επιμόρφωση / Σεμινάρια  
 

Μεταφορά κ.λ.  
 

Λοιπά  
 

Σύνολο 
 

Β3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ  
 

Αμοιβές τρίτων – Παροχή υπηρεσιών  
 

Ηλεκτρικό / Ύδρευση  
 

Τηλεπικοινωνίες  
 

Καθαρισμός (υλικά) 
 

Θέρμανση / Κλιματισμός  
 

Δαπάνες Κτιρίων  
 

Δαπάνες Τεχνολογικού Εξοπλισμού (π.χ. φωτοτυπικά,  προ-
τζέκτορες, υπολογιστές) 

 

Φόροι Δημοσίου  
 

Εκδηλώσεις / Φιλοξενία  
 

Εκπαιδευτικό Υλικό  
 

Αναλώσιμα Γραφείων (π.χ. στυλό) 
 

Βιβλία  (π.χ. ξένων γλωσσών)/ Έντυπα (π.χ. βιβλίο 
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πρακτικών) / Φωτοτυπίες  

Διάφορα 
 

Σύνολο 
 

  

Β4. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
 

Εκδόσεις  
 

Επισκέψεις / Εκδρομές  
 

Λοιπές Δραστηριότητες  
 

Σύνολο  
 

Β5. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ  
 

Σύνολο Εξόδων  
 

Σύνολο Εσόδων  
 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  
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Γ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

10. Θεωρείτε ότι το ποσό χρηματοδότησης που λάβατε το εκπαιδευτικό έτος  
2016 -17 ήταν επαρκές για να καλύψετε τις ανάγκες του σχολείου σας στις παρα-
κάτω κατηγορίες δαπανών;  

 

11. Αντιμετωπίσατε προβλήματα στην οικονομική διαχείριση του σχολείου 
σας; 

 

12. Αν ναι, αναφέρετε τα πιο σημαντικά προβλήματα:  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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13. Αν ναι, περιγράψτε με ποιο τρόπο αντιμετωπίσατε αυτά τα προβλήματα:  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

14. Υπήρξε υποστήριξη από φορείς στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημά-
των στην οικονομική διαχείριση του σχολείου;  

 

15. Σε ποιο βαθμό αναπτύξατε συνεργασία με άλλους φορείς από την τοπική 
κοινωνία; (π.χ. άτομα, συλλόγους, κλπ)  

 

16. Αν ναι, με ποιους;  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

17. Έχετε λάβει έσοδα από χορηγίες ή δωρεές (οικονομική ενίσχυση ή υλική) 
από φορείς της τοπικής κοινωνίας;  

Ναι  
Όχι  

 

 

18. Αν ναι, αναφέρετε από ποιους φορείς, όπως και το είδος και το ύψος της 
σχετικής ενίσχυσης:  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….. 
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Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟ-
ΛΕΙΟΥ 

19. Σε ποια / ποιες κατηγορίες δαπανών θα θέλατε μεγαλύτερη χρηματοδό-
τηση;  

20. Υπήρξαν ποσά που ήταν διαθέσιμα για το σχολείο και δεν χρησιμοποιήθη-
καν το εκπαιδευτικό έτος 2016 – 17  και αν ναι για ποιο λόγο δεν αξιοποιήθηκαν;  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

21. Θα θέλατε να αλλάξει κάποια διαδικασία σε σχέση με την οικονομική δια-
χείριση του σχολείου και αν ναι, αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα: 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

22. Σχόλια / προτάσεις για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του Σχο-
λείου με βάση την εμπειρία σας στην οικονομική διαχείριση;   

………………………………………………………………………………………… 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!  
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Διά Βίου Μάθηση: Τι ισχύει στην Ελλάδα σήμερα; 

Καρακικέ Αικατερίνη, Διαιτολόγος, MSc Κλινικής Διατροφής, kkarakike@yahoo.gr 
Ζέκη Μαριάνθη – Ιωάννα, Κοινωνική Λειτουργός, marianthizeki@gmail.com 

Πολύζος Αναστάσιος, Νοσηλευτής, anast.polyzos@gmail.com 
 

Περίληψη 

Η Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση, ορίζεται το σύνολο των μαθησιακών δραστηριο-
τήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και περιλαμβάνει την Τυπική Εκπαίδευση, 
τη Μη τυπική Εκπαίδευση και την Άτυπη Μάθηση. Σήμερα η Ελλάδα έχει εναρμονη-
στεί πλήρως με την Ευρωπαική Νομοθεσία που αφορά την Δια Βίου Μάθηση, διαθέτει 
φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευ-
σης. Η πρόσβαση στα παρεχόμενα προγράμματα (δια ζώσης και εξ αποστάσεως) είναι 
για όλους τους πολίτες ελεύθερη, εφόσον πληρούν τις προυποθέσεις ένταξης σε κάθε 
πρόγραμμα. Η συνεχόμενη και διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πλέον είναι  
επιτακτική προκειμένου να αναβαθμιστεί  το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
προς τους μαθητές. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, μάθηση, εκπαίδευση, εκ-
παιδευτικοί. 

Ως Δια Βίου Μάθηση ορίζονται ολες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρ-
κεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώ-
σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολο-
κληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου. 
Περιλαμβάνει την Τυπική Εκπαίδευση, τη Μη τυπική Εκπαίδευση και την Άτυπη Μά-
θηση. (Ανδρέου, Μάρτιος 2005 και  Ζαρίφης , Μάρτιος 2014) 

Τυπική εκπαίδευση:Η εκπαίδευση που παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτι-
κού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό 
επίπεδο από τις δημόσιες αρχές και αποτελεί μέρος της διαβαθμισμένης εκπαιδευτικής 
κλίμακας. Στην τυπική εκπαίδευση εντάσσεται και η γενική τυπική εκπαίδευση ενηλί-
κων. 

Τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: Το σύστημα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Μη τυπική εκπαίδευση:Η εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαί-
σιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην από-
κτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική 
επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική 
εκπαίδευση ενηλίκων. 

Άτυπη μάθηση: Οι μαθησιακές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμέ-
νου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο 
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του ελεύθερου χρόνου ή επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτή-
των του. Περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστηριότητες αυτομόρφωσης, μέσω  έντυπου 
υλικόυ ή μέσω διαδικτύου ή με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευ-
τικών υποδομών, καθώς και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το ά-
τομο από την επαγγελματική εμπειρία του. 

Η διά βίου μάθηση στοχεύει στο να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και αποβλέπει:  

 Στη δημιουργία ευκαιριών (επαγγελματικών και προσωπικών), περιλαμβάνει  όλο το 
φάσμα του σύγχρονου ανθρώπου, διέπεται  από αξίες που πλαισιώνουν το σύγχρονο άν-
θρωπο,μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή,Για τον ενεργό πολίτη αποτελεί ένα 
όραμα πανανθρώπινο που ενώνει άτομα, κοινότητες και πολιτισμούς.(Ανδρέου, Μάρτιος 
2005) 

Σε μια συγκριτική μελέτη πολιτικών και πρακτικών της Δια βίου Μάθησης που εξέτασε 
το παράδειγμα της Ελλάδας και της Ιρλανδίας όσο αναφορά την εξέλιξη της στις δυο 
αυτές χώρες και τον τρόπο εφαρμογής της ως μέλη της Ευρωπαΐκής Ένωσης φάνηκε 
ότι παρά τις αρχικές διαφορές τους οι δύο χώρες , τελικά εναρμονίστηκαν με την Ευ-
ρωπαΐκή Νομοθεσία.(Πάνής 2009) 

 Στην Ιρλανδία, οι κυβερνήσεις από τα τέλη του 1960 συνειδητοποίησαν την ανάγκη 
σύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης με την επένδυση στην εκπαίδευση  και στο αν-
θρώπινο δυναμικό. Ενώ στην Ελλάδα η εκπαίδευση ενηλίκων δεν φαίνεται να «χω-
ράει» στην πολιτική ατζέντα των ελληνικών κομμάτων για την περίοδο αυτή. Οι πρώ-
τες προσπάθειες ανάπτυξης πολιτικών εκπαίδευσης ενηλίκων εντοπίζονται πιο συστη-
ματικά και στις δύο χώρες στις αρχές του 20ου αιώνα.Στην Ιρλανδία η έμφαση δίνεται 
στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων ενώ στην Ελλάδα η έμφαση δίνεται στην κα-
ταπολέμηση του αναλφαβητισμού. 

Στην Ελλάδα μετά  από συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2000), δημιούργησε 
μόλις το 2005 ένα συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο (Νόμος 3369/2005), ενώ η Ιρλανδία:έ-
χοντας επιλύσει το θεσμικό θέμα από το 1930, δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο Εθνικό 
Πλαίσιο Πιστοποίησης το 2003 και έτσι κάλυψε τις απαραίτητες προϋποθέσεις της Ευ-
ρωπαΐκής Επιτροπής.Σήμερα:και δύο χώρες έχουν προσαρμοστεί με τις ευρωπαϊκές α-
παιτήσεις. 

Όσο αναφορά τους Φορείς Δια Βιου Μάθησης οι  δύο χώρες έχουν παρόμοια οργανω-
τική δομή αλλά και από έναν επιτελικό φορέα. Οι φορείς αυτοί έχουν υπό την εποπτεία 
τους μια σειρά από δομές που ως στόχο έχουν την παροχή Δια Βίου Μάθησης σε διά-
φορες ομάδες πληθυσμού και σε διαφορετικές ηλικίες. Η διαφορά τους εστιάζεται στο 
γεγονός όι η Ελλάδα ανήκει στα «συγκεντρωτικά κράτη» ενώ η Ιρλανδία στο μοντέλο 
των «εθελοντικών συνεργασιών». 

Πριν την συνθήκη της  Λισσαβόνα, η Ιρλανδία ήταν πιο «υπάκουη» Ευρωπαϊκή χώρα, 
σε σχέση με τις πολιτικές της Δια Βίου μάθησης, ενώ η Ελλάδα πριν το 2000, δεν είχε 
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ενσωματώσει πολιτικές Δια Βίου Μάθησης, στα πρότυπα των προηγμένων 
Eυρωπαϊκών κρατών. Οι πολιτικοί φορείς της χώρας δεν έδειχναν ενδιαφέρον για τη 
Δια Βίου μάθηση. Η κατάσταση αυτή άλλαξε άρδην μετά τη Σύνοδο της Λισσαβόνας. 

Οι ερευνητές κατάληξαν στο συμπέρασμα ότι από το 2000 και μετά η Δια Βίου μάθηση 
θα προταχθεί ως απόλυτη εκπαιδευτική προτεραιότητα, με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη 
της Ευρωπαικής Ένωσης να αρχίσουν προσπάθειες εναρμόνισης των εκπαιδευτικών 
τους συστημάτων με τα νέα δεδομένα της εποχής. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

(ΕΣΠΑ 2007-2013, Εκπαίδευση Ενηλίκων) 

Οι ταχέως εξελισόμενες αλλαγές στον επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό, κοινω-
νικό και πολιτιστικό τομέα προβάλλουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανάγκη 
για επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής 
και εργασιακής τους ζωής. 

Η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση με σκοπό την εξέλιξη ατόμων ή ομάδων, η 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και η αύξηση των δυνατοτήτων κοι-
νωνικής ένταξης και απασχόλησης, ώθησαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Στην Ελλάδα φορείς που υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων είναι: 

• Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) [ιστοχώρος: 
www.ideke.edu.gr]. Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται προγράμματα, όπως: 

1. Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) 

2. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

3. Σχολές Γονέων (Σ.Γ.) 

4. Εκπαίδευση Ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολο-
γίες, κ.α 

• Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) [www.eap.gr].Σημαντικότερη 
συμβολή του συγκεκριμένου φορέα είναι το γεγονός ότι δίνει την δυνατότητα σπουδών 
σε ομάδες πληθυσμού που δεν είχαν την ευκαιρία πρόσβασης στην Ανώτατη εκπαί-
δευση ή επιθυμούν να ενισχύσουν τα προσόντα τους σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία. 
Το Ε.Α.Π. μπορεί επίσης να οργανώνει και να υλοποιεί Προγράμματα Δια Βίου Εκπαί-
δευσης κατά τις διατάξεις του Νόμου 3369/2005. 

• Στο πλαίσιο της συστηματοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το 
Νόμο 3369/2005, δίδεται η δυνατότητα σε κάθε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, Πανε-
πιστήμιο και Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε να ιδρύσει 

1617

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης για την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων 
Δια Βίου Εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες στους διαδικτυακούς τόπους των 
φορέων: 

• Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 
[http://www.imegsevee.gr/]. 

• Ε.Σ.Ε.Ε. [http://www.esee.gr/]. 

• Αναπτυξιακή Σύμπραξη του Κ.ΑΝ.Ε.Π. και του ΙΝ.Ε. της ΓΣΕΕ, 
[http://www.kanep-gsee.gr/ana/ ]. 

• Κοινωνικό Πολύκεντρο [http://diaviou.kpolykentro.gr/sites/el] και Διαβαλκα-
νικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ [http://www.iipa.gr/]. 

• Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. [http://www.esaea.gr/ ]. 

Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση»  στοχεύει στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, την προώθηση 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού  και στην 
προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα ώστε η δια βίου 
μάθηση να είναι από όλους προσβάσιμη. 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» επικεντρώνεται 
μεταξύ άλλων στην ενίσχυση της Δια Βίου Εκπαίδευσης Eνηλίκων. Η διαχείρηση όλων 
των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος εξασφαλίζεται από την Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». 

Εκπαιδευτικοί –και ΕΣΠΑ 

(ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιμόρφωση Εκαπιδευτικών) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματο-
δότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, υλοποιώντας τη στρατηγική του Υ-
πουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, χρηματοδοτεί έργα που 
αφορούν στους εκπαιδευτικούς της χώρας. 

Στοχεύει κυρίως στην ενίσχυση και βελτίωση  της ποιότητας της εκπαίδευσης, μέσω 
της εξέλιξης των εκπαιδευτικών. 

Οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
στηρίζονται σε μια νέα αντίληψη για το σχολείο. Το εγχείρημα που ονομάζεται «Νέο 
Σχολείο»:ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, 
θέτοντας τον μαθητή στο επίκεντροτων αλλαγών. Έτσι οι εκπαιδευτικοι προτρέπωνται 
να εκπαιδευτούν σε νέες καινοτόμες διδακτικές μεθόδους αυτενεργόντας και συμμετέ-
χοντας σε εκπαιδεύσεις και ο ίδιος για να αποκτήσει τις γνώσεις που απαιτούνται για 
να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. 
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Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται και υλοποιούνται έργα που αναφέρονται στην θεσμο-
θέτηση υποχρεωτικής υποχρεωτικής περιοδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο 
γνωστικό τους αντικείμενο και στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους για βελτιστοποίηση 
των γνώσεων τους, με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών και 
τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες με στόχο την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. 

Πλέον η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται επιτακτική. Σήμερα στην 
Ελλάδα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μεθόδους επιμόρφωσης (δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως) και περιλαμβάνει διαδοχικά σεμινάρια. Πληροφορίες για προγράμματα 
επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης μπορούν να λάβουν από τους ιστοχώρουν των 
Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης 
(παράδειγμα το Καποδιστριακό Πανεπηστίμιο Αθηνών ή το Ελληνικό Ανοιχτό Πανε-
πιστήμιο) αλλά και από τον επίσημο ιστοχώρο του ΕΣΠΑ (http://www.edulll.gr)  
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Η αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
 

Ντιντή Μαρία 
Πτυχιούχος Διεθνών Σχέσεων 

maddygr@hotmail.com 
 

Περίληψη 
 
Η μετανάστευση και η διαχείρισή της αποτελεί κύριο μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως ορίστηκε μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Οι στόχοι της ενιαίας εξωτερικής 
δράσης της Ένωσης προσβλέπουν στον καθορισμό των στρατηγικών της συμφερόντων 
και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ενσωμάτωση όλων των κρατών στο παγκόσμιο 
οικονομικό σύστημα, αλλά και την προώθηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό υπάγεται το ζήτημα της αξιοποίησης του μετανα-
στευτικού πληθυσμού προς όφελος όχι μόνο των ιδίων, με την ένταξή τους στο εργα-
τικό δυναμικό της χώρας, αλλά και προς όφελος της ίδιας της χώρας με την αύξηση και 
ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού της. Στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε 
την προσοχή μας στην αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και θα επικεντρώσουμε 
το ενδιαφέρον μας στον διαπολιτισμικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Σκοπός της εκπαίδευ-
σης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον είναι η οργάνωση και η λειτουργία εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων για την παροχή υποστηρικτικών μέτρων σε πρόσφυγες και μετα-
νάστες προκειμένου να ενισχύσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τις πρακτικές 
κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη 
των ίδιων και των οικογενειών τους. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, μετανάστες, πρόσφυγες, ομαδοσυνεργα-
τική μέθοδος 
 

Η αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
 

Η ελληνική είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μια κοινωνία όπου παράλληλα με τον 
εγχώριο πληθυσμό και τα κρατούντα ήθη, έθιμα, ιδεολογήματα και λοιπά πολιτισμικά 
στοιχεία, υπάρχει μια πληθώρα ποικίλων συνόλων αποτελούμενων από πληθυσμούς 
ανοικείους σε αυτά. Επομένως, και η Ελλάδα καλείται να ανταποκριθεί στην αυτή πρό-
κληση, στην οποία υποβάλλονται όλες οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες, «στην οργά-
νωση των σχέσεων μεταξύ των ντόπιων και των αλλοδαπών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
η συνάντησή τους να μην οδηγήσει σε συγκρούσεις, αλλά στη δημιουργική αλληλεπί-
δραση των πολιτισμών τους» (Γκόβαρης, 2001). Είναι, συνεπώς, καταλυτικός ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού συστήματος και του εκπαιδευτικού εν γένει (Καραμπάτσος, 2001). 
Και αυτό, διότι θα κληθεί να αναλάβει έναν νέο ρόλο, να επαναπροσδιορίσει τις διδα-
κτικές του μεθόδους, έτσι ώστε να φέρει σε επαφή και συνομιλία τις διάφορες πολιτι-
σμικές παραδόσεις των εθνοπολιτισμικών ομάδων (Modgil, Verma, Mallick, Modgil, 
1997). 
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Σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες ο εκπαιδευτικός, o οποίος καλείται να διδάξει στις διά-
φορες βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, έχει στη διάθεσή του έναν αριθμό από πολύ 
συγκεκριμένα μοντέλα εκπαίδευσης, από τα οποία μπορεί να επιλέξει ένα ορισμένο ή 
να προβεί σε συνδυασμούς, κυρίως αναλόγως των προσωπικών του κρίσεων. Οι επι-
λογές του μπορούν να κινηθούν ανάμεσα στο αντιρατσιστικό εκπαιδευτικό μοντέλο, 
το αφομοιωτικό, το μοντέλο ενσωμάτωσης, το διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο 
και το πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο. Σε εκπαιδευτικά προγράμματα όπου δε 
θεωρείται κυρίαρχη η πολιτισμική παράδοση του εγχώριου πληθυσμού και που, ακόμη 
περισσότερο δεν υπάρχει ούτε κατ’ επίφαση πολιτισμική ομοιογένεια των εκπαιδευο-
μένων, οι επιλογές αυτές περιορίζονται αρκετά.  
 
Καταρχήν το αντιρατσιστικό μοντέλο θα μπορούσε να βρει εφαρμογή μόνο σε εκπαι-
δευτικά προγράμματα, τα οποία προετοιμάζουν πληθυσμούς φαινομενικά ομοιογενείς 
όσον αφορά το πολιτισμικό τους υπόβαθρο και μάλιστα φορείς της κυρίαρχης κουλ-
τούρας, για την υποδοχή ετερογενών πληθυσμών. Από την άλλη τα μοντέλα της αφο-
μοίωσης και της ενσωμάτωσης ξεκινούν από την παραδοχή μιας κυρίαρχης κουλτού-
ρας, η οποία επιβάλλεται να οικειοποιηθεί από τους εκπαιδευόμενους – φυσικά σε βά-
ρος της δικής τους, εκείνης που φέρουν από την χώρα προέλευσής τους. Και αυτό διότι 
από τη μία η «αφομοίωση» ορίζεται ως το τελικό στάδιο της διαδικασίας επιπολιτισμού 
(acculturation), το οποίο ακολουθεί τα στάδια της επαφής, της σύγκρουσης και της 
προσαρμογής, ενώ ο όρος «ενσωμάτωση» υποδηλώνει την άσκηση πιέσεων επί της 
μεταναστευτικής ομάδας προκειμένου αυτή να ενσωματωθεί στο κοινωνικό σύνολο 
(Γεωργογιάννης, 1999). Και στις δύο περιπτώσεις αφετηρία συνιστά η παραδοχή ότι 
το έθνος αποτελεί ένα ενιαίο από πολιτισμική και πολιτική άποψη σύνολο και ότι η 
πολιτισμική ετερότητα δε θα πρέπει να υπονομεύουν το βασικό δομικό υπόβαθρο της 
κοινωνίας (Μάρκου, 1998). Η πολιτισμική ετερότητα είναι ανεκτή μόνο με την προϋ-
πόθεση ότι δεν εμποδίζει την ενσωμάτωση - αντιθέτως, οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί 
πρέπει να απορροφηθούν από το σύνολο, ώστε να συμβάλλουν και αυτή στη διατήρηση 
της κοινωνίας (Νικολάου 2000). Τα μοντέλα αυτά θεωρούνται παρωχημένα, αφενός 
λόγω του ότι στηρίζονται στην ουτοπική και παρωχημένη εθνοκεντρική οπτική και α-
φετέρου διότι αναγκάζουν το μετανάστη σε αποκοπή από τις ρίζες του παρελθόντος 
(Γεωργογιάννης, 1997) στο βωμό της προσδοκίας για ισότητα ευκαιριών, η οποία είναι 
όμως ουσιαστικά ανεδαφική, αφού η κατάκτηση του κυριάρχου πολιτισμού δε συντε-
λείται επί ίσοις όροις.  
 
Μια κάπως προσφορότερη επιλογή του εκπαιδευτικού είναι το πολυπολιτισμικό μο-
ντέλο, με το οποίο σημειώνεται μια μετατόπιση από την εθνοκεντρική οπτική στον πο-
λιτισμικό πλουραλισμό. Υπό αυτό το πρίσμα ο πολιτισμός δεν εκλαμβάνεται ως ένα 
στεγανό και συγκεκριμένο κατασκεύασμα, αλλά ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ισό-
τιμων πολιτισμικών μορφωμάτων, από τα οποία έκαστο διατηρεί τη μοναδικότητά του, 
αλλά συμβάλλει και στην πολιτισμική ολότητα (Μάρκου, 1997). Έτσι η κοινωνική συ-
νοχή διασφαλίζεται με την παραδοχή και το σεβασμό των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 
των μεταναστευτικών ομάδων (Νικολάου, 2000). Με αυτό το σκεπτικό διαμορφώνο-
νται και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία προσβλέπουν στη 
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διασφάλιση ισότητας ευκαιριών για κάθε εκπαιδευόμενο, ανεξαρτήτως φυλετικών ή 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών, αξιοποιώντας ακριβώς τις όποιες ιδιαιτερότητές τους. 
Δεν θα πρέπει βέβαια και εδώ να παραγνωρίζεται η κριτική, η οποία ασκείται για το 
μοντέλο αυτό και η οποία αφορά την παραγνώριση των αιτίων για τις οποίες προκύ-
πτουν διακρίσεις και φαινόμενα αποκλεισμού ή βίας σε βάρος των μεταναστευτικών 
πληθυσμών και την έλλειψη σύνδεσης με το κρατικό θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου για 
την αναθεώρησή του.  
 
Μια πιο εξελιγμένη και αποτελεσματική εκδοχή του πολυπολιτισμικού μοντέλου είναι 
εκείνη του διαπολιτισμικού μοντέλου. Μολονότι δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτη ή σαφής 
η εννοιολογική διάκριση μεταξύ των βασικών συνθετικών όρων, το «πολυπολιτισμικό» 
αναφέρεται κάθε φορά σε μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα, ενώ το «δια-
πολιτισμικό» αναγνωρίζει μια διαλεκτική σχέση, μια δυναμική διαδικασία αλληλεπί-
δρασης μεταξύ διάφορων φυλετικών - πολιτισμικών ομάδων (Μάρκου, 1998). Το δια-
πολιτισμικό μοντέλο υπερέχει του πολυπολιτισμικού αφενός διότι σε αντίθεση με το 
προηγούμενο μοντέλο, απευθύνεται περισσότερο σε θεσμούς και κοινωνικές ομάδες 
(Δαμανάκης, 1989) και αφετέρου, διότι αφορά την κοινωνία στο σύνολό της, αναπτύσ-
σει δηλαδή μια «συναντίληψη για την αυτοπραγμάτωση ατόμων και λαών» (Παππάς, 
1998). Στηριζόμενο σε αξίες πανανθρώπινες, «οικουμενικές», κατάλληλες για τις σύγ-
χρονες κοινωνίες, προσβλέπει στη δημιουργία κοινωνιών ανοιχτών, οι οποίες χαρακτη-
ρίζονται από αίσθηση ισοτιμίας, αμοιβαιότητας και ισότητας στα κοινωνικά μέλη και 
διάθεση αλληλοκατανόησης και αλληλεπίδρασης. Στην πράξη το διαπολιτισμικό διδα-
κτικό μοντέλο στηρίζεται σε τρία αξιώματα, το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, 
το αξίωμα της ισοτιμίας του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμι-
κής προέλευσης και το αξίωμα της παροχής ίσων ευκαιριών (Δαμανάκης 1997). Πα-
ράλληλα, αναγνωρίζονται τέσσερις βασικές του αρχές: η Εκπαίδευση για ενσυναί-
σθηση (empathy) της διαφορετικότητάς τους για αλληλεγγύη και καλλιέργεια συλλο-
γικής συνείδησης, για διαπολιτισμικό σεβασμό, και για απαλλαγή από εθνικά στερεό-
τυπα και προκαταλήψεις (Essinger 1998). 
 
Διεθνείς και παγκόσμιοι φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η UNESCO αναγνω-
ρίζουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μέσο ικανό για την επίτευξη της ισότητας 
ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Για το λόγο αυτό ήδη από το 1996 η 
ελληνική πολιτεία θεσμοθετεί την Ειδική Γραμματεία Παιδείας Ομογενών και Διαπο-
λιτισμικής Εκπαίδευσης και ιδρύει το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτι-
σμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), το οποίο προωθεί την ελληνική παιδεία στους ομο-
γενείς με έμφαση στη νέα γενιά και συντονίζει την ομαλή ένταξη των μεταναστών και 
παλιννοστούντων στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. 
 

Ο διαπολιτισμικός ρόλος του εκπαιδευτικού 
 

Ο πολιτισμικός πλουραλισμός και η πολυγλωσσία που χαρακτηρίζουν σήμερα όλο και 
περισσότερο τα εθνικά κράτη, μεταξύ των οποίων και τη χώρα μας επηρεάζουν άμεσα 
και το σχολικό θεσμό. Στις σχολικές μονάδες συναντάται, συνήθως, ένας μεγάλος 
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αριθμός μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα 
δεδομένα και συγχρόνως νέες ανάγκες, αλλά και προκλήσεις για τους μετέχοντες στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης είναι ανέφικτο να 
εφαρμοστούν στις σχολικές μονάδες χωρίς τη συνδροµή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
αναμφίβολα διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εκ-
παιδευτικοί είναι σηµαντικό, τόσο κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών, όσο 
και κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας, µέσω των επιµορφώσεων, να 
έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση, να µπορούν να 
αποδέχονται την πολυπολιτισµικότητα, να είναι ανοιχτοί στη διαφορετικότητα, να εί-
ναι απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και ρατσιστικές αντιλήψεις και επίσης να έχουν 
την κατάλληλη εκπαιδευτική τεχνογνωσία. Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα θέ-
µατα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης θεωρείται σήµερα αναπόσπαστο τµήµα της 
προετοιµασίας τους για την ανάληψη του επαγγελµατικού τους ρόλου (Αγγελίδης, 
2001). Είναι γεγονός ότι το σχολείο εκτός από τη µετάδοση γνώσεων στους µαθητές, 
οφείλει να τους δημιουργεί συναισθηµατική ασφάλεια και να τους εφοδιάζει µε κοι-
νωνικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την οµαλή και δημιουργική ένταξη 
στο κοινωνικό σύνολο. Από τις παραπάνω λειτουργίες του σχολείου πηγάζει και ο ρό-
λος του εκπαιδευτικού, καθώς αυτός είναι ο κατ’ εξοχήν εκφραστής και συντελεστής 
υλοποίησης των στόχων της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα ο εκπαιδευτικός, ο οποίος υιοθετεί 
τη διαπολιτισμική διάσταση στη διδασκαλία είναι απαραίτητο να κατέχει το ρόλο του 
παιδαγωγού, ο οποίος έρχεται σε επαφή και επικοινωνία µε τους µαθητές, προκειμένου 
να τους βοηθήσει στην επίλυση των προβληµάτων τους, στην  απόκτηση κριτικής σκέ-
ψης απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους και στην απόκτηση θετικής στάσης 
απέναντι στη διαφορετικότητα. Ο εκπαιδευτικός που διδάσκει σε µια τάξη µε πολυπο-
λιτισµική σύνθεση δεν πρέπει να κατέχει τη θέση του «αρχηγού» στη µαθησιακή δια-
δικασία, αλλά οφείλει να µετατραπεί σε οργανωτή της διδασκαλίας, καθοδηγητή και 
σύµβουλο της µάθησης  όλων των µαθητών του. Έτσι για να χαρακτηριστεί ένας εκ-
παιδευτικός ως διαπολιτισµικά έτοιµος, θα πρέπει καταρχήν να διαθέτει κριτική αυτο-
γνωσία σχετικά µε τη δική του εθνοπολιτισµική ταυτότητα και την αξία της ταυτότητας 
των άλλων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τη δυναµική των προκατα-
λήψεων και του ρατσισµού, ώστε να καθίσταται δυνατό να παρέµβει στο επίπεδο της 
σχολικής τάξης (Παλαιολόγου, Ν., Ευαγγέλου, 2003).  
 
Επί πλέον είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί είναι συνήθως πολι-
τιστικά όντα, τα οποία ανήκουν στον αυτόχθονα πληθυσµό και εποµένως η διδασκαλία 
τους σε άτοµα τα οποία δεν έχουν την ίδια κουλτούρα µε αυτούς, ενέχει εκ των πραγ-
µάτων δυσκολίες. Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν, υπάρχει η πιθανότητα ο εκπαιδευ-
τικός να συμπεριφέρεται µε άρνηση απέναντι στο διαφορετικό, να υποβαθµίζει την 
προσωπικότητα των ξένων µαθητών και να τους περιθωριοποιεί λόγω του ότι ο ίδιος 
διακατέχεται από στερεότυπα και προκαταλήψεις. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο 
εξ αρχής η δόµηση της προσωπικής θεωρίας του ίδιου του εκπαιδευτικού για τη δια-
φορετικότητα και εν συνεχεία η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης, ώστε να αποδεχτεί µα-
θητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η κατανόηση των πολιτισµικών, 
φυλετικών, θρησκευτικών και εθνικών διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των µαθητών, 
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η γνώση των δικών τους πολιτισµικών αξιών, των κωδικών επικοινωνίας και του πολι-
τισµικού κεφαλαίου, τους οδηγεί στο να μην αντιμετωπίζουν τη σχολική τάξη ως ο-
µοιογενή, στατική και µονολιθική. Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός με διαπολιτισµική 
επιμόρφωση, κατέχει εξειδικευµένες γνώσεις και ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση, ώστε 
µπορεί να διαγιγνώσκει, να επιλέγει και να εφαρµόζει την πιο κατάλληλη µεθοδολο-
γική διαδικασία για την τάξη του. Από τα παραπάνω καθίσταται πρόδηλη η ανάγκη για 
ένα σχολείο, το οποίο θα στελεχώνεται από δηµιουργικούς εκπαιδευτικούς µε διαπο-
λιτισμική κατάρτιση και γνώση. Για αυτό η εισαγωγή της διαπολιτισµικής διάστασης 
τόσο στην αρχική εκπαίδευση, όσο και στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, κρίνεται 
απολύτως απαραίτητη. 

 
Προτάσεις για την εφαρμογή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 

 
Οι σχολικές μονάδες οι οποίες προτίθενται να προετοιμάσουν τους μαθητές για το κοι-
νωνικό γίγνεσθαι του 21ου αιώνα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους το γεγονός ότι η 
πολιτισμική ετερότητα συνιστά μια υπαρκτή κατάσταση και για το λόγο αυτό οφείλουν 
να έχουν ως εκπαιδευτικό στόχο την καλλιέργεια πολυγλωσσικών και πολυπολιτισμι-
κών δεξιοτήτων, την ικανότητα δηλαδή της γλωσσικής επικοινωνίας και πολιτισμικής 
διάδρασης ανάμεσα σε ομιλητές, οι οποίοι χειρίζονται διαφορετικές γλώσσες και φέ-
ρουν διαφορετικές κουλτούρες. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, οι τελευταίοι υπο-
χρεούνται να εκπαιδεύσουν τους μαθητές, ώστε να αποκτήσουν μια πολυπολιτισμική 
αντίληψη για την κοινωνία, ώστε να μπορούν να αποτελούν πολίτες όλου του κόσμου 
και όχι μόνο του δικού τους κράτους. Βεβαίως, η δυνατότητα να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος είναι προφανώς μεγαλύτερη, όταν οι μαθητές βρίσκονται μέσα σε μια τάξη ό-
που η πολιτισμική ετερότητα θεωρείται πηγή πλούτου. Εύλογα, λοιπόν, συνάγεται ότι 
για τους μαθητές, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε ένα μονοπολιτισμικό περιβάλλον ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν κοινωνικά απροσάρμοστοι και μονοδιάστατοι πολίτες 
(Cummins, 1999). 
 
Ωστόσο, η παρακολούθηση μαθημάτων τόσο των παιδιών της κυρίαρχης ομάδας, όσο 
και των μειονοτήτων στα ίδια σχολεία δεν δύναται να οδηγήσει στην πραγματοποίηση 
των στόχων και των αρχών, οι οποίες διατυπώνονται στη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
εάν δεν πραγματοποιηθούν αλλαγές στα προγράμματα διδασκαλίας και στα σχολικά 
εγχειρίδια (Κελεσίδου, 2008). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί 
στα προγράμματα διδασκαλίας και η οπτική γωνία των «άλλων» και να πραγματοποι-
ηθεί γενικά μια «διαπολιτισμική διεύρυνση», αποβάλλοντας τον εθνοκεντρισμό και το 
στίγμα των «ξένων» κουλτούρων ως μειονοτικών υποκουλτούρων (Hernandez, 2001). 
 
H αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων προς μια διαπολιτισμική κατεύθυνση 
σημαίνει τον εμπλουτισμό τους με στοιχεία από τους πολιτισμούς των χωρών προέλευ-
σης των μεταναστών, τη θεματοποίηση της σχέσης τους με την ιστορία, τον πολιτισμό 
και το πολιτικό σύστημα της κυρίαρχης ομάδας (Δαμανάκης, 1989), την απαλλαγή 
τους από προκαταλήψεις, στερεότυπα και την ανάδειξη μέσω αυτών τόσο των διαφο-
ρών όσο και των ομοιοτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στους λαούς (Ξωχελλής, 2007). 
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Αναφορικά, λοιπόν, με τα σχολικά εγχειρίδια κρίνεται αναγκαία η εξάλειψη των αρνη-
τικών χαρακτηριστικών και εικόνων για τις αλλοεθνείς πολιτισμικές ομάδες και δεύτε-
ρον καθίσταται απαραίτητη η παρουσίαση του πολιτιστικού παρελθόντος κάθε λαού 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνεται σεβαστή η πολιτική του ταυτότητα και να αποκαλύ-
πτονται τα στοιχεία εκείνα που ενώνουν τους λαούς. Όσον αφορά τη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών, αυτή οφείλει να περιλαμβάνει διαδικασίες και προσεγγίσεις που λαμ-
βάνουν υπόψη τους τόσο τις κοινωνικές όσο και τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες των πο-
λιτισμών προέλευσης. 
 
Διδακτικές στρατηγικές και παρεμβάσεις για την ενίσχυση και την εδραίωση της 

μάθησης σε διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον 
 
Το σχολείο για να ανταποκριθεί πληρέστερα στις σύγχρονες απαιτήσεις θα πρέπει να 
καλλιεργήσει και να καθοδηγήσει τους μαθητές στο να εμπεδώσουν το αίσθημα του 
σεβασμού και της αποδοχής των άλλων λαών και πολιτισμών με την ανάπτυξη κατάλ-
ληλων γνωστικών εργαλείων έτσι, ώστε αυτοί να αντιτάσσονται σε κάθε επίπεδο (πνευ-
ματικό, πολιτιστικό, ηθικό, θρησκευτικό και ψυχολογικό) σε εκείνα τα στερεότυπα που 
ενθαρρύνουν τις συγκρούσεις και απομακρύνουν τις συνθήκες που είναι προαπαιτού-
μενες για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Είναι, επομένως, απαραίτητο να προ-
βλεφθεί μια εκπαιδευτική στρατηγική, που θα βοηθά στη συνειδητοποίηση αυτών των 
αντιθέσεων και θα ενισχύει το διάλογο και την επικοινωνία. Δηλαδή το σχολείο οφείλει 
να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ανομοιότητα και να καταπιαστεί με τις διαφορές, αξιο-
ποιώντας παράλληλα τις θετικές και πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες προω-
θούν τη διαπολιτισμική αντίληψη. Επί πλέον η εκπαιδευτική στρατηγική είναι απαραί-
τητο να προσδιορίσει κοινά αποδεκτές ιδέες και αξίες. 
Στις στρατηγικές και τις δεξιότητες, τις οποίες οφείλει να είναι ικανός για να χρησιμο-
ποιήσει ο αποτελεσματικός και με διαπολιτισμική ετοιμότητα δάσκαλος, περιλαμβά-
νονται: 
- ο σχεδιασμός ουσιαστικών δοκιμασιών μάθησης που στηρίζονται στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα, 
- η εμπλοκή των μαθητών σε μαθησιακές εργασίες που στηρίζονται στην αλληλεπί-
δραση και στη συνεργασία, 
- η ικανότητα να προκαλεί τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες σκέψης 
ανωτέρου επιπέδου, 
- η παροχή στήριξης προκειμένου οι μαθητές να διασφαλίσουν την επιτυχία 
τους, 
- η οικοδόμηση επάνω σε προηγούμενη γνώση των μαθητών, 
- η μετάδοση στους μαθητές της προσδοκίας ότι μπορούν να επιτύχουν, αν χρειαστεί 
και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, 
- η διατήρηση της εθνικό-πολιτισμικής ταυτότητας των μαθητών, και 
- η εμπλοκή των γονέων στη μόρφωση των παιδιών τους. 
Για να ισχύουν όλες αυτές οι συνθήκες μάθησης στο χώρο της διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης η έμφαση δεν πρέπει να δίνεται, όπως συνηθίζεται, μόνο στα εξωτερικά κίνη-
τρα, δηλαδή τις εξωτερικές αμοιβές ή ποινές, αλλά και στα εσωτερικά κίνητρα και τις 
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εσωτερικές αμοιβές, που συνίστανται: α) στο αίσθημα ικανοποίησης που αποκτά ο μα-
θητής, όταν κατανοεί και αντιλαμβάνεται γρήγορα, β) στο ότι προκαλείται και θέτει σε 
λειτουργία όλο το πνευματικό δυναμικό του, γ) στο ενδιαφέρον που του δημιουργείται 
και συνεπάγεται την προσωπική του ενασχόληση, δ) στο αίσθημα ικανοποίησης που 
προκύπτει από την ταύτισή του με άλλους, και ε) τη συνειδητοποίηση ότι κατέχει γνώ-
σεις και ότι είναι ικανός και αποτελεσματικός στην ανάπτυξη συναισθημάτων αμοιβαι-
ότητας, που απορρέουν από τη συνεργασία του με άλλα άτομα για την επιδίωξη κοινών 
στόχων. 
O μαθητής χρειάζεται «να μάθει πώς να μαθαίνει» και όχι να αποστηθίζει εγκυκλοπαι-
δικές γνώσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να πειστεί για την αναγκαιότητα συνεργασίας με 
όλους τους συμμαθητές του επιτυγχάνοντας με αυτή τη διαδικασία τη μαθητοκεντρική 
μάθηση. Έτσι ο εκπαιδευτικός, που εφαρμόζει τις μαθητοκεντρικές μορφές διδασκα-
λίας, οφείλει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο συγκείμενο της μάθησης και να αξιοποιεί 
τις παιδαγωγικό - διδακτικές αρχές της: για πράξη και γνώση, για συνύπαρξη με τους 
άλλους, για το σεβασμό της ετερότητας, για την βαθύτερη κατανόηση των προβλημά-
των, για τις συναισθηματικές επιδράσεις και για τις επιδράσεις των εσωτερικών κινή-
τρων. Ιδιαίτερα προτείνεται η μάθηση για αρμονική συνύπαρξη με τους άλλους, για 
συνεργατική συμμετοχή, για αλληλεξάρτηση, για αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση, για 
το σεβασμό των άλλων και παράλληλα κρίνεται απαραίτητο να εμφυσώνται οι αξίες 
του πλουραλισμού και της διαφορετικότητας στους μαθητές όλων των βαθμίδων, εφό-
σον καλούνται να ζήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη και πολυπολιτισμική κοινωνία, η 
σύνθεση της οποίας συνεχώς μεταβάλλεται. Επίσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση επι-
βάλλεται να κυριαρχούν οι βασικές αρχές: της καταπολέμησης του αποκλεισμού, της 
ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, της διαπρο-
σωπικής νοημοσύνης και της αποφυγής δημιουργίας προκαταλήψεων και διακρίσεων. 
Ορισμένες διδακτικές στρατηγικές και παρεμβάσεις για την ενίσχυση και την εδραίωση 
της μάθησης σε διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον θα μπορούσε να είναι:  
• Εργασία σε ομάδες. Πρόκειται για ένα γενικό όρο, που περιλαμβάνει τεχνικές πολλών 
ειδών. Δύο ή περισσότερα μέλη (ο ιδανικός αριθμός μελών είναι πέντε) αναλαμβάνουν 
μια άσκηση που προϋποθέτει συνεργασία και αυθόρμητη συζήτηση. Η τεχνική αυτή 
θεωρείται ζωτικής σημασίας, γιατί, μεταξύ άλλων, δημιουργεί ζεστή ατμόσφαιρα, προ-
ωθεί την υπευθυνότητα και την αυτονομία και οδηγεί στην αυτοκατευθυνόμενη μά-
θηση. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να σχεδιάσει την εργασία κατάλληλα και να την παρα-
κολουθεί. Η εργασία σε δυάδες είναι κατάλληλη για απλές και σύντομες ασκήσεις. Η 
ομαδική εργασία μπορεί να περιλαμβάνει παιχνίδια, προσομοιώσεις, παιχνίδι ρόλων 
κ.λπ, διότι σύμφωνα με τον Kohn «Η συνεργασία είναι μια ουσιώδης ανθρωπιστική 
εμπειρία, η οποία προδιαθέτει τους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν μια θετική άποψη 
για τους άλλους. Τους επιτρέπει να υπερβούν τις εγωκεντρικές συμπεριφορές τους και 
τους ενθαρρύνει να έχουν εμπιστοσύνη, ευαισθησία, ανοικτό διάλογο και κοινωνική 
δραστηριότητα».  
Στο χώρο του σχολείου η συνεργατική μάθηση προσφέρει δυνατότητες αποδυνάμωσης 
των στερεοτυπικών κατηγοριοποιήσεων, η οποία στηρίζεται στη διδακτική αρχή της 
αντιμετώπισης του «άλλου» ως ισότιμου εταίρου. Ο πλουραλισμός του σχολείου δεν 
πρέπει να οδηγήσει στη διάβρωση των συλλογικών ταυτοτήτων, αλλά στη συγκρότηση 
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μιας σύνθετης ταυτότητας, η οποία θα συνδέει σε ένα ενιαίο σχήμα τις ιδιαίτερες ταυ-
τότητες των υποκειμένων. Επίσης η συνεργατική μάθηση συμβάλλει στην αποδυνά-
μωση των διαδικασιών ταξινόμησης του κοινωνικού χώρου σε εθνοτικές και πολιτι-
σμικές ομάδες, γιατί οι μαθητές είναι αναγκασμένοι να αλληλεπιδρούν ως συγκεκρι-
μένα πρόσωπα και στοχεύει στην κριτική προσέγγιση της σχέσης μεταξύ της επίσημης 
σχολικής γνώσης και των ατομικών/συλλογικών εμπειριών των μαθητών (Μετασχη-
ματιστική Παιδαγωγική). Η διερεύνηση της σχέσης αυτής βοηθά τους μαθητές να ανι-
χνεύουν δυνατότητες κοινωνικού μετασχηματισμού προς την κατεύθυνση διευρυμένων 
μορφών δημοκρατικής συμμετοχής και κοινωνικής δράσης. 
• Παιχνίδι ρόλων. Η διδασκαλία της κοινωνικής-πολιτικής συμπεριφοράς και η από-
κτηση γνώσης για το πώς να ζεις μαζί με τους άλλους δεν μπορούν να επικεντρωθούν 
μόνο σε θεωρητικές διακηρύξεις. Είναι απαραίτητο οι μαθητές να εργαστούν σε μελέ-
τες περιπτώσεων και να επιλύσουν κρίσεις με το διάλογο, που είναι εποικοδομητικός 
τρόπος διαχείρισης των κρίσεων και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Κατά την τε-
χνική αυτή αναδημιουργείται μια κατάσταση της πραγματικής ζωής, που θέτει συνή-
θως αντιμέτωπες δύο ομάδες. Πραγματοποιείται αναπαράσταση μιας σύγκρουσης και 
οι μαθητές παρουσιάζουν και αναλύουν λεπτομερώς τα στοιχεία που δημιούργησαν 
την ένταση ενώπιον της ευρύτερης μαθητικής ομάδας. Έπειτα οι μαθητές ανταλλάσ-
σουν τους ρόλους τους υιοθετώντας την αντίθετη άποψη. Στο τέλος καταλήγουν σε 
συμβιβασμό και εκθέτουν τις απαραίτητες συνθήκες, που απαιτούνται για την επίτευξη 
της αμοιβαίας κατανόησης και του συμβιβασμού. Η ανάληψη υπόδησης σχετικών ρό-
λων μπορεί να είναι: α) δημιουργική, όταν οι ρόλοι δεν προσδιορίζονται επακριβώς και 
αυτό είναι δυνατό να υλοποιηθεί μέσα από ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα, και β) 
αξιοποιήσιμη για την ανάπτυξη διαπροσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων1,οι οποίες 
μπορούν να δημιουργήσουν πραγματικά συναισθηματικά βιώματα αυτοσεβασμού, σε-
βασμού των «άλλων» και αποδοχής της διαφορετικότητας του «άλλου». Το ενδιαφέρον 
στα παιχνίδια ρόλων είναι ότι αποδομούν τις αναπαραστάσεις, διότι καταστρέφουν την 
εσωτερική συνοχή αυτών των υποκειμενικών δομήσεων της πραγματικότητας και υιο-
θετούν διαφορετική οπτική γωνία θέασης, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι και ο “άλ-
λος” είναι εγκλωβισμένος στις δικές του, υποκειμενικές αναπαραστάσεις. 
Σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός, κριτικός, υ-
ποβοηθητικός, εμψυχωτικός, μεσολαβητικός στην αλληλοκατανόηση και στην αλλη-
λεπίδραση2 συντελώντας έτσι στη μεταξύ των μαθητών αλληλοκατανόηση δεδομένου 
ότι o εκπαιδευτικός εξαίρει την πολιτιστική κληρονομιά που κομίζει ο κάθε μαθητής 
του. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός καθοδηγεί και βοηθά στην επέκταση της μαθησια-
κής ζώνης του μαθητή, προσπαθώντας να κατανοήσει τί γνωρίζει ο τελευταίος, πριν 
κατευθύνει τις νέες μαθησιακές προσπάθειές του στο να ανακαλύψει αυτά που τον εν-
διαφέρουν, να δημιουργήσει τους δικούς του τρόπους μάθησης και να συνδέσει το 
ποιος είναι με το τί κάνει στο σχολείο. 
• Σχέδια Εργασίας (Project): Η μέθοδος σχεδίων εργασίας είναι καθαρά μαθητοκε-
ντρική και αποτελεί μια μορφή διδακτικής διαδικασίας με αφετηρία τους προβληματι-
σμούς και τα ενδιαφέροντα μεμονωμένων ατόμων ή του συνόλου της διδακτικής ομά-
δας. Έχοντας σαν στόχο την ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί στη λύση ενός 
προβλήματος με βιωματικές δραστηριότητες οδηγεί τις περισσότερες φορές στη μορφή 
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κάποιας κατασκευής/ομαδικού έργου. Για τη διδασκαλία με μια διαπολιτισμική προ-
σέγγιση, το σχέδιο εργασίας προσφέρει στα παιδιά τις ευκαιρίες για να χρησιμοποιή-
σουν τις ικανότητές τους, μιας και επικαλείται τις ικανότητες των ίδιων των παιδιών 
και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων των μαθητών. Ο δάσκαλος 
ενθαρρύνει τα παιδιά να αποφασίσουν πάνω σε τί θα συνεργαστούν και τα δέχεται ως 
ειδικούς σε ό, τι αφορά τις ανάγκες τους.  
Τέτοια Project θα μπορούσε να ήταν: 
- Αποτύπωση σε ένα ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χάρτη των χωρών προέλευσης των μα-
θητών με τις σπουδαιότερες πόλεις, ποτάμια, βουνά και τις περιοχές προέλευσής τους 
(συνεργασία του εκπαιδευτικού της Γεωγραφίας και Πληροφορικής).  
- Αναζήτηση, καταγραφή και ταξινόμηση τραγουδιών από τις χώρες προέλευσης των 
μαθητών, που έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και το αντίθετο (συνεργασία 
Φιλολόγου, εκπαιδευτικού της Μουσικής και Πληροφορικής). 
- Διεξαγωγή έρευνας για κοινά και διαφορετικά έθιμα της Ελλάδας και της χώρας προ-
έλευσης των μαθητών, τα οποία αφορούν σε διάφορες πτυχές της ζωής (π.χ. εορτές, 
φαγητό, καθημερινές συνήθειες, γάμοι, τελετές κλπ) (συνεργασία Φιλολόγου, Θεολό-
γου, εκπαιδευτικού του μαθήματος της Οικιακής οικονομίας και Πληροφορικής). 
- Συλλογή ανεκδότων από τις χώρες προέλευσης των μαθητών και σύγκρισή τους με 
τα ελληνικά (συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών). 
- Συλλογή μικρών αγγελιών από εφημερίδες ελληνικές και από τις χώρες προέλευσης 
των μαθητών, καταγραφή των προσόντων, που απαιτούνται για συγκεκριμένες θέσεις, 
σύγκριση μεταξύ τους και επισήμανση κοινών στοιχείων (συνεργασία Φιλολόγου, εκ-
παιδευτικού που διδάσκει ΣΕΠ και άλλων ειδικοτήτων). 
• Συζητήσεις Ομάδας: Οι συζητήσεις ομάδας υποκινούν τη σκέψη. Η αντίληψη ότι η 
σκέψη προέρχεται από τα άτομα - και μόνο μετά από αυτό είναι έτοιμη να μοιραστεί 
κοινωνικά – έχει καλλιεργήσει την πεποίθηση ότι μερικές από τις καλύτερες σκέψεις 
προκύπτουν από τις συλλογικές προσπάθειες μιας ομάδας. Στις συζητήσεις, στις οποίες 
οι μαθητές εξετάζουν περισσότερες από μια οπτικές γωνίες, υπάρχουν πολλές ευκαι-
ρίες για να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν την κατανόησή τους με το να τους βοη-
θήσουμε να εξετάσουν τη δική τους ερμηνεία λαμβάνοντας υπόψη τις ερμηνείες των 
άλλων. 
 

 
Τελικές παρατηρήσεις 

 
Σε παγκόσμιο επίπεδο οι πολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις που συμβαίνουν 
προκαλούν τη διόγκωση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Η Ελλάδα, λόγω της γεω-
γραφικής θέσης, από χώρα αποστολής μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής μεταναστών 
και έχει αποδεχτεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό οικονομικών μεταναστών. 
Μέσω της εκπαίδευσης με διαπολιτισμικό χαρακτήρα αντιμετωπίζονται οι παράγοντες 
εκείνοι που απειλούν την κοινωνική συνοχή, ενισχύεται η διαπολιτισμική κατανόηση 
και επικοινωνία, καλλιεργείται η αρμονία ανάμεσα στις διάφορες πολιτισμικές ομάδες 
και αντιμετωπίζονται οι ανισότητες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων με γλωσσικές 
και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 
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Η εκπαίδευση μιας ομάδας ενήλικων-εκπαιδευόμενων σε δωδεκάωρο σεμινάριο 
και η αξιοποίηση της τέχνης ως βοήθημα να ξεπεραστεί το πρόβλημα της αντί-

στασης των μελών της συγκεκριμένης ομάδας 

Ξανθόπουλος,Νικόλαος, Φιλόλογος, nickolas298@gmail.com 

Περίληψη  

Η παρούσα εργασία διαιρείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στη 
στρατηγική που υιοθετείται για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και 
ανταλλαγής σε μια ομάδα 30 ενήλικων-εκπαιδευόμενων του Κέντρου Δια Βίου Μάθη-
σης του δήμου Κασσάνδρας με γωστικό αντίκειμενο: Αγωγή Υγείας-Πρώτες Βοήθειες. 
Επίσης, παραθέτουμε τρεις παράγοντες από τους οποίους μπορεί να κινδυνεύσει η συ-
νοχή της ομάδας, όπως και τρεις παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν αντιστάσεις 
και μηχανισμούς άμυνας στη συγκεκριμένη ομάδα. Στο δεύτερο μέρος, με αφορμή την 
αξιοποίηση διδακτικά ενός έργου τέχνης και μέσω μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης η 
οποία πρόκειται να σχεδιαστεί και να τελεστεί, επιχειρείται να ξεπεραστούν ή να μειω-
θούν οι πιθανές  αντιστάσεις της ομάδας. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Στρατηγική κλίματος εμπι-
στοσύνης, Παράγοντες κλυδωνισμού της συνοχής της ομάδας, Παράγοντες μηχανι-
σμού άμυνας-αντίστασης σε μια ομάδα, Τέχνη-Εκπαιδευτική παρέμβαση. 

Η στρατηγική για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και ανταλ-
λαγής στην ομάδα εκπαιδευόμενων 

Ο εκπαιδευτής για να διασφαλίσει το κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασία και ανταλλαγής 
θα πρέπει να διαιρέσει την ομάδα των εκπαιδευόμενων σε μικρότερες υποομάδες των 
δύο ή τριών ατόμων (όχι ομάδα πέντε η έξι ατόμων). Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται το 
επίπεδο συμπλοκότητας στη συνεργασίας των μελών και υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ τους (Πολέμη-Τοδούλου, 2005). Επιδίωξη, λοιπόν, του εκπαιδευτή 
είναι να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να ανταλλάσσουν σε μικρές ομάδες (δύο ή τριών 
ατόμων) τις απόψεις, τις προσδοκίες, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τα οποία 
δεν είναι ανάγκη να τα μοιράζονται μαζί του, ούτε να ζητήσουν την αποδοχή και επι-
βράβευσή του για αυτά. Ως συνέπεια αυτής της στρατηγικής είναι η μείωση του άγχους, 
η αύξηση της συνοχής και εμπιστοσύνης ανάμεσα στα στέλεχη της συγκεκριμένης ο-
μάδας (Τσιμπουκλή, 2012). 

Παράγοντες από τους οποίους μπορεί να κινδυνεύσει η συνοχή της ομάδας 

Η συνοχή σε μια ομάδα γενικά αλλά και ειδικά στην συγκεκριμένη ομάδα στελεχών 
είναι πολύ σημαντική για την σωστή λειτουργία της ομάδας και πρέπει να είναι αντι-
κείμενο ιδιαίτερης φροντίδας από τον εκάστοτε εκπαιδευτή. Όμως, υπάρχουν παράγο-
ντες, από τους οποίους κινδυνεύει η συνοχή της ομάδας. Αυτοί είναι οι εξής: α) πολλές 
φορές κάποια από τα άτομα μιας ομάδας παραμένουν ανένταχτα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (κάθονται μόνα τους ή αργούν ή δεν έρχονται συχνά ή γενικότερα δεν συμ-
βάλλουν ουσιαστικά στην διαδικασία με έργα και προτάσεις) ή αναπτύσσουν κλίκες σε 
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δυάδες-τριάδες και δεν ενσωματώνονται λειτουργικά στο σύνολο, β) η αντιπαράθεση 
μεταξύ των μελών αποπροσανατολίζει το σύνολο της ομάδας από το έργο της και κλυ-
δωνίζει την συνοχή της, και  γ) τρίτος παράγοντας είναι η ανταγωνιστική δυναμική, η 
οποία ενυπάρχει, μεταξύ αυτών που διαφέρουν ως προς κάποιο χαρακτηριστικό, παρα-
δείγματος χάρη, παλιά και νέα στελέχη σε μια επιχείρηση (Πολέμη-Τοδούλου, 2005). 

Παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν αντιστάσεις και μηχανισμούς άμυνας 
της ομάδας ή κάποιων μελών της. 

Ένας σημαντικός παράγοντας, που μπορεί να προκαλέσει αντίσταση ή μηχανισμό ά-
μυνας της ομάδας ή κάποιων από τα μέλη της ομάδας, είναι το άγχος. Το άγχος είναι 
συχνό φαινόμενο στους ενήλικες εκπαιδευόμενους (συγκεκριμένα στα στελέχη) και 
μπορεί να εκδηλωθεί με δύο μορφές: α) είτε ως φόβος για τις έξωθεν απαιτήσεις που 
μπορεί να επιβάλλει το συγκεκριμένο σεμινάριο για κάποια από τα μέλη της ομάδας 
και β) είτε ως ανησυχία για την ικανότητα να ανταποκριθούν οι εκπαιδευόμενοι επαρ-
κώς στο συγκεκριμένο σεμινάριο. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω της έλλειψης χρό-
νου και της πίεσης εξαιτίας των καθημερινών καθηκόντων (π.χ εργασία-επάγγελμα, 
φορτωμένο πρόγραμμα με υποχρεώσεις) που πιθανόν να έχουν κάποια από τα μέλη της 
ομάδας και έχουν πρόβλημα στην διαχείριση αυτών.  Στη συγκεκριμένη μορφή του το 
άγχος συνδέεται με την έλλειψη αυτοεκτίμησης που μπορεί να έχουν  κάποια από τα 
στέλεχη (Rogers, 1998). 

Ένας δεύτερος παράγοντας εξίσου σημαντικός,  που μπορεί να προκαλέσει αντίσταση 
ή μηχανισμό άμυνας της ομάδας, είναι οι προϋπάρχουσες γνώσεις, που έχουν απόκτη-
σει στη ζωή τους οι εκπαιδευόμενοι και έχουν συναισθηματικά επενδύσει σε αυτές. 
Πολλά από τα μέλη της ομάδας ή ακόμα και όλα ενδέχεται να υπερασπιστούν την ακε-
ραιότητα των γνώσεων ,που έχουν, και θα είναι δύσκολο αρχικά να υπαχθούν σε και-
νούριες μαθησιακές αλλαγές. Οι εκπαιδευόμενοι, δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα να αντι-
δράσουν στις καινούριες μαθησιακές αλλαγές, που θα ‘επιβάλλει’ ο εκπαιδευτής, και 
να υπερασπιστούν την αυτοεικόνα τους μέσω της χρήσης μηχανισμών άμυνας ή ακόμα 
και παραίτησης από την εκπαιδευτική διαδικασία (Rogers, 1998). 

Ένας τρίτος παράγοντας, ο οποίος επίσης μπορεί να προκαλέσει αντίσταση ή μηχανι-
σμό άμυνας της ομάδας ή κάποιων από τους εκπαιδευόμενους, είναι οι στερεοτυπικές 
αντιλήψεις ή προκαταλήψεις. Οι προκαταλήψεις είναι οι απόψεις, που μπορεί να έχουν 
οι εκπαιδευόμενοι, και βασίζονται στην εν μέρει γνώση τους για κάποιο θέμα, αλλά 
είναι απρόθυμα να την εξετάσουν λεπτομερώς. Αυτό συμβαίνει συχνά, είτε διότι ίσως 
δεν υπάρχουν σταθερές βάσεις γνώσεις για κάποιο θέμα είτε διότι ο φόβος των άλλων 
εμποδίζει να υποβάλλουν τις προκαταλήψεις σε ανάλυση. Με συνέπεια,  να αναγκα-
στούν να εγκαταλείψουν απόψεις που δημοσίως έχουν δηλώσει και υιοθετήσει ή ακόμα 
και να λογομαχήσουν ή να συγκρουστούν για μια στερεοτυπική αντίληψη (Rogers, 
1998). 

Η αξιοποίηση της τέχνης ως βοήθημα να ξεπεραστεί το πρόβλημα της αντίστα-
σης των μελών της συγκεκριμένης ομάδας  
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Θα αξιοποιηθεί ο  πίνακας του ζωγράφου, συγγραφέα και ποιητή Νικόλαου Σιδέρη, ο 
οποίος βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο 
http://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/. 

 

 

Η αξιοποίηση διδακτικά του έργου τέχνης 

Τα έργα τέχνης είναι εμποτισμένα με τη φαντασιακή διάσταση που τους δίνει ο ίδιος ο 
καλλιτέχνης και για να κατανοηθούν τα νοήματά τους από τον εκάστοτε ερμηνευτή 
χρειάζεται να επιστρατεύσει και ο ίδιος την δική του φαντασία. Ουσιαστικά, ο εκπαι-
δευτής με τη χρήση του έργου τέχνης στοχεύει στο να διεγείρει-ενεργοποιήσει τη φα-
ντασία των συγκεκριμένων εκπαιδευόμενων και την ικανότητα τους να στοχάζεται δη-
μιουργικά και κριτικά πάνω σε αυτό. Απώτερος σκοπός του εκπαιδευτή, δηλαδή, θα 
είναι μέσω της τέχνης να καλλιεργήσει τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευόμενων έτσι 
ώστε να αποφευχθούν-μειωθούν οι όποιες αντιστάσεις υπάρξουν στην ομάδα. Η μέθο-
δος, που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτής για να επιτευχθεί αυτό, είναι μέσω της θε-
ωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης εμπουλιτισμένη με την αισθητική εμπειρία 
(έργο τέχνης) ακολουθώντας πιστά τα έξι στάδια του Κόκκου (Κόκκος, 2011). 

Τα κριτικά ερωτήματα 

1. Το άγχος σε μια εργασιακή ομάδα είναι πάντοτε συντελεστής αντιπαραγωγικότητας; 

2. Η ομαδοσυνεργατική (συνεργασία στην ομάδα) είναι πάντα συντελεστής επιτυχίας; 

Ο σχεδιασμός της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση θα έχει διάρκεια 15 λεπτών. Η  διάταξη της 
αίθουσας θα πρέπει να είναι σε σχήμα Π, έτσι ώστε να υπάρχει και καλύτερη επικοι-
νωνία και συνεργασία ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τους εκπαιδευόμενους. 
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Σύμφωνα και με τα 6 στάδια του Κόκκου (2011): Αρχικά, ο εκπαιδευτής με τη χρήση 
της τεχνικής ερωτήσεων-απαντήσεων θα προσπαθήσει να διερευνήσει το τι γνωρίζουν 
οι εκπαιδευόμενοι για το θέμα των αντιστάσεων στην ομάδα (διάρκεια 3’). Στη συνέ-
χεια, ο εκπαιδευτής μέσω της τεχνικής brainstorming διευκολύνει τους εκπαιδευόμε-
νους να εκφράσουν τις παραδοχές του για το θέμα των αντιστάσεων σε μια ομάδα. 
Γράφει στον πίνακα τις απόψεις που εκφράζει ο κάθε εκπαιδευόμενος (διάρκεια 3’). 
Έπειτα, ο εκπαιδευτής εξετάζει τις απαντήσεις έτσι ώστε να εντοπίσει τα υπο-θέματα 
(αναφορικά με τις αντιστάσεις) που θα πρέπει να να προσεγγιστούν κριτικά και να ε-
παναξεταστούν οι απόψεις που ειπώθηκαν (διάρκεια 1’). Ύστερα, ο εκπαιδευτής προ-
βάλλει μέσω προτζέκτορα το έργο τέχνης (πίνακας), το οποίο θα χρησιμεύσει ως ερέ-
θισμα για την επεξεργασία των υπο-θέματων (διάρκεια 1’). Μετά, ο εκπαιδευτής μέ τη 
χρήση των δύο παραπάνω κριτικών ερωτημάτων για το θέμα των αντιστάσεων και με 
βάση το έργο τέχνης, που προβάλλει, προσπαθεί να προσεγγίσει τα υπο-θέματα απο 
διάφορες οπτικές γωνίες, έτσι ώστε να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να επανεξετά-
σουν τις αρχικές τους παραδοχές για το θέμα της αντίστασης στην ομάδα. Αυτό το 
επιτυγχάνει με την τεχνική της συζήτησης (διάρκεια 5’). Τέλος, ο εκπαιδεύτης συνο-
ψίζει και συνθέτει ό,τι έχει ειπωθεί και βγαίνουν τα τελικά συμπερασμάτα για το θέμα 
της αντίστασης στην ομάδα (διάρκεια 2’). Τα εποπτικά μέσα τα οποία θα χρειαστεί ο 
εκπαιδευτής για την συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση είναι: ο πίνακας, ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής (laptop) και προτζέκτορας για να προβληθεί το εργό τέχνης (Jarvis, 
2004).  

Τελικές παρατηρήσεις 

Στην παρούσα εργασία, έγινε αναφορά στη κατάλληλη (αρμόζουσα) στρατηγική για να 
υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και ανταλλαγής σε ομάδα 30 ενήλικων-εκ-
παιδευόμενων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του δήμου Κασσάνδρας, όπως και 
στους παράγοντες, που μπορεί να θέσουν  σε κίνδυνο την συνοχή της ομάδας και επίσης 
να προκαλέσουν αντιστάσεις και μηχανισμούς άμυνας σε αυτήν. Τέλος, παρουσιά-
στηκε η τέχνη και συγκεκριμένα ένας πίνακας(έργο τέχνης) ως το διδακτικό μέσο που 
μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στο να μειωθούν αποφευχθούν η να μειωθούν οι 
πιθανές αντιστάσεις των μελών της συγκεκριμένης ομάδας. 
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Περίληψη 
 

Στην παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τη σημασία που έχει 
ο σωστός σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης-κατάρτισης στην ενήλικη εκ-
παίδευση. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων, 
καθώς και η σαφής δόμηση της εκάστοτε εκπαιδευτικής παρέμβασης, αποτελούν τα 
κύρια συστατικά στοιχεία, τα οποία θα την αναδείξουν ως αποτελεσματική. Επιπρο-
σθέτως λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα και τα εμπόδια που συναντούν οι εκπαιδευό-
μενοι, η αποδοτική υλοποίηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, διαμέσου 
της επίτευξης του τιθέμενου διδακτικού στόχου, το καθιστούν ως μια επιτυχημένη εκ-
παιδευτική διεργασία.     

 
Λέξεις-Κλειδιά: Οργάνωση, Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικές 
ανάγκες, κίνητρα μάθησης,  εμπόδια μάθησης. 

 
Το περιβάλλον συμμετοχής στα προγράμματα εκπαίδευσης 

 
Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων οφείλει να είναι ευέλικτο και είναι σκόπιμο 
να σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προσδοκίες των υπεύθυνων υλοποίησης και των ανα-
γκών των υποψήφιων προς εκπαίδευση στο εκάστοτε πρόγραμμα εκπαιδευομένων. Υ-
πάρχουν δύο θεμελιώδεις πυλώνες που είναι απαραίτητο να τηρηθούν με ευλάβεια προ-
κειμένου, αν όχι να επιτευχθεί ολοκληρωτικά ο στόχος, να προσεγγιστεί το πλησιέ-
στερο δυνατόν. Αυτοί οι δύο πυλώνες είναι: α) Η επαρκής διερεύνηση των εκπαιδευτι-
κών αναγκών και β) Η δομημένη επεξηγηματική ανάλυση του περιεχομένου του προ-
γράμματος. Μελέτες και έρευνες κατά την πάροδο του χρόνου, έχουν δείξει ότι τα δύο 
προαναφερθέντα πεδία μελέτης , αποτελούν κόμβο επιτυχίας  όσον αφορά την απρό-
σκοπτη αποπεράτωση του προγράμματος συνδυάζοντας τα προσδοκώμενα αποτελέ-
σματα από αυτό (Θ. Καραλής, 2005, 13).  

 
Τα βήματα ενός σωστά σχεδιασμένου προγράμματος εκπαίδευσης 

 
Ως ανάγκη ορίζεται το δυσάρεστο συναίσθημα της έλλειψης κάποιου αγαθού, είτε υλι-
κού είτε πνευματικού. Έτσι και η εκπαιδευτική ανάγκη υποδηλώνει το έλλειμμα σε 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων  του εκπαιδευόμενου, ο οποίος θέλει να συμμετάσχει 
στην εκπαιδευτική παρέμβαση προκειμένου να το καλύψει (Θ. Καραλής & Η. Παπαα-
γεωργίου, 2012, 63). Αυτοί οι εκπαιδευόμενοι λοιπόν αποτελούν τον πληθυσμό-στόχο 
του προγράμματος και η εκπαιδευτική ανάγκη τους το σημαντικότερο κίνητρο συμμε-
τοχής τους, όλα αυτά πάντα σε αμοιβαίο συνδυασμό με το εκάστοτε πλαίσιο αναφοράς. 
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Η επαρκής διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών, αποτελεί το πρώτο βήμα για ένα 
λειτουργικό και ουσιαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων (Θ. Καραλής, 2005, 13-
19). 
Στη συνέχεια, σαν δεύτερο βήμα, η μελέτη του σκοπού και των στόχων του προγράμ-
ματος ως απόρροια της προαναφερθείσας διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών, 
έρχεται να αποδείξει την άμεση και αμοιβαία σχέση που έχουν αυτά τα δύο βήματα-
πυλώνες σχετικά με την ομαλή και επιτυχημένη εξέλιξη της εκπαιδευτικής διεργασίας. 
Η «διαπραγμάτευση» μεταξύ οργανωτών προγράμματος και  εκπαιδευομένων, είναι το 
κομβικό σημείο προκειμένου να καλυφθούν στο έπακρον οι ανάγκες των συμμετεχό-
ντων. Όσο οι στόχοι είναι σαφείς, μετρήσιμοι και κυρίως εφικτοί σε επίπεδο γνώσεων, 
δεξιοτήτων και στάσεων-συμπεριφορών, τόσο πιο υλοποιήσιμοι καθίστανται ως προς 
την επίτευξη τους (Θ, Καραλής, 2005, 33).  
Θα μπορούσε να σημειωθεί πως ένα επιτυχημένο και σωστά οργανωμένο πρόγραμμα 
δεν κρίνεται μόνο από τα δύο σημαντικά βήματα που προαναφέραμε. Κρίνεται επίσης 
τόσο από το ποσοστό συμμετοχής, όσο και από το ποσοστό διαρροής των εκπαιδευο-
μένων κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Δύο έννοιες αντίθετες, καθώς η αντιστρό-
φως ανάλογη σχέση μεταξύ τους, δηλώνει ποσοστό επιτυχίας ή αποτυχίας της εκπαι-
δευτικής διεργασίας (Υψηλή συμμετοχή και Χαμηλή διαρροή σημαίνει επιτυχία-Χα-
μηλή συμμετοχή και Υψηλή διαρροή σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, άρα αποτυχία).  

Κίνητρα και εμπόδια στη διά βίου μάθηση 
Η συμμετοχή όμως σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, όπως και η ομαλή διεξαγωγή του, 
δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τους δύο άξονες που προαναφέραμε. Οι ε-
νήλικοι εκπαιδευόμενοι ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, είναι φυσικό να διακατέχονται 
τόσο από λόγους προς συμμετοχή   (κίνητρα), όσο και το ότι κατά διαστήματα βιώνουν 
καταστάσεις που δεν τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διεργασία 
ακόμη και αν οι ίδιοι το θέλουν (εμπόδια). Διεξοδικές έρευνες και μελέτες έχουν δείξει 
πως τα κίνητρα συμμετοχής, είναι διαφορετικά ανάμεσα στους εκπαιδευομένους., άλ-
λωστε ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα με προσωπικές α-
νάγκες και στόχους. Σύμφωνα με τον Mezirow, κάθε άτομο που βιώνει την ανάγκη 
προς μάθηση, έχει σαν κύριο χαρακτηριστικό τον καθορισμό στόχων προς επίτευξη, 
τους οποίους ο ίδιος επιβάλει στον εαυτό του. Ο Boshier με την Κλίμακα Εκπαιδευτι-
κής Συμμετοχής (EPS), προβάλλει τους κοινωνικούς και πνευματικούς λόγους που ω-
θούν τον εκπαιδευόμενο στη μάθηση (επαγγελματική αναβάθμιση, ανάπτυξη κοινωνι-
κών σχέσεων κλπ), με τη συγκεκριμένη κλίμακα σε πρόσφατη μορφή να αναδεικνύει 
ακόμα και βελτίωση στις οικογενειακές σχέσεις μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα 
εκπαίδευσης (Θ. Καραλής, 2013, 33-34). 

Θα μπορούσε να σημειωθεί ότι, ο ενήλικος εκπαιδευόμενος ενεργεί αυτοδύναμα 
όσον αφορά τη συμμετοχή του στην εκπαίδευση ή κατάρτιση. Ενεργεί με γνώμονα  την 
προσωπική του κατάσταση σε θέματα εργασίας, κοινωνικής θέσης, οικογενειακής κα-
τάστασης και εκπαιδευτικού επιπέδου, προκειμένου να εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχου-
σες γνώσεις του.  Η Patricia K. Cross αναφέρει χαρακτηριστικά, πως όσο υψηλότερο 
είναι το υπάρχον εκπαιδευτικό επίπεδο, τόσο μεγαλύτερο και το ενδιαφέρον για περαι-
τέρω μάθηση (Θ. Καραλής, 2013, 34-35). Εκτός από κίνητρα όμως, οι εκπαιδευόμενοι 
συναντούν συχνά και εμπόδια προς την μάθηση. Τις περισσότερες φορές καλούνται να  
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αντιμετωπίσουν όχι μόνο ένα, αλλά ένα συνδυασμό εμποδίων που δεν τους επιτρέπουν 
την ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διεργασία. Με αφετηρία την τυπολογία Cross 
θα μπορούσαμε να ταξινομήσουμε τα μαθησιακά εμπόδια σε τρείς βασικές κατηγορίες: 
α) Καταστασιακά εμπόδια. β) Θεσμικά εμπόδια και γ) Προδιαθετικά εμπόδια. 

Τα καταστασιακά εμπόδια συμπεριλαμβάνουν ότι σχετίζεται με την προσωπική 
κατάσταση και τον κοινωνικό κύκλο του ενδιαφερόμενου προς μάθηση (οικογένεια, 
επαγγελματικές υποχρεώσεις κλπ). Στα θεσμικά  συγκαταλέγονται κυρίως τα έμπρακτα 
εμπόδια (κόστος συμμετοχής, απαιτούμενα προσόντα, ποιότητα σεμιναρίων, τρόπος 
επιλογής καταρτιζομένων κλπ). Όσον αφορά τώρα τα προδιαθετικά εμπόδια, παρου-
σιάζουν ένα συνδυασμό της προσωπικής κατάστασης και τυχόν στερεότυπων αντιλή-
ψεων και αρνητικών στάσεων απέναντι στην εκπαίδευση ή την κατάρτιση (έχω μάθει 
αρκετά, το σεμινάριο μου θυμίζει σχολείο, κ.α. ). Οι εκπαιδευόμενοι αρκετές φορές 
έρχονται αντιμέτωποι με συνδυασμό εμποδίων με αποτέλεσμα να μη μπορούν να τα 
ξεπεράσουν προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο τους 
ενδιαφέρει (Θ. Καραλής, 2013, 35-51). 

 
Προγράμματα εκπαίδευσης και αποτελεσματικότητα 

 

Είναι πολύ σημαντικό ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων να ακολουθεί πιστά κά-
ποια σημαντικά βήματα προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχημένο. Η συμμετοχή όπως και 
η τυχόν διαρροή των εκπαιδευομένων από το πρόγραμμα εξαρτάται κατά κανόνα από 
την σωστή οργάνωση και τον σωστό σχεδιασμό του. Ξεκινώντας με τη διερεύνηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε το πρόβλημα που καλείται να 
λύσει η εκπαιδευτική διεργασία, τον πληθυσμό στόχο στον οποίο απευθύνεται, όπως 
και το πλαίσιο αναφοράς πρέπει να χαρακτηρίζονται από την ακρίβεια χωρίς ημιτελής 
ενέργειες. Ο τίτλος του προγράμματος, ενώ ακούγεται κάτι απλό είναι στην πραγματι-
κότητα ένα από τα κύρια εναύσματα προς συμμετοχή. Κατά την δημοσίευση του εκά-
στοτε προγράμματος εκπαίδευσης, η πλήρης περιγραφή αυτού με τη μορφή ενός συμ-
βολαίου μάθησης που θα υπόκειται σε πληροφορίες (χώρος, χρόνος, απαιτήσεις, προ-
ϋποθέσεις ένταξης κλπ), προς τους ενδιαφερόμενους προς συμμετοχή, καθιστά γνω-
στές τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διεργασίας. Οφείλει δε να 
είναι πλήρως κατανοητός από τον πληθυσμό-στόχο της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Οι 
διδακτικές ενότητες να είναι δομημένες σύμφωνα με αυτόν, χωρίς να αφήνουν «κενά» 
όσον αφορά την επίτευξη του αρχικού σκοπού του προγράμματος. Έτσι η συμμετοχή 
κρίνεται συνειδητοποιημένη, κάτι που ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες διαρροής εκπαι-
δευομένων (Α. Rogers, 1999, 30-31). 
Η διατύπωση του σκοπού πρέπει να είναι σαφής και σωστά μελετημένη ως προς την 
επίτευξη του, προκειμένου να παρουσιαστεί το ανάλογο ενδιαφέρον από τον πολίτη. 
Πρέπει να προσεγγίζει το πρόβλημα που καλείται να λύσει η εκπαιδευτική παρέμβαση. 
Δε νοείται να θέσουμε σκοπό, ο οποίος δε μπορεί να επιτευχθεί στην πραγματικότητα 
μόνο και μόνο για να δελεάσουμε προς συμμετοχή. Το αποτέλεσμα θα είναι ίσως η 
χαμηλή συμμετοχή δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει μέχρι που μπορεί να φτά-
σει μια εκπαιδευτική διεργασία, αλλά και να μην το γνωρίζει, η διακοπή της 
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συμμετοχής εκ των υστέρων θεωρείται πολύ πιθανή. Η πλήρης και έγκαιρη πληροφό-
ρηση των πολιτών, προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
είναι απαραίτητη, αν θέλουμε να επιτύχουμε την συμμετοχή τους. Ταυτόχρονα δεί-
χνουμε την σοβαροφάνεια της εν λόγω διαδικασίας πριν ακόμα αυτή ξεκινήσει, κάτι 
που λαμβάνεται με θετική ανταπόκριση από τους ενδιαφερόμενους (Θ. Καραλής & Η. 
Παπαγεωργίου, 2012, 73-86-87).  
Ένα από τα σημαντικότερα ίσως βήματα του σωστού σχεδιασμού και οργάνωσης ενός 
προγράμματος είναι η σωστή επιλογή προσωπικού, τόσο στην διοικητική λειτουργία, 
όσο και στην επιστημονική διάρθρωση του από σωστά εκπαιδευμένους και άρτια κα-
ταρτισμένους εκπαιδευτές. Η γνώση των χαρακτηριστικών των ενηλίκων εκπαιδευο-
μένων και οι βασικές αρχές και οι θεωρίες σχετικά με την εκπαίδευση τους, οφείλουν 
να συμβαδίζουν με τις απαραίτητες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές τις οποίες θα 
εφαρμόσουν οι εκάστοτε εκπαιδευτές στο πρόγραμμα εκπαίδευσης (Θ. Καραλής & Η. 
Παπαγεωργίου, 2012, 92).  
Η μετεκπαίδευση των εισηγητών κρίνεται απαραίτητη, σε περίπτωση που χρήζουν α-
ναγκαίων επιπρόσθετων γνώσεων, πριν την είσοδο τους στην αίθουσα. Όπως ένα πρό-
γραμμα εκπαίδευσης έχει απαιτήσεις από τους εκπαιδευομένους, έτσι και οι εκπαιδευ-
όμενοι έχουν απαιτήσεις από το πρόγραμμα και του υπεύθυνους υλοποίησης του. Οι 
επιμέρους στόχοι της εκάστοτε εκπαιδευτικής παρέμβασης, ως προς την επίτευξη τους, 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους εκπαιδευτές. Οι μέθοδοι διδασκαλίας, ο τρόπος 
που συμπεριφέρονται μέχρι και το πώς σχεδιάζουν μια διδακτική ενότητα θα διαδρα-
ματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη συνεχή και ενεργητική παρακολούθηση των εκ-
παιδευομένων, αλλά και στη διαμόρφωση της στάσης τους σχετικά με πιθανή μελλο-
ντική συμμετοχή τους, σε ανάλογο πρόγραμμα εκπαίδευσης (Θ. Καραλής, 18-68). 
 

Αντί επιλόγου 
 

Η οργάνωση και ο σωστός σχεδιασμός ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων κι-
νούνται σε παράλληλους άξονες, τόσο με την αποτελεσματικότητά του όσο και με την 
επιτυχία αυτού πριν, κατά και μετά την υλοποίηση του. 

Γηράσκω αεί διδασκόμενος  -  Εν οίδα ότι ουδέν οίδα 
(Σωκράτης) 
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Ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

Παφύλα Σ. Αργυρώ 
Δικηγόρος Π.Ε.13, MSc Περιβάλλον και Υγεία. Υπ. Δρ. Χαροκοπείου Πανεπιστημίου   

 
Περίληψη 

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) αποτελούν ένα ευέλικτο και καινοτόμο πρό-
γραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών ανισο-
τήτων για όσους έχουν εγκαταλείψει πρόωρα το εκπαιδευτικό σύστημα.  Οι εκπαιδευ-
τές στο Σ.Δ.Ε. έχουν να επιτελέσουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο και είναι σημαντικό 
να διαθέτουν όλες τις δεξιότητες ενός εκπαιδευτή ενηλίκων. Ο εκπαιδευτής στο Σ.Δ.Ε. 
δεν περιορίζεται μονάχα στο να γνωρίζει καλά το αντικείμενό του, να είναι ικανός να 
μεταδίδει τις γνώσεις του στους εκπαιδευόμενους του, να διαχειρίζεται σωστά τον 
χρόνο διδασκαλίας και να είναι πάντα προετοιμασμένος. Επωμίζεται μεγάλη ευθύνη, 
αναλαμβάνοντας να εμψυχώνει τους εκπαιδευόμενους και να διευκολύνει την εκπαι-
δευτική διεργασία. Επειδή πρόκειται για ανθρώπους που «έρχονται» στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένες εμπειρίες, ο εκπαιδευ-
τής έρχεται αντιμέτωπος με όλα αυτά τα οποία καλείται να αντιπαρέλθει με μόνο στόχο 
την επίτευξη γνώσης, και την αναδιαμόρφωση λανθασμένων αντιλήψεων και τρόπων 
σκέψης. Ο εκπαιδευτής, λοιπόν, έχει ένα ρόλο πολυσύνθετο.  

Λέξεις–Κλειδιά: Ενήλικες, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, κί-
νητρα και εμπόδια συμμετοχής, συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές 

Εισαγωγή 

Εκπαιδευτής Ενηλίκων καλείται «ο επαγγελματίας, ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πι-
στοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγ-
γελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Διά Βίου μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά 
στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή Ενηλί-
κων και στο αντίστοιχο Πλαίσιο Προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών/τριών» 
(Υ.Α. ΓΠ/20082/2012). 

Η απόκτηση γνώσεων, προσόντων και ενός μορφωτικού επιπέδου, του οποίου η επί-
τευξη θεωρείται ως λογική εξέλιξη ενός ατόμου αλλά και ίσως ως δεδομένη διαδικα-
σία, μπορεί να αποτελέσει υψηλή προσδοκία και στόχο ζωής για ορισμένες κοινωνικές 
ομάδες. Ακριβώς αυτόν τον στόχο θέτουν και βιώνουν με μοναδικό τρόπο τα άτομα, 
τα οποία φοιτούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευακριίας, επιδιώκοντας έτσι, ως ενήλικοι 
πλέον, μια εκ νέου συμμετοχή και εμπλοκή στη διαδικασία μάθησης και κατ’ επέκταση 
μια πιο ενεργητική παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθαι, «ένα παράθυρο στον κόσμο». 
Σε μια τέτοια εκπαιδευτική κατάσταση, καθοριστικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτών, 
οι οποίοι λόγω ακριβώς της συνθετότητας της ιδιότητάς τους, συμβάλλουν σε ένα με-
γάλο βαθμό στη διαμόρφωση, στον τρόπο λειτουργίας και στην πορεία εξέλιξης και 
ανάπτυξης των σχολείων και των μαθητών που φοιτούν σε αυτά. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, το άρθρο 
6 αναφέρει χαρακτηριστικά το εξής: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα ΣΔΕ είναι ενεργά 
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συμμετοχικός. Ο εκπαιδευτικός δεν αρκείται στο καθαρά διδακτικό έργο, αλλά ο ίδιος 
ως ερευνητής διαγιγνώσκει τις μορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευομένων, διαμορφώνει 
πρόταση προγράμματος διδασκαλίας, και σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Σύμ-
βουλο Εκπαίδευσης αξιολογεί, ερευνά και αναζητεί τρόπους επίλυσης προβλημάτων, 
σχεδιάζει και παράγει διδακτικό υλικό ή προσαρμόζει και αξιοποιεί το υπάρχον». Ο 
ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων προσδιορίζεται με ποικίλους τρόπους στη σχετική βι-
βλιογραφία: Εμψυχωτής, συντονιστής, διευκολυντής, διαμεσολαβητής, συνεργάτης 
και βοηθός των εκπαιδευομένων, υποκινητής και καταλύτης της εκπαιδευτικής διεργα-
σίας, ειδικός, σύμβουλος, μέντορας, ακτιβιστής... Τα καθήκοντά του διαφοροποιούνται 
και αυξάνονται διαρκώς, ακολουθώντας τις εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενη-
λίκων. 

Τα προσόντα που χρειάζεται να διαθέτει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων, για να ανταπο-
κρίνεται στο ρόλο του, καθορίζονται στη βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους: άλλοτε 
εστιάζουν στη θεμελίωση προσωπικής φιλοσοφίας και σε χαρακτηριστικά της προσω-
πικότητάς του, άλλοτε εμφανίζονται ως λεπτομερείς κατάλογοι που παραπέμπουν σε 
βασικά ζητήματα αρχών και μεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων, ενώ υπάρχουν 
και προσεγγίσεις που τον αντιμετωπίζουν περισσότερο ως επαγγελματία παρά ως εμ-
ψυχωτή της μάθησης. Ως σημαντικά επιμέρους στοιχεία των προσεγγίσεων, συμπερι-
λαμβάνονται η γνώση στοιχείων δυναμικής της ομάδας και η ικανότητα αποτελεσμα-
τικής  επικοινωνίας για τη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού κλίματος (Jaques, 
2004). Επισημαίνεται επίσης η ανάγκη επίγνωσης εκ μέρους του εκπαιδευτή των ορίων 
της παρέμβασής του, των προσωπικών του δυνατοτήτων και του γεγονότος ότι οι επι-
λογές του καθορίζονται από την «αξιωματική θέση» που έχει διαμορφώσει για το ρόλο 
του και την εκπαίδευση ενηλίκων γενικότερα. Τέλος, οι προσωπικές και οι κοινωνικές 
ικανότητες του εκπαιδευτή καθορίζουν τις διαπροσωπικές του σχέσεις (Goleman, 
2000), συμπεριλαμβανομένης και της σχέσης του με τους εκπαιδευόμενους. Η επιτυχής 
άσκηση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων, λοιπόν, προϋποθέτει συνδυασμό γνώ-
σεων, δεξιοτήτων, στάσεων, αλλά και προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων. 

Ο εκπαιδευτής σε ένα Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας καλείται να αντιμετωπίσει διαφο-
ρετικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευόμενοι είναι άνω των 18, γεγονός που ση-
μαίνει πως έρχονται στη μαθησιακή διαδικασία συνειδητά, με συγκεκριμένους στόχους 
(εκπαιδευτικούς, εργασιακούς, κοινωνικούς, κ.α.), προσπαθώντας να τους καλύψει 
καθ’ όλη τη διαδικασία. Ο εκπαιδευτής λοιπόν, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
καθώς δεν περιορίζεται στην παροχή και μεταλαμπάδευση γνώσεων και πληροφοριών 
στους εκπαιδευόμενους, αλλά καλείται να διευρύνει τις διαδικασίες μάθησης και να 
καλλιεργήσει στους εκπαιδευόμενους την αλλαγή στον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς 
και κρίσης. Στην εκπαιδευτική διαδικασία των ενηλίκων, το επίκεντρο του επιστημο-
νικού και διδακτικού ενδιαφέροντος μετατοπίζεται από το περιεχόμενο (τι διδάσκεται) 
στη διαδικασία μάθησης (πως και για ποιο λόγος διδάσκεται). 

Οι ενήλικες είναι άνθρωποι αυτοκαθοριζόμενοι και λαμβάνουν οι ίδιοι αποφάσεις για 
πολλά και σημαντικά ζητήματα στη ζωή τους. ο εκπαιδευτής, λοιπόν, δε χρησιμοποιεί 
δασκαλοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας, ούτε προσπαθεί να επιβάλλει έναν συγκεκριμένο 
τρόπο μάθησης με συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο εκπαιδευτής περέπει να επιλέξει τε-
χνικές μάθησης και αντικείμενο βασιζόμενος στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμε-
νων, την κρίση ταυτότητας που βιώνουν, τις ανάγκες τους καθώς και το τι θα τους 
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βοηθήσει να εξελιχθούν σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Επίσης, άκρως απαραίτητο 
είναι να μπορεί ο εκπαιδευτής να σχετιστεί με τους εκπαιδευόμενους. Αν δεν μπορεί 
να σχετιστείς με τους εκπαιδευόμενούς σου, τότε δε θα καταφέρεις ούτε να διδάξεις 
αλλά ούτε και να γίνεις – αυτό που λένε – καλός εκπαιδευτής. 

Καταρχάς όλοι δεν μπορούν να τα διδάξουν όλα. Η αλχημεία του εκπαιδευτή βασίζεται 
στη γνώση του διδακτέου μαθήματος, τη γνώση ποιων εκπαιδευτικών μέσων και τεχνι-
κών θα χρησιμοποιήσει καθώς και στην ικανότητά του να προσαρμόζει τις μεθόδους 
του και το αντικείμενο της διδασκαλίας του αλλά και να προσαρμόζεται εν γένει στις 
ανάγκες των εκπαιδευόμενων. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει γίνει πολλές φορές προσπάθεια ταξινόμησης των γνώ-
σεων, των ικανοτήτων και των στάσεων που πρ΄πει να διαθέτει ένας εκπαιδευτής. Η 
κλασική ταξινόμηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των στάσεων που πρέπει να 
διαθέτει ένας εκπαιδευτής. Η κλασική ταξινόμηση είναι των Mocker και Νoble, και 
συνοψίχονται ως εξής: στην αποτελεσματική επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους ώ-
στε να δημιουργεί στέρεες βάσεις για σχέσεις εμπιστοσύνης, στην ενδυνάμωση και εν-
θάρρυνση της προσπάθειάς τους για ενεργητική συμμετοχή και στην ανταμοιβή τους 
όταν αυτό γίνεται στην εδραίωση του αλληλοσεβασμού και της αποδοχής της διαφο-
ρετικότητας, στην προσπάθεια διαμόρφωσης δαφορετικών στάσεων – όπου αυτό είναι 
απαραίτητο – για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος με διευρυμένους ορίζοντες 
και περισσότερες επιλογές. Περαιτέρω, θα πρέπει να προσαρμόζει το ρυθμό μάθησης, 
να αντιλαμβάνεται τις διαφορές στην εκμάθηση και διδασκαλία των ενηλίκων καθώς 
και να συντηρεί το ενδιαφέρον τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πολύ κρίσιμη 
είναι η σύνδεση του εκπαιδευτικού αντικειμένου με τις εμπειρίες αι τις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων.  

Ο εκπαιδευτής με αφετηρία τη διάγνωση των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευομέ-
νων και με την συνδρομή και υποστήριξη των εκπαιδευτικών φορέων, συνδιαμορφώνει 
το πρόγραμμα σπουδών. Οι εκπαιδευτές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας δεν είναι 
όπως σε ένα σχολείο ανηλίκων, ήτοι υφιστάμενοι διεκπεραιωτές τουναντίον συντελούν 
στη δημιουργία και ενίσχυση των προϋποθέσεων εκείνων που επιτρέπουν την ανά-
πτυξη του προγράμματος σπουδών. Αυτό που κυρίως επιδιώκεται μέσα από το πρό-
γραμμα σπουδών είναι η ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών και δεξιοτήτων των 
εκπαιδευόμενων, η τόνωση της αυτοεκτίμησης, η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία 
και τη ζωή. 

Τελικές παρατηρήσεις 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να συνοψίσει κανείς ως εξής. Η στελέχωση του κύκλου 
μαθημάτων σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και ο πιο σημαντικός παράγοντας για 
τη δημιουργία θετικού κλίματος λαμβάνει χώρα μέσω της στελέχωσης αυτού με το 
κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό. Το μοντέλο του διδάσκοντος που περιοριζόταν 
στο να μεταδίδει γνώσεις, να αποδεικνύει και να εξηγεί, δεν αντιστοιχεί στα χαρακτη-
ριστικά και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων. Οι εκπαι-
δευτές στην σημερινή πραγματικόττα, και ση όταν πρόκειται για ΣΔΕ αποτελούν βα-
σικό μοχλό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και καλούνται πλέον να συνδέουν την εκ-
παίδευση με τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοινωνία.  
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Το επάγγελμα των διδασκόντων θα υποστεί ριζικές αλλαγές κατά τις επόμενες δεκαε-
τίες. οι διδάσκοντες γίνονται οδηγοί, σύμβουλοι και διαμεσολαβητές. Ο ρόλος τους ο 
οποίος είναι πολύ σημαντικός, είναι να βοηθούν και να ενισχύουν τους διδασκόμενους, 
οι οποίοι στο μέτρο του δυνατού, είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους. η 
ικανότητα και το θάρρος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή ανοιχτών και ευρείας 
συμμετοχής μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, θα πρέπει να γίνει βασική επαγγελμα-
τική δεξιότητα για τους εκπαιδευτικούς. 
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Περίληψη 

Το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα επιστημονική μελέτη αφορά στη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ), 
καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την αξιοποί-
ησή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που σημειώ-
νονται καθημερινά καθώς και την εμφάνιση και διάδοση των νέων Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μπορεί κανείς να αναλογιστεί το βαθμό 
στον οποίο επηρεάζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα και κατ’ επέκταση και ο τομέας 
της ΑεξΑΕ, όπου γίνεται προσπάθεια υιοθέτησης καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης. 
Μέσα από μία ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση έγκυρων και σύγχρονων πηγών, 
πραγματοποιείται η καταγραφή των δυνατοτήτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και των τρόπων εφαρμογής αυτών στην ΑεξΑΕ, καθώς και των οφελών που προκύ-
πτουν.  

Λέξεις-Κλειδιά: ΑεξΑΕ, Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης, Τεχνολογία στην Εκπαίδευση, 
Ηλεκτρονική Μάθηση. 

Εισαγωγή 

Η μορφή αυτής της Εκπαίδευσης, η οποία χρονολογείται από το 1728 (Holmberg, 
2005), έχει κατά καιρούς ονομαστεί: εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας, σπουδές δι’ αλ-
ληλογραφίας, σπουδές κατοίκων, ανεξάρτητες σπουδές, εξωτερικές σπουδές, εξ απο-
στάσεως διδασκαλία και εξ αποστάσεως μάθηση.  Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκ-
παίδευση, στις μέρες μας, με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει εξελιχθεί κι έχει αποκτήσει νέο περιεχόμενο. Η μέθοδος αυτή 
χαρακτηρίζεται από το εύρος εφαρμογής της σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, τη 
χρήση ειδικού εκπαιδευτικού υλικού, την απόσταση μεταξύ διδάσκοντος και σπουδα-
στή, τη συστηματική υποστήριξη του δεύτερου και την αξιοποίηση όλων των προσφε-
ρόμενων τεχνολογικών μέσων για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και 
για την επικοινωνία διδάσκοντα και σπουδαστή (Ματραλής και Λυκουργιώτης, 1998). 

Αρχικά, ο Παγκόσμιος Ιστός ήταν κυρίως ένας αγωγός πληροφοριών που επέτρεπε 
στους χρήστες του να αποθηκεύουν και να ανακτούν τις πληροφορίες που τους ενδιέ-
φεραν. Το διαδίκτυο ως μέσο αποθήκευσης πληροφοριών (Web 1.0) εξελίχθηκε πολύ 
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γρήγορα και μέσω των μηχανών αναζήτησης επέτρεπε στους χρήστες του να βρουν με 
μεγαλύτερη ακρίβεια τις πληροφορίες που αναζητούσαν. Σύντομα, οι χρήστες του Δια-
δικτύου άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι οι άνθρωποι που κρύβονταν πίσω από τις πλη-
ροφορίες ήταν στην πραγματικότητα πιο ενδιαφέροντες απ’ ότι η ίδια η ενημέρωση. 
Αυτό σηματοδότησε τη γέννηση του κοινωνικού ιστού ή αλλιώς του Web 2.0 (Sie κ.α., 
2012). Το Web 2.0 χαρακτηρίζεται από την αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρη-
στών, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα εργαλεία κοινωνικού χαρακτήρα ό-
πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Η χρήση τους μπορεί να λύσει σε 
μεγάλο βαθμό τα προβλήματα επικοινωνίας και συνεργασίας φοιτητών, διδασκόντων, 
θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων που οφείλονται στη φύση της ΑεξΑΕ (Parker και 
Chao, 2007). 

Όπως αναφέρεται στο άρθρο της Μανούσου και Χαρτοφύλακα (2011, σελ.497 και 502-
503): «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακτούν με εκπληκτικά αυξανόμενους ρυθμούς 
όλο και περισσότερους χρήστες (Zhang, 2010). Είναι σίγουρα εξαιρετικά δημοφιλή με-
ταξύ των μαθητών και φοιτητών, γι’ αυτό το λόγο και η παιδαγωγική αξιοποίησή τους 
αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, το οποίο μελετάται και συνεχώς εξελίσσεται 
(Ophus και Abbitt, 2009). Αν και ένας από τους βασικότερους λόγους δημιουργίας και 
ανάπτυξής τους είναι η κοινωνική αλληλεπίδραση, οι δυνατότητες αξιοποίησής τους μα-
θησιακά είναι πολλές (Ophus και Abbitt, 2009) και έχουν αποτελέσει αντικείμενο μιας 
μεγάλης και πολύχρονης έρευνας στο πλαίσιο του Horizon Project (Johnson, Levine, 
Smith & Stone, 2010).» 

Ο προβληματισμός που προκύπτει από τα προηγούμενα και αποτελεί το σκοπό της εν 
λόγω εργασίας είναι η καταγραφή των δυνατοτήτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και της εφαρμογής αυτών στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΑεξΑΕ). Ε-
πιπλέον, επιδιώκεται να ερευνηθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρ-
μογής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ΑεξΑΕ. 

Ορισμοί 

Οι όροι Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση θα ήταν χρήσιμο να αναλυθούν ξε-
χωριστά διότι έτσι συναντώνται και στη βιβλιογραφία. 

Η Ανοικτή Εκπαίδευση αναφέρεται σε φιλοσοφία εκπαίδευσης. Φιλοσοφία η οποία 
σύμφωνα με τους Λιοναράκη & Λυκουργιώτη (1998), αναφέρεται στο ιδεώδες πως η 
μόρφωση είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων και θα πρέπει να μπορούν να την απο-
λαμβάνουν σε ολόκληρη τη διάρκεια της ζωής τους. Στην πράξη, o βαθμός ανοικτότη-
τας ορειοθετείται από τις παραμέτρους επηρεασμού της (εκπαιδευτική πολιτική, προ-
σβασιμότητα, εκπαιδευτικές ευκαιρίες, μεθοδολογία εφαρμογής της).  

Μία οπτική της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι αυτή του Holmberg (2005), ο ο-
ποίος την ορίζει ως την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευτικός και ο 
εκπαιδευόμενος βρίσκονται σε φυσική απόσταση μεταξύ τους αλλά και με το φορέα 
εκπαίδευσης. 

Τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν την ΑεξΑΕ και θεωρούνται απαραίτητα και 
επαρκή (Holden και Westfall,  2010) θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής: 
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• Φυσική απόσταση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. 
• Ύπαρξη μιας οργάνωσης που παρέχει το περιεχόμενο (σε αντίθεση με την κα-
θαρά αυτοκατευθυνόμενη μάθηση). 
• Ένα πρόγραμμα σπουδών (η μάθηση πρέπει να έχει ένα στόχο και ως εκ τούτου 
μια δομή). 
• Ύπαρξη μέτρησης της μάθησης – χωρίς αυτό το στοιχείο δε μπορεί να παρατη-
ρηθεί ότι έχει λάβει χώρα κάποιου είδους μάθηση. 

Σε ένα περιβάλλον ΑεξΑΕ, ο εκπαιδευόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να παρευρίσκε-
ται σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και να παρακολουθεί καθημερινές διαλέξεις, καθώς 
μπορεί να πραγματοποιεί τις σπουδές του από το χώρο που ο ίδιος επιθυμεί. Εκτός από 
τον εκπαιδευόμενο, σ’ αυτή τη μαθησιακή διαδικασία συμμετέχει και ο εκπαιδευτής, ο 
ρόλος του οποίου έγκειται στη συστηματική υποστήριξη των εκπαιδευόμενων, στην 
επίλυση διαφόρων διαδικαστικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων και τέλος στην εμ-
ψύχωση και συμπαράσταση των εκπαιδευόμενων. Η επικοινωνία μεταξύ αυτών των 
ρόλων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ή συμβατικού ταχυδρομείου, μέσω άλ-
λων μορφών επικοινωνίας (Web 2.0 εργαλεία) ή ακόμα και μέσω προκαθορισμένων 
συναντήσεων. 

Για να είναι αποτελεσματική όμως, η μάθηση σε ένα περιβάλλον ΑεξΑΕ, θα πρέπει να 
υιοθετούνται κάποιες θεωρίες και στρατηγικές μάθησης, καθώς η διάδοση του περιε-
χομένου μέσω της μεθόδου της ΑεξΑΕ είναι τόσο αποτελεσματική όσο και η ποιότητα 
της διδασκαλίας (Holden και Westfall,  2010). Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί πολλές 
απόψεις για την καταλληλότερη θεωρία μάθησης, ωστόσο, η επικρατέστερη είναι αυτή 
της Εποικοδομητικής Μάθησης, όπου «οι διδασκόμενοι χτίζουν και οικοδομούν τις δι-
κές τους γνώσεις ή εμπειρίες, έτσι ώστε να τους προσδώσουν μια προσωπική ερμηνεία» 
(Ιωαννίδου, 2011, σ. 11). Ο σχεδιασμός των μαθημάτων εξ αποστάσεως που στηρίζεται 
σε αρχές που πηγάζουν από κοινωνικές εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης, συνήθως 
ενσωματώνει στρατηγικές μάθησης που απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους να συ-
νεργάζονται, να επικοινωνούν, να εξερευνούν και να προβληματίζονται.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η μάθηση μπορεί να θεωρηθεί μια ενεργητική, ε-
ποικοδομητική διαδικασία μέσω της οποίας ο εκπαιδευόμενος δημιουργεί νέα γνώση 
με βάση τους διαθέσιμους γνωστικούς πόρους εξάγοντας πληροφορίες από το περιβάλ-
λον και ενσωματώνοντας αυτές στις ήδη υπάρχουσες (Zhang, Ζ. & Kenny, R., 2010). 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται από την ύ-
παρξη του Παγκόσμιου Ιστού, και πιο συγκεκριμένα από την ύπαρξη του Web 2.0. Ο 
όρος αυτός  εισήχθη το 2004 από τον Tim O’ Reilly, ο οποίος τον περιγράφει ως «την 
εποχή όπου οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι δεν έχει τόση σημασία  το 
λογισμικό που επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά οι υπηρεσίες που προσφέρο-
νται μέσω αυτού» (O’ Reilly, 2005) και πιο πρόσφατα αναφέρει ότι «το Web 2.0 σχετί-
ζεται ουσιαστικά με την αξιοποίηση της συλλογικής νοημοσύνης» (O’ Reilly και Battelle, 
2009, σ.1). 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι ο χρήστης αποτελεί το επίκεντρο του Web 
2.0, καθώς είναι αυτός που προσθέτει αξία στην τεχνολογία και διαμορφώνει το 
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περιεχόμενο, παύοντας να είναι απλά ένας παθητικός καταναλωτής πληροφοριών, 
αλλά ένας ενεργητικός παραγωγός. 

Παρόλη όμως, την ευρέως διαδεδομένη χρήση του όρου, ένας αποδεκτός ορισμός του 
Web 2.0 δεν είναι εύκολο να βρεθεί. Πολλοί συμφωνούν ότι το Web 2.0 είναι μία με-
τάβαση αναφορικά με τη χρήση προγραμμάτων λογισμικού που βασίζονται στο Διαδί-
κτυο. Μια τέτοια χρήση αυτών των προγραμμάτων είναι για παράδειγμα, η ανάπτυξη 
εφαρμογών που επιτρέπουν την επικοινωνία με πολλαπλούς τρόπους και τη συνεργα-
τική αναζήτηση πληροφοριών (Rosen και Nelson, 2008). Όπως αναφέρει και ο Downes 
(2005) «το Web 2.0 δεν είναι μια τεχνολογική επανάσταση, αλλά μία κοινωνική». 

Ένας ευρύτερος ορισμός του όρου είναι ο εξής: «Οι Web 2.0 τεχνολογίες είναι τεχνο-
λογίες και εφαρμογές παγκόσμιου ιστού δεύτερης γενιάς, όπως είναι τα wikis και τα ιστο-
λόγια, όπου οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να επεξεργαστούν, να δημιουργήσουν 
και/ή να συνεργαστούν με διαδικτυακό περιεχόμενο με εύκολο τρόπο χρησιμοποιώντας 
τόσο σύγχρονα όσο και ασύγχρονα εργαλεία» (Exter, Rowe κ.α., 2012, σ. 217). 

Επίσης, κάποια άλλα χαρακτηριστικά του Web 2.0 είναι η ευκολία χρήσης, ο κοινωνι-
κός διαμοιρασμός που παρέχουν, η αλληλεπίδραση και η συνεργασία (Rosen και 
Nelson, 2008). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Gilmor (2004) «Τα τελευταία 150 
χρόνια είχαμε ουσιαστικά δύο διαφορετικά μέσα επικοινωνίας: ένας προς πολλούς (βι-
βλία, εφημερίδες, ραδιόφωνο και τηλεόραση) και ένας προς έναν (αλληλογραφία, τηλέ-
γραφος, και τηλέφωνο). Το διαδίκτυο, για πρώτη φορά, μας προσφέρει πολλοί προς πολ-
λούς και λίγοι προς λίγους τρόπους επικοινωνίας». 

Μια κατηγοριοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία  αποτελούν βασικό 
κομμάτι του Ιστού 2.0, θεωρείται αυτή του Zhang (2010), ο οποίος διακρίνει τα κοινω-
νικά εργαλεία σε: 

• Ιστολόγια (blogging-microblogging)  
• Κοινωνικά δίκτυα (social networking) 
• Κοινωνική σελιδοσήμανση (social bookmarking) 
• Συνεργατική συγγραφή (collaborative authoring) 
• Διαμοιρασμός Πολυμέσων (multimedia sharing) 
• Διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις (web conferencing) 

Αναπόσπαστο κομμάτι της δεύτερης γενιάς του Διαδικτύου αποτελούν τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. Πρόκειται για ένα σύνολο από εργαλεία που υποστηρίζουν την κοι-
νωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών στα πλαίσια του Ιστού 2.0. Τα εργαλεία 
αυτά δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα από κοινού να δημιουργήσουν, να βρουν, 
να μοιραστούν, να αξιολογήσουν και να αντιληφθούν όλο τον όγκο της πληροφορίας 
που βρίσκεται στο σημερινό διαδίκτυο.  

Ένας εκ των ορισμών που έχει επικρατήσει είναι αυτός που διατύπωσαν οι Kaplan και 
Haenlein (2010, σ. 61) και πιο ειδικά, ορίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «μια 
ομάδα από διαδικτυακές εφαρμογές που εκμεταλλεύονται τις ιδεολογικές και τεχνολογι-
κές βάσεις του Ιστού 2.0 και επιτρέπουν στους χρήστες τη δημιουργία και ανταλλαγή πε-
ριεχομένου». 
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Επιπλέον, ο Daniel Nations (2011) δίνει τη δική του ερμηνεία για τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. «Μπορούμε να σκεφτούμε τα συνηθισμένα μέσα (πχ εφημερίδες, περιοδικά, 
τηλεόραση, ράδιο κλπ) ως ένα δρόμο μονής κυκλοφορίας όπου μπορεί κανείς να διαβάσει 
μια εφημερίδα ή να ακούσει τα νέα  στην τηλεόραση αλλά έχει πολύ περιορισμένη δυνα-
τότητα να εκθέσει τις απόψεις του πάνω στο θέμα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 
ένας δρόμος διπλής κυκλοφορίας που σου δίνει  τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις και να 
εκθέσεις τις απόψεις σου». 

Ένας άλλος ορισμός που κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί είναι αυτός που διατυπώθηκε 
από το Χτούρη (2004, σ. 49) και ορίζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «πολυδιά-
στατα συστήματα επικοινωνίας και διαμόρφωσης της ανθρώπινης πρακτικής και της κοι-
νωνικής ταυτότητας». 

Ακόμα, ο ίδιος συγγραφέας (Χτούρης) μαζί με τους Παπάνη και Ρόντο (2004) επανα-
προσδιόρισαν τον ορισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και παρουσίασαν τον εξής 
ορισμό: «Τα κοινωνικά μέσα αποτελούνται συνήθως από τα μέλη της οικογένειας, τους 
φίλους και τους γνωστούς και περιλαμβάνουν τρεις κρίσιμες έννοιες: α) το μέγεθος ή το 
εύρος, το οποίο αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στο δίκτυο, β) τη 
σύνθεση, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής μελών της ευρύτερης οικογένειας ή φίλων στο 
δίκτυο, γ) τη συχνότητα, που δηλώνει το πόσο συχνά τα μέλη ενός κοινωνικού δικτύου 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους». 

 

Συμπεράσματα – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης των μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης στην ΑεξΑΕ 

Ένα γενικό συμπέρασμα είναι πως η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
στην ΑεξΑΕ φαίνεται πως απασχολεί περισσότερο το διεθνή χώρο και αυτό είναι από-
λυτα κατανοητό αν αναλογιστεί κανείς πως τα περισσότερα πανεπιστήμια του εξωτε-
ρικού, αν όχι όλα, τα μεγάλα έχουν ήδη αναπτύξει προγράμματα ηλεκτρονικής μάθη-
σης. Το παραπάνω έρχεται να επιβεβαιώσει η επικρατούσα κατάσταση της Ελλάδος, 
όπου το χαρακτηριστικότερο και πιο οργανωμένο παράδειγμα εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος δεν είναι άλλο από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, χωρίς να υπάρχουν άλλα 
αξιόλογα παραδείγματα αναφοράς.  

Βάσει των εξεταζόμενων ερευνών, διαπιστώθηκε πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
επηρεάζουν κυρίως θετικά την ΑεξΑΕ, ωστόσο, έχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώ-
σεις σ’ αυτήν. Παρακάτω θα παρατεθούν ξεχωριστά, αρχικά, τα πλεονεκτήματα, κι έ-
πειτα, τα μειονεκτήματα τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

• χρησιμοποιούνται ως πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έχουν τη 
δυνατότητα να υποστηρίξουν εξ ολοκλήρου τέτοια μαθήματα με σωστό εκπαιδευ-
τικό σχεδιασμό. 

• χρησιμοποιούνται και ως συμπληρωματικά εργαλεία σε συνδυασμό με κάποια 
επιπλέον ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, σκοπεύοντας να καταστήσουν τη μά-
θηση πιο διασκεδαστική. 
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• μειώνουν το χρόνο που απαιτείται για να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαι-
τούμενες γνώσεις, καθώς δεν έχουν τον περιορισμό του χρόνου και του τόπου. 

• επιτρέπουν την ταχύτερη επίλυση ερωτήσεων και αποριών. 

• συνεισφέρουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μηδαμινό κόστος καθώς εί-
ναι δωρεάν. 

• εξασφαλίζουν την κοινωνικοποίηση των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. 

• διευκολύνουν την ανταλλαγή υλικού άμεσα και γρήγορα. 

• είναι ιδανικά για ομαδοσυνεργατική μάθηση (η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευ-
όμενων / χρηστών και η αλληλεπίδραση είναι τα κύρια γνωρίσματα τους). 

• βοηθούν τους πιο εσωστρεφείς και ντροπαλούς εκπαιδευόμενους να νιώσουν 
πιο άνετα. 

Εντούτοις, τα κοινωνικά δίκτυα στη μάθηση έχουν και μειονεκτήματα και πιο ειδικά: 

• εξαλείφουν τη δια ζώσης επικοινωνία κι επαφή. 

• υπάρχει κίνδυνος οι εκπαιδευόμενοι να μη μπορούν να διαχωρίσουν τα όρια της 
μάθησης μ’ αυτά της ψυχαγωγίας του κοινωνικού μέσου. 

• απαιτούν καλύτερες γνώσεις Η/Υ, δηλαδή δε μπορούν ν’ αξιοποιηθούν όλες οι 
δυνατότητές τους από αρχάριους χρήστες του διαδικτύου. 

• είναι δυνατόν να αποσπάσουν την προσοχή των εκπαιδευόμενων (π.χ. μέσω 
διαφημίσεων). 

Κατά γενική ομολογία κι όπως γίνεται και αντιληπτό μέσα από τα συμπεράσματα αλλά 
και ολόκληρη την έκταση της μελέτης αυτής, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που α-
ποτελούν τα πιο δημοφιλή web 2.0 εργαλεία σήμερα, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία μά-
θησης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση τόσο ως κάτι βοηθητικό, όσο και 
ως το βασικό μέσο μάθησης.  

Ωστόσο, και στις δυο παραπάνω προσεγγίσεις απαιτείται προσεκτικός και ορθός εκ-
παιδευτικός σχεδιασμός από τους ίδιους τους εκπαιδευτές, οι οποίοι πρωτίστως γνωρί-
ζουν τις ανάγκες κι έχουν μελετήσει εις βάθος το προφίλ των εκπαιδευόμενων τους. 
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Τέχνη και παιδεία στον Πλάτωνα 

Σεραφείμ Κουρλός, Σπουδαστής ΑΣΠΑΙΤΕ-Ε.Π.ΠΑΙ.Κ, s.kourlos@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ο γενικός σκοπός της παιδείας κατά τον Πλάτωνα στην Πολιτεία, είναι η στροφή ολό-
κληρης της ψυχής προς την ιδέα του Αγαθού. Πιο συγκεκριμένα, παιδεία είναι η τέχνη 
της περιστροφής της ψυχής ώστε να μπορέσει να διορθώσει τη λανθασμένη της κατεύ-
θυνση από τον κόσμο του γίγνεσθαι στο κόσμο του όντος, δηλαδή στο Αγαθό. Η ψυχή, 
σύμφωνα με τον Πλάτωνα, χωρίζεται κατ’ αρχήν σε δύο μέρη, το λογιστικό μέρος και 
το άλογο μέρος, το οποίο ταυτίζεται με το επιθυμητικό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψυχή, Πολιτεία, νους 

Εισαγωγή 

Ο 4ος αιώνας π.Χ., για την Αθήνα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της Παιδείας, 
υπό την έννοια της ενσυνείδητης προσπάθειας προς τη διατύπωση και την πραγμάτωση 
ενός παιδευτικού και πολιτιστικού ιδεώδους. Οι λόγοι αυτής της στροφής του ενδιαφέ-
ροντος προς την παιδεία και την αγωγή ανάγονται στις κοινωνικές και ιστορικές συν-
θήκες της εποχής. Το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου (404 π.Χ) και τα γεγονότα 
που επακολούθησαν (κατάλυση της δημοκρατίας, εγκαθίδρυση των Τριάκοντα τυράν-
νων στην εξουσία, πτώση των Τριάκοντα, επαναφορά του δημοκρατικού πολιτεύμα-
τος) βρίσκουν μια Αθήνα ηττημένη, στην οποία δεν υπάρχει η δόξα και η πολιτιστική 
ακμή της πόλης-κράτους του 5ου αιώνα.  Έτσι, ο 4ος αιώνας υπήρξε περίοδος προσπά-
θειας για εσωτερική και εξωτερική ανόρθωση -μια προσπάθεια εκ των προτέρων δύ-
σκολη ως προς την πραγμάτωση του παλαιότερου ιδεώδους της, ο οποίος θεωρείται 
αναπόσπαστα συνδεδεμένος με την πόλη-κράτος.   

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πλάτωνα και ο ρόλος της τέχνης  

Το όργανο με το οποίο ο άνθρωπος φτάνει στην τέλεια γνώση και θεάται το Αγαθό 
είναι ο νους, το όπως τον παρομοιάζει ο Πλάτωνας, ο οποίος αρχικά είναι θαμμένος σε 
ένα είδος γλοιώδους λάσπης. Από την άλλη πλευρά, η δύναμη για μάθηση που έχει από 
τη φύση της  η ψυχή είναι η φρόνηση, η θεϊκότερη από τις άλλες αρετές του ανθρώπου 
που ποτέ δε χάνει τη δύναμή της και εξαρτάται από την περιστροφή της αν θα γίνει 
ωφέλιμη ή βλαβερή. 

Πώς όμως συντελείται αυτή η διαδικασία της γνώσης και με ποιο τρόπο η ψυχή γνω-
ρίζει; Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα βρίσκεται στην παρομοίωση της διαιρεμένης 
γραμμής. Η διαδικασία της γνώσης συντελείται  μέσα από τέσσερα στάδια και ο τρόπος 
που η  γνωσιακή ψυχή μαθαίνει σχετίζεται με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Στο 
πρώτο στάδιο, το στάδιο της εικασίας η ψυχή γνωρίζει μέσω των εικόνων. Στο δεύτερο 
στάδιο η γνωσιακή ψυχή περνάει στο στάδιο της πίστης όπου η  ψυχή γνωρίζει μέσω 
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των αντικειμένων που αποτελούν την απεικόνιση στο πρώτο στάδιο της εικασίας. Στο 
τρίτο στάδιο, το στάδιο της διάνοιας. Εδώ βρίσκονται οι μαθηματικές επιστήμες. Στο 
τέταρτο στάδιο, στο στάδιο της νόησης. 

Μέσα σε αυτό το πολύ γενικό και συνοπτικά παρουσιασμένο πλαίσιο της θεωρίας της 
παιδείας, της ψυχολογικής θεωρίας και γνωσιοθεωρίας, ο Πλάτων κατασκευάζει το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα της δίκαιης πόλης που οικοδομεί και το χωρίζει σε τρία επίπεδα: 
της πρώτης εκπαίδευσης, ενός ενδιάμεσου προπαιδευτικού επιπέδου και της ανώτερης 
εκπαίδευσης στην διαλεκτική και στην φιλοσοφία. Η πρώτη εκπαίδευση των νέων 
φρουρών περιλαμβάνει τα πατροπαράδοτα μαθήματα της μουσικής και της γυμναστι-
κής. Στο δεύτερο επίπεδο τα μαθήματα που οι νέοι θα παρακολουθούν, κατόπιν επιλο-
γής και σε ηλικία είκοσι ετών, θα είναι η Αριθμητική /Λογιστική, η Γεωμετρία, η  Στε-
ρεομετρία, η Αστρονομία  και η Αρμονική. Μετά από δέκα χρόνια σπουδών σ’ αυτό 
το επίπεδο και σε ηλικία τριάντα ετών, μερικοί μόνο ικανοί και σταθεροί ερευνητές -
άνδρες και γυναίκες με φιλοσοφική ικανότητα και χαρακτήρα- θα προχωρούν στο τρίτο 
επίπεδο,  όπου πλέον θα επιδίδονται στην τυπική μελέτη της Διαλεκτικής. 

Υπάρχουν δύο σημεία που πρέπει να αναφερθούν εδώ. Το ένα είναι ότι ο Πλάτων προ-
τείνει μια βαθιά μεταρρύθμιση του μέχρι την εποχή του ισχύοντος εκπαιδευτικού θε-
σμού καθιστώντας τον υπόθεση της πόλης-κράτους, ο οποίος παραδοσιακά ήταν ιδιω-
τική υπόθεση, ενώ από την άλλη πλευρά, στο επίπεδο της πρώτης εκπαίδευσης, ακο-
λουθεί την παραδεδομένη ελληνική παιδεία της μουσικής και της γυμναστικής. Αυτό, 
σύμφωνα με τον Jaeger, οφείλεται στη ζωηρή αντίθεση μεταξύ των ριζοσπαστικών του 
ιδεών και του συντηρητικού του σεβασμού στην παράδοση. Για να καταλάβουμε την 
κριτική που ασκεί ο Πλάτωνας πρέπει να αντιληφθούμε ότι κατασκεύασε το νέο φιλο-
σοφικό σύστημα της αγωγής πάνω σε θεμέλια που αναμφίβολα αναμορφώθηκαν, αλλά 
δεν διατάραξαν την παραδοσιακή ελληνική παιδεία. 

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι όταν ο Πλάτων αναφέρεται στη 
μουσική της πρώτης εκπαίδευσης δεν εννοεί μόνο τη μουσική όπως την εννοούμε εμείς 
σήμερα. Η λέξη μουσική στην αρχαιότητα είχε και την έννοια της γενικής καλλιέργειας 
και ο μουσικός δεν είναι ένας καλός μουσικός αλλά ένας καλλιεργημένος και εγγράμ-
ματος άνθρωπος. Επίσης, ο όρος μουσική  χαρακτηρίζει όλα όσα αποδίδονται στις 
Μούσες, δηλαδή την ποίηση, τους λόγους, τη μυθολογία και γενικότερα ό,τι σήμερα 
αποδίδεται με τον όρο “καλές τέχνες”. 

Το πλατωνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πολιτείας, λοιπόν, μπορεί να σχηματοποι-
ηθεί - αναφορικά και με τα στάδια της γνωσιακής ψυχικής διαδικασίας ή της πλατωνι-
κής γνωσιοθεωρίας που προαναφέρθηκε- ως εξής: 

Πρώτο επίπεδο : Εικασία - Πίστη 

Δεύτερο επίπεδο : Διάνοια 
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Τρίτο επίπεδο : Νόηση 

Η εικόνα ως ομοίωμα παραπέμπει στο άλλο ουσιώδες χαρακτηριστικό της Τέχνης, την 
μίμηση, ή για να είμαστε σαφέστεροι, η εικόνα, η ομοίωση και η μίμηση είναι τα αδια-
χώριστα ουσιώδη γνωρίσματα της Τέχνης, κατά τον Πλάτωνα.  Συγκεκριμένα, η μί-
μηση ορίζεται εδώ από τον Πλάτωνα ως η αντίληψη ότι η τέχνη είναι μίμηση  είναι 
προπλατωνική, την οποία ο Πλάτων δέχτηκε και την ενσωμάτωσε στη θεωρία του. Με 
τον Πλάτωνα, όμως, ισχυροποιήθηκε αυτή η αντίληψη και έγινε γενική αρχή της Τέ-
χνης και σημείο από όπου ξεκίνησε και συνέχισε ο Αριστοτέλης. 

Νόμοι 

Οι Νόμοι είναι ο τελευταίος διάλογος που έγραψε ο Πλάτων, ο οποίος, πιθανότατα, 
πέθανε προτού προλάβει να τον ολοκληρώσει ή να τον τελειοποιήσει. Η κοινώς απο-
δεκτή αυτή άποψη των σχολιαστών του Πλάτωνα βασίζεται τόσο σε εξωτερικές όσο 
και σε εσωτερικές ενδείξεις. Οι ιστορικοί της φιλοσοφίας συγκρίνοντας τον τελευταίο 
αυτό διάλογο του Πλάτωνα με προγενέστερους διάλογους, και ιδιαίτερα με την Πολι-
τεία, μιλούν για διαφορές και ως προς το ύφος και ως προς τις θεωρίες που αναπτύσ-
σονται. Σ’ αυτόν το διάλογο υιοθετείται μια διαφορετική προσέγγιση στο πρόβλημα 
της πολιτικής απ’ αυτήν της Πολιτείας, δε λέγεται στην ουσία τίποτα για τις Ιδέες και 
είναι εμφανές ότι είναι ένα πιο πρακτικά προσανατολισμένο έργο από ό,τι η Πολιτεία. 
Ο ιδιαίτερος αυτός  χαρακτήρας των Νόμων καθιστά αναγκαία τη μελέτη του εκπαι-
δευτικού προγράμματος που αναπτύσσεται εδώ, καθώς και τη διερεύνηση της σχέσης 
της παιδείας με την Τέχνη. 

Οι Νόμοι περιέχουν το σημαντικότερο και λεπτομερέστερο πλατωνικό πρόγραμμα γε-
νικής παιδείας. Οι βασικές και πολύ γενικές αρχές είναι ίδιες με αυτές της Πολιτείας, 
αν και παρατηρούνται επιμέρους αλλαγές που μπορούν να χαρακτηριστούν ουσιαστι-
κές και μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι το ζήτημα της παιδείας εξετάζεται σ’ 
αυτό το διάλογο πολύ διεξοδικότερα και απαιτητικότερα -τουλάχιστον από τεχνική 
πλευρά. Η παιδεία, κατά τον Πλάτωνα δεν είναι μόνο μια από τις πολλές λειτουργίες 
του κράτους, αλλά περιλαμβάνει όλες τις άλλες λειτουργίες. 

Στο βιβλίο των Νόμων παρατίθεται το βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της δεύτερης 
πόλης που σχεδιάζει ο Πλάτων. Η εκπαίδευση, όπως και στην Πολιτεία, είναι υπόθεση 
της πόλης κράτους, είναι όμως υποχρεωτική για όλους τους πολίτες και των δύο φύλων 
και όχι μόνο για μια ομάδα της πόλης, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει χώρα 
σε ειδικά κτίρια μέσα και έξω από την πόλη από ξένους έμμισθους δασκάλους. Από 
τριών έως έξι χρονών, σε ένα είδος προσχολικής αγωγής, τα παιδιά θα παρακολουθούν 
ομάδες παιχνιδιών σε ένα συγκεκριμένο μέρος, υπό την επίβλεψη μιας γυναίκας αξιω-
ματούχου (794a-c). Από τα έξι χρόνια αρχίζει η τυπική εκπαίδευση των νέων και η 
μόρφωσή τους θα βασίζεται στο γνωστό δίπτυχο της μουσικής  για την καλλιέργεια της 
ψυχής και της γυμναστικής για την ανάπτυξη του σώματος. Τα μαθήματα που θα περι-
λαμβάνει αυτή η τυπική εκπαίδευση είναι γυμναστική, η οποία περιλαμβάνει χορό και 
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πάλη, καθώς και άλλα αγωνίσματα όπως ξιφομαχία, τόξο, ακόντιο, δρόμος ενός και 
δύο σταδίων, ιππασία, κυνήγι κλπ. (794d-796d, 814-816, 832d-834a), μουσική, στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται και ο χορός αφού συνδέεται άρρηκτα και με το χορικό άσμα 
(812a-813a, 654b), λογοτεχνία/ποίηση (810b-812a), και κάποια στοιχειώδη αριθμη-
τική, γραφή και ανάγνωση.  

Η παιδεία, όπως ορίζεται από τον Πλάτωνα στους Νόμους, είναι εκείνη που γυμνάζει 
τον άνθρωπο από την παιδική ηλικία στην αρετή και του εμπνέει την επιθυμία να την 
αγαπήσει. Πιο συγκεκριμένα, παιδεία είναι η καθοδήγηση και η αγωγή των νέων στον 
ορθό λόγο έτσι όπως  διατυπώνεται από το νόμο και όπως εγκρίνεται από τους καλύ-
τερους και πεπειραμένους γεροντότερους πολίτες. Σκοπός της παιδείας είναι η σωστή 
εκπαίδευση των νέων ώστε να είναι καλοί σε οποιεσδήποτε ασχολίες θα επιδοθούν ως 
ενήλικες. 

Μπορούμε να πούμε ότι η έντονη πολεμική στάση του Πλάτωνα απέναντι στις τέχνες  
διαμορφώθηκε, σε μεγάλο βαθμό, βάσει της αντίθεσής του προς τους σοφιστές. Για 
παράδειγμα, θεωρεί ότι ο λόγος της επιθετικής στάσης του Πλάτωνα απέναντι στις τέ-
χνες γενικά (arts and crafts) οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρχαν στην εποχή του σοφι-
στές -όπως ο Πρωταγόρας, ο Γοργίας, ο Ιππίας κ.ά.- οι οποίοι πρότειναν να συμπερι-
λάβουν στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα τις χρήσιμες τέχνες αντί των μη πρακτικών 
ελεύθερων τεχνών. Τα αρνητικά σχόλια, λοιπόν, του Πλάτωνα προς τις τέχνες δεν έ-
χουν σκοπό να αρνηθούν ότι οι τέχνες έχουν ενδιαφέρον ή γνωστική αξία, αλλά στο-
χεύουν να αρνηθούν το ότι μόνο οι τέχνες -εν αντιθέσει με τα μαθηματικά, την αστρο-
νομία και τη διαλεκτική- έχουν αξία ή κάποιο ενδιαφέρον. Δεδομένης της αντιπαλότη-
τας του Πλάτωνα και των σοφιστών μπορούμε να καταλάβουμε, κατά τον συγγραφέα, 
γιατί είναι δύσκολο να αποσυνδέσουμε την εκτίμηση και τη στάση του Πλάτωνα προς 
τις τέχνες από την εμπεριεχόμενη πολεμική και γιατί υπονοούμενες, και όχι εμφανώς 
εκφρασμένες, ενδείξεις μπορούν να αποκαλύψουν μια πολύ περισσότερο φιλική συ-
μπεριφορά από αυτήν που ο Πλάτων άφησε τον εαυτό του ελεύθερο να δείξει. 

Βιβλιογραφία 

Πλάτων, Απολογία Σωκράτους, (μετφ: Η. Ανδρεάδη), Κάκτος, Αθήνα 1991. 

Πλάτων, Επιστολή Ζ΄, (μετφρ: Ηρώ Κορμπέτη), Στιγμή, Αθήνα 1997 (1938). 

Πλάτων, Ιππίας Μείζων, (μετφ: Χ. Καρούζος - Ι.Θ.Κακριδής), Θεσσαλονίκη 1973. 

Πλάτων, Ίων, (μετφ: Λ. Κούσουλας), Καστανιώτης, Αθήνα 1983. 

Πλάτων, Κρατύλος, (εισαγωγή-σχόλια-μετφ: Δ. Λάγιος), Ι. Ζαχαρόπουλος,  

Ανδρόνικος Μ., Ο Πλάτων και η Τέχνη, Νεφέλη, Αθήνα 1986  (1952). 

Αρβανιτάκης Α., “Η Τέχνη ως Μίμηση”, Φιλοσοφία 25-26 1995-96, σελ.184-199. 

1655

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Bearsdsley M.C., Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, (μετφ: Δ. Κούρτοβικ-Π.Χριστο-
δουλίδης), Νεφέλη, Αθήνα 1989. 

Γεωργούλης Κ.Δ. (εισαγωγή, ερμηνεία και σημειώσεις), Πλάτωνος Πολιτεία, Εκδοτι-
κός Οικος “Ι. Σιδέρης”, Αθήνα 1963. 

Δελλής Ι.Γ., “Οι Απόψεις του Δημόκριτου για την Ποιητική Έμπνευση”, Κείμενα για 
τον Δημόκριτο, Διεθνές Δημοκρίτειο Ίδρυμα, Ξάνθη 1984, σελ. 195-209. 

Adam J., The Republic of Plato, τόμ. I, II, Cambridge University Press, Cambridge 
1975 (1902). 

Anderson  W.D., Ethos and Education in Greek Music, Harvard University Press, Cam-
bridge 1966. 

1656

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



O Σωκράτης ως εκπαιδευτής ενηλίκων και η αξία της Διά Βίου Μάθησης 

Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐτσα 
Φιλόλογος-Ψυχολόγος, Δρ Παιδαγωγικής Ε.Κ.Π.Α., Διδάσκουσα Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών & 

ΑΣΠΑΙΤΕ Λιβαδειάς, T.thomaitsa@yahoo.com 

Περίληψη 

Το αίτημα της ανθρώπινης ευδαιμονίας και η επιδίωξη μιας πληρέστερης και ουσια-
στικότερης ανθρώπινης ζωής στη Γη συνιστά ίσως ένα πρόβλημα πολύ άμεσο και ση-
μαντικότερο από οποιοδήποτε άλλο. Η φιλοσοφία για να είναι συνεπής με τον εαυτό 
της θα πρέπει να είναι φιλοσοφία της ζωής, όχι ενός μέρους της, αλλά του όλου της 
ζωής του ανθρώπου. Η φιλοσοφία τουλάχιστον από την εποχή του Αθηναίου φιλοσό-
φου, Σωκράτη, νοείται ως η επιστήμη, η οποία αποδέχεται ως κύριο έργο της τό δοῦναι 
και δέχεσθαι λόγον και παραπέρα προχωρεί, αφού πρώτα χρησιμοποιήσει, εκτός των 
άλλων, την ανάλυση (διαίρεση) και τη σύνθεση (συναγωγή) των εννοιών, σε προβολή 
προτύπων, σε διασαφήσεις, σε λύσεις προβλημάτων και ζητημάτων. Στο πλαίσιο αυτό 
στην παρούσα ανακοίνωση θα εστιάσουμε την προσοχή στα ανθρωπιστικά μηνύματα 
τα οποία δια της μαιευτικής μεθόδου εφαρμόζει στο βίο του και τον καθιστούν ως τον 
πρώτο εκπαιδευτή ενηλίκων. Παράλληλα θα αναδείξουμε την αξία της Διά Βίου Μά-
θησης. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Σωκράτης, ανθρωπιστική παιδεία, μαιευτική τέχνη, διά βίου μάθηση. 

Εισαγωγή 

Ο Σωκράτης, ως η ενσάρκωση της ίδιας της φιλοσοφίας, ως ο φιλόσοφος έρως και 
εραστής της αλήθειας κατορθώνει με τρόπο μοναδικό να συνδυάσει τις αρχές για την 
ηθικότητα της ζωής με τις απαιτήσεις που δημιουργούν οι καταστάσεις της πράξεως, 
χωρίς να θυσιάζει ούτε τις αρχές ούτε να καθιστά την πράξη του παράλογη ή ακατανό-
ητη (Βουδούρης, 1992). Οι βασικές παιδευτικές αντιλήψεις του Σωκράτους, τις οποίες 
σχηματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι: α) ο άνθρωπος θα πρέπει να ενδιαφέ-
ρεται και να εξετάζει πώς πρέπει να ζει, β) ο άνθρωπος οφείλει να επιμελείται για την 
ψυχή του, γ) κανείς δεν είναι με τη θέλησή του κακός και δ) η αρετή είναι υγεία της 
ψυχής, συγκροτούν ένα σώμα σημαντικών δοξασιών και σπουδαίων προτροπών συνι-
στώντας την πεμπτουσία της διά βίου μάθησης. Στη σημερινή κατάσταση στο χώρο της 
παιδείας παρατηρείται η διείσδυση του σοφιστικού πνεύματος και το κλίμα το οποίο 
επικρατεί στα σχολεία μας είναι ελάχιστα ηθοπλαστικό και πολύ λίγο παιδευτικό. Επί 
πλέον στα μεν σχολεία εκτρέφεται και υποθάλπεται η ανάπτυξη μιας διαλεκτικής της 
εναντιότητας μεταξύ των μαθητών και των καθηγητών τους, ενώ στα Πανεπιστήμια 
εισήχθησαν πρότυπα, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της πανεπιστη-
μιακής ζωής με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στον περιορισμό των ορθών παιδευτικών 
διαδικασιών, οι οποίες είναι τελείως απαραίτητες για την ορθή επιτέλεση του επιστη-
μονικού και ερευνητικού έργου. Οι συνθήκες αυτές δεν ευνοούν την ποιότητα των παι-
δευτικών σχέσεων ούτε φυσικά παρέχουν τις δυνατότητες για τη σύναψη ορθών 
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προσωπικών σχέσεων. Παράλληλα ενώ οι στόχοι της παιδείας είναι η μετάδοση των 
γνώσεων, των αξιών και των προτύπων που δοκιμάστηκαν με επιτυχία στο διάβα των 
αιώνων, παρατηρούμε ότι η σημερινή παιδεία έχει άλλους στόχους. Διαθέτει, δηλαδή, 
ένα τεχνοκρατικό και επαγγελματικό χαρακτήρα, ο οποίος προσανατολίζει τους νέους 
επαγγελματικά με μοναδικό κριτήριο το ποιο επάγγελμα προσφέρει οικονομική άνεση 
και καλή κοινωνική θέση. Επί πλέον δε στοχεύει στην πνευματική και ηθική αγωγή 
των νέων και στη διάπλαση των διανοητικών δυνάμεων μέσα από την μετάδοση της 
ανθρωπιστικής μόρφωσης στα σχολεία. Επομένως, το σχολείο από χώρος προβολής 
και εμπέδωσης των πνευματικών και ηθικών αξιών μετατρέπεται σε χώρο προπαρα-
σκευής μόνο επιστημόνων και επαγγελματιών. Αυτό έχει αρνητικό αποτέλεσμα, διότι 
η παροχή μόρφωσης του σχολείου δε φέρνει το νέο σε επαφή με τις αξίες του καλού 
και του ωραίου, του μέτρου και της ισορροπίας. 
 

Ο Σωκράτης ως θεραπευτής της ανθρώπινης ψυχής 

Καθοριστικός σταθμός στη ζωή του Πλάτωνος υπήρξε η γνωριμία με το Σωκράτη το 
407 π. Χ., τον οποίο θαύμαζε για τη διδακτική του μέθοδο, τη σωφροσύνη και την 
ειλικρίνεια. Ο Σωκράτης (469 π. Χ – 399 π. Χ.) γεννήθηκε στην Αθήνα και ο πατέρας 
του, ο Σωφρονίσκος, από το δήμο Αλωπεκής ήταν ένας τεχνίτης, ένας αρκετά φημι-
σμένος γλύπτης, η μητέρα του, η Φαιναρέτη, ήταν μαμή. και στον Θεαίτητο αναφέρεται 
στην εργασία της μητέρας του με τα εξής λόγια: «Κάνω και εγώ την ίδια δουλειά». 
(Πλάτ., Θεαίτ. 149 a-151 d). Ο Σωκράτης υπήρξε ένας ηθικός φιλόσοφος και ένας 
σπουδαίος παιδαγωγός με την ευρεία σημασία του όρου, αφού ασκούσε την παιδεία 
συζητώντας ελεύθερα με όλους στους δημόσιους χώρους της πόλης του: στην αγορά, 
τη Στοά, την παλαίστρα, τα γυμνάσια και ακόμη στη φύση που περιέβαλλε το κλεινόν 
άστυ, που τόσο αγαπούσε, όπως φαίνεται από τους πλατωνικούς διαλόγους (Μαραγ-
γιανού – Δερμούση, 2007). Ο Σωκράτης σύμφωνα με τον τρόπο που ζει και με όλα όσα 
διδάσκει λόγῳ και ἔργῳ, υποδεικνύει στο περιβάλλον του ότι η θεραπεία της ψυχής 
επιτυγχάνεται δια της παιδείας και εκπαιδευτικός του στόχος του είναι να αναδείξει 
στους συμπολίτες του με ορθά θεμελιωμένα επιχειρήματα ότι το εὖ ζῆν και η ευδαιμο-
νία συνίσταται στον ενάρετο βίο και στη συνεχή άσκηση της αρετής. 
 
Η διδασκαλία του Σωκράτους αποσκοπούσε στη θεραπεία της ψυχής, την ηθική αυτο-
νομία και αυτάρκεια. Μέθοδός του ήταν ο διάλογος, ο οποίος δύναται να οδηγήσει τον 
άνθρωπο στην αυτογνωσία, που με τη σειρά της οδηγεί στην καθαρή εσωτερική αντί-
ληψη των βασικών εννοιών της ηθικής. Σταθερή πεποίθησή του ήταν πως, όταν κά-
ποιος γνωρίζει το αγαθό θα προσπαθήσει να το πράξει. Συγχρόνως πίστευε ότι το κακό 
δε βρίσκεται στον πυρήνα της ανθρώπινης φύσης, αλλά στην άγνοια των ανθρώπων. Η 
πλατωνική αντίληψη: «Πᾶς ὁ ἄδικος οὐχ ἑκὼν ἄδικος» γεννήθηκε απευθείας από την 
ηθική αισιοδοξία του Σωκράτους. Η σταθερή πεποίθηση ότι ο λόγος είναι ικανός όχι 
μόνο να προάγει διανοητικά την ανθρωπότητα, αλλά να τη θεραπεύσει και να την τε-
λειοποιήσει ηθικά. Η Σωκρατική διδασκαλία βρίσκει απήχηση στα έργα του Πλάτωνος 
αποτελώντας το θεμέλιο του όμορφου κτίσματος, το οποίο οικοδόμησε η πλατωνική 
φιλοσοφία.  
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Ο Σωκράτης αρνούμενος την έννοια του διδασκάλου, ο οποίος επ’ αμοιβή διδάσκει 
γνώσεις και δεξιότητες εφαρμόζοντας τις μεθόδους της ρητορικής, στρέφει το βλέμμα 
του διεισδυτικά στα κατάβαθα της ανθρώπινης ψυχής, προκειμένου να ανακαλύψει την 
αλήθεια, τη μόνη πηγή του καλού και την αναδύει προς τα έξω για να την εγκαθιδρύσει 
στην ανθρώπινη κοινωνία. Ο Σωκράτης, λοιπόν, διατείνεται ότι δεν είναι δάσκαλος, 
αλλά ούτε και φιλόσοφος, αφού ο ίδιος δεν κατέχει γνώσεις βέβαιες και μεταδόσιμες 
σε άλλους, έχει όμως την πεποίθηση και αναφέρει ευθαρσώς ότι ο ρόλος του είναι 
μαιευτικός, αφού παρομοιάζεται ως μαία που ξεγεννά γνώσεις από τους ανθρώπους. Ο 
Σωκράτης χωριστά από τα συστηματικά εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα του ίδιου του 
Πλάτωνος συνιστά μία παράξενη μορφή, η οποία μεριμνά κατά πρώτο λόγο, εάν όχι 
αποκλειστικά, για τη βελτίωση (θεραπεία) της δικής του ψυχής (Νεχαμάς, 2003). 
 
Ο Σωκράτης είναι ο εραστής της αλήθειας και ο δάσκαλος της Φιλοσοφίας. Επιτυγχά-
νει με το ταλέντο του να οδηγεί τους μαθητές του στη γνώση και την αλήθεια. Η εκ-
παιδευτική του δραστηριότητα ασκείται με την πειθώ των λόγων του με την ακτινοβο-
λία της εξαιρετικής του προσωπικότητας και με την ακατανίκητη έλξη που ασκεί στους 
μαθητές του. (Godel, 1955). Όμως, η σωκρατική διδασκαλία δεν αρκείται στην προτί-
μηση χαρακτηριστικών της ενηλικιότητας, αλλά και –αντίστροφα- ακολουθεί βασικές 
αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις οποίες συγκλίνουν όλοι ανεξαιρέτως οι θεμε-
λιωτές της και οι οποίες ανταποκρίνονται σε αιτήματα της ενηλικιότητας, όπως: 
1) Η ενεργητική συμμετοχή, η οποία απαντά στη διαπιστωμένη (και από τον Μ. 
Knowles, εισηγητή της «Ανδραγωγικής» θεωρίας για την εκπαίδευση ενηλίκων) ανά-
γκη-ικανότητα του ενήλικα μαθητή για αυτοκαθορισμό.  
2) Η ομαδικότητα, για προώθηση των κοινωνικών σχέσεων και της συνεργασίας: ο Σω-
κράτης εναλλάσσεται σε διαφορετικούς ρόλους στη μαθησιακή ομάδα, όπως προτείνει 
ο Rogers. 
3) Η ανταπόκριση στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και στην ξεχωριστή προσωπικό-
τητα του καθένα: Ο Σωκράτης προσαρμόζεται στον συνομιλητή του και εμφανίζεται 
άλλοτε περισσότερο ενθαρρυντικός και άλλοτε αιχμηρός κ.ο.κ. Ο στόχος της σωκρα-
τικής ειρωνείας είναι η αφύπνιση, αλλά κάποιες φορές προκαλεί την αρνητική παρε-
νέργεια να θυμώνουν όσοι αδυνατούν να κατανοήσουν την ωφελιμότητα του «ελέγ-
χου» στον οποίο υποβάλλονται. 
4) Η αξιοποίηση της εμπειρίας και του κριτικού στοχασμού στην πορεία της μάθησης, 
αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της ενηλικιότητας, αλλά και προϋπόθεση για την 
πρόοδο της σωκρατικής μάθησης. 
5) Οι συνεργατικές σχέσεις εκπαιδευτών-εκπαιδευομένων, για εμπέδωση της αλληλοκα-
τανόησης: Στην εκπαίδευση ενηλίκων, ο εκπαιδευτής μαθαίνει κιόλας από τον μαθητή 
και ο Σωκράτης είναι ο πρώτος και ο περισσότερο πρόθυμος μαθητής. Αναζητεί την 
αλήθεια εξετάζοντας τον εαυτό του, αλλά όχι μόνος. 
6) Ο ρόλος του εκπαιδευτή ως καταλύτης μαθησιακών διεργασιών και όχι ως μεταβι-
βαστής ετοιμοπαράδοτων γνώσεων». 
 

Ο Σωκράτης και η μαιευτική τέχνη 
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Η γνωστική διαδικασία κατά τον Σωκράτη δεν έγκειται στο να βομβαρδίσεις με πλη-
ροφορίες την ψυχή του νέου για να τον καταστήσεις πολυγνώστη, αλλά να απελευθε-
ρώσεις την ψυχή του μέσα από το σκοτάδι της «νυχτερινής ημέρας» και να τον οδηγή-
σεις στο καθαρό φως του Λόγου. Ο Λόγος, ο οποίος γεννιέται από τον απορία και την 
ερώτηση είναι λόγος καθαρά εσωτερικός, έρχεται από την πρωταρχή του πνεύματος, 
που είναι μέσα μας και γι’ αυτό το λόγο έχει τη δύναμη να ανανεώνεται συνεχώς και 
να επιστρέφει ακατάπαυστα στη πηγή του (Θεοδωρακόπουλος, 2000). Ο Σωκράτης, 
λοιπόν, δεν μεταφέρει γνώσεις στον συνομιλητή του, αλλά τον καθοδηγεί στην «ανα-
κάλυψη» των δικών του γνώσεων και η σημαντικότερη αξία της σωκρατικής μεθόδου 
έγκειται μάλλον στο ξερίζωμα των συγκεχυμένων και σφαλερών αντιλήψεων παρά 
στην ανακάλυψη νέων (Guthrie, 2001). 
 
Ο Σωκράτης εισέρχεται στην ψυχή των εφήβων της Αθήνας του 5ου αιώνα π. Χ. με μια 
πρωτόφαντη τέχνη, τη μαιευτική, της οποία η μορφωτική δύναμη είναι άμετρη. Πα-
ράλληλα τονίζει ότι δεν διαθέτει απόλυτες γνώσεις, αλλά λειτουργεί ως αλογόμυγα, η 
οποία τσιμπάει και αφυπνίζει τους συνομιλητές του, υποβοηθώντας την εσωτερική 
τους πορεία προς την αναζήτηση της γνώσης. Η σωκρατική μαιευτική μέθοδος εκκινεί 
από την «άγνοια», η οποία δεν συνιστά άρνηση της γνώσης, αλλά μια καθαρή από 
συσκοτίζουσες προκαταλήψεις ματιά στην κατεύθυνση όπου η γνώση θα αναδυθεί. Ο 
Σωκράτης, λοιπόν, δεν παρουσίαζε στους συνομιλητές του εκείνο που χρειάζονταν να 
μάθουν, αλλά υποβάλλοντας τα κατάλληλα ερωτήματα επιχειρούσε να τους οδηγήσει 
στο να ανακαλύψουν οι ίδιοι την αλήθεια για το εξεταζόμενο θέμα. Ο σκοπός αυτής 
της γνωστικής διαδικασίας ήταν να συνειδητοποιήσει ο συνομιλητής μόνος του τί δύ-
ναται να μάθει και ακόμη περισσότερο να αντιληφθεί τί δεν γνωρίζει.  
 
Η σωκρατική μαιευτική μέθοδος εκκινεί από την «καθαρή» ματιά της απροκάλυπτης 
άγνοιας, ενώ ο συμβουλευτικός στόχος δεν είναι η προσφορά δεδομένων γνώσεων, 
αλλά να κλονίσει τις δεδομένες απόψεις τους και καλλιεργήσει κατά τη διαλεκτική 
συζήτηση ένα περιβάλλον αμφιβολίας. Η αμφιβολία αυτή οδηγεί φαινομενικά σε αδιέ-
ξοδο, σε «απορία» και χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Σωκράτη στον Κρατύλο όπου 
αναφέρει: «τώρα βρίσκομαι σε πολύ μεγαλύτερη απορία παρά πριν επιχειρήσω να 
μάθω» Επομένως κατά τον Σωκράτη η ευρετική πορεία προς τη γνώση δεν είναι μονα-
χική, αλλά καθοδηγείται μέσω της διαλεκτικής διαδικασίας με τη μαιευτική μέθοδο να 
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο για την αναζήτηση της αλήθειας. Στην Πολιτεία ο Σω-
κράτης αποκαλεί ως διαλεκτικό εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος απαιτεί λογική εξήγηση 
για την ουσία του κάθε πράγματος και εφ’ όσον δεν το πράττει θα υστερεί σε επίγνωση. 
Επί πλέον θεωρεί τη διαλεκτική ως κορωνίδα όλων των μαθημάτων, αφού μέσω αυτή 
δύναται κανείς, υπερβαίνοντας την ατέλεια και την υποκειμενικότητα της αισθητηρια-
κής αντίληψης να στραφεί με τη νόηση σε ό, τι αποτελεί μέσα στο κάθε πράγμα χωρι-
στά την ουσία του και να μπορέσει να συλλάβει διαμέσου αυτής της ίδιας της νόησης 
το Αγαθό στην ολότητά του  
 
Ο Σωκράτης προσερχόμενος σε συζήτηση επιδεικνύει ταπεινοφροσύνη και ως ισότιμος 
συν-αναζητητής της αλήθειας προτάσσει την αγάπη για τον συνάνθρωπο, αφού ο 
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διάλογος δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν υπάρχει ειλικρινής αγάπη για τον άνθρωπο. 
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναδείξουμε τα λόγια του σπουδαίου παιδαγωγού 
Paulo Freire (1921-1997), όπου για την αξία του διαλόγου αναφέρει: «Ο αυθεντικός 
διάλογος προϋποθέτει την αγάπη και την ταπεινοφροσύνη, η αγάπη είναι συγχρόνως 
το θεμέλιο του διαλόγου και ο διάλογος ο ίδιος. Η πράξη αγάπης είναι ένα χρέος, το 
οποίο αναλαμβάνεις για την υπεράσπιση της υπόθεσης της απελευθέρωσης. Ο διάλογος 
απαιτεί ακόμα μια έντονη πίστη στον άνθρωπο, πίστη στη δύναμή του να δημιουργεί 
και να αναδημιουργεί, πίστη στον προορισμό του να γίνει πληρέστερα ανθρώπινος. Ο 
διάλογος, θεμελιωμένος στην αγάπη, στην ταπεινοφροσύνη, στην ελπίδα και στην πί-
στη καθίσταται μια οριζόντια σχέση που έχει ως λογική συνέπεια την αμοιβαία εμπι-
στοσύνη ανάμεσα στους διαλεγόμενους» (Φρέιρε, 1977). 
 
Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εφαρμογής της μαιευτικής μεθόδου το εντοπί-
ζουμε στον πλατωνικό διάλογο Μένωνα, όπου ο Σωκράτης συνομιλεί με ένα νέο αρχο-
ντόπουλο από τη Θεσσαλία, τον Μένωνα, το ζήτημα εάν είναι δυνατό να διδαχθεί η 
αρετή ή εάν η αρετή είναι έμφυτη. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Μένων απαιτεί 
από τον Σωκράτη να του αποδείξει εκείνα που υποστηρίζει, ότι δηλαδή η μάθηση είναι 
ανάμνηση. Ο Σωκράτης παραδέχεται τη δυσκολία να το αποδείξει έμπρακτα, αλλά α-
ναλαμβάνει τελικά το εγχείρημα και απευθυνόμενος στον Μένωνα τον προτρέπει να 
καλέσει έναν οποιονδήποτε από τους δούλους, που έχει στην ακολουθία του. Ο Μένων 
καλεί τυχαία έναν και έτσι αρχίζει ένας συστηματικός μαιευτικός διάλογος ανάμεσα 
στον Σωκράτη και στο δούλο. Με τις δραστικές παρεμβάσεις του Σωκράτη και με με-
θοδολογικές ερωτήσεις ο δούλος φτάνει ο ίδιος στην απάντηση του εξεταζόμενου ζη-
τήματος. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έχουν ως στόχο: α) να προσφέρουν στο δούλο 
το περιθώριο της αυτενέργειας, β) να παρουσιάσουν το εξεταζόμενο θέμα χωρίζοντάς 
το σε επί μέρους προβλήματα, γ) να ανταποκριθούν με επάρκεια στις συλλογιστικές 
δυνατότητες του δούλου, δ) να διαμορφώσουν μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και κατα-
νόησης προκειμένου ο δούλος να «απαλλαχτεί» από τις δυσκολίες και να «γεννήσει» 
ο ίδιος την ποθούμενη λύση. Όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία παρατηρούμε στον Μέ-
νωνα, χωρίς καθόλου παραλλαγές ή προσαρμογές εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ε-
νηλίκων, η οποία ως στόχο έχει να διευκολύνει την δια βίου προσωπική και διαπροσω-
πική ανθρώπινη λειτουργικότητα εστιάζοντας στις συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγ-
γελματικές και εκπαιδευτικές ανησυχίες του εκπαιδευόμενου. 
 

 
 

Η αξία της Διά Βίου Μάθησης 
 
Η διά βίου εκπαίδευση σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το CEDEFOP, αναφέρεται 
σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και παραπέμπει σε μια φιλοσοφική έννοια σύμ-
φωνα με την οποία: «…η εκπαίδευση θεωρείται μια μακροχρόνια διαδικασία που αρ-
χίζει κατά τη γέννηση και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής…» (Βεργίδης, Καρα-
λής, 2004). Ο ορισμός που δίνει η UNESCO στη Διά Βίου εκπαίδευση, μεταξύ άλλων 
τονίζει ότι:«…Η Διά Βίου Εκπαίδευση είναι ένα σχήμα χωρίς όρια που αποβλέπει στην 
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αναμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος…, Δε θα πρέπει να περιορί-
ζεται στη σχολική φοίτηση, αλλά να επεκτείνεται σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, 
να περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες και όλους τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμο-
ποιεί όλα τα δυνατά μέσα και να δίνει ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους… Οι εκπαιδευτικές και οι σχετικές με τη μάθηση 
διαδικασίες, στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών 
εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρηθούν 
ως σύνολο…» (Unesco, 1976). Περιλαμβάνει τον ισόβιο χαρακτήρα της έννοιας διά 
βίου που αποκτά μεγαλύτερη σημασία στις σύγχρονες διαρκώς μεταλλασσόμενες κοι-
νωνίες και τον προσδιορισμό του χώρου δράσης της μάθησης (Jarvis, 2002). Στόχος 
είναι η βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελματικών προοπτι-
κών, η προσωπική και κοινωνική εξέλιξη, καθώς και δημιουργική αξιοποίηση του ε-
λεύθερου χρόνου, σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές που διαπνέει ποικίλα εκπαιδευτικά συ-
στήματα τυπικά και άτυπα, μορφές και χώρους μάθησης και αντιλαμβάνεται το άτομο 
ως ολότητα που καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του επιδιώκει μια πλατιά και γενική 
κουλτούρα για να ανταποκριθεί στα μεταβαλλόμενα πολιτισμικά περιβάλλοντα και 
στις ατομικές του ανάγκες (Susi, 1977). 
 
Ειδικότερα, η διά βίου μάθηση αποτελεί τη σύνθεση των αλληλοσυμπληρωματικών 
μορφών εκπαίδευσης που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, τον τομέα της εκπαίδευ-
σης ενηλίκων και την άτυπη εκπαίδευση·δηλαδή, τις φυσικές δραστηριότητες της κα-
θημερινής, κοινωνικής και εργασιακής ζωής, μέσα από τις οποίες αποκτούν οι άνθρω-
ποι νέες γνώσεις και δεξιότητες (Κόκκος, 2001). Το εύρος που αποδίδεται, λοιπόν, στις 
μέρες μας, στο ρόλο της διά βίου μάθησης και το αντίκτυπο που μπορεί να έχει στον 
κοινωνικό ιστό, απαιτεί αντίστοιχα νέους τρόπους δράσης και διάδοσης. Οι νέες μεθο-
δολογίες διά βίου μάθησης που απευθύνονται ειδικότερα στους ενηλίκους, υποστηρί-
ζουν νέες μορφές εγγραμματισμού της εποχής μας, που ξεφεύγει από τα στενά περιχα-
ρακωμένα πλαίσια της απόκτησης της γνώσης με αποθήκευση πληροφοριών. Στηρίζε-
ται, πλέον, στη διαδικασία μάθησης της ικανότητας απόκτησης της γνώσης, διαμόρ-
φωσης και αλλαγής των νοημάτων για τον κόσμο, ώστε να μετατρέπονται σε πρακτικές 
δράσης και κοινωνικές ταυτότητες και αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των ατόμων και 
ομάδων για ατομική και κοινωνική ανάπτυξη, στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής 
των πολιτών και την αύξηση των δυνατοτήτων απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.  
Κοινωνία της μάθησης ορίζεται η κοινωνία με κατοχυρωμένες ευκαιρίες μάθησης για 
κάθε άτομο, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται και ανεξάρτητα από την ηλικία του, διατελώ-
ντας παράλληλα για τις εθνικές κυβερνήσεις και τον οικονομικά πιο συμφέροντα τρόπο 
(με τη μάθηση να συντελείται έξω από τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα) αλλά και, 
ταυτόχρονα, αυτόν που ανταποκρίνεται καλύτερα στις μαθησιακές ανάγκες της οικο-
νομίας της γνώσης (Green, 2003). Επομένως, πρόκειται για μια κοινωνία που δημιουρ-
γεί το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα ώστε –κατά κύριο λόγο- να εξυπηρετήσει καλύτερα 
την «κοινωνική ένταξη», η οποία διέρχεται από την καπιταλιστική ανάπτυξη.  
 
Αυτό που αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, κοινή συνισταμένη των σκοπών και επιδιώ-
ξεων της εκπαίδευσης του πολίτη, αποδίδοντας ιδιαίτερο νόημα στο περιεχόμενο της, 
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είναι η έννοια του ενεργού πολίτη. Το Μνημόνιο για τη Διά βίου Μάθηση 
(Memorandum of Lifelong Learning) που συντάσσεται το 2000 από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα (E. C.) την αποδίδει ως εξής: Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη προσδιορίζεται 
από το εάν και κατά πόσο συμμετέχουν οι άνθρωποι σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής 
και οικονομικής ζωής, οι ευκαιρίες και τα ρίσκα που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια 
τους να το κάνουν, αλλά και ο βαθμός στον οποίο συνακόλουθα αισθάνονται ότι ανή-
κουν και έχουν φωνή στην κοινωνία που ζουν (European Commission, 2000). Ο ορι-
σμός αυτός αναφέρεται σε στόχους και προϋποθέσεις διά βίου μάθησης που επιδιώκουν 
τη δημιουργία και ανάπτυξη μιας ευρύτερης κοινωνίας της μάθησης με επίκεντρο τον 
πολίτη, ενώ της αποδίδεται η μορφή και σφραγίδα κοινωνικού κινήματος. 
Από τη μια πλευρά, η διά βίου μάθηση αγκαλιάζει την εκπαίδευση του πολίτη, στο 
κομμάτι της που αφορά ενηλίκους, απασχολεί την εκπαίδευση ενηλίκων και την εντάσ-
σει στη σφαίρα της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής, ενώ οι μεθοδολογίες μάθη-
σης οικοδομούνται στην αξιοποίηση προσωπικών αναγκών, πολιτισμικών περιβαλλό-
ντων και νέων παγκοσμιοποιημένων δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, οι σύγχρονες 
κοινωνίες βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση μετασχηματισμού και η αναμονή ύπαρξης 
σταθερών και μόνιμων καταστάσεων είναι μάταιη, επομένως, οι πολίτες στα πλαίσια 
ευελιξίας, είναι σκόπιμο να γίνουν επιρρεπείς στη μάθηση και κάθε κοινωνικό σύστημα 
να είναι ικανό να μετασχηματίσει τον εαυτό του, χωρίς όμως να φτάνει στην πλήρη 
ανατροπή και αποδόμηση, ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοήσουν, να επηρεά-
σουν και να κατευθύνουν τη διαδικασία του μετασχηματισμού προς όφελος τους.  
 
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η διά βίου μάθηση συνιστά ένα «ιδανικό εργα-
λείο».  «Ιδανικό», επειδή περικλείει ανθρωπιστικές αξίες και διαθέτει ένα ισόβιο προ-
σανατολισμό στη μάθησης. Η διά βίου μάθηση προωθεί ένα μακροπρόθεσμο πλάνο για 
τη θετική ανταπόκριση και ενεργοποίηση του πολίτη του κόσμου. Σε αυτόν παρέχει 
εφόδια για τις νέες εξελίξεις, καλλιεργεί το σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες και προάγει 
τη συνοχή, την πιο εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κοινωνίας ώστε αυτή να είναι 
«ανοιχτή, πολυπολιτισμική και δημοκρατική ». «Εργαλείο», επειδή παράλληλα λει-
τουργεί ως όχημα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παγκόσμιου καπιταλισμού 
και των δυνάμεων της αγοράς. Οι επιπτώσεις της οικονομικής διάστασης της παγκο-
σμιοποίησης αφορούν την έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, στις ικανότητες και την 
ευρεία συμμετοχή, όπως και στην ανάγκη για συνεχή μάθηση των εργαζόμενων πολι-
τών, ώστε οι χώρες να διατηρήσουν τη θέση τους στον οικονομικό κόσμο και οι πολίτες 
το επίπεδο ζωής τους. 
 

Τελικές παρατηρήσεις 

Ο Σωκράτης περισσότερο ως συνοδοιπόρος και λιγότερο ως έμπειρος καθοδηγητής 
συνιστά την ενσάρκωση της μαιευτικής μεθόδου, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά από τον ίδιο στους Αθηναίους πολίτες του 5ου αιώνα π. Χ. Στις μέρες μας ο 
λειτουργός της εκπαίδευσης οφείλει να ασκηθεί στη συγκεκριμένη μέθοδο προκειμέ-
νου η παιδευτική σχέση να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τον εκπαιδευόμενο. Το 
κλειδί της πρακτικής εφαρμογής στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι 
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ο δημιουργικός διάλογος, προκειμένου να αναπτυχθεί μια σχέση αλληλοκατανόησης 
σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, ειλικρίνειας, πίστης στην αξία του ανθρώπου και δέ-
σμευσης για γόνιμο διάλογο και αγαστή συνεργασία. Σε αυτό θα συνδράμει καταλυτικά 
η μεθοδολογική διατύπωση των ερωτήσεων από την πλευρά του εκπαιδευτή, οι οποίες 
θα στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και εκπαιδευτικής προόδου. Η 
στροφή στην αρχαία ελληνική διανόηση και η συσχέτισή της με τις σύγχρονες επιστη-
μονικές αντιλήψεις από το χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων θα μπορούσε εκτός από το 
να ανανεώσει το ενδιαφέρον για τις δύο πλευρές έρευνας, να εμπνεύσει περαιτέρω την 
έρευνα στο πεδίο της μαθησιακής διαδικασίας. 
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Περίληψη 
 

Η παρούσα ανακοίνωση  αναπτύσσει τις απόψεις του περί παιδείας, περί των ηθικών 
και διανοητικών αρετών  καταφεύγοντας σε μια κορυφαία προσωπικότητα του αρχαι-
οελληνικού κόσμου, τον Αριστοτέλη. Αν μεταφέρουμε στο εκπαιδευτικό σύστημα τις 
προτάσεις του περί παιδείας, θα διατυπώνουμε λόγο για μια αγωγή που δεν υποτάσσε-
ται σε σκοπιμότητες. Ο φιλόσοφος δεν αντιμετωπίζει την εκπαίδευση παιδεία μεμονω-
μένα και σε αυστηρά επιστημολογικά πλαίσια. Την εντάσσει σε μια περαιτέρω αναζή-
τηση, αναφορικά με το ευρύτερο περιεχόμενο της σε σχέση με την κοινωνία ως πολι-
τικού οργανισμού. Μέσω των διαδικασιών της αγωγής μπορεί να συγκροτηθεί εκείνος 
ο πολίτης που με συνειδητό τρόπο θα κατακτήσει τις ηθικές αρετές, στοχεύοντας στην 
πολιτική ποιότητα της κοινωνίας, με συνέπεια την ολοκλήρωσή της. Το εκπαιδευτικό 
σύστημα που προτείνει ο Αριστοτέλης δεν θα εξαντλείται μόνο στην παροχή μορφωτι-
κών αγαθών, αλλά στοχεύει απώτερα στο να προστατεύσει το ισχύον πολίτευμα. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: Αριστοτέλης, παιδεία , εκπαίδευση, πολίτης 

 
Εισαγωγή 

 
Υποστηρίζεται  ότι μία διαφοροποίηση των στόχων της παιδείας και των εκπαιδευτι-
κών διεργασιών μπορούν να επιφέρουν αναδιατάξεις στον κοινωνικό και πολιτικό 
κορμό τέτοιες, ώστε να κατευθύνουν τις επιλογές προς αναστοχαστικές και πνευματι-
κές ανησυχίες και σε μία δίκαιη λειτουργία των οικονομικών παραγόντων (δυνάμεων 
- σχέσεων), τουλάχιστον υπό το πρίσμα της εξασφάλισης ισορροπιών.  Οι προτάσεις 
ποικίλλουν ως προς τις περί παιδείας παραδόσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, ή ως 
προς τα παραδείγματα εκείνα που θέτουν αξιώσεις, με βάση τις αιτιολογήσεις που εξα-
σφαλίζουν για εφαρμογή τους.  Ανάμεσα λοιπόν στις προτάσεις αυτές κεντρική  θέση 
κατέχει η καταφυγή στον Αριστοτέλη, ο οποίος αποτελεί την κορυφαία επιστημονική 
προσωπικότητα του αρχαίου ελληνικού κόσμου.  Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος έχει ανα-
πτύξει τις απόψεις του περί παιδείας στα Ηθικά κείμενά του αλλά κυρίως στα Πολιτικά 
και  έχει προσδώσει στο περιεχόμενό τους ευρύτατες διαστάσεις, οι οποίες υπερβαί-
νουν κατά πολύ τις μονοσήμαντες αλλά και τις αόριστα γενικευμένες θεωρήσεις. Στην 
επόμενη ενότητα παρουσιάζεται διεξοδικά η δομή του συγκεκριμένου κεφαλαίου. 
O Αριστοτέλης αποτελεί το θεμέλιο όλης της μεταγενέστερης φιλοσοφίας.   Είναι ο 
πρώτος που σχεδίασε, ιεράρχησε και υλοποίησε μια πλήρη εγκυκλοπαίδεια της γνώ-
σης. Καθιέρωσε τη διαίρεση της φιλοσοφίας και της επιστήμης στους κλάδους που και 
σήμερα μελετούμε. Είχε σημαντική συμβολή σε όλα τα γνωστικά πεδία, δεν περιφρό-
νησε καμία γνώση ή δεξιότητα, ενώ είναι ο ιδρυτής πολλών νέων επιστημονικών 
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αντικειμένων: η λογική, η φυσική, η βιολογία, η ποιητική είναι δικά του δημιουργή-
ματα. Επιπλέον, αντιλήφθηκε την ανάγκη να καταγραφούν σημαντικές κατακτήσεις 
του παρελθόντος με συστηματικό τρόπο: τα ποικίλα πολιτεύματα και οι νόμοι των ελ-
ληνικών πόλεων, η ιστορία των επιστημονικών κλάδων, οι νικητές των ολυμπιακών 
αγώνων (που αποτελούσαν για τους αρχαίους και ένα μέτρο χρονολόγησης του παρελ-
θόντος). Στη σχολή του Αριστοτέλη οφείλουμε τις περισσότερες γνώσεις μας για τα 
πρώτα βήματα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και επιστήμης. 
Mε αυτόν τον τρόπο εγκαινίασε τον σύγχρονο τρόπο γραφής της φιλοσοφίας και ε-
μπλούτισε όσο κανείς άλλος το λεξιλόγιο της. Οι αριστοτελικές πραγματείες ως προς 
την οργάνωση και τη λογική τους θυμίζουν σύγχρονα επιστημονικά συγγράμματα. Δια-
βάζοντας σήμερα τον Αριστοτέλη, δυσκολεύεται κανείς να συνειδητοποιήσει ότι τα 
κείμενα του γράφηκαν πριν από 2.500 χρόνια. H πλειονότητα άλλωστε των σύγχρονων 
φιλοσοφικών, λογικών και επιστημονικών όρων έλκει την καταγωγή της από τον Αρι-
στοτέλη: ύλη, δύναμη, αρχή, τέλος, ουσία, κατηγορία, υποκείμενο, θεωρία, πράξη, ε-
παγωγή, συλλογισμός, ορισμός, γένος, είδος, φυσική, ποιητική, εντελέχεια, είναι μερι-
κοί από τους όρους που έπλασε ή μεταποίησε ο Αριστοτέλης για να αποκτήσει η επι-
στημονική γνώση το όργανο της. 

 
Η οικουμενικότητα της σκέψης του Αριστοτέλη 

 
Η επίδραση της αριστοτελικής σκέψης είναι οικουμενική – υπερβαίνει εμφανώς τα ό-
ρια της καταγωγής της, τόσο ως προς τον τόπο όσο και ως προς τον χρόνο. Ίσως μάλι-
στα ο Αριστοτέλης να είναι το καλύτερο παράδειγμα για να αντιληφθεί κανείς τι πραγ-
ματικά σημαίνει οικουμενικός στοχαστής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην ιστορία των 
ιδεών άλλη περίπτωση, όπου ένα σύστημα σκέψης υιοθετήθηκε από τόσο πολλούς και 
τόσο διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς, ή που άντεξε τόσο πολύ στο πέρασμα των 
αιώνων. Δεν είναι λοιπόν παράλογο ότι σε όποια χώρα του κόσμου υπάρχει γραπτή 
παράδοση, θα βρει κανείς διακριτά ίχνη της επίδρασης του Αριστοτέλη. Είναι μάλιστα 
σημαντικό ότι η οικουμενική επίδραση του Αριστοτέλη δεν επισκίασε την ελληνική 
προέλευση της σκέψης του. Ενώ τα ίχνη της κλασσικής ελληνικής παιδείας είναι ευ-
διάκριτα στα κείμενα του, η μεγάλη διάδοση της σκέψης του απέδειξε ότι τα κείμενα 
αυτά διέθεταν πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. 

Για τον Αριστοτέλη εφαλτήριο του ευδαίμονος βίου είναι η φρόνηση. Κύρια 
χαρακτηριστικά της ιδιότητας αυτής είναι ο πανανθρώπινος χαρακτήρας της, η εντελε-
χειακή προοπτική της, η άμεση σχέση της με την αρετή και η καθολική αναφορά της 
στο φαινόμενο της ζωής. Τα χαρακτηριστικά αυτά υπαινίσσονται την ανάγκη της παι-
δαγωγικής παρέμβασης για να εκφραστεί η φρόνηση από τη δυνάμει της προοπτική σε 
ενεργητική παρουσία.    

 
Οι παιδαγωγικές θεωρήσεις του Αριστοτέλη 

 
Ο Αριστοτέλης ξεκινά από τη θέση ότι ο άνθρωπος είναι «ζώον κοινωνικόν»  και «φύ-
σει πολιτικόν», γι΄αυτό θεωρεί την αγωγή μέρος της πολιτικής. Όταν ο άνθρωπος καλ-
λιεργηθεί ψυχοσωματικά , πολιτικά και ανθρωπιστικά, θα είναι χρηστός πολίτης, άξιος  
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για μια ευτυχισμένη ζωή στα πλαίσια της πόλης κράτους. Μάλιστα η παιδεία θα προ-
σφέρει στον άνθρωπο ό,τι δεν μπορεί να του προσφέρει η φύση (Αριστοτέλους Πολι-
τικά,1337b34-35). Τον οδηγεί στην ελευθερία, την καλοσύνη (Αριστοτέλους Πολι-
τικά,1338a) και την αρετή. Το πολίτευμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το πολιτικό 
πνεύμα των νέων. Έτσι ένα υπέροχο πνεύμα γίνεται αίτιο για ένα υπέροχο πολίτευμα. 
Το να ζει κανείς «χάριν της πολιτείας» (Πολιτικά,1337a27-29) σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί δουλεία αλλά ευδαιμονία τόσο της πολιτείας όσο και του πολίτη. Χρέος της 
πολιτείας είναι η διά βίου εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των πολιτών περιορίζοντας 
στο ακέραιο την ατομική πρωτοβουλία (Πολιτικά,1337a22). Εξάλλου, το άτομο χωρίς 
την πολιτική κοινωνία είναι άνευ σημασίας. Για αυτό ο κάθε πολίτης οφείλει να δια-
παιδαγωγείται στα πλαίσια μιας δημοκρατικής πολιτείας , όπου θα ευνοείται η πρόοδος 
της δημοκρατικής ζωής. Συνεπώς η αρετή του πολίτη βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση 
από την παιδεία και τους νόμους. 
Παρόλο που η εκπαίδευση έχει δημόσιο χαρακτήρα, ωστόσο το εκπαιδευτικό σύστημα 
θα πρέπει να είναι έτσι δομημένο ώστε να ενισχύει την προδιάθεση και τις φυσικές 
ιδιότητες του κάθε ατόμου. Βασικές προϋποθέσεις για τη μόρφωση είναι η ανθρώπινη 
φύση, η συνήθεια και η λογική. Στη συνέχεια με τη συνήθεια και τη βοήθεια των δα-
σκάλων θα αρχίσει η μαθησιακή διαδικασία εκείνη κατά την οποία οι μαθητές θα πράτ-
τουν τα ωραία, τα αναγκαία και ωφέλιμα. Η ψυχή διαιρείται στο έλλογο τμήμα της και 
στο άλογο. Ανώτερο εκ των δύο είναι το πρώτο, το οποίο πρέπει να υπηρετείται από το 
δεύτερο. Σαφώς η παρεχόμενη παιδεία θα πρέπει να είναι κατάλληλα  δομημένη. Και 
το έλλογο μέρος όμως της ψυχής υφίσταται διάκριση ανάμεσα στο θεωρητικό και πρα-
κτικό του τμήμα. Κι εδώ ο θεωρητικός λόγος υπερτερεί έναντι του πρακτικού. Έτσι το 
εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να προετοιμάζει όχι αποβλέποντας στον πόλεμο αλλά 
στην ειρήνη που αποτελεί προϋπόθεση του θεωρητικού βίου (Πολιτικά,H.1335b31-
33). Οι αρετές του σώματος πρέπει να υπηρετούν τις αρετές της ψυχής. Στην πόλη 
πρέπει να υπερτερούν οι αρετές της ανδρείας, ασχολίας, θεωρίας, δικαιοσύνης, σωφρο-
σύνης, καρτερίας αλλά και η φιλοσοφία. 
Επειδή ο άνθρωπος από τη γέννησή του φέρει εν δυνάμει το ορεκτικό, θυμικό και βου-
λητικό στοιχείο, ενώ ο λόγος και ο νους αναπτύσσονται με το πέρασμα του χρόνου, 
γι΄αυτό θεωρεί ο Αριστοτέλης πως πρέπει να προηγείται η εκπαίδευση του σώματος 
από αυτή της ψυχής. Δηλαδή το άλογο μέρος καλλιεργείται πρώτιστα, προκειμένου να 
υπηρετήσει το έλλογο, δηλαδή την ψυχή (Πολιτικά,H1333a31). Η αγωγή που στοχεύει 
στην άσκηση της αρετής, θα συμβάλλει και στην ευδαιμονία και κατά συνέπεια στην 
ηδονή και την  απόλαυση (Ross.«Αριστοτέλης»,σελ.269). Με τη διευκρίνιση ότι η ευ-
δαιμονία είναι ανεξάρτητη από τα υλικά αγαθά και ότι ο ευδαίμων είναι αυτός που ως 
λογικό ον, καταφέρνει να αποδώσει τα μέγιστα.  
Κατά τη διδασκαλία οι μέθοδοι της επαγωγής και του συλλογισμού, η εποπτική διδα-
σκαλία  αλλά και  η εξατομικευμένη εξαίρονται ιδιαίτερα (Ηθικά Νικομάχεια,1448b5-
9). Πάντως η εμπειρία είναι αποτέλεσμα μακρόχρονης (Περί αισθήσεως και αισθη-
τών,445a16-17) και επίμονης άσκησης Περί μνήμης και αναμνήσεως,452a30 ) ( ως 
φυσική απόρροια, γιατί καθετί καταναγκαστικό επιφέρει το αντίθετο. Η αριστοτελική 
Παιδαγωγική φαίνεται σταθερά προσανατολισμένη στην εξέλιξη της φρόνησης και τη 
διακονεί με τα δικά της φιλοσοφικά κριτήρια. Της παρέχει τις αγαθές έξεις και τη σοφία 
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για να στηρίξει την ενεργοποίηση και τη συμβολή της στην κατάκτηση του ευδαίμονος 
βίου. Έτσι το «μανθάνειν» αφορά και την  απόκτηση γνώσης αλλά και την εφαρμογή 
της.  
Συνεπώς, ως προς την παρεχόμενη εκπαίδευση από την πολιτεία προηγείται η εξά-
σκηση του σώματος, έπεται η καλλιέργεια του άλογου μέρους της ψυχής, δηλαδή του 
επιθυμητικού της  και ακολουθεί η παίδευση στο «ορεκτικόν», δηλαδή του νου. Όλη 
αυτή η εκπαίδευση στοχεύει στο να μάθουν να κρίνουν σωστά και να χαίρονται με τα 
ευπρεπή ήθη και τις καλές πράξεις. 
Βασικά και αναγκαία μαθήματα που πρέπει να διδάσκονται οι νέοι είναι η ανάγνωση, 
η γραφή, η γυμναστική, η ιχνογραφία και η μουσική, προκειμένου να αποκτήσουν ε-
κείνη τη σωστή αγωγή που ταιριάζει σε ελεύθερους πολίτες , ευαισθησίες αλλά και 
εχέγγυα για την κάλυψη πρακτικών, θεωρητικών και αισθητικών αναγκών τους . Η 
εκπαίδευση των παιδιών αρχίζει από τη γέννησή τους. Έτσι ως την ηλικία των εφτά 
χρονών υποστηρίζεται η φυσική κατάσταση των παιδιών με επιλεγμένα κινητικά παι-
χνίδια , η πνευματική με τη διήγηση  παραμυθιών από παιδονόμους και την παροχή 
ερεθισμάτων τέτοιων που θα διεγείρουν το νου τους (Πολιτικά,Θ.1335a25-26) Οτιδή-
ποτε δίνεται στα παιδιά πρέπει να είναι απαλλαγμένο από καθετί επιβλαβές για την 
ηθικότητά τους. Η επιβολή τιμωρίας και ποινών ενδείκνυνται για το σωφρονισμό τους. 
Πάντα όμως προηγείται ο διάλογος και η νουθεσία έναντι της βίας. Πλήρης ελευθερία 
για συμμετοχή σε διάφορα συμπόσια δίδεται μόνο όταν ο άνθρωπος έχει πλήρως παι-
δευτεί κι έτσι έχει την ωριμότητα για αυτοπροστασία (Πολιτικά,Θ.1335b22-25). Συ-
γκεκριμένα από το 5ο ως το 7ο έτος της ηλικίας γίνεται μια πρώτη επαφή των μαθητών 
με μαθήματα που θα διδαχθούν αργότερα. 
Γενικά η αριστοτελική εκπαίδευση τονίζει την ηθική άσκηση,  την ενεργητική και ου-
σιαστική συμμετοχή των πολιτών σε πράξεις θάρρους, δικαιοσύνης , εγκράτειας, καλ-
λιεργεί την αγάπη για το αγαθό και την αποφυγή οτιδήποτε κακού, μεριμνά για την 
κοινή, δημόσια και χωρίς διακρίσεις παιδεία όλων των πολιτών ανακαλύπτοντας πάντα 
τις φυσικές κλίσεις του καθενός χωριστά, ασκώντας τις αρετές τους και καλλιεργώντας 
εσωτερικές τους δυνάμεις όπως τη φαντασία, τη μνήμη, τη θέληση και σκέψη, φρόνηση 
και ευδαιμονία. Γιατί πράγματι, στόχος της αριστοτελικής φιλοσοφίας είναι  το «ευ 
ζην», δηλαδή η πολιτική ωρίμανση των πολιτών, η ηθική και πνευματική τελείωσή 
τους μέσα στο πλαίσιο της πολιτείας που εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες για να 
αναζητήσει ο άνθρωπος- πολίτης το δρόμο προς την ευδαιμονία, που αποτελεί πε-
μπτουσία όλων των αρετών. 
Η πολιτική φρόνηση είναι ευθύνη των πολιτικών ανδρών και του νομοθέτη. Η διαφορά 
των πολιτειών «ἀγαθή – φαύλη» έγκειται στην πολιτική πρόθεση των αρχόντων να 
εθίσουν δια των νόμων τους πολίτες στο αγαθό ή στο κακό (’Ηθικά Νικομάχεια, IX, 9, 
1170a 10-15.). Η πολιτική φρόνηση είναι πολιτική έξη που κατακτάται σε μια ανάλογη 
πολιτική ατμόσφαιρα. «Γίγνοιτο δ’ ἄν καί ἄσκησίς τις τῆς ἀρετῆς ἐκ τοῦ συζῆν τοῖς 
ἀγαθοῖς» (’Ηθικά Νικομάχεια, IX, 9, 1170a 10-15.).  
Με την πολιτική φρόνηση ο άνθρωπος αναδεικνύεται «βέλτιστον τῶν ζώων», όπως 
ακριβώς ο χωρισμός του από τον νόμο και τη δίκη τον καθιστά «χείριστον πάντων» 
(Πολιτικά Α, 1253 α). 
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Στην παιδαγωγική και πολιτική εμπροσθοφυλακή η αριστοτελική φιλοσοφία τοποθετεί 
το φιλόσοφο, ως τον καταλληλότερο να μεταφέρει τα μηνύματα της αλήθειας και της 
ζωής στην καθημερινή πραγματικότητα. Από όλους τους δημιουργούς, οι νόμοι του 
φιλοσόφου είναι βέβαιοι και οι πράξεις του ορθές και καλές, διότι είναι ο μόνος που 
ζει προσβλέποντας και εποπτεύοντας τη φύση, την αλήθεια και το Θείο. Ο άνθρωπος, 
ο υποκείμενος και αντικείμενος των παιδαγωγικών οραμάτων, εκτεθειμένος στην ψυ-
χρή πειραματική επιστημονική λογική, εξακολουθεί να είναι το αντικείμενο της στορ-
γής της παιδαγωγικής επιστήμης. Μέσα σ’ αυτήν κλασικό και αμετάθετο παραμένει το 
αξίωμα για τις υπέροχες εγγενείς δυνάμεις του ανθρώπου, οι οποίες του κατοχυρώνουν 
το δικαίωμα και τη δυνατότητα της αυτοσυνειδησίας. Η αριστοτελική φρόνηση είναι, 
κατά κάποιο τρόπο, η συνισταμένη των αριστοτελικών παιδαγωγικών επιδιώξεων. Α-
νάγει το βίο στο σύνολό του, θεωρητικό και πρακτικό στις αρχές του, παράγει από το 
χώρο της Οντολογίας και του Αγαθού τις αξίες και τις κατηγορίες του βίου. Είναι, κατά 
κάποιο τρόπο, άξονας οργάνωσης του εσωτερικού και εξωτερικού βίου, πεδίο ανάπτυ-
ξης των νοητικών και βουλητικών δυνάμεων. 
Ο φιλόσοφος δεν αντιμετωπίζει την εκπαίδευση-παιδεία μεμονωμένα και σε αυστηρά 
επιστημολογικά πλαίσια. Την εντάσσει σε μια περαιτέρω αναζήτηση, αναφορικά με το 
ευρύτερο περιεχόμενο της σε σχέση με την κοινωνία ως πολιτικού οργανισμού. Τα ε-
ρωτήματα που τον απασχολούν  δεν είναι υπό το πρίσμα του παιδαγωγού ούτε διατυ-
πώνει προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά υπό την έννοια της φιλοσοφικής ανά-
λυσης ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδιασμού. Επιχειρεί τις θεωρητικές προτάσεις του 
και τα μέσα που προτείνει για την εφαρμογή τους, ώστε να τις καταστήσει ρεαλιστικές, 
στοχεύοντας σε μια κατεύθυνση της κοινωνίας προς την «πολιτεία», την ευδαίμονα 
πολιτεία (Τerezis, 2005). 
 

Συμπεράσματα 
 
Σύμφωνα με τις πολιτικές θέσεις του Αριστοτέλη, το κράτος είναι μια κοινωνία όμοιων 
και ίσων πολιτών. Γι’ αυτό και ενδιαφέρεται για την κατάρτισή τους και τη δράση τους 
(W. Kulman,,1996). Έτσι φροντίζει όλοι να τύχουν της αρωγής της εκπαίδευσης, κα-
θιστώντας την έτσι συλλογικό αγαθό. Επιπλέον, σκοπός του κράτους είναι η λειτουργία 
της κοινωνίας υπό τους κανόνες του ορθού λόγου. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με 
την συνδρομή ενός έλλογου νομοθέτη που θα παρεμβαίνει ρυθμιστικά και όπου πρέπει. 
Για τον φιλόσοφο, η νομοθεσία με αρωγό την παιδεία πρέπει να επιδιώκει την δραστη-
ριοποίηση των πολιτών κυρίως σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής και όχι εξωτερικής, 
προτρέποντας σε έργα δημιουργίας και στην αποβολή της όποιας πρόθεσης περιέχει το 
ιδιοκτησιακό φρόνημα. 
Χρέος της πολιτείας είναι η διά βίου εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των πολιτών 
περιορίζοντας στο ακέραιο την ατομική πρωτοβουλία. Εξάλλου, το άτομο χωρίς την 
πολιτική κοινωνία είναι άνευ ουσίας. Για αυτό ο κάθε πολίτης οφείλει να διαπαιδαγω-
γείται στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής πολιτείας, όπου θα ευνοείται η πρόοδος της δη-
μοκρατικής ζωής. Συνεπώς, η αρετή του πολίτη βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από την 
παιδεία και τους νόμους (Τerezis, ό.π.). 
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Η γνώση δεν καθιστά τον άνθρωπο αλαζονικό, αλλά τού μαθαίνει τις αδυναμίες του 
και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τις καλύψει. Ανάγοντας τα προηγηθέντα στην 
ηθική και πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη, θα σημειώναμε ότι, παρά την παρέ-
λευση εκτενούς χρονικής περιόδου, παρουσιάζουν μεταξύ τους πλείστα κοινά στοιχεία. 
Ο Αριστοτέλης είναι ο στοχαστής που είναι θιασώτης ενός όλο και αυξανόμενου τονι-
σμού της ιδιαιτερότητας. Κορυφαίος στόχος για τον ίδιο είναι το υποκείμενο που νοεί 
και δρα και όχι ο παθητικός αποδέκτης. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στην πραγ-
ματεία του Πολιτικά δεν επιμένει μόνον στην ιδιότητα του πολίτη αλλά και σε αυτή 
της υποστατικής ιδιώτευσης. Επιμένοντας λοιπόν ιδιαιτέρως στο σύνολο των αρετών, 
που απαιτούν, ένα ειδικό τρόπο συνειδητότητας και συμπεριφοράς, ο ιδρυτής του Λυ-
κείου, φέρει ενώπιών μας μια πρόταση για την παιδεία και εσωτερικά επεξεργασμένη 
και ριζοσπαστικά καινοτόμο.  
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Οι διδακτικοί μύθοι του Πλάτωνα στην Πολιτεία  

Κοσμά Ιωάννα, Φιλόλογος, ioannacosma@yahoo.gr 

Περίληψη 

 Στο έργο του Πολιτεία ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί και το μύθο, για να πείσει σχετικά 
με τις απόψεις του περί της κατ’  αυτόν ιδανικής πολιτείας.  Προσπαθεί να εξηγήσει  
τον τρόπο δημιουργίας ενός κράτους στηριγμένου σε πεπαιδευμένους πολίτες. Αυτοί 
αλλά και οι αρχηγοί τους θα πρέπει να είναι δίκαιοι, ώστε να μπορούν και στην άλλη 
ζωή να ζουν μέσα σε ένα όμορφο περιβάλλον και να αποφύγουν τα βασανιστήρια στον 
κάτω κόσμο. Με το μύθο του Ηρός ο Πλάτωνας μεταφέρει στους αναγνώστες τις αντι-
λήψεις του για την τύχη των ψυχών των δίκαιων και άδικων ανθρώπων. Το σπήλαιο 
των δεσμωτών καταδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αντιλήψεις του Πλά-
τωνα για την απατηλή εικόνα του κόσμου που μας προσφέρουν οι αισθήσεις. Ταυτό-
χρονα η ανάβαση στο φως αποτελεί μια αισιόδοξη προσέγγιση για τη δυνατότητα των 
ανθρώπων να γίνουν κοινωνοί της αλήθειας μέσω της φιλοσοφίας. Από το μύθο του 
Γύγη προκύπτει πως κανείς δεν είναι δίκαιος, επειδή το έχει επιλέξει, αλλά εξαναγκά-
ζεται να φερθεί δίκαια, ώστε να αποφύγει την τιμωρία. Όμως όταν μπορεί να αδικεί 
χωρίς να υφίσταται τις συνέπειες, τότε αδικεί χωρίς κανέναν ενδοιασμό. 

Λέξεις-Kλειδιά: Γλαύκωνας, μεταθανάτια κρίση, παιδεία, δικαιοσύνη, μύθος  
 

Εισαγωγή 
 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούσαν οι σοφιστές ήταν ο μύθος, η διάλεξη και ο σχολια-
σμός ποιητικών κειμένων. Ήδη ο Πλάτωνας παρουσιάζει τον  Πρωταγόρα στο ομώ-
νυμο έργο να χρησιμοποιεί τις δύο πρώτες μεθόδους, για να αποδείξει ότι η πολιτική 
αρετή διδάσκεται. Πιο συγκεκριμένα ο μύθος είναι μία φανταστική αφήγηση που προ-
έρχεται είτε από την παράδοση, είτε αποτελεί δημιούργημα κάποιου διανοητή (στην 
προκείμενη περίπτωση, ο μύθος είναι μάλλον επινόηση του Πρωταγόρα). Έχει χαρα-
κτήρα ποιητικό (που του προσδίδει χάρη και γοητεία) και συμβολικό (με τη χρήση κυ-
ρίως συμβόλων ή αλληγοριών). 
 

Ο μύθος του Ηρός για τον θάνατο και την μεταθανάτια κρίση 
 

Ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, για να ισχυροποιήσει το επιχείρημά του για την αθανασία 
της ψυχής διατύπωσε τη θεωρία του για τη γνώση ως ανάμνηση δηλαδή υποστήριξε, 
ότι οι ψυχές υπήρχαν πριν να γεννηθούν οι άνθρωποι και γνώριζαν τις ιδέες. Επίσης, η 
ψυχή συνεχίζει να υπάρχει και μετά το φυσικό θάνατο και για να το αποδείξει αυτό 
στηρίζεται στο ότι όλα τα πράγματα έχουν και τα αντίθετά τους και ότι το καθένα γεν-
νιέται από το αντίθετό του. Έτσι, επί παραδείγματι ο ύπνος διαδέχεται την εγρήγορση 
και η εγρήγορση τον ύπνο, η αρρώστια έρχεται μετά την υγεία και μετά πάλι η αρρώ-
στια και το ίδιο γίνεται και με τον θάνατο που προέρχεται από τη ζωή και η ζωή από 
τον θάνατο. 
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Το φως της δικαιοσύνης, η οποία είναι το κυρίαρχο θέμα στην Πολιτεία, κρίνει τον βίο 
των ανθρώπων στο μεταίχμιο της ζωής και του θανάτου. Ο πλατωνικός Σωκράτης α-
ντιμετράει μυθικά μέσα από το πρίσμα του θανάτου το δίκαιο από τον άδικο άνθρωπο, 
κι αντιζυγίζει τα καλά, που θα λάβει ο ένας, με τα κακά, που περιμένουν τον άλλο. 
 
Ο μύθος του Ηρός, του γιού του Αρμενίου από την Παμφυλία, ο οποίος ήταν ένας 
γενναίος πολεμιστής, που σκοτώθηκε στη μάχη αναφέρεται στην μεταθανάτια κρίση. 
Αυτός για δέκα ημέρες παρέμεινε στο πεδίο της μάχης, ανάμεσα στα πτώματα των άλ-
λων πολεμιστών, που είχαν αρχίσει να αποσυντίθενται και τη δωδέκατη ημέρα, τον 
μετέφεραν σπίτι του και τον  τοποθέτησαν πάνω στη νεκρική πυρά. Τότε, ο ήρωας 
ξαναγύρισε στη ζωή και άρχισε να διηγείται όσα είχε ιδεί και όσα είχε ακούσει η ψυχή 
του στον άλλο κόσμο. Η ψυχή του είχε φύγει από το σώμα και πορεύτηκε μαζί με άλλες 
ψυχές σε κάποιο τόπο «δαιμόνιον», όπου υπήρχαν δύο χάσματα πάνω στη γη, το ένα 
δίπλα στο άλλο και άλλα δύο απέναντι στον ουρανό. Μεταξύ των δύο κάθονταν δικα-
στές, οι οποίοι αφού δίκαζαν, πρόσταζαν τους δίκαιους να προχωρήσουν δεξιά και ε-
πάνω μέσα από τον ουρανό και τους άδικους αριστερά και κάτω. Όμως, όταν ο Ηρ 
παρουσιάστηκε, του είπαν μόνο να ακούει και να βλέπει προσεκτικά οτιδήποτε διαδρα-
ματιζόταν εκεί ώστε να τα μεταφέρει αργότερα στους ζωντανούς. Τις ψυχές, τις οποίες 
είχαν δικαστεί τις έβλεπε να προχωρούν προς τα δύο χάσματα. Αντίθετα, έβλεπε τις 
άλλες να βγαίνουν από τα άλλα δύο. Όσες πάλι ανέβαιναν από το χάσμα της γης ήταν 
κατασκονισμένες και διψασμένες, ενώ όσες κατέβαιναν από τον ουρανό ήταν καθαρές. 
Όλες οι ψυχές κατευθύνονταν προς ένα λιβάδι και κατασκήνωναν εκεί σαν σε πανηγύρι 
και όσες έρχονταν από τη γη έκλαιγαν και οδύρονταν, για όσα είχαν πάθει κατά την 
υποχθόνια πορεία τους που κρατούσε χίλια χρόνια. Απεναντίας, όσες έρχονταν από τον 
ουρανό είχαν να πουν πολλά λόγω των θεαμάτων και των απολαύσεων που είχαν δει.  
 
Οι ψυχές που είχαν διαπράξει αδικήματα, όπως προδοσίες και κακουργήματα, είχαν 
πληρώσει για όλα δεκαπλάσιες ποινές, όπως και δεκαπλάσιες ήταν και οι ανταμοιβές 
για όσες είχαν κάνει το καλό. Πολύ μεγάλες ήταν οι τιμωρίες για όσους είχαν ασεβήσει 
προς τους γονείς ή τους θεούς ή για όσους είχαν σκοτώσει άνθρωπο με το ίδιο τους το 
χέρι. Ο Αρδιαίος, ο τύραννος της Παμφυλίας, που διέπραξε στη ζωή του πολλά και 
μεγάλα κακουργήματα, δέθηκε χειροπόδαρα και αυτός και οι όμοιοί του από τους τι-
μωρούς του άλλου κόσμου και τους τραβούσαν πάνω στα αγκάθια των ασπαλάθων. 
Έπειτα τους έριξαν στον Τάρταρο. Την όγδοη μέρα έπειτα από την διαμονή των ψυχών 
στον λειμώνα, αυτές πορεύονταν προς έναν τόπο, όπου έβλεπαν ένα φως τεντωμένο 
ανάμεσα στον ουρανό και τη γη πιο λαμπρό και πιο καθαρό από την ίριδα και στη μέση 
έβλεπα τις άκρες των δεσμών σφιχτά τεντωμένες, οι οποίες συγκρατούν τον περιστρε-
φόμενο ουρανό. Εκεί ήταν στερεωμένο και το αδράχτι της Ανάγκης. Έπειτα περιγράφει 
λεπτομερώς το αδράχτι. Ο Πλάτωνας χαρακτηριστικά αναφέρεται στις κόρες της Ανά-
γκης: «Και υπήρχαν άλλες τρεις καθισμένες γύρω γύρω σε ίσες αποστάσεις, καθεμιά 
σ' ένα θρόνο, θυγατέρες της Ανάγκης, Μοίρες, ντυμένες στα άσπρα, φορώντας στο 
κεφάλι στέμμα, η Λάχεση, η Κλωθώ, η Άτροπος, και τραγουδούσαν πάνω στη μελωδία 
των Σειρήνων, η Λάχεση τα περασμένα, η Κλωθώ τα τωρινά, η Άτροπος τα μελλού-
μενα. Κι η Κλωθώ, αγγίζοντας από καιρό σε καιρό με το δεξί της χέρι το αδράχτι στο 
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εξωτερικό χείλος του, βοηθούσε στην περιστροφή, ενώ η Άτροπος, με το αριστερό της 
χέρι, έκανε το ίδιο για τις εσωτερικές περιστροφές· η Λάχεση πάλι, πότε με το ένα και 
πότε με το άλλο χέρι βοηθούσε άλλοτε την εξωτερική κι άλλοτε τις εσωτερικές περι-
στροφές. Αυτοί λοιπόν, όπως έλεγε, σαν έφθασαν εκεί, έπρεπε υποχρεωτικά να πάνε 
στη Λάχεση. Και τότε ένας προφήτης, αφού πρώτα τους έβαλε να παραταχθούν με 
τάξη, πήρε έπειτα από τα γόνατα της Λάχεσης κλήρους και παραδείγματα βίων κι ανε-
βαίνοντας σ' ένα ψηλό βήμα φώναξε: «Της κόρης Λάχεσης, θυγατέρας της Ανάγκης, 
είναι τούτος ο λόγος. Ψυχές της μιας ημέρας, αρχίζει για το θνητό γένος άλλος ένας 
κύκλος με κατάληξη το θάνατο. Δεν θα σας πάρει με κλήρο κάποιος δαίμονας, θα τον 
διαλέξετε εσείς το δαίμονα. Οποιανού λάχει ο πρώτος κλήρος, αυτός πρώτος να διαλέ-
ξει τη ζωή που αναγκαστικά θα ζήσει. Δεν έχει δεσπότη η αρετή· ανάλογα αν την τιμάει 
κανείς ή την περιφρονεί, θα 'ναι και πιο μεγάλο ή πιο μικρό το μερτικό του επάνω της. 
Η ευθύνη είναι αυτουνού που διαλέγει· ο θεός δεν έχει ενοχή». (μτφρ. Σκουτερόπου-
λος)  
 
Ένας κλήρος ριχνόταν μπροστά στον καθένα, από τον οποίο μάθαινε τη σειρά του, 
αυτή δηλαδή που θα του τύχει, για να εκλέξει τα δείγματα τρόπου ζωής (από τους πολ-
λούς που απλώνονταν μπροστά), όπως τρόποι ζωής ζώων, ανθρώπων, τυραννίδες, ζωές 
όμορφων και διασήμων και άλλων γνωστών για την για τους αγώνες και την καταγωγή 
τους, ζωές ασήμων, γυναικών, ζωές με πολλές αντιθέσεις(όπως πλούτη και φτώχειες, 
αρρώστιες και υγείες) και άλλες που διατηρούσαν τη μεσότητα παρόλες τις αντιθέσεις. 
Ο άνθρωπος έπρεπε να ξέρει να ξεχωρίσει τον καλό από τον κακό βίο και να επιλέγει 
το καλύτερο κατά το δυνατόν γνωρίζοντας, ότι ο χειρότερος τρόπος ζωής είναι ο αδι-
κότερος. Ο άνθρωπος πρέπει να επιλέγει την μεσότητα και να αποφεύγει τις ακρότητες, 
όπως είναι οι τυραννίδες. Όσοι δεν είχαν πείρα από τις δυσκολίες της ζωής βιάζονταν 
να διαλέξουν, οι έμπειροι όμως όχι. Έπειτα, οι ψυχές περνώντας από τη Λάχεση, αυτή 
τους παραχωρούσε έναν φύλακα. Κατόπιν, η Κλωθώ επικύρωνε την επιλογή τους και 
η Άτροπος έκανε την εκλογή τους τέτοια, ώστε να μην μπορεί να μετατραπεί. Στη συ-
νέχεια έπιναν το νερό του ποταμού Αμέλητα και αφού πρώτα είχαν διαβεί την πεδιάδα 
της Λήθης, κοιμόντουσαν και ένας σεισμός τους  έριχνε σαν διάττοντες αστέρες στον 
τόπο της  γέννησής τους.  
 

Η Αλληγορία του Σπηλαίου 
 

Στο Ζ΄ βιβλίο της Πολιτείας αναπτύσσεται η Αλληγορία του Σπηλαίου, η οποία αναφέ-
ρεται στην επίδραση την οποία έχει η παιδεία στην ανθρώπινη φύση και στην υποχρέ-
ωση που έχει ο πεπαιδευμένος, δηλαδή ο φιλόσοφος, να διαφωτίσει τους συνανθρώ-
πους του. Γενικά αναφέρεται στην αντίθεση ανάμεσα στον κόσμο που συλλαμβάνουμε 
με τις αισθήσεις μας και στον κόσμο της νόησης. Στοχεύει να μας αποδείξει την κατά-
σταση στην οποία επέρχεται η ψυχή, αναφορικά με την παιδεία που της παρέχεται, 
αλλά και την απαιδευσιά, την άνοδο της ψυχής προς την κατάκτηση του Αγαθού, τα 
επακόλουθα που έχει αυτή η πορεία και, τέλος, τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της 
φιλοσοφίας και της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή της ιδανικής πολιτείας, κατά τον 
φιλόσοφο.  
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Ο μύθος δηλώνει την ανάγκη του ανθρώπου να απεγκλωβιστεί από τα δεσμά του πραγ-
ματικού κόσμου, από την άγνοια και την πλάνη των αισθήσεων και να φθάσει στην 
αλήθεια. Βέβαια, το τελευταίο δεν είναι εύκολο, αφού απαιτεί κόπο και υπερπήδηση 
εμποδίων. Αρωγός στην δύσκολη αυτή ανάβαση στέκεται ο φιλόσοφος. Αυτός θεωρεί 
χρέος του να κατέβει στο σπήλαιο, να οδηγήσει στην απελευθέρωση και να εκπαιδεύ-
σει και συμπαρασταθεί στους δεσμώτες.   
Στην εικόνα του σπηλαίου παρατηρούνται τέσσερις βαθμίδες ανά δύο, δηλαδή οι σκιές 
και τα αγάλματα, τα οποία ανήκουν στον αισθητό κόσμο και αντιστοιχούν στην εικασία 
και την πίστη, και οι αντικατοπτρισμοί των πραγμάτων και τα ίδια τα πράγματα έξω 
στο φως, που αποτελούν, τα οποία ανήκουν στον νοητό κόσμο. Ο ήλιος συμβολίζει την 
ιδέα του αγαθού και η περιαγωγή της ψυχής είναι ο αγώνας της παιδείας για μετα-
στροφή στην θέαση του όντως όντος.  
 

Το δαχτυλίδι του Γύγη 
 

Και σε άλλο σημείο της Πολιτείας αναφέρεται το θέμα της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα 
στο 359 b 5 – 360 d 7 ο Γλαύκων, ο αδελφός του Πλάτωνα, διατυπώνει ορισμένες 
απόψεις για την ουσία της δικαιοσύνης. Ο ομιλητής δεν εκθέτει ακριβώς τις προσωπι-
κές του πεποιθήσεις, παρά μεταφέρει τον προβληματισμό περί δικαιοσύνης, ο οποίος 
είχε διαμορφωθεί στους αριστοκρατικούς κύκλους της Αθήνας, ο οποίος δεν θα έπρεπε 
να αγνοηθεί, αφού επρόκειτο να διερευνηθεί το θέμα σε βάθος. Σύμφωνα με τον Γλαύ-
κωνα η δικαιοσύνη  δεν είναι κάτι έμφυτο στον άνθρωπο, αλλά αποτέλεσμα κοινωνι-
κών συμβιβασμών. Οι πολλοί (και αδύνατοι) που δεν μπορούν να διαπράξουν την αδι-
κία, χωρίς να υποστούν τις συνέπειες, έχουν πείσει την κοινή γνώμη, πως είναι προτι-
μότερο να μη διαπράττει κανείς το άδικο από ωφελιμισμό. Με αυτό τον τρόπο κατα-
φέρνουν να μην αδικούνται από τους λίγους και ισχυρούς. Άρα, αυτός που θεωρείται 
δίκαιος έχει δύο δυνατότητες : α)να μπορεί να διαπράττει το άδικο και να μένει ατιμώ-
ρητος χωρίς να τιμωρείται και β) να υφίσταται την αδικία χωρίς να μπορεί να αντιδρά-
σει. Όποιος όμως θα μπορούσε να αδικεί χωρίς να τιμωρείται θα θεωρείτο τρελός αν 
ενστερνιζόταν την άποψη του «μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι». Θα αποτελούσε υποκρι-
τική σύμβαση, αφού ποτέ δεν θα τη δεχόταν κάποιος που θα είχε, για παράδειγμα, στην 
κατοχή του το δακτυλίδι του Γύγη, το οποίο θα τον καθιστούσε αόρατο. Συνεπώς, προ-
κύπτει πως κανείς δεν είναι δίκαιος, επειδή έχει επιλέξει ελεύθερα αυτήν τη στάση, 
αλλά εξαναγκάζεται να συμπεριφερθεί δίκαια, για να αποφύγει την τιμωρία. Όπου ό-
μως μπορεί να αδικεί χωρίς να υφίσταται τις συνέπειες, τότε αδικεί χωρίς κανέναν εν-
δοιασμό. 
 
Ο Πλάτωνας αναφέρει το μύθο του Γύγη : «Κι αυτή η εξουσία για την οποία μιλώ θα 
ήταν ακριβώς όμοια με εκείνη που θα είχαν, αν τους συνέβαινε να αποκτήσουν δύναμη 
σαν κι εκείνη που, καθώς λένε, έλαβε κάποτε ο πρόγονος του Γύγη του Λυδού. Ήταν, 
λένε, βοσκός και δούλευε στον άρχοντα, τότε, της Λυδίας, όταν ύστερα από μια μεγάλη 
νεροποντή και σεισμό ράγισε κάπου το έδαφος και άνοιξε ένα βαθύ ρήγμα στον τόπο που 
έβοσκε το κοπάδι του. Σάστισε σαν το είδε, κατεβαίνει, και κοντά στα άλλα περίεργα 
βλέπει εκεί, όπως λέει ο μύθος, ένα χάλκινο άλογο, κούφιο από μέσα, που είχε κάτι μικρές 
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θυρίδες· σκύβοντας στο εσωτερικό του βλέπει μέσα έναν νεκρό με κορμί, έτσι έδειχνε, 
μεγαλύτερο από ανθρώπινο που δεν είχε απάνω του τίποτε άλλο παρά μόνο φορούσε στο 
χέρι του ένα χρυσό δαχτυλίδι, που ο βοσκός του το βγάζει κι ανεβαίνει επάνω. Καθώς 
τότε γινόταν η τακτική συνάθροιση των βοσκών για να στείλουν, όπως κάθε μήνα, στο 
βασιλιά τις αναφορές τους για τα κοπάδια, έφθασε κι αυτός φορώντας στο χέρι το δαχτυ-
λίδι. Εκεί λοιπόν που καθόταν με τους άλλους βοσκούς, γύρισε εντελώς τυχαία το δέσιμο 
του δαχτυλιδιού προς το μέρος του, προς την παλάμη, και μόλις το έκανε αυτό, έγινε ο 
ίδιος άφαντος για όσους ήσαν καθισμένοι εκεί γύρω, έτσι που κι εκείνοι μιλούσαν γι' 
αυτόν σαν να ήταν φευγάτος. Εκείνος τά 'χασε και ψηλαφώντας πάλι το δαχτυλίδι γυρίζει 
το δέσιμο προς τα έξω, και με το που το έκανε αυτό έγινε ορατός. Έχοντας αντιληφθεί 
ότι κάτι συνέβαινε, προσπάθησε να δοκιμάσει αν τη δύναμη αυτή την είχε το δαχτυλίδι, 
και αν πραγματικά στρέφοντας το δέσιμο προς τα μέσα, γινόταν άφαντος, ενώ στρέφοντάς 
το προς τα έξω γινόταν φανερός. Μόλις το διαπίστωσε, κατάφερε να πάει κι αυτός με 
τους βοσκούς, με τους οποίους έστελναν τους λογαριασμούς στο βασιλιά, και φθάνοντας 
εκεί, αφού μοίχευσε τη γυναίκα του βασιλιά, του επιτέθηκε μαζί της, τον σκότωσε και έτσι 
άρπαξε την εξουσία. Αν λοιπόν γινόταν να είχαμε δύο τέτοια δαχτυλίδια, και το ένα να 
το φορούσε ο δίκαιος, το άλλο ο άδικος, κανένας τους, καθώς φαίνεται, δεν θα αποδει-
κνυόταν τόσο αδαμάντινος χαρακτήρας ώστε να μένει αταλάντευτα δίκαιος και να έχει 
τη λεβεντιά να κρατιέται μακριά από τα ξένα πράγματα και να μην τα αγγίζει, μόλο που 
θα μπορούσε να πηγαίνει στην αγορά και να παίρνει ό,τι θέλει χωρίς να έχει να φοβηθεί 
τίποτα, να μπαίνει στα ξένα σπίτια και να σμίγει ερωτικά με όποιον του αρέσει, να σκο-
τώνει ή να βγάζει από τη φυλακή όποιον κι αν θελήσει και να κάνει κάθε άλλη πράξη 
όντας ίδιος θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Ενεργώντας δε έτσι, δεν θα 'κανε τίποτα 
διαφορετικό από τον άλλο, αλλά και οι δυο τους θα τραβούσαν τον ίδιο δρόμο. Κι αναμ-
φίβολα θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι αυτό αποτελεί τρανή απόδειξη πως κανέ-
νας δεν είναι με τη θέληση του δίκαιος αλλά από αναγκασμό, πιστεύοντας ότι προσωπικά 
γι' αυτόν το δίκιο δεν αποτελεί κάτι καλό, αφού όπου καθένας νομίζει ότι έχει τη δύναμη 
να αδικήσει, θα αδικήσει. Γιατί κάθε άνθρωπος πιστεύει ότι για τον εαυτό του η αδικία 
είναι πολύ πιο ωφέλιμη από τη δικαιοσύνη, και σωστά το πιστεύει, όπως θα υποστηρίξει 
όποιος εκφράζει μια τέτοια άποψη· αφού, αν συνέβαινε να πάρει κάποιος στα χέρια του 
τέτοια εξουσία χωρίς να δείχνει καμιά διάθεση να κάνει το άδικο ούτε να βάλει χέρι σε 
ξένα πράγματα, τον άνθρωπο αυτό, όσοι θα τύχαινε να τον προσέξουν, θα τον θεωρούσαν 
αξιολύπητο ίσαμ' εκεί που δεν πάει άλλο, και πέρα για πέρα ανόητο, ωστόσο δημοσίως 
θα τον επαινούσαν εξαπατώντας ο ένας τον άλλο από φόβο μήπως αδικηθούν κι οι ίδιοι. 
Αυτά σχετικά με τούτο το θέμα.» 
 
Σύμφωνα, λοιπόν, με την άποψη του Γλαύκωνα «οὐδείς ἑκών δίκαιος», αφού ακόμα 
και οι πιο αθώοι και φαινομενικά δίκαιοι άνθρωποι, όπως ο Γύγης, αν τους δοθεί κά-
ποιος τρόπος, μπορεί να διαπράξουν τις ίδιες κακές πράξεις ή ακόμα και εγκλήματα, 
με αυτά που θα διέπραττε και ένας άδικος προκειμένου να εξυπηρετήσουν το ίδιον 
όφελος. Παρατηρείται δηλαδή αλλαγή στο ήθος του Γύγη λόγω της εξουσίας που του 
δόθηκε. Η βεβαιότητα της ατιμωρησίας χαλαρώνει ηθικά τον άνθρωπο και αίρει τους 
δισταγμούς του μπροστά στην αδικία.  Αυτή βέβαια η προσέγγιση αντιστρατεύεται την 
άποψη του Σωκράτη πως κανείς δεν είναι κακός με την θέλησή του. 
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Η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα στα λογισμικά πακέτα των «φιλο-
λογικών» μαθημάτων του Γυμνασίου 

Αντωνίου Φλωρεντία  
Διδάκτορας Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

flo.antoniou@gmail.com 

Περίληψη 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι αναλύσεις και τα συμπεράσματα μιας ποιοτικής 
έρευνας στα εκπαιδευτικά λογισμικά των «φιλολογικών» μαθημάτων του γυμνασίου, 
τα οποία παρήχθησαν στο πλαίσιο των Διαθεματικών Ενιαίων Προγραμμάτων Σπου-
δών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με τα οποία επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η ενοποίηση της γνώσης 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Ειδικότερα, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο εισάγεται 
στα λογισμικά η διεπιστημονική και η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης καθώς και 
ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται η ολιστική προσέγγιση της γνώσης με τη χρήση 
των εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία αποτελούν συνοδευτικό υλικό των σχολικών 
βιβλίων του μαθητή και της μαθήτριας.  

Λέξεις-Κλειδιά: ενοποιημένα προγράμματα, διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα, 
προδιαγραφές διδασκαλίας, εκπαιδευτικά λογισμικά 

Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία το παραδοσιακό και το συμπεριφοριστικό «παράδειγμα» 
(Μπονίδης, 2010), αντικαθίστανται, μερικώς ή ολικώς, σε άλλα εκπαιδευτικά συστή-
ματα γρηγορότερα και σε άλλα με αργότερους ρυθμούς, από εκπαιδευτικές πρακτικές 
που βασίζονται στην εποικοδομητική θεωρία μάθησης. Επιπλέον, τόσο οι πρόσφατες 
έρευνες στη γνωστική ψυχολογία και τη νευροφυσιολογία, όσο και οι κοινωνικο-οικο-
νομικές εξελίξεις και συνθήκες (Harvey, 2007) συνηγορούν, ολοένα και εντονότερα, 
υπέρ της εφαρμογής μεθόδων που προωθούν τη διερευνητική μάθηση, τη μάθηση μέσω 
ανακάλυψης και την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή και της μαθήτριας στην επι-
λογή και επεξεργασία της διδακτέας ύλης (Βαλιαντή & Κουτσελίνη, 2006). Ως αποτέ-
λεσμα, εισάγονται ή επανέρχονται στην παιδαγωγική πράξη διεθνώς παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις και διδακτικές μεθοδολογίες, όπως η διαθεματικότητα, η μέθοδος project, 
η μέθοδος του προβλήματος κ.λπ. (Βιτσιλάκη, 2005). 

Τα προγράμματα σπουδών που χρησιμοποιούν τις προσεγγίσεις αυτές και μεθοδολο-
γίες διέπονται από κοινές αρχές, όπως η σύνθεση των μεμονωμένων γνώσεων σε ολό-
τητες, η έμφαση στην εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών στις διαδικασίες παραγω-
γής της γνώσης, η πολυτροπικότητα της γνώσης και η χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Vars, 2002˙ Ματσαγγούρας, 2006). Τα προγράμ-
ματα αυτά την τελευταία δεκαετία εμφανίζονται με ποικίλες μορφές, οι οποίες μπο-
ρούν, ωστόσο, να συσχετιστούν μεταξύ τους. Τα πιο γνωστά παραδείγματα τέτοιων 
προγραμμάτων είναι τα ενοποιημένα προγράμματα σπουδών (integrated curricula) τα 
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οποία διακρίνονται σε διεπιστημονικά (inter-disciplinary curricula) και διαθεματικά 
(cross curricula themes) (Drake & Burns, 2004˙ Drake, 2007). Το αυξανόμενο, μάλι-
στα, ενδιαφέρον για τα ενοποιημένα προγράμματα από τους παιδαγωγούς και η ευρεία 
εφαρμογή τους οδήγησε διεθνώς στη διεξαγωγή συστηματικής έρευνας αναφορικά με 
την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ενοποιημένων προγραμμάτων 
(CIDREE, 1998, 2005˙ Kurriger, 2006).  

Στην ελληνική πραγματικότητα, παρά τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους σχεδιάζε-
ται και υλοποιείται η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, οι μέθοδοι αυτοί έχουν εισχωρήσει 
και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως με την εισαγωγή του Διαθεματικού 
Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) (Αλαχιώτης, 2003), με το ο-
ποίο θεσμοθετήθηκε η διαθεματικότητα και η διεπιστημονικότητα στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση και επιχειρείται, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, μια ολιστική προσέγ-
γιση της γνώσης, αλλά και η εφαρμογή της βιωματικής και συνεργατικής μάθησης 
(Ματσαγγούρας, 2002˙ Κουλουμπαρίτση, 2005). Συνεπώς, τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. αποτελούν 
την πρώτη συστηματική προσπάθεια να εισαχθεί η ενοποίηση αφενός, στα προγράμ-
ματα σπουδών και αφετέρου, στα συνοδευτικά τους πακέτα (σχολικά βιβλία και εκπαι-
δευτικά λογισμικά) στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Ματσαγγούρας, 2002˙ 
Αντωνίου, 2016).  

Δυστυχώς, όμως, ο αριθμός των ερευνών που αφορούν την εισαγωγή των Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
και ειδικότερα την εισαγωγή της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας στις 
προδιαγραφές της διδασκαλίας (προγράμματα, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικά λογι-
σμικά) είναι σημαντικά μικρότερος συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά κράτη (CIDREE 
1998, 2005˙ Αντωνίου, 2016). Για το λόγο αυτό, έκρινα πως θα ήταν ενδιαφέρον να 
ερευνήσω τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται η διεπιστημονικότητα και η διαθε-
ματικότητα στα εκπαιδευτικά λογισμικά των «φιλολογικών» μαθημάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της διεπιστημονι-
κής και διαθεματικής προσέγγισης στα λογισμικά πακέτα των «φιλολογικών» μαθημά-
των του Γυμνασίου που συνοδεύουν τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία του μαθητή και της 
μαθήτριας. Ειδικότερα, υλικό της έρευνας αποτέλεσαν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά λο-
γισμικά:  

• Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ιστορία Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου 
• Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Τοπική Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 
• Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ομηρικά Έπη Α' - Β' Γυμνασίου 
• Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Ηρόδοτος Α’- Β’ Γυμνασίου 
• Εκπαιδευτικό Λογισμικό (CD-ROM) Φιλοσοφία Γ’ Γυμνασίου 

Συνεπικουρικά, όταν και όπου ήταν απαραίτητο, μελέτησα και τα αντίστοιχα σχολικά 
βιβλία του μαθητή και της μαθήτριας των «φιλολογικών» μαθημάτων.  
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Τα ερευνώμενα εκπαιδευτικά λογισμικά παρήχθησαν στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ, Ενέργεια 2.2.1, Κατηγορία Πράξεων 2.2.1.α: «Αναμόρφωση των προ-
γραμμάτων σπουδών και συγγραφή νέων εκπαιδευτικών πακέτων», Πράξη με τίτλο: 
«Συγγραφή νέων βιβλίων και παραγωγή Υποστηρικτικού υλικού με βάση το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. για το Γυμνάσιο». Αρμόδιοι για την παραγωγή των λογισμι-
κών πακέτων ήταν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εκδότες είτε ο Ο.Ε.Δ.Β., είτε ιδιω-
τικοί εκδοτικοί οίκοι. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά εκδόθηκαν μαζί με τα σχολικά βιβλία 
το 2006. Ως χρήστες-αποδέκτες των εκπαιδευτικών λογισμικών ορίζονται οι μαθητές, 
οι μαθήτριες και εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου. Επιστημονικοί υπεύθυνοι του έργου 
ήταν οι Αντώνιος Μπομπέτσης και Γεώργιος Κ. Παληός σύμβουλοι του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, ενώ για κάθε μάθημα ορίστηκαν υπεύθυνοι σύμβουλοι του Π.Ι. και συ-
γκροτήθηκαν διαφορετικές ομάδες συγγραφής, οι οποίες αποτελούνταν από έναν/μία 
ακαδημαϊκό και έναν/μια φιλόλογο-εκπαιδευτικό. Τέλος, για κάθε εκπαιδευτικό λογι-
σμικό συγκροτήθηκε και ομάδα τεχνικού ελέγχου που την αποτελούσαν έναν μέλος 
του Π.Ι. και ένας/μια εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Αντωνίου, 2016). 

Όσον αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας, εφάρμοσα δύο «παραδείγματα» της Ποιο-
τικής Ανάλυσης Περιεχομένου και ειδικότερα αυτά της «Δόμησης» και της «Πρότυ-
πης» Δόμησης. Επιπροσθέτως, ερμήνευσα τα κείμενα των παραφράσεων και τις πρό-
τυπες γλωσσικές αναφορές του υπό έρευνα υλικού βάσει των εγγύς και άπω συγκείμε-
νών τους (Μπονίδης, 2012, 2016). 

Αναλύσεις 

Αρχικά, από το σύνολο του ερευνώμενου υλικού παρατηρείται ότι δε συνοδεύονται 
όλα τα σχολικά εγχειρίδια των «φιλολογικών μαθημάτων» από αντίστοιχο λογισμικό. 
Ειδικότερα, λογισμικά πακέτα υπάρχουν για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από 
μετάφραση, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Α’ και Β’ Γυμνασίου 
και είναι τα εξής: «Ηροδότου Ιστορίες» – «Αρχαία Ελλάδα: Τόπος και άνθρωποι» και 
«Ομηρικά Έπη». Ακολούθως, από λογισμικά πακέτα συνοδεύονται και τα γνωστικά 
αντικείμενα της Ιστορίας, ένα λογισμικό και για τις τρεις τάξεις, της Τοπικής Ιστορίας 
και τέλος, το αντικείμενο Φιλοσοφικά Κείμενα της Γ’ Γυμνασίου. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις, πάντως, τα συνοδευτικά αυτά πακέτα έχουν συμπληρωματικό ρόλο σε σχέση με 
το βιβλίο, καθώς δεν ακολουθούν την ίδια ακριβώς δομή περιεχομένων με τα αντί-
στοιχα σχολικά βιβλία του μαθητή και της μαθήτριας. Εξαίρεση αποτελεί, ίσως, το λο-
γισμικό «Φιλοσοφικά Κείμενα», στο οποίο η συμφωνία των περιεχομένων είναι περισ-
σότερο πιστή με αυτή του αντίστοιχου βιβλίου σε σχέση με τα υπόλοιπα λογισμικά 
πακέτα. Πιο συγκεκριμένα: 

Α) Σε όλα τα λογισμικά πακέτα, η οργάνωση των περιεχομένων είναι θεματική. Τα 
πακέτα δομούνται σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, ο θεματικός άξονας των ο-
ποίων είτε απορρέει από αντίστοιχα εξεταζόμενα θέματα στο βιβλίο του μαθητή και 
της μαθήτριας: 
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Ενότητες Φιλοσοφικά κείμενα: Προσωκρατικοί, Σοφιστές, Σωκράτης, Πλάτωνας, Αρι-
στοτέλης, Κυνικοί, Επίκουροι, Στωικοί, Σκεπτικοί, Νεοπλατωνικοί (Λογισμικό Φιλοσο-
φικά κείμενα).  

είτε είναι πρωτότυπες που σημαίνει ότι δεν εμφανίζονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο για 
το μαθητή και τη μαθήτρια. Σε αυτή, τη δεύτερη περίπτωση οι θεματικές είναι ευρύτε-
ρες και προσφέρονται για μια πιο ολιστική προσέγγιση και εξέταση:  

Πέντε μεγάλες ενότητες με τους εξής τίτλους: Α.. Ο ελληνισμός του Ανατολικού Αιγαίου 
Β. Ο κόσμος της Ασίας Γ. Οι μυθικές διηγήσεις του Ηροδότου Δ. Η σύγκρουση των δυο 
κόσμων και η Ιωνική Επανάσταση Ε. Οι Περσικοί πόλεμοι: διεξαγωγή και σημασία τους. 
αντικείμενο (Λογισμικό Ηροδότου Ιστορίες). 

Στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας δε, για το οποίο δεν υπάρχει σχολικό εγχειρίδιο για 
το μαθητή και τη μαθήτρια, το αντίστοιχο λογισμικό συσχετίζεται με το βιβλίο του/της 
εκπαιδευτικού. Και σε αυτή την περίπτωση το λογισμικό δομείται σε θεματικές ενότη-
τες οι οποίες είναι ευρύτερες και προσφέρονται για διεπιστημονική και διαθεματική 
προσέγγιση: 

Τέσσερις κύριες ενότητες: α) Εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών, β) Κάστρα και Πο-
λιτείες: Παράλληλες ιστορικές διαδρομές, γ) Οικιστική ταυτότητα μιας περιοχής και δ) 
Από την "περίκλειστη" πόλη στην αστική κοινωνία (19ος-20ός αιώνας). Η δημιουργία 
της νέας πόλης της Καβάλα (Λογισμικό Τοπικής Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου). 

Β) Αναφορικά με τη διασύνδεση των επιμέρους μαθημάτων παρατηρείται ότι αρκετά 
συχνά στα λογισμικά πακέτα επιχειρείται διασύνδεση με άλλα «φιλολογικά» μαθήματα 
στο πλαίσιο προτεινομένων διδακτικών σεναρίων, όπως για παράδειγμα η νεοελληνική 
γλώσσα:  

 «Προτεινόμενο σενάριο και οδηγίες αξιοποίησής του: Η καθημερινή ζωή στην κλασική 
Αθήνα. Το παρόν σενάριο μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας 
Ιστορίας της Α΄ τάξης Γυμνασίου. 

Β. Ειδικοί στόχοι: Οι μαθητές επιδιώκεται 

• Να γνωρίσουν τα κύρια στοιχεία της καθημερινότητας των μεγαλύτερων κοινω-
νικών ομάδων στην Αθήνα της κλασικής εποχής. 

• Να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στην καθημερινότητα του μέσου 
ανθρώπου της κλασικής Αθήνας και του μέσου σημερινού ανθρώπου.  

ως προς το μάθημα της Γλώσσας 

• Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου» (Λογισμικό ιστο-
ρίας). 
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Παρομοίως, επιχειρείται, αν και σπανιότερα, διασύνδεση και με τα μαθήματα των Φυ-
σικών Επιστημών, όπως προκύπτει από το ακόλουθο παράδειγμα: 

«Οι τρεις χαρακτηρισμοί αναφέρονται σε παράθεση. Εσύ είχες μέχρι τώρα σκεφτεί τον 
Αριστοτέλη ως μαθηματικό ή αστρονόμο; Ζήτησε σχετικές πληροφορίες από το Φυσικό 
και το Μαθηματικό σου, αν μπορούν να σε βοηθήσουν» (Φιλοσοφικά κείμενα Λογι-
σμικό).  

Γ) Όσον, αφορά τις προτεινόμενες δραστηριότητες στα λογισμικά πακέτα, που συνο-
δεύουν τα σχολικά βιβλία, αυτές δε συσχετίζονται με τις αντίστοιχες διαθεματικές ερ-
γασίες ή δραστηριότητες στο σχολικό εγχειρίδιο του μαθητή και της μαθήτριας, αλλά 
λειτουργούν ως πρόσθετο υλικό προς επεξεργασία για τη σχολική τάξη. Είναι, φανερό, 
ωστόσο, ότι, όπως και στο σχολικό βιβλίο, έτσι και στα αντίστοιχα συνοδευτικά πακέτα 
γίνεται προσπάθεια να ενσωματωθούν δραστηριότητες ενοποιητικού χαρακτήρα. Πιο 
συγκεκριμένα, στα λογισμικά πακέτα απαντώνται ποικίλες μορφές μαθητικής εργα-
σίας, ορισμένες από τις οποίες προσεγγίζουν περισσότερο ενοποιητικές πρακτικές, οι 
οποίες μπορεί να είναι διαθεματικές. Οι διαθεματικές αυτές δραστηριότητες μπορεί να 
είναι ομαδικές ή ατομικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι προτεινόμενες 
διαθεματικές δραστηριότητες στο λογισμικό «Ομηρικά Έπη» οι οποίες είναι ομαδικές, 
τα προς εξέταση θέματα ευρύτερα και η προσέγγισή τους δε γίνεται υπό το πρίσμα των 
διδασκόμενων στο Γυμνάσιο μαθημάτων:  

«Πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την κατηγορία «Σύνδεσμοι» και συγκεκριμένα 
από την υποκατηγορία «Οδηγός σωστής διατροφής». 

Β΄ ομάδα 

Να συγκεντρώσετε πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες που έχουν σε ένα γεωγρα-
φικό διαμέρισμα της Ελλάδας (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Επτάνησα, Πε-
λοπόννησος, Στερεά Ελλάδα η επιλογή είναι δική σας) και να τις παρουσιάσετε στην τάξη. 

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την κατηγορία «Σύνδεσμοι» του λογι-
σμικού και συγκεκριμένα από την υποκατηγορία «Συνταγές από διάφορα μέρη της Ελλά-
δας». 

Γ΄ ομάδα 

Να ετοιμάσετε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες των συμμαθη-
τών σας και με βάση τις απαντήσεις τους να γράψετε ένα σύντομο άρθρο στην εφημερίδα 
του σχολείου σας ή της περιοχής σας για την αξία της υγιεινής διατροφής. Σχετικές πλη-
ροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την κατηγορία «Σύνδεσμοι» του λογισμικού και συ-
γκεκριμένα από την υποκατηγορία «Οδηγός σωστής διατροφής» (Λογισμικό Ομηρικά 
Έπη, ενότητα: Γεύματα).  
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Ωστόσο, όχι σπάνια, πολλές από τις προτεινόμενες εργασίες/δραστηριότητες στα λογι-
σμικά δεν είναι διαθεματικές, αν και ονομάζονται ως τέτοιες, όπως συμβαίνει και στα 
αντίστοιχα εγχειρίδια για το μαθητή και τη μαθήτρια: 

«Δραστηριότητα 4: Διάβασε προσεχτικά τη "διακήρυξη” του ποιητή Γ. Σεφέρη, με την 
οποία τάχθηκε εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 καθώς 
και τα άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη δι-
κτυακή διεύθυνση http://www.unhchr.ch/udhr/lang/grk.htm. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, 
τα δικτατορικά καθεστώτα είναι αντίθετα προς τα ιδεώδη του ελεύθερου ανθρώπου;» 
(Λογισμικό Τοπικής Ιστορίας, διαθεματικές δραστηριότητες). 

Μια ακόμη μορφή εργασίας που εμφανίζεται στα λογισμικά πακέτα, όπως και στα σχο-
λικά βιβλία του μαθητή και της μαθήτριας, είναι τα σχέδια εργασίας μικρής ή μεγάλης 
διάρκειας, που έχουν διαθεματικό ή διεπιστημονικό περιεχόμενο και προωθούν αφε-
νός, την ομαδική εργασία και αφετέρου, τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Για παρά-
δειγμα, στο λογισμικό «Ομηρικά Έπη» προτείνονται project σύντομης διάρκειας που 
αποσκοπούν στη μελέτη θεμάτων με ευρύ περιεχόμενο, όπως η θέση της γυναίκας δια-
χρονικά κατά την εφαρμογή του οποίου οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε 
ομάδες και καλούνται να αξιοποιήσουν σχετικές ιστοσελίδες:  

«Ενδεικτική Διάρκεια: 2 ώρες 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το υλικό (Παράλληλα Κείμενα, Εικαστικό υλικό, Σύνδε-
σμοι) της υποενότητας «Περί γυναίκας», που ανήκει στην ενότητα «Η θέση της γυναί-
κας», να διακρίνετε τους σχετικούς με τη γυναίκα τομείς, που προσεγγίζονται, να χωρι-
στείτε σε ομάδες αντίστοιχες των τομέων και να φτιάξετε το δικό σας αραχνόγραμμα με 
τίτλο «Η γυναίκα άλλοτε και σήμερα», αναλαμβάνοντας η κάθε ομάδα τη συμπλήρωση 
ενός τομέα. Επίσης να αξιοποιήσετε την ιστοσελίδα 
http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm, αλλά και να 
χρησιμοποιήσετε τα λεξικά της βιβλιοθήκης του σχολείου σας για να φτιάξετε ένα δικό 
σας γλωσσάρι με λέξεις και εκφράσεις, που αναφέρονται στην κατηγορία «Γυναίκα».  
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(Λογισμικό Ομηρικά Έπη, ενότητα: Η θέση της γυναίκας) 

Με το χωρισμό σε ομάδες οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται είτε να επεξεργα-
στούν ανά ομάδα διαφορετικά υποθέματα του προτεινόμενου θέματος, είτε να αναλά-
βουν διαφορετικούς ρόλους, σχετικούς με την ερευνώμενη θεματική:  

«Να χωρισθείτε σε ομάδες και να επεξεργασθείτε θέματα που έχουν να κάνουν με το 
ψωμί και τη σημασία του στη διατροφή του ανθρώπου. Να εξετάσετε το θέμα από τις 
παρακάτω σκοπιές:  

Α. Γεωργικές εργασίες  

Β. Μεταποιητικές διαδικασίες και χρήση χημικών ουσιών στην παρασκευή του άρτου  

Γ. Το πρόβλημα του υποσιτισμού και της πείνας στο σύγχρονο κόσμο  

Δ. Τα μεταλλαγμένα υλικά στη σύγχρονη διατροφή  

Ε. Μαθήματα διατροφής από την ελληνική αρχαιότητα στο σύγχρονο κόσμο.  

Με το ίδιο σκεπτικό άλλες ομάδες μπορούν ν ασχοληθούν με άλλα είδη διατροφής» (Λο-
γισμικό Ηροδότου Ιστορίες) 

Αναφορικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε., σε ορισμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο ενός σχε-
δίου εργασίας οι μαθητές και οι μαθήτριες παρωθούνται όχι μόνο στην αναζήτηση πλη-
ροφοριών στο διαδίκτυο αλλά στη χρήση προγραμμάτων για την ψηφιοποίηση, την 
επεξεργασία εικόνων, τη συγγραφή κειμένων, τη δημιουργία παρουσιάσεων και την 
ανάρτηση του τελικού προϊόντος στην ιστοσελίδα του σχολείου:  

«Αναζήτηση στοιχείων από το διαδίκτυο. 

Ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνων με χρήση αντίστοιχου προγράμματος. 

Σύνθεση κειμένων με χρήση επεξεργαστή κειμένου. 

Σύνθεση παρουσίασης με χρήση κατάλληλου προγράμματος (π.χ. Power Point)» (Λογι-
σμικό Φιλοσοφικά Κείμενα).  

«Ασκήσεις-δραστηριότητες 
Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διαμορφώσει ένα τελικό κείμενο, που θα ενσωματώνει 
τις παρατηρήσεις και των άλλων παιδιών. Το κείμενο αυτό θα πρέπει να μοιραστεί την 
επόμενη φορά. Τα τελικά κείμενα αναρτώνται στο ταμπλό της αίθουσας διδασκαλίας 
πλαισιωμένα από σχετικό εικονογραφικό υλικό. Όλα τα κείμενα αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα του σχολείου, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα και από το Internet» (Λογισμικό, 
Φιλοσοφίας).  
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Παραδείγματα σχεδίων εργασίας , ωστόσο, δεν απαντώνται σε όλα τα λογισμικά, αλλά 
πρωτίστως στα λογισμικά πακέτα των μαθημάτων, στα οποία δεν εμπεριέχονται διαθε-
ματικά ή διεπιστημονικά σχέδια εργασίας στα αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια για το 
μαθητή και τη μαθήτρια. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η χρήση του συνοδευόμενου 
λογισμικού σε αυτά τα μαθήματα αποσκοπεί στην εφαρμογή περισσότερο ενοποιητι-
κών πρακτικών οι οποίες δεν προβλέπονται από το ίδιο το σχολικό βιβλίο.  

Δ) Όσον αφορά, τέλος, την αξιολόγηση που προωθείται από τα λογισμικά, όπου εμφα-
νίζονται προτάσεις για αξιολόγηση, αυτές παραπέμπουν σε ποσοτική, κυρίως, αξιολό-
γηση, κατά αναλογία με τα αντίστοιχα σχολικά βιβλία για το μαθητή και τη μαθήτρια. 
Μόνο στην περίπτωση του λογισμικού της Ιστορίας απαντώνται ασκήσεις αυτοαξιολό-
γησης, οι οποίες, όμως, είναι γνωστικού τύπου και έχουν τη μορφή ερωτήσεων πολλα-
πλής επιλογής: 

«Επικοινωνίες μεταξύ των πολιτισμών του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού 

Ερώτηση 1. O οψιανός εξορυσσόταν: 

α. στις Κυκλάδες 
β. στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου 
γ. στις Μυκήνες 
δ. στα μικρασιατικά παράλια 

Ερώτηση 2. Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας: 

α. ενίσχυσε τη μινωική θαλασσοκρατορία 
β. εξασθένισε τη μινωική θαλασσοκρατορία 
γ. δεν έπληξε τη μινωική θαλασσοκρατορία 
δ. τίποτα από τα παραπάνω 

Ερώτηση 3. Οι Μυκηναίοι ξεκίνησαν τις εκστρατείες τους στη Δυτική και Βόρεια Ευ-
ρώπη: 

α. για να αποκτήσουν ξυλεία 
β. για να αποκτήσουν μέταλλα 
γ. για να αποκτήσουν πολύτιμους λίθους 
δ. για κανέναν από τους παραπάνω λόγους» (Λογισμικό Ιστορίας) 

Εξαίρεση αποτελεί, το λογισμικό των Φιλοσοφικών κειμένων και πιο συγκεκριμένα τα 
προτεινόμενα σχέδια εργασίας, στα οποία η εμπεριεχόμενη αξιολόγηση μπορεί να είναι 
διαρκής και εσωτερική:  

Διαθεματικό σχέδιο εργασίας με θέμα: Έλληνες φιλόσοφοι και θετικές επιστήμες (ή) Με 
αφορμή τους φιλοσόφους, οι θετικές επιστήμες και η τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα 
Αξιολόγηση: Διαρκής διαμορφωτική αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας. 
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Εσωτερική αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση με συζήτηση στην ομάδα εργασία. (Λογι-
σμικό Φιλοσοφικά Κείμενα: προτεινόμενα διαθεματικά σχέδια εργασία) 

Συμπερασματικά 

Συνοψίζοντας, τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. στα οποία βασίστηκε ο σχεδιασμός και η παραγωγή των 
εκπαιδευτικών λογισμικών εμφανίζονται στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονική περί-
οδο υπό την επίδραση αφενός, ανάλογων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που συμβαί-
νουν και στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008) 
και αφετέρου, υπό την επίδραση παιδαγωγικών θεωριών και προσεγγίσεων που επα-
νέρχονταν στον παιδαγωγικό λόγο και ειδικότερα στο λόγο για την οργάνωση και τη 
μεθόδευση της διδασκαλίας, όπως η Εποικοδομητική θεωρία μάθησης (Howe & Berv 
2000), το project (Frey 1986), η ολιστική προσέγγιση της γνώσης (Bransford, 2000), η 
αυθεντική αξιολόγηση (Ryan 1994) κ.α. Τα νέα αυτά προγράμματα επιχειρούσαν να 
εισαγάγουν την ενοποίηση ως μορφή οργάνωσης της γνώσης για πρώτη φορά στο ελ-
ληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με δύο βασικούς τρόπους:  

α) με την εννοιοκεντρική και θεματοκεντρική προσέγγιση, με τις οποίες επιχειρούνται 
βάσει εννοιών ή θεμάτων διασυνδέσεις μεταξύ των διακριτών μαθημάτων και  

β) με την ανάπτυξη αμιγώς διαθεματικών σχεδίων εργασίας πρωτίστως στην Ευέλικτη 
Ζώνη και τα Καινοτόμα Προγράμματα και δευτερευόντως στο πλαίσιο της διδασκα-
λίας (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002˙ Αντωνίου, 2016).  

Ωστόσο, η προσεκτικότερη μελέτη τους καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για αμιγώς ε-
νοποιημένα προγράμματα. Αντιθέτως, αυτά αποτελούν ένα συνδυασμό του μοντέλου 
Σκοπών και Στόχων και του μοντέλου περιεχομένων αφενός, διότι τη βάση τους δε 
συνιστά η ενοποίηση αλλά τα διακριτά μαθήματα και αφετέρου, διότι δίνεται προτε-
ραιότητα στην εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών και στόχων μέσα από την κάλυψη 
μιας ιδιαίτερα ογκώδους ύλης. Επίσης, η σύγχυση της σχετικής ορολογίας δεν καθιστά 
σαφή τη διαφοροποίηση των όρων «διεπιστημονικότητα» και «διαθεματικότητα» και 
κάνει περισσότερο δυσδιάκριτες τις μορφές ενοποίησης που επιχειρούν να εισαγάγουν 
τα Προγράμματα (Μπονίδης, 2003˙Θεριανός, 2007˙Αντωνίου, 2016).  

Κατά αναλογία, στα συνοδευτικά εκπαιδευτικά λογισμικά που παρήχθησαν στο πλαί-
σιο του Δ.Ε.Π.Π.Σ. διαπιστώνεται ότι η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα δεν 
αποτελούν τη βάση οργάνωσης της δομής και των περιεχομένων τους. Αντιθέτως, πρό-
κειται για λογισμικά τα οποία στην πλειονότητά τους είναι κλειστά και συμπεριφορι-
στικού χαρακτήρα και δε βοηθούν τη διαθεματική ή τη διεπιστημονική προσέγγιση, 
διότι η ενοποίηση επιδιώκεται μόνο επιδερμικά μέσω των προτεινόμενων δραστηριο-
τήτων (Μπουραντάς, 2009).  

Συνακόλουθα, ενώ δίνεται θεωρητική έμφαση και προτεραιότητα σε μαθητοκεντρικές, 
διερευνητικές, βιωματικές και ομαδοκεντρικές μορφές διδασκαλίας που συνδέονται 
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και απορρέουν από τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις των ενοποιημένων προγραμμάτων 
(διεπιστημονικών και διαθεματικών), ωστόσο οι μορφές αυτές δεν ενσωματώνονται 
στο σύνολο των εκπαιδευτικών λογισμικών ούτε με την ίδια συχνότητα ούτε στον ίδιο 
βαθμό. Αντιθέτως, προτεραιότητα στην πλειονότητα των λογισμικών πακέτων έχει η 
ενσωμάτωση εργασιών /δραστηριοτήτων γνωστικού περιεχομένου με τη μορφή κλει-
στού ή ανοιχτού τύπου ερωτήσεων.  

Τέλος, η προτεινόμενη στα λογισμικά αξιολόγηση ακολουθεί κατά βάσει το παραδο-
σιακό και συμπεριφοριστικό παράδειγμα, ενώ η ενσωμάτωση εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης που συνάδουν με τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση είναι 
σπάνια και επιφανειακή.  
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Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων. Η φιλία στην εφηβεία. 
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e‐Mail : gougoulitsas@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην εφηβεία παράλληλα με τους γονείς σημαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού έχουν 
πλέον και οι φίλοι. Παράλληλα με τους γονείς σημαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού 
έχουν πλέον και οι φίλοι. Οι στενές φιλικές σχέσεις κατά την εφηβεία συμβάλλουν 
στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων. Η ύπαρξη καλών φίλων στην 
εφηβεία αυξάνει τη σχολική επίδοση, συμβάλλει στις κοινωνικές και τις ρομαντικές 
σχέσεις του εφήβου, μειώνει το άγχος και αυξάνει την αυτοεκτίμηση του εφήβου. Α-
κόμα οι θετικές επιπτώσεις μεταφέρονται και στην ενήλικη ζωή. 

Λέξεις-Kλειδιά: Εφηβεία, φιλία, κοινωνική ανάπτυξη, συναισθηματική ανάπτυξη  

Εισαγωγή 
 Στην εφηβεία παράλληλα με τους γονείς σημαντικό ρόλο στη ζωή του παιδιού έχουν 
πλέον και οι φίλοι. Οι φιλικές σχέσεις σε σύγκριση με την παιδική ηλικία αλλάζουν και 
παρέχουν στον έφηβο το πλαίσιο για την εξερεύνηση και την ανάπτυξη των προσωπι-
κών του δυνατοτήτων (Sullivan, 1953, όπ.ανάφ. στο Bagwell, Newcomb, & Bukowski, 
1998, σ.150). 

 Στόχος της εργασίας είναι να διαπιστώσουμε αν και με ποιον τρόπο οι στενές φιλικές 
σχέσεις κατά την εφηβεία συμβάλλουν στη κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των 
εφήβων. Στην εργασία αρχικά θα ορίσουμε την εφηβεία και τη φιλία, στη συνέχεια θα 
δούμε ποια χαρακτηριστικά επιθυμούν οι έφηβοι να έχουν οι στενές φιλικές τους σχέ-
σεις, τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα στις φιλικές σχέσεις στην εφηβεία και με 
ποίο κριτήριο οι έφηβοι διαλέγουν τους φίλους τους. Τέλος θα δούμε πως οι αμοιβαίες 
στενές φιλικές σχέσεις συμβάλλουν στη κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του ε-
φήβου.  

Η φιλία στην εφηβεία 
 Στη διάρκεια της εφηβείας συντελείται μια σειρά αναπτυξιακών αλλαγών που αφο-
ρούν τον βιολογικό, τον γνωστικό τον συναισθηματικό και τον κοινωνικό τομέα. Οι 
έφηβοι σε αυτή τη περίοδο αναζητούν και διαμορφώνουν τη ταυτότητα τους, επιδιώ-
κουν την αυτονομία τους με συνέπεια να απομακρύνονται από τους γονείς τους και να 
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στρέφονται στους συνομηλίκους προκειμένου να ικανοποιήσουν τις αναπτυξιακές α-
νάγκες τους. Οι έφηβοι αυτονομούνται από τους γονείς τους και αναζητούν συμπαρά-
σταση και αρωγή από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους διαμορφώνοντας φιλι-
κές σχέσεις με τους συνομηλίκους τους (Νόβα- Καλτσούνη, Μακρή-Μπότσαρη, & 
Τσιμπουκλή, 2002, σσ.17,50). 

«Η φιλία είναι μια διμερής κατασκευή που συντελείται μεταξύ δυο ατόμων που έχουν 
αμοιβαία θετικά αισθήματα ένας για τον άλλον» (Bukowski & Hoza, 1989, όπ. ανάφ. 
στο Erdley, Nagle, Newman, & Carpenter, 2001, σ.5). Οι φίλοι θεωρούν πως είναι μο-
ναδικοί και αναντικατάστατοι ο ένας για τον άλλων και η σχέση τους χαρακτηρίζεται 
από εγγύτητα και αφοσίωση. Η φιλικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων είναι πολυδιάστα-
τες, καθώς υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα σχέσεων που μπορούν να χαρακτηριστούν 
φιλικές, καλύτεροι φίλοι, στενοί φίλοι, φίλοι (Wright, 1969, όπ. ανάφ. στο 
Niebrzydowski, 1995, σ.4). Ο αριθμός των καλύτερων φίλων στην εφηβεία δεν ξεπερ-
νάει τους δύο, ενώ μπορούν να έχουν αρκετούς στενούς και απλούς φίλους (Hartup, 
1993, σ.3). 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της φιλίας στην εφηβεία 
 Κατά τη διάρκεια της εφηβείας οι φιλικές σχέσεις ικανοποιούν στους εφήβους διαφο-
ρετικές ανάγκες από ότι στη παιδική ηλικία. Ενώ στη παιδική ηλικία οι προσδοκίες που 
έχουν τα παιδιά από τους φίλους τους αφορούν τις κοινές δραστηριότητες κυρίως το 
παιχνίδι, οι έφηβοι εκτιμούν πλέον την αμοιβαιότητα. Η αμοιβαιότητα αφορά τις δρα-
στηριότητες, τον προσανατολισμό και το μοίρασμα των συναισθημάτων μεταξύ των 
φίλων (Hartup, 1993, σ.3). 

 Η οικειότητα μεταξύ των φίλων είναι ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό που ανα-
φέρουν οι έφηβοι όσον αφορά τις φιλίες τους. Οι έφηβοι θέλουν οι φίλοι τους να τους 
καταλαβαίνουν και να μιλούν για τα προβλήματα και τα συναισθήματα τους με αυτούς. 
Η οικειότητα ως σημαντικό χαρακτηριστικό της φιλίας εμφανίζεται στην εφηβεία λόγω 
των αναπτυξιακών αλλαγών που συμβαίνουν σε αυτή την ηλικία, οι έφηβοι κατανοούν 
καλύτερα τα συναισθήματα των άλλων αλλά και λόγω του ότι οι έφηβοι περνούν πε-
ρισσότερο χρόνο με τους φίλους τους σε αυτή την ηλικία (Berndt, 1992, σσ.156-157). 
«Το μοίρασμα των σκέψεων και των συναισθημάτων έχει χαρακτηριστεί ως το ορό-
σημο για την κοινωνική ανάπτυξη των εφήβων» (Sullivan, 1953, όπ.ανάφ. στο Hartup, 
1993, σ.7). Σε έρευνες που έχουν γίνει για τη φιλία έχει διαπιστωθεί πως η οικειότητα 
και η αυτό-αποκάλυψη αναφέρονται ως σημαντικά χαρακτηριστικά των φίλων για 
πρώτη φορά στην αρχή της εφηβείας και ότι από την ηλικία των 11 έως τα 17 η σημασία 
τους συνεχώς αυξάνεται (Berndt, 1982· Bigelow & LaGaipa, 1980·Furman &Bierman, 
1984· Furman &Buhrmester, 1992· Sharabany, Gershoni, & Hofman, 1981, όπ.ανάφ. 
στο Hartup, 1993, σ.7). 

 Η δέσμευση, δηλαδή η αφοσίωση και η εμπιστοσύνη, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά 
που αναφέρουν οι έφηβοι ως σημαντικό στις φιλίες τους. Οι έφηβοι θεωρούν τη δέ-
σμευση ένα από τα κύρια κριτήρια για τη διατήρηση μιας φιλίας σε αντίθεση με τα 
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μικρότερα παιδιά. Η εμπιστοσύνη μεταξύ των έφηβων φίλων συνδέεται με μεγαλύτερη 
σταθερότητα των σχέσεων αυτών (Hartup, 1993, σ.8). 

Διαφορές μεταξύ των δυο φύλων στις εφηβικές φιλίες 
 Τα χαρακτηριστικά της φιλίας στην εφηβεία διαφέρουν ανάμεσα στα κορίτσια και τα 
αγόρια, αν και οι διαφορές δεν είναι σημαντικές σε όλες τις έρευνες (Berndt, 1992, 
σ.157). Οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των κοριτσιών χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη οι-
κειότητα καθώς αναφέρουν πως μιλούν περισσότερο με τις φίλες τους για προσωπικά 
τους ζητήματα γιατί πιστεύουν ότι κατανοούν τα αισθήματα τους και τις εμπιστεύονται 
(Berndt, 1992, σ.157). Τα κορίτσια περνούν περισσότερο χρόνο με τις φίλες τους και 
τους ανοίγονται παραπάνω από ότι τα αγόρια (Hartup, 1993, σ.7). 

 Τα αγόρια δεν ανοίγονται τόσο με τους φίλους τους γιατί πιστεύουν ότι θα τους κο-
ροϊδέψουν και δεν τους εμπιστεύονται τόσο όσο τα κορίτσια. Ωστόσο σε κάποιες έρευ-
νες υποστηρίζεται ότι τα αγόρια μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους 
εξωλεκτικά (Berndt, 1992, σ.157). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα έρευ-
νας όπου τα αγόρια αυτό-αποκαλύπτονται μόνο στους καλύτερους τους φίλους σε α-
ντίθεση με τα κορίτσια που μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους με όλο 
το φιλικό τους περίγυρο (Brendgen, Markiewicz, Doyle, & Bukowski, 2002, όπ. ανάφ. 
στο Brown & Larson, 2009, σσ.88-89). 

Γιατί οι έφηβοι γίνονται φίλοι 
 Οι έφηβοι έχουν την τάση να διαλέγουν φίλους με πολλές ομοιότητες με τους ίδιους. 
Οι φίλοι τους συνήθως έχουν παρόμοια ηλικία με τους ίδιους λόγω του ότι κατά μεγάλο 
βαθμό προέρχονται από το σχολικό περιβάλλον και ιδιαίτερα από την ίδια τάξη. Επίσης 
οι έφηβοι, ιδιαίτερα για καλύτερο φίλο, διαλέγουν κάποιον που έχουν το ίδιο φύλο. Το 
ποσοστό φίλων διαφορετικού φύλου είναι περίπου το 5% μεταξύ των φιλικών σχέσεων 
στα πρώτα χρόνια της εφηβείας και ανεβαίνει αρκετά προς το τέλος της (Hartup, 1993, 
σ.10). Oι έφηβοι διαλέγουν φίλους από παρόμοια κοινωνική τάξη και φυλή με τους 
ίδιους. Η φυλετική ομοιότητα είναι ισχυρή στην επιλογή φίλων όπως φαίνεται και από 
έρευνα των Kao και Joyner (2004, όπ. ανάφ. στο Brown & Larson, 2009, σ.87), όπου 
διαπιστώθηκε πως οι περισσότεροι έφηβοι δήλωναν ως καλύτερο τους φίλο κάποιον 
από την ίδια φυλή με αυτούς. 

 Επίσης οι έφηβοι διαλέγουν φίλους που έχουν παρόμοιες φιλοδοξίες, παρόμοια στάση 
απέναντι στο σχολείο και παρόμοιες επιδόσεις καθώς και παρόμοιες τάσεις για ε-
μπλοκή σε παραβατικές συμπεριφορές (χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών, κάπνισμα κ.λ.π) 
(Epstein, 1983·Kandel, 1978b· Karweit, 1983· Urberg, Halliday-Scher, &Tolson, 1991, 
όπ. ανάφ. στο Hartup, 1993, σ.10). 

Η σημασία της φιλίας για την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου 
 Η σημασία των στενών φιλικών σχέσεων στην κοινωνική και συναισθηματική ανά-
πτυξη των εφήβων έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Διάφο-
ρες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί που δείχνουν πως η στενή φιλία που συγκεντρώνει 
τα χαρακτηριστικά της οικειότητας της δέσμευσης, της αυτό-αποκάλυψης και της 
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αμοιβαιότητας έχει θετική επίδραση στην κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη και 
την προσαρμογή των εφήβων (Berndt, 1992, σ.157).  

Οι στενές και υποστηρικτικές σχέσεις με φίλους στην εφηβεία σχετίζονται με τη πετυ-
χημένη δημιουργία μεταγενέστερων σχέσεων ιδιαίτερα ρομαντικών. Διαχρονικά δεδο-
μένα αποκαλύπτουν πως η ύπαρξη φιλικών σχέσεων κατά την προεφηβική και την ε-
φηβική ηλικία προβλέπουν ρομαντικές σχέσεις αργότερα στη ζωή του εφήβου. 
(Neeman, Hubbard, & Kojetin, 1991,όπ. ανάφ. στο Hartup, 1993, σ.13).Επίσης οι στε-
νές καλά ισορροπημένες φιλικές σχέσεις βοηθούν τους εφήβους να ανταπεξέλθουν και 
να λύσουν τα προβλήματα τους καθώς επίσης και να ανταπεξέλθουν επιτυχώς σε στρε-
σογόνες καταστάσεις (Cohen & Wills, 1985, όπ. ανάφ. στο Berndt & Keefe, 1991, σ.3). 

Σε μια μικρής διάρκειας διαχρονική έρευνα οι Berndt και Keefe, (1991, σσ.6,7,8,10) 
ρώτησαν τους έφηβους μαθητές κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και της άνοιξης για 
τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά στις φιλικές τους σχέσεις και για την ε-
μπλοκή τους στο σχολείο. Το δείγμα αποτελούταν από 297 έφηβους μαθητές μικρών 
πόλεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές που είχαν δηλώσει πως οι καλύτεροι 
τους φίλοι ήταν υποστηρικτικοί και είχαν μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους, είχαν θετική 
προσαρμογή με το σχολείο σε αντίθεση με τους μαθητές που ανέφεραν αντιπαλότητες 
και προστριβές με τους καλύτερους τους φίλους. 

Ο Buhrmester, (1990, σσ.1101,1103,1107-1108) πραγματοποίησε έρευνα για να διαπι-
στώσει τις διαφορές στην οικειότητα στη φιλία μεταξύ μαθητών στην προεφηβική και 
την εφηβική ηλικία. Το δείγμα του αποτελούταν από 102 μαθητές 10-13 ετών και 70 
μαθητές 13-16 ετών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πολυπολιτισμικά σχολεία του 
Λος Άντζελες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μεταξύ άλλων πως οι έφηβοι με 
υψηλού επιπέδου φιλικές σχέσεις και με μεγάλο βαθμό οικειότητας μεταξύ τους ήταν 
περισσότερο κοινωνικοί και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε σχέση με τους έφηβους 
με λιγότερο οικείες φιλικές σχέσεις. Επίσης ήταν λιγότερο εχθρικοί και μελαγχολικοί. 

Οι Keefe και Berndt, (1996, σσ.114-115, 123) θέλοντας να ερευνήσουν τη σχέση της 
ποιότητας της φιλίας με την αυτοεκτίμηση στην εφηβική ηλικία πραγματοποίησαν μια 
διαχρονική έρευνα μικρής διάρκειας όπου εξετάστηκαν 297 μαθητές μέσης ηλικίας 13 
ετών και 8 μηνών. Τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο το φθινόπωρο και το ίδιο ερωτη-
ματολόγιο πέντε μήνες μετά την άνοιξη. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ύπαρξη ποιο-
τικών φιλικών σχέσεων στην εφηβεία σχετίζεται θετικά με την αυτοεκτίμηση των εφή-
βων και επηρεάζει διαχρονικά την αυτοεκτίμηση τους σε συγκεκριμένους τομείς όπως 
ο κοινωνικός και ο σχολικός. Οι έφηβοι με πολύ καλούς φίλους που συγκεντρώνουν 
ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερη αποδοχή από τις παρέες των συνομηλίκων 
τους και τα καταφέρνουν καλύτερα στις σχολικές υποχρεώσεις τους. 

Η μη ύπαρξη στενών αμοιβαίων φιλικών σχέσεων στην εφηβεία έχει επιπτώσεις τόσο 
στην εφηβεία όσο και στην ενήλικη ζωή. Σε μια διαχρονική έρευνα που πραγματοποί-
ησαν οι Bagwell, Newcomb, και Bukowski, (1998, σσ.142-143), μελετήθηκε πως η μη 
ύπαρξη στενής φιλικής σχέσης κατά τη προ-εφηβεία σχετίζεται με προβλήματα κατά 
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την ενηλικίωση. Το αρχικό δείγμα αποτελούνταν από 334 άτομα στη προ-εφηβική η-
λικία. Τα άτομα αυτά απάντησαν σε ερωτήσεις για την ύπαρξη τουλάχιστον μιας στε-
νής αμοιβαίας φιλικής σχέσης. Έπειτα από 12 χρόνια επιλέχθηκαν από το δείγμα της 
αρχικής έρευνας 30 άτομα με την ύπαρξη τουλάχιστον μιας αμοιβαίας φιλικής σχέσης 
κατά τη προ-εφηβεία και 30 άτομα χωρίς καθόλου φιλικές σχέσεις. Η συμμετέχοντες 
απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που συμπεριλάμβανε ερωτήσεις για το επίπεδο της 
ζωής τους, για την αυτοεκτίμηση τους, για ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, για τις σχέ-
σεις τους. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ενήλικες που δεν είχαν αμοιβαίες φιλικές σχέσεις κατά 
την προ-εφηβεία είχαν χαμηλότερες φιλοδοξίες λιγότερη συμμετοχή σε κοινωνικές 
δραστηριότητες, μεγαλύτερα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και παραβατικής 
συμπεριφοράς. Επίσης υπήρχαν μεγαλύτερα ποσοστά εκδήλωσης συμπτωμάτων κατά-
θλιψης. Οι ενήλικες με στενές φιλικές σχέσεις κατά τη προ-εφηβεία είχαν θετικότερη 
στάση απέναντι στη ζωή και υψηλότερη αυτοεκτίμηση (Bagwell, Newcomb,& Bukow-
ski, 1998, σσ.150-151). 

Συμπεράσματα 

Η κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου σύμφωνα με τις έρευνες που 
παρουσιάστηκαν επηρεάζεται θετικά από την ύπαρξη καλά ισορροπημένων, στενών 
φιλικών σχέσεων. Η ύπαρξη καλών φίλων στην εφηβεία συμβάλλει στη σχολική επί-
δοση, στις κοινωνικές και τις ρομαντικές σχέσεις του εφήβου, μειώνει το άγχος και 
αυξάνει την αυτοεκτίμηση του εφήβου. Παράλληλα οι θετικές επιπτώσεις μεταφέρο-
νται και στην ενήλικη ζωή. 

Ωστόσο από κάποιους ερευνητές (Berndt, 1992, σ.157 Hartup, 1993, σσ.13-16) αναφέ-
ρεται πως δεν είναι ξεκάθαρο εάν η ύπαρξη κάποιων συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 
στο χαρακτήρα του εφήβου συμβάλλουν στην δημιουργία υψηλής ποιότητας φιλικών 
σχέσεων ή οι φιλικές σχέσεις ευθύνονται για την ανάπτυξη αυτών τον χαρακτηριστι-
κών (π.χ αυτοεκτίμηση). Περισσότερη έρευνα χρειάζεται για να διαπιστωθεί η κατεύ-
θυνση αυτής της επίδρασης.  
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Περίληψη 

Σε αυτή τη μελέτη, επιχειρούμε μια προσέγγιση στην πολύπλευρη σημασία την οποία 
έχει o ήχος και η μουσική ανάμεσα στον γονέα και το παιδί. Το τραγούδι και τα νανου-
ρίσματα αποτελούν πρώτιστη επικοινωνιακή δίοδο ανάμεσα στη μητέρα και το βρέφος. 
Συντελούν επιπλέον στην εδραίωση μιας ασφαλούς προσκόλλησης ανάμεσα τους. Τα 
δύο αυτά στοιχεία θεωρούνται έμφυτα χαρακτηριστικά, όπως και μια βασική τεχνική 
την οποία οι μητέρες χρησιμοποιούν, με σκοπό να επικοινωνήσουν και να αλληλεπι-
δράσουν με τα βρέφη τους. Ο ρυθμός επιπρόσθετα, θεωρείται ένα από τα κυρίαρχα 
μουσικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτήν την αλληλεπίδραση και θα μας απασχολή-
σει στη παρούσα μελέτη. Επιπλέον αναφορά γίνεται στην επιρροή της μουσικής αγω-
γής στην ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς και στη σημασία των 
μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων στην προσχολική εκπαίδευση.   

Λέξεις-Κλειδιά: Ρυθμός, Ήχος, Μουσική, Επικοινωνία, Ασφαλής Δεσμός, Προσχο-
λική Εκπαίδευση 

Η μουσική αγωγή την προσχολική εκπαίδευση  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων σπουδών στην προσχολική 
ηλικία, τα οποία θα στηρίζουν την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, έχει προσελκύσει 
το ενδιαφέρον μελετητών σε πολλές χώρες και αποτελεί κύριο μέλημα των παιδαγωγών 
στην εκπαίδευση. Κι αυτό διότι η προσχολική ηλικία θεωρείται μια πολύ σημαντική 
περίοδος αγωγής, καθιστώντας έτσι την προσχολική αγωγή ως μια από τις πιο σημα-
ντικές περιόδους στην εκπαίδευση για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στά-
σεων από το παιδί. Στη διαμόρφωση τέτοιων προγραμμάτων, οι τέχνες όπως η μουσική, 
ο χορός, η ζωγραφική, κατέχουν σημαντικό ρόλο. Και αυτό διότι, εκτός από τους εκ-
παιδευτικούς στόχους που επιτυγχάνονται μέσα από τη διδασκαλία των τεχνών και πιο 
συγκεκριμένα της μουσικής, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή, έχουν άμεση 
σχέση με την ίδια τη φύση του παιδιού προσχολικής ηλικίας (Σέργη, 2003). Παρέχο-
ντας λοιπόν στα παιδιά ευκαιρίες να ασχοληθούν με μουσικοκινητικές δραστηριότητες, 
αλλά και συνδυασμό αυτών με άλλες δραστηριότητες διαφορετικού γνωστικού 
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αντικειμένου, δημιουργείται ένα περιβάλλον μάθησης όπου τα παιδιά μαθαίνουν αβία-
στα και σύμφωνα με την ίδια τους τη φύση η οποία προϋποθέτει κίνηση, χορό, τραγούδι 
και χώρο για δράση (Edwards et all, 2010). Η μουσική ως μορφή καλλιτεχνικής έκφρα-
σης μαζί με άλλες μουσικές δραστηριότητες και παιχνίδια, θεωρείται ως ο καταλληλό-
τερος τρόπος με τον οποίο μπορεί ο/η εκπαιδευτικός να δημιουργήσει στην τάξη ένα 
περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ένα παιδί δέχεται την πρώτη κατευ-
θυνόμενη μουσική αγωγή στα προσχολικά κέντρα. Εάν εκεί υπάρξουν συγκεκριμένοι 
και σαφείς στόχοι και κατάλληλες μέθοδοι, κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας μάθη-
σης, τότε η μουσική ως εμπειρία μπορεί να γίνει για τα παιδιά ένα μέσο νοητικής και 
συναισθηματικής ανάπτυξης (Δογάνη, 2012). 

Ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν την θετική επιρροή της μουσικής αγωγής στην ο-
λόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών (Kalmar, 1982., Hamann et al., 1990., 
Hamann et al., 1991., Koutsoupidou and Hargreaves, 2009 στο Hallam, 2010). Συγκε-
κριμένα, σε ομάδες παιδιών 3-4 ετών όπου εφαρμόστηκε μουσική αγωγή, (τραγούδι, 
εκμάθηση μουσικού οργάνου, μουσικοκινητική), παρουσιάστηκε υψηλή απόδοση σε 
επίπεδα δημιουργικότητας, αφαιρετικής σκέψης όπως και ευρύτερη δυνατότητα αυτο-
σχεδιασμού στο κουκλοθέατρο. Επιπρόσθετα, οι μουσικοκινητικές δραστηριότητες 
συντελούν στη δημιουργία δεσμών επικοινωνίας καθώς και στη σύσταση και διατή-
ρηση κοινωνικών ομάδων (Δογάνη, 2012). 

Εφόσον οι μελέτες τεκμηριώνουν την παιδαγωγική σημασία που έχει η μουσική στην 
εκπαίδευση, είναι σημαντική μία βαθύτερη ματιά στον τρόπο με τον οποίο η μουσική 
και ο ήχος, αποτελούν μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ γονέα και παιδιού με προεκτάσεις 
στην επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ παιδαγωγού και παιδιού.  

Προσεγγίσεις και αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο βρέφος και το γονέα 

Τα εκφραστικά, μη λεκτικά φωνήματα αποτελούν ένα από τα πρώτα στοιχεία με τα 
οποία οι άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους. Η αμοιβαία, λυρική επικοινωνία ανάμεσα 
στον γονέα και το παιδί παρέχουν ένα πλαίσιο για υγιή ανάπτυξη (Field, 1998) και 
φαίνεται ότι είναι εμφανής σε όλους τους πολιτισμούς (Papousek, 1996).  

Ένα άλλο παγκόσμιο φαινόμενο είναι το τραγούδι των νανουρισμάτων και η αναπαρα-
γωγή τραγουδιών σε βρέφη και μικρά παιδιά (Trehub & Schellenberg, 1995), αν και το 
κείμενο και οι μέθοδοι  απόδοσης ποικίλουν από κουλτούρα σε κουλτούρα (Lopez, 
1992.,Garfias, 1990). Συγκεκριμένα, μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορετικές προσεγ-
γίσεις σχετικά με τον τρόπο που εκτελούνται αλλά και με το πρόσωπο που τα εκτελεί 
(μητέρα, πατέρας, παππούς, αδερφός/ή). Στην εκτέλεση του τραγουδιού/νανουρίσμα-
τος, σημαντικό ρόλο έχει, επίσης, και η συνοδευτική κίνηση, η σχέση του γονέα με μία 
τελετουργική προσέγγιση, η τοποθεσία στο χρόνο, τον τόπο και η φυσική εγγύτητα με 
άλλα πρόσωπα τα οποίαεμπνέουν την συγκεκριμένη εμπειρία. 
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Το τραγούδι των μητέρων προς τα παιδιά τους και τα νανουρίσματα έχουν ευεργετική 
επίδραση στον συναισθηματικό δεσμό μεταξύ μητέρας – βρέφους, καθώς και στη μεί-
ωση του στρες των μητέρων τόσο πριν τον τοκετό όσο και μετά από αυτόν. Τα ίδια 
αποτελούν ένα από τα κυριότερα μέσα με τα οποία η μητέρα και το παιδί επικοινωνούν 
με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η επικοινωνία μητέρας – βρέφους μέσω της μουσικής 
(ήχοι και τραγούδια)φαίνεται να έχει θετική επίδραση ακόμα και στην καθημερινή συ-
μπεριφορά των νεογνών, καθώς, όπως έχει αποδειχθεί, η μουσική και το τραγούδι στα 
νεογνά επιδρούσαν θετικά στη μείωση των κολικών επεισοδίων και του κλάματος 
(Persico et al, 2017).  

Ταυτόχρονα με το νανούρισμα, η μητέρα χαϊδεύει συνήθως, λικνίζεται και αγκαλιάζει 
το βρέφος, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο βιολογικές, κοινωνικές αλλά και πνευμα-
τικές ανάγκες του. Επιπλέον, όπως φάνηκε στα αποτελέσματα της μελέτης των 
(Vlismas et al, 2012), η μουσική με κίνηση ενισχύει τη δυαδική σχέση μητέρας – βρέ-
φους και την αμοιβαιότητα, καθώς και την κατευθυνόμενη επαφή και ομιλία μητέρας 
– βρέφους. Η απουσία μουσικής και κίνησης, σημείωσε μείωση των χαρακτηριστικών 
προσοχής και της κατευθυνόμενης ομιλίας των μητέρων προς τα βρέφη καθώς και α-
δυναμία στην ενίσχυση της δυαδικής σχέσης και την μεταξύ τους επικοινωνία.  

Με τον όρο δεσμός μητέρας- βρέφους, αναφερόμαστε στη θεωρία της προσκόλλησης 
του Bowlby. Ο Bowlby με τον όρο προσκόλληση, δηλώνει τον έντονο συναισθηματικό 
δεσμό που αναπτύσσεται μεταξύ του βρέφους και της μητέρας ή άλλων προσώπων που 
συμμετέχουν στην καθημερινή φροντίδα του, (φροντιστές), κατά το πρώτο έτος ζωής 
του. Μια στενή σχέση που χαρακτηρίζεται από αμοιβαία στοργή και την επιθυμία των 
ατόμων να βρίσκονται μαζί. Η μετέπειτα έρευνα έδειξε ότι η ασφαλής προσκόλληση 
του βρέφους με την μητέρα/φροντιστή του, η σχέση δηλαδή που δημιουργεί η μητέρα 
με το βρέφος είναι καθοριστική για την περαιτέρω πορεία υγιούς ανάπτυξης και ευεξίας 
του ατόμου (Δημητρίου- Χατζηνεοφύτου, 2001).  

Οι πρώτες εμπειρίες της συναισθηματικής επικοινωνίας συμβάλλουν στην ασφαλή 
προσκόλληση μητέρας - βρέφους και επηρεάζουν τη νευρολογική, κοινωνική και συ-
ναισθηματική ανάπτυξη ενός βρέφους. Στα διάφορα πεδία της έρευνας υπάρχει εκτε-
ταμένη βιβλιογραφία σχετικά με τη σχέση και με τη θετική συμβολή της μουσικής και 
του τραγουδιού στις αλληλεπιδράσεις μητέρας-βρέφους, την προσκόλληση, τη συναι-
σθηματική ρύθμιση και την υγεία των βρεφών (Creighton, 2011). Η δημιουργία ενός 
ασφαλούς δεσμού μεταξύ μητέρας και βρέφους ξεκινά από την περίοδο της εγκυμοσύ-
νης κιόλας και κορυφώνεται κατά τη διάρκεια και μετά τη γέννηση του βρέφους, με 
τον πρώτο χρόνο να χαρακτηρίζεται ως ο πιο σημαντικός στην εδραίωση μιας ασφα-
λούς προσκόλλησης. Μετά την εγκυμοσύνη, η σχέση μητέρας και βρέφους έχει ένα 
ιδιαίτερο κανάλι επικοινωνίας, την μητρική φωνή. Και αυτό διότι, όπως έχει αποδειχθεί 
(Kisilevsky, et al., 2004), ο ήχος της μητρικής φωνής ήταν αυτός που προκαλούσε τη 
μεγαλύτερη αισθητική διέγερση στο έμβρυο. Η ηχητική εμπειρία κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης είναι τόσο έντονη, ώστε μετά την γέννηση το βρέφος είναι ικανό να δια-
κρίνει τη φωνή της μητέρας του μεταξύ άλλων γυναικών και φανερώνει μια ιδιαίτερη 
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έλξη προς αυτή. Η ακουστική εμπειρία μέσω της φωνής και του τραγουδιού της μητέ-
ρας προς το βρέφος τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και μετά την γέννη-
σηαποτελεί επομένως έναν από τους σημαντικότερους προδρόμους στη δημιουργία ε-
νός ασφαλούς δεσμού και σχέσης μεταξύ τους. Τα νανουρίσματα τα οποία διαφέρουν 
από τα υπόλοιπα τραγούδια όσον αφορά τον ρυθμό και την μελωδία, όντας περισσό-
τερο απαλά, στοργικά και με πιο αργό ρυθμό, εκφράζουν έντονα την μητρική αγάπη 
και είναι ιδιαίτερα ευεργετικά τόσο στη δημιουργία μιας θετικής σχέσης  όσο και στην 
ευεξία της μητέρας αλλά και του βρέφους ταυτόχρονα. Η ευεξία είναι αποτέλεσμα της 
μείωσης του στρες που προκαλεί το άκουσμα μουσικής και το τραγούδι στην καθημε-
ρινή μας ζωή. Η ακρόαση μουσικής, άλλωστε, έχει συσχετιστεί θετικά με την προα-
γωγή θετικών συναισθημάτων και επομένως την καλή διάθεση του ατόμου. (Linneman 
& Strahler, 2016). 

Ο ρυθμός  ως ιεραρχικό κριτήριο επιλογής τραγουδιών 

Σύμφωνα με μελέτες (Longhi, 2009), η ρυθμική δομή σχετίζεται αρκετά με τις αλλη-
λεπιδράσεις μητέρας-βρέφους μέσω των διάφορων τραγουδιών και νανουρισμάτων. 
Έτσι σχηματίζονται δύο ομάδες επικοινωνίας: 1) το τραγούδισμα της μητέρας προς το 
βρέφος και 2) οι μη λεκτικές συμπεριφορές οι οποίες είναι σύμφωνες με το ρυθμό που 
παράγουν οι μητέρες και τα βρέφη κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεων που προ-
καλεί το τραγούδι. 

Όσον αφορά το τραγούδισμα της μητέρας, αρχικά διαπιστώθηκε ότι οι μητέρες στηρί-
ζονται στην ιεραρχική δομή των τραγουδιών, ανεξάρτητα από την ηλικία των βρεφών 
όπως υποστηρίζει και η Longhi. Όταν αναφερόμαστε στην ιεραρχική δομή των τρα-
γουδιών, μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η αλληλεπίδραση η ο-
ποία δημιουργεί η ρυθμική δομή στα τραγούδια ανάμεσα στο γονέα και το βρέφος 
μέσω του ρυθμού, της μουσικής και της γλώσσας.  

Oι λεκτικές συμπεριφορές συνδέονται με το ρυθμό, ο οποίος αποτελεί κύριο στοιχείο 
των παιδικών τραγουδιών/νανουρισμάτων. Το βασικό στοιχείο της δομής του ρυθμού 
είναι ο ρυθμικός χτύπος ή παλμός, που αντιπροσωπεύει τη θεμελιώδη μονάδα της διάρ-
κειας στη μουσική. Ο ρυθμικός χτύπος μπορεί να τονίζεται με την επέκταση της διάρ-
κειας ή την αύξηση της έντασης του ήχου (Dowling & Harwood,1986). Η λειτουργία 
της έμφασης γίνεται ώστε να τονίσει το ρυθμό και γίνει αντιληπτή ως η ισχυρότερη στο 
τραγούδι. Η κυκλική εναλλαγή των ισχυρότερων και πιο αδύναμων ρυθμικών χτύπων 
δημιουργεί το μέτρο, που είναι ένα άλλο στοιχείο της ρυθμικής δομής και αντιπροσω-
πεύεται συνήθως απόμουσική σημειογραφία (κάθετες γραμμές που χωρίζουν το πεντά-
γραμμο σε μπάρες). Ο πρώτος ρυθμικός χτύπος κάθε μπάρας ή μέτρου συχνά τονίζεται 
έτσι ώστε να σηματοδοτεί την αρχή του μέτρου. Ο ρυθμικός χτύπος και το μέτρο απο-
τελούν τη βασική ρυθμική οργάνωση πάνω στην οποία στηρίζονται τα ρυθμικά πρό-
τυπα.  

Ένα άλλο στοιχείο της ρυθμικής δομής εκπροσωπείται από τη ρυθμική ομαδοποίηση, 
η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση ενός κομματιού μουσικής και τον 
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καθορισμό της ιεραρχικής οργάνωσής του (Lerdahl & Jackendoff, 1986). Όπως λοιπόν 
η ομιλία μπορεί να χωριστεί σε προτάσεις, φράσεις, λέξεις και συλλαβές, ένα συνεχές 
μουσικό/ηχητικόγεγονός μπορεί να χωριστεί σε μονάδες τριών έως τεσσάρων μουσι-
κών νοτών, οι οποίες με τη σειρά τους γίνονται φράσεις, και τέλος μεγαλύτερες μονά-
δες. Κατά την ίδια λογική λοιπόν, αυτά τα στοιχεία, ιδιαίτερα η διαδοχή ισχυρότερων 
και οι πιο αδύναμων ρυθμικών χτύπων σε ένα μέτρο, χαρακτηρίζουν την ομιλία και τη 
μουσική ταυτόχρονα, έτσι ώστε και η ομιλία αλλά και το μουσικό μέρος γίνονται αντι-
ληπτά στρωματοποιημένα, δηλαδή ιεραρχικά οργανωμένα (Handel, 1989). Ο τρόπος, 
λοιπόν, κατά τον οποίο δομούνται τα τραγούδια ιεραρχικά είναι άρρηκτα συνυφασμέ-
νος με στοιχεία όπως ο ρυθμικός χτύπος και η ρυθμική ομαδοποίηση. 

Η εφαρμογή του ρυθμού στο μητρικό τραγούδι 

Μια πιο προσεκτική ματιά στη ρυθμική δομή των τραγουδιών έδειξε ότι οι μητέρες 
τονίζουν τόσο τη μετρική όσο και τη φρασεοτεχνική δομή τους (ακουστικά μέσω του 
τραγουδιού τους και συμπεριφορικά) καθώς συγχρονίζονται με τους ρυθμικούς χτύ-
πους οι οποίοι είναι σημαντικότατοι για τη ρυθμική οργάνωση και κατάταξη των τρα-
γουδιών. Έτσι, η ομαδοποιημένη δομή φαίνεται να επιτρέπει τη διαίρεση του συνεχούς 
μετρικού συμβάντος σε μονάδες 3 έως 4 νοτών, στη συνέχεια σε φράσεις και στη συ-
νέχεια σε μεγαλύτερες μονάδες ρυθμικού τραγουδίσματος (Lerdahl & Jackendoff, 
1983).  

Με αυτόν τον τρόπο, οι μητέρες καθιερώνουν τακτικές που θα μπορούσαν να παρέχουν 
στα βρέφη ένα μέσο τμηματοποίησης της ροής του τραγουδιού, όπως συμβαίνει σε 
σχέση με την κατάτμηση της ομιλίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι μητέ-
ρες μεταφέρουν την ιεραρχική δομή των τραγουδιών στα βρέφη τους, παραπλήσια με 
τον τρόπο που έχει ένας διευθυντής ορχήστρας. Στην πραγματικότητα, οι μητέρες δί-
νουν έμφαση στoναντιχρονισμό, δηλαδή στο ρυθμικό χτύπο ο οποίος θεωρείται ασθε-
νέστερος (Radocy&Boyle, 1997). Επομένως, η έμφαση στους αντιχρονισμούς είναι πι-
θανό να είναι ο τρόπος με τον οποίο η μητέρα σηματοδοτεί (φαινόμενο χάσματος ή 
συγχρονισμού) προς το βρέφος ότι πρόκειται να ακολουθήσει ο κύριος ρυθμικός χτύ-
πος. Πρόκειται για μια στρατηγική που είναι πιθανό να επιτρέψει στο βρέφος να προ-
βλέψει και να χρονολογήσει τη συμμετοχή του στους ανάλογους ρυθμικούς χτύπους 
του τραγουδιού.  

Από την άλλη πλευρά, οι μητέρες θα μπορούσαν να δώσουν έμφαση στον αντιχρονισμό 
λόγω του γλωσσικού τους πεδίου. Για παράδειγμα, όταν οι Patel & Daniele (2003) και 
Patel (2003) συνέκριναν το ρυθμό της γλώσσας και της μουσικής ανάμεσα στην αγ-
γλική και τη γαλλική φωνητική και μουσική οργάνωση, διαπίστωσαν ότι η αγγλική 
ομιλία έχει μεγαλύτερη μεταβλητότητα στο μήκος των φωνηέντων σε σύγκριση με τα 
γαλλικά. Τα αγγλικά μουσικά θέματα διαφέρουν σχετικά με τη ρυθμική δομή. Έτσι, 
παρατηρούμε ότι ο ρυθμός της γλώσσας επηρεάζει τους μουσικούς ρυθμούς της κουλ-
τούρας στην οποία ανήκει.  
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Μια άλλη πτυχή της ιεραρχικής οργάνωσης των τραγουδιών είναι ότι οι μητέρες όταν 
τραγουδούν στα παιδιά τους, τονίζουν συνήθως το τέλος της φράσης, τον όγδοο ρυθ-
μικό χτύπο και τη μέση της φράσης, στον τέταρτο ρυθμικό χτύπο. Καθώς οι μητέρες 
τραγουδούν χωρίζουν το τραγούδι σε μικρότερες χρονικές μονάδες και σε διαφορετικά 
τονικά επίπεδα, ανεξάρτητα από την ηλικία του βρέφους. Επιπλέον, οι μητέρες τονί-
ζουν άλλα επίπεδα του τραγουδιού, όπως το μέσο της φράσης και το μέσο και το τέλος 
του τραγουδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιδεικνύουν την ισχυρή επιρροή την οποία α-
σκεί το τραγούδι των μητέρων προς τα βρέφη. Επίσης, όταν οι Bergeson & Trehub 
(1999) εξέτασαν το ρυθμικό στοιχείο, τη διάρκεια των φράσεων, τη διάρκεια παύσης 
και την επιμήκυνση των φωνηέντων των τραγουδιών των μητέρων που τραγούδησαν 
στα βρέφη και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, διαπίστωσαν ότι οι χρονικές συνιστώσες 
(διάρκεια) των τραγουδιών παρέμειναν ίδιες ανεξάρτητα με το πλαίσιο και τις συνθή-
κες.  

Οι μητέρες κατά βάση συντονίζουν αρμονικά τις λεκτικές και μη λεκτικές συμπεριφο-
ρές τους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με τα βρέφη. Επιπλέον, η συμμετοχή των 
μητέρων στο τραγούδι έχει ομοιότητες με τις αλληλεπιδράσεις που προκαλεί η λεκτική 
επικοινωνία με το βρέφος (Gogate, Bahrich & Watson, 2000). Οι πολυτροπικές αισθη-
τηριακές πληροφορίες (νανούρισμα, κίνηση) των μητέρων εξελίσσονται ανάλογα με 
την ανάπτυξη των βρεφών τους. Στην ουσία, η ενσωμάτωση των πολυτροπικών αισθη-
τηριακών πληροφοριών των μητέρων εξασφαλίζει μια ρυθμικά συνεκτική τμηματοποί-
ηση του μουσικού γεγονότος την οποία το βρέφος βιώνει και μπορεί να συμμετέχει. 
Τέλος, τα οφέλη από την αλληλεπίδραση μέσω μουσικών δραστηριοτήτων μεταξύ γο-
νέα και παιδιού τα οποία περιλαμβάνουν μία συχνότητα μουσικών δραστηριοτήτων 
αποφέρουν σημαντική βελτίωση του λεξιλογίου των παιδιών, της αριθμητικής, της 
προσοχής και της συναισθηματικής ρύθμισης, όπως και των προ κοινωνικών δεξιοτή-
των. Άρα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η μουσική αλληλεπίδραση μεταξύ γονέα 
και βρέφους είναι σημαντική για τη μετέπειτα εξέλιξη του βρέφους η οποία θα πραγ-
ματοποιηθεί μέσω διαφόρων γνωστικών πεδίων συμπεριλαμβανομένου και της μουσι-
κής (Williamsetall, 2015). 

Συμπεράσματα 

Στην καθημερινότητα, η μουσική και τα νανουρίσματα καθώς και η ρυθμική κίνηση 
ανάμεσα στη μητέρα και το βρέφος θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία 
αλληλεπίδρασής τους. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πέραν της μεταξύ τους επι-
κοινωνίας, οι μουσικές δραστηριότητες συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση και διαμόρ-
φωση των καθημερινών συμπεριφορών του βρέφους όπως το κλάμα, ο ύπνος και οι 
κωλικοί. Επιπλέον, η μουσική αλληλεπίδρασή τους, ενισχύει την μείωση του στρες. 
Συμπερασματικά, τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν δεξιότητες επικοινωνίας και προ-
αγωγής της ευεξίας και των δύο, καθώς συμβάλλουν στην εδραίωση ενός ασφαλούς 
δεσμού ανάμεσά τους. 

Στη μελέτη μας επιχειρήθηκε επίσης μία ανάλυση η οποία είναι χρήσιμη για την εκπαι-
δευτική κοινότητα. Τα οφέλη της μουσικής ανάμεσα σε γονέα και παιδί αποτελούν 
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εναρκτήριο σημείο για μία παιδαγωγική προέκταση μέσα από θεωρητικές προσεγγίσεις 
και μεθοδολογίες οι οποίες είναι χρήσιμες για την συναισθηματική νοημοσύνη και τα 
γενικότερα ζητήματα εκπαίδευσης για τις τέχνες. Αναφερθήκαμε λοιπόν σε μουσικούς 
παράγοντες δίνοντας έμφαση στην λειτουργία του ρυθμού στο μητρικό τραγούδι, ανα-
λύοντας τη θετική επίδραση που έχει στην εξέλιξη του βρέφους. Έτσι δώσαμε μία προ-
έκταση σε ένα θέμα παιδαγωγικής όπως η εφαρμογή της μουσικής στην προσχολική 
ηλικία ξεκινώντας από την υπόθεση ότι η δραστηριότητα γονικής μουσικής παιδείας 
έχει κύριο ρόλο στην υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Η χρήση μουσικής θα πρέπει να αναγνωριστεί ως μια πρόσθετη βασική πρώ-
ιμη μαθησιακή δραστηριότητα η οποία είναι χρήσιμη καθώς ενισχύει τις αναπτυξιακές 
ικανότητες στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
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Περίληψη 

Στόχος της εργασίας, ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της επαγγελματικής συμβου-
λευτικής που παρέχεται στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε άνεργες γυναίκες, 
με σκοπό την προώθηση στην απασχόληση και την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης 
στην Κοινωνική Οικονομία. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε η ημι‐δο-
μημένη συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Το ερευνητικό δείγμα αποτέλεσαν 15 ά-
νεργες γυναίκες που παρακολούθησαν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής, με 
σκοπό την προώθηση στην απασχόληση και σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων, στα 
πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμ-
βουλευόμενες έχουν θετική στάση απέναντι στη Συμβουλευτική και πιστεύουν στη 
συμβολή της για την προώθηση στην απασχόληση. Διερευνήθηκε, επίσης, και η απο-
τελεσματικότητα της Συμβουλευτικής στην προσωπική ενδυνάμωση και στην από-
κτηση τεχνικών/επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχουσών. Διαπιστώθηκε ότι 
γυναίκες που διαφέρουν ως προς τις προηγούμενες εμπειρίες τους, την εκπαιδευτική 
τους κατάσταση, την κατάσταση της ανεργίας, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 
που σχετίζονται με την επαγγελματική τους καριέρα διαφέρουν και ως προς τις προσ-
δοκίες που έχουν από τη συμβουλευτική. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε η ανάγκη για 
εξατομικευμένη διάγνωση και αξιολόγηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, 
προσόντων και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε συμμετέχουσα. 

Λέξεις-Kλειδιά: Γυναικεία επιχειρηματικότητα, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
Συμβουλευτικές δράσεις 

Εισαγωγή 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από ραγδαίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, οι οποίες 
επιβάλλουν διαρκή ανανέωση, εμπλουτισμό και επικαιροποίηση γνώσεων. Συνεπώς, 
οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας μεγιστοποιούνται όταν ένα άτομο έχει περισσότερα 
προσόντα πέραν των τυπικών. Έτσι, αποβλέποντας στην τόνωση της απασχόλησης και 
στην ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, πληθώρα προγραμμάτων επαγγελμα-
τικής κατάρτισης έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990. Η ενεργοποίηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγω στη χρηματοδότηση των προ-
γραμμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Όμως, γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι 
δεν αρκούσε μόνο η κατάρτιση, αλλά απαιτούνταν πολυεπίπεδες και συντονισμένες 
προσπάθειες και παρεμβάσεις. Επομένως αναδύθηκε η αναγκαιότητα της 
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συμβουλευτικής για την προώθηση στην απασχόληση, η οποία είναι μια οργανωμένη 
προσπάθεια στήριξης του ατόμου που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση προβλημάτων 
σχετικών με την επαγγελματική του πορεία. 

Η Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού στοχεύει στην υποβοήθηση του 
ατόμου να αναπτυχθεί επαγγελματικά και να αντιμετωπίσει δυσκολίες σχετικά με την 
επιλογή επαγγέλματος και την ένταξή του στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, εστιάζει 
στη βελτίωση των δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη επαγγελματικής 
ωριμότητας, την αναμόρφωση και την ποιοτική  αναβάθμιση των επιλογών του ατόμου, 
στην βελτίωση των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας και στην αύξηση της απόδοσης 
στην εργασία και της ικανοποίησης από αυτήν (Μαλικιώση‐Λοΐζου, 2002).  

Τα τελευταία χρόνια, η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην 
απασχόληση, με αξιοσημείωτα, πράγματι αποτελέσματα. Εμφανίζεται ως μια αποτελε-
σματική απάντηση, στην πάγια υστέρηση των δεικτών της γυναικείας απασχόλησης 
στη χώρα μας, η οποία σήμερα προσδιορίζεται στο 49% έναντι του μέσου  κοινοτικού 
όρου που υπερβαίνει το 58%. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι την τελευταία τετραετία, το 
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξεως των 3,5 
ποσοστιαίων μονάδων (Τσουμάνη, 2009). 

Οι γυναίκες επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν ποικίλα εμπόδια και δυσκολίες, από το 
στάδιο της απόφασης της ανάληψης της επιχειρηματικής δράσης έως το στάδιο της 
υλοποίησής της. Επιπρόσθετα η χαμηλή δικτύωση και βιωσιμότητα, καθώς και ο έ-
ντονα οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων, βεβαιώνουν πως η περαιτέρω βελ-
τίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελ-
λάδα είναι εξίσου ή και πιο σημαντική από τη βελτίωση των ποσοτικών χαρακτηριστι-
κών, τα οποία άλλωστε είναι ανοδικά (Τσουμάνη, 2009). 

Η παρούσα έρευνα 

Αφορμή για την υλοποίηση της έρευνάς μας ήταν η ολοκλήρωση του προγράμματος 
«Δίκτυο Υποστήριξης Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας στη Βόρεια και Ανατο-
λική Αθήνα» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΔΥΕΚΟ. Το έργο εντάχθηκε στην Πρωτο-
βουλία EQUAL, στον άξονα 2 «Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος», μέτρο 2.2 
«Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νωνικό Ταμείο (75%) και από εθνικούς πόρους (25%, Υπουργείο Απασχόλησης & Κοι-
νωνικής Προστασίας). Ακόμα, το έργο εστιαζόταν στη γυναικεία επιχειρηματικότητα 
και απευθυνόταν σε γυναίκες ανεξάρτητα της ηλικίας τους ή εθνικότητας. Στο πρό-
γραμμα συμμετείχαν 60 γυναίκες οι οποίες πλήττονταν από την ανεργία ή τον κοινω-
νικό αποκλεισμό. 

Προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στον τομέα της Κοινωνι-
κής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, οι γυναίκες παρακολούθησαν 
πρόγραμμα Κατάρτισης 150 ωρών το οποίο συμπληρώθηκε από Συμβουλευτική υπο-
στήριξη μετά το πέρας του προγράμματος, για την προώθηση στην απασχόληση και τη 
σύσταση των επιχειρήσεων. Η διαδικασία της συμβουλευτικής συμπεριελάμβανε ατο-
μικές και ομαδικές συναντήσεις. Επίσης, στο τέλος του προγράμματος κάθε τμήματος, 
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οι καταρτιζόμενες επισκέφτηκαν τη δομή Συμβουλευτικής του ΚΕΘΙ και ενημερώθη-
καν από τις συμβούλους εργασίας για τις υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχονται 
εκεί. Στη διάθεσή τους ήταν και η εξατομικευμένη συμβουλευτική στον χώρο του 
ΚΕΚ, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, για όποια γυναίκα το έκρινε απαραί-
τητο. Μετά την κατάρτιση ακολούθησε η διαδικασία συγκρότησης των γυναικείων ε-
πιχειρηματικών σχημάτων που οδήγησαν στην ίδρυση των νέων επιχειρήσεων, όπου 
15 από τις γυναίκες του προγράμματος προχώρησαν στη σύσταση – τελικά ‐ 5 Κοινω-
νικών  επιχειρήσεων. 

Σκοπός της μελέτης και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο οι άνεργες γυναί-
κες που ανήκουν στην ομάδα στόχο, πιστεύουν ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες Συμβου-
λευτικής κάλυψαν τις αδυναμίες που τις είχαν οδηγήσει στην ανεργία και στη μετα-
στροφή των αντιλήψεών τους με σκοπό την ομαλότερη ένταξη στην αγορά εργασίας 
και ανάληψης επιχειρηματικής δράσης. Χρειάζεται, επίσης, να διερευνηθεί η επίδραση 
συγκεκριμένων παραγόντων του προφίλ των γυναικών και του εργασιακού περιβάλλο-
ντος που αφορούν στην ενδυνάμωση και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, 
οι οποίοι αποτέλεσαν το αντικείμενο του προγράμματος Συμβουλευτικής που παρακο-
λούθησαν. 

Αναλυτικότερα, χρειάζεται να διερευνηθεί αν μέσα από το πρόγραμμα εντοπίστηκε (1) 
έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων προσωπικής ανάπτυξης που εμποδίζουν την ανά-
πτυξη γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας, (2)  έλλειψη βασικών επαγ-
γελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, λόγω ανεπαρκούς ένταξης στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, (3) έλλειψη γνώσεων και κατάλληλης υποστήριξης για τη δημιουργία, ανά-
πτυξη και διατήρηση μιας επιχείρησης και (4) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των υπηρεσιών, όσον αφορά τον απώτερο σκοπό του προγράμματος, αυτόν της επαγ-
γελματικής αποκατάσταση και της ίδρυσης κοινωνικών επιχειρήσεων για τις άνεργες 
γυναίκες της ομάδας‐στόχου. 

Διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων 

Βασικό στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του κατά πόσο το πρό-
γραμμα συμβουλευτικής βοήθησε τις γυναίκες της ομάδας, μέσω της απόκτησης στοι-
χείων προσωπικής ανάπτυξης, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, να 
συνειδητοποιήσουν και να καλύψουν τα εμπόδια που τις είχαν οδηγήσει στην ανεργία, 
συμβάλλοντας την μεταστροφή των αντιλήψεών τους, έτσι ώστε να είναι ομαλότερη η 
ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Έτσι, για να διερευνηθεί πλήρως η επάρκεια του 
προγράμματος σε γνωστικό και πρακτικό επίπεδο, το βασικό ερευνητικό ερώτημα επι-
μερίζεται σε πέντε ερευνητικά ερωτήματα που συνδέονται άμεσα με τους επιμέρους 
στόχους της έρευνας: 

1. Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν βοήθησαν τις γυναίκες της ομάδας στόχου να 
διαπιστώσουν στοιχεία του προφίλ τους που σχετίζονται με τα εμπόδια που έ-
χουν συναντήσει στη διαδικασία εύρεσης εργασίας ή διατήρησης αυτής; 
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2. Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στις γυναίκες της ομάδας - στόχου βοήθησαν 
να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν προσωπικά στοιχεία ανάπτυξης; 

3. Οι υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στις γυναίκες της ομάδας - στόχου συντέλε-
σαν στην απόκτηση στοιχείων για την προώθηση στην αγορά εργασίας  

4. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρασχέθηκαν στις γυναίκες της ομάδας 
στόχου τις βοήθησαν στην απόκτηση στοιχείων για την ίδρυση και λειτουργία 
επιχείρησης; 

5. Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρασχέθηκαν στις γυναίκες της ομάδας 
στόχου συνέβαλλαν στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων, οδηγώ-
ντας στην επαγγελματική τους αποκατάσταση ή και τη σύσταση κοινωνικών 
επιχειρήσεων; 

 

Μέθοδος δειγματοληψίας – Περιγραφή του δείγματος 

Για τη συλλογή του δείγματος των γυναικών πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Κ.Ε.Κ 
«ΑΝΕΛΙΞΙΣ» που πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης. Σκοπός ήταν η μελέτη των φακέλων με πλήρη προσωπικά στοιχεία και 
στοιχεία απασχολησιμότητας των καταρτιζομένων γυναικών της ομάδας‐στόχου. Από 
τις 60 γυναίκες που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, επελέγη δείγμα 15 ατόμων/γυ-
ναικών. Το δείγμα θεωρήθηκε αντιπροσωπευτικό διότι περιλάμβανε γυναίκες από όλες 
τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης και με διαφορετική οικογενειακή κατάσταση, γυναίκες 
διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικού χρόνου ανεργίας, καθώς και γυναίκες που προχώ-
ρησαν στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης με την υποστήριξη του προγράμματος. 

Εργαλεία συλλογής ερευνητικών δεδομένων και ερευνητικές μέθοδοι 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω ημιδοµηµένης συνέντευξης ώστε να αποφευχθούν 
γενικολογίες και παρεκκλίσεις και να συγκεντρωθούν ακριβή, μετρήσιμα και συγκρί-
σιμα στοιχεία. Επιπλέον, η συλλογή των δεδομένων αυτών εμπλουτίστηκε μέσω δεύ-
τερου εργαλείου, το οποίο ήταν ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που προηγείτο της 
συνέντευξης. Μέσω αυτού του εργαλείου συλλέχθηκαν ποσοτικά δεδομένα, που αφο-
ρούσαν τα ίδια άτομα και το ίδιο περιεχόμενο ερωτήσεων. Τέλος, στα δεδομένα των 
εργαλείων αυτών προστέθηκαν στοιχεία από σύντομο βιογραφικό σημείωμα και με-
λέτη του φακέλου των γυναικών του δείγματος, μέσω επιτόπιας επίσκεψης στο ΚΕΚ 
που παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Όσον αφορά στη περιγραφή των εργαλείων να αναφερθεί ότι η συνέντευξη περιλαμ-
βάνει τα ακόλουθα δυο μέρη: Προσωπικά και επαγγελματικά στοιχεία: Τα θέματα που 
διερευνώνται στο µέρος αυτό βοηθούν στη καλύτερη σκιαγράφηση του προφίλ των 
συμμετεχουσών που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας. Οι ερωτήσεις που περικλείο-
νται εδώ σχετίζονται με (1) το φύλο, (2) την ηλικία, (3) την εκπαίδευση και επιμόρ-
φωση, (4)  την επαγγελματική εμπειρία, (5) τις αρμοδιότητες στο συγκεκριμένο φορέα 
και τα (6) επαγγελματικά ενδιαφέροντα. Τρόπος οργάνωσης της δουλειάς:  Στο µέρος 
αυτό συλλέγουμε στοιχεία για τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες προώ-
θησης στην απασχόληση. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με: τον τρόπο προσέγγισης των 
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καταρτιζόμενων, τον ρόλο των στελεχών στα διαφορετικά στάδια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και την περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Από την άλλη, το ερωτηματολόγιο στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε με σκοπό 
την παροχή πληροφοριών που αφορούσαν στην αξιολόγηση του σεμιναρίου κατάρτι-
σης. Ειδικότερα, αξιολογήθηκε η ανταπόκριση των εκπαιδευομένων τόσο στο συνο-
λικό πρόγραμμα όσο και σε κάθε ενότητα του προγράμματος. Στον σχεδιασμό του ε-
ρωτηματολογίου συνυπολογίστηκαν πολλοί παράγοντες, όπως ο καθορισμός του πε-
ριεχομένου και της δομής, η επιλογή του τύπου των ερωτήσεων, ο αριθμός και η δια-
δοχική σειρά τους. Το περιεχόμενο των ερωτήσεων καθορίζεται από το στόχο και τα 
ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. 

 

Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων 

Η παρουσίαση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τις συμμετέχουσες στο συμβου-
λευτικό πρόγραμμα  πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες: 
Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
Ηλικιακές ομάδες: μία γυναίκα στην ομάδα των 21‐25, από μια επίσης στις ομάδες 
51‐55 και 56‐60 ετών, δύο γυναίκες στις ομάδες των 26‐30, 41‐45 και > 60 ετών ενώ 
οι περισσότερες γυναίκες, από 3 άτομα, κατανέμονται στις ηλικίες 31‐35 και 46‐50 
ετών. 
Εθνικότητα: Δώδεκα (12) γυναίκες ήταν Ελληνίδες, και τρεις (3) είχαν ξένη εθνικό-
τητα. Πιο συγκεκριμένα, μία γυναίκα καταγόταν από την Αλβανία, μία από τη Σερβία 
και μία από την Ουκρανία. 
Οικογενειακή κατάσταση: Έξι (6) ήταν έγγαμες με παιδιά, πέντε (5) ήταν άγαμες χω-
ρίς παιδιά, δυο (2) ήταν έγγαμες χωρίς παιδιά, μια (1) χήρα και μια (1) διαζευγμένη με 
παιδιά. 

Β. Στοιχεία απασχόλησης και εκπαίδευσης 
Εργασιακή κατάσταση: Οι δέκα γυναίκες (10) παραμένουν άνεργες και μετά το πέρας 
του προγράμματος, ενώ μόλις πέντε (5) γυναίκες δηλώνουν ότι εργάζονται. Έξι (6) από 
το σύνολο των δεκαπέντε γυναικών του δείγματος είναι μακροχρόνια άνεργες. 
Σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης: Διαπιστώνεται ότι είναι αρκετά υψηλό, αφού κα-
ταρχάς όλες οι γυναίκες έχουν τελειώσει το Λύκειο. Συγκεκριμένα, τρεις (3) από αυτές 
τις γυναίκες είναι απόφοιτες Λυκείου, μία έχει τεχνική κατάρτιση, (Σχολή Κομμωτι-
κής), 4 είναι απόφοιτες ειδικών αναγνωρισμένων σχολών, πέντε (5) γυναίκες είναι πτυ-
χιούχοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και δυο (2) γυναίκες κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο. 
Τυπικά προσόντα: Ως προς αυτά αναφέρθηκε τυπική και άτυπη γνώση ξένης γλώσσας. 
Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης: Η πλειοψηφία των γυναικών (12 από 
τις 15) έχουν απαντήσει θετικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι από τις τρεις (3) γυναίκες που 
δεν έχουν παρακολουθήσει άλλα προγράμματα κατάρτισης υπήρξε μία Ελληνίδα που 
δήλωσε ότι δεν γνώριζε έως τώρα, την ύπαρξη τέτοιων προγραμμάτων. 
Επαγγελματική εμπειρία: Τα 2/3 σχεδόν των γυναικών (9 στις 15 γυναίκες) έχουν 
πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας, ενώ από τις υπόλοιπες 6 οι 4 γυναίκες έχουν πάνω από 
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6 χρόνια. Οι 2 γυναίκες που έχουν 2 και 4 χρόνια εμπειρίας (στις ομάδες 2‐4 & 4‐6 έτη) 
είναι 25 και 27 ετών αντίστοιχα, κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Πρέπει εδώ να 
σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των γυναικών εργάζονταν χωρίς ασφάλιση. 
Οικονομική κατάσταση: 2 μόνο έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω από 20.000 
ευρώ ετησίως, μία γυναίκα 6.000€, ενώ οι υπόλοιπες 12 κάτω από 3.000. 
Γ. Στοιχεία για την ικανοποίηση από την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης  
Ικανοποίηση από το επίπεδο συμβουλευτικής: Το ½ των συμμετεχουσών (7 άτομα) 
την κρίνουν ως «πολύ  ικανοποιητική», 3 άτομα «άριστη», 2 άτομα «ικανοποιητική», 
ένα (1) άτομο «μέτρια» ενώ δυο (2) άτομα έκριναν την παροχή συμβουλευτικής «ανε-
παρκή». 
Προσωπικό του φορέα: Οι απαντήσεις ήταν μεταξύ «Άριστης» και «Πολύ ικανοποιη-
τικής», ενώ μόνο δυο (2) γυναίκες την έκριναν «Ικανοποιητική». 
Σύσταση Υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε τρίτους: Απάντησαν θετικά οι δεκατρείς 
(13) στις δεκαπέντε (15) γυναίκες, ενώ δυο (2) γυναίκες προτίμησαν να μην απαντή-
σουν. 

Συζήτηση 

1) Συσχέτιση στοιχείων προφίλ με την απασχολησιμότητα 

Αξιολογώντας τα εξαγόμενα στοιχεία διαπιστώνεται ότι τα ευρήματα της έρευνάς μας 
συμφωνούν με τα ευρήματα της βιβλιογραφίας, σχετικά με τα στοιχεία του προφίλ, 
αλλά και της απασχολησιμότητας για τον πληθυσμό των γυναικών που πλήττονται από 
την ανεργία. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των γυναικών που παρακολούθησαν το 
πρόγραμμα, ανήκουν στην ηλικία άνω των 30 ετών και είναι είτε άγαμες είτε παντρε-
μένες χωρίς, όμως, υποχρεώσεις. Αυτό συμφωνεί και με άλλες έρευνες που θέλουν τις 
γυναίκες είτε να μην μπαίνουν στη διαδικασία να ιδρύσουν κάποια επιχείρηση είτε να 
την ιδρύου όταν πλέον τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει (Κασιμάτη, Θανοπούλου & 
Τσάρτας,1995). 

Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών είναι Ελληνίδες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
το πρόγραμμα αφορούσε στην υποστήριξη για ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων. Αλ-
λοδαποί και μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας αντιμετωπίζουν σημαντικά προ-
βλήματα κοινωνικού, οικονομικού χαρακτήρα, που δεν ενθαρρύνουν την επιχειρημα-
τικότητα. Από την άλλη πλευρά, μόνο η μία από τις τρεις αλλοδαπές γυναίκες της έ-
ρευνάς μας έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας που α-
πευθύνεται σε άτομα που προέρχονται από ξένες χώρες (αλλοδαποί, παλιννοστούντες, 
πολιτικοί πρόσφυγες). 

Η πλειοψηφία των συμμετεχουσών είναι είτε άγαμες είτε έγγαμες με παιδιά, τα οποία 
όμως είναι ενήλικα. Μόνο δύο γυναίκες έχουν ανήλικα παιδιά και έχουν πλήρη υπο-
στήριξη από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Επίσης, η πλειοψηφία των γυναικών 
δήλωσε αδυναμία στην κάλυψη των εξόδων και συμπληρώνει το εισόδημά υποστηρι-
κτικά, από τους γονείς ή τον σύζυγο. Ακόμα και οι γυναίκες που ίδρυσαν δική τους 
επιχείρηση δήλωσαν ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά, καθώς τα έσοδα κα-
λύπτουν τα πάγια έξοδα της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων διαπι-
στώθηκε προβληματισμός για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στο άμεσο μέλλον. 
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Το εκπαιδευτικό επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η πλειο-
νότητα των άνεργων γυναικών έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο, καθώς είναι τουλάχι-
στον απόφοιτες λυκείου, ωστόσο, όμως, δεν νιώθουν ασφάλεια στο να δημιουργήσουν 
μια δική τους επιχείρηση. Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη 
χρηματοδότησης, έλλειψη προγραμμάτων κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης, συν-
δυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (Κασιμάτη, Θανοπούλου & Τσάρ-
τας, 1995). Επιπλέον, όσον αφορά στη συσχέτιση της εργασίας με τις προηγούμενες 
σπουδές, διαπιστώνεται ότι εργάστηκαν σε αντικείμενα άσχετα με τις σπουδές ή τα 
ενδιαφέροντά τους. Ειδικότερα, στην περίπτωση των αλλοδαπών γυναικών η αρχική 
απασχόληση στην Ελλάδα δεν είχε σχέση με τις προηγούμενες σπουδές. 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχουσών διαφαίνεται ότι δεν έχουν οικονομική ευχέ-
ρεια, κάτι που διαπιστώνεται και από το ετήσιο εισόδημά τους, επομένως χρειάζονται 
την εργασία. Οι νεότερες διακρίνονται από ενθουσιασμό για το αντικείμενο και την 
ανάγκη δημιουργίας, στοιχείο που απουσιάζει από τις μεγαλύτερες, οι οποίες απαλλαγ-
μένες πλέον από οικογενειακές υποχρεώσεις ζητούν να καλύψουν τον ελεύθερο χρόνο 
τους, να τακτοποιήσουν επαγγελματικά τα παιδιά τους ή τη συνταξιοδότησή τους. Από 
την άλλη πλευρά η στάση των υπολοίπων γυναικών θέτει καταρχήν το σοβαρό θέμα 
της ανασφάλιστης εργασίας και της επακόλουθης αδυναμίας συνταξιοδότησης.  

Για τις μεγαλύτερες γυναίκες τίθεται επίσης το θέμα των στερεοτύπων και της επιρροής 
από την κυρίαρχη  πατριαρχική  ιδεολογία, η οποία θεωρεί τις γυναίκες ελλιπείς και 
ανώριμες, τους αποδίδει κυρίως τους ρόλους της νοικοκυράς και της μητέρας, ενώ, 
ακόμα κι όταν υπάρχουν οικονομικές δυσχέρειες στην οικογένεια που αναγκάζουν τη 
γυναίκα να «βγει» στην αγορά εργασίας, δε μπορεί παρά αυτή να συμβάλει βοηθητικά 
στα οικονομικά του σπιτιού (Κοσμίδου & Κρίβας, 2000). Όπως αναφέρθηκε και στο 
θεωρητικό μέρος, για τις γυναίκες μιλάμε περισσότερο για επιχειρηματικότητα ανά-
γκης αντί υψηλών δυνατοτήτων και ευκαιριών (Τσουμάνη, 2009). Από τις πιο πάνω 
απαντήσεις διαπιστώνεται διαφοροποίηση των στερεοτύπων, ανάλογα με τις ηλικίες 
των γυναικών. 

Όσον αφορά τους στόχους επαγγελματικής εξέλιξης, όλες ‐ πλην δύο γυναικών ‐ απά-
ντησαν ότι έθεταν στόχους, είτε αυτοί ήταν να αναλάβουν πιο υπεύθυνη θέση μέσα 
στην εργασία τους, είτε να αλλάξουν απασχόληση για καλύτερες συνθήκες εργασίας, 
είτε αλλαγή εργασίας ώστε να σχετίζεται με το αντικείμενο σπουδών. Δύο γυναίκες 
μεγαλύτερης ηλικίας απάντησαν αρνητικά στην επαγγελματική τους εξέλιξη: «δεν έ-
βαζα υψηλούς στόχους, προτεραιότητα μου, η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώ-
σεων». Ειδικότερα η γυναίκα αυτή αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα λό-
γων πτώχευσης της επιχείρησης του συζύγου της και χρεών στα οποία ήταν εγγυητής 
η ίδια. 

Ωστόσο, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δεύτερης γυναίκας, η οποία αναφέρ-
θηκε τόσο σε αυτή την ερώτηση, όσο και σε άλλες ερωτήσεις της έρευνας, στην προ-
τεραιότητα της οικογένειας έναντι της εργασίας της: «Δεν έβαζα προσωπικούς επαγγελ-
ματικούς στόχους, οι επαγγελματικοί στόχοι προσαρμόζονταν στους στόχους της οικογέ-
νειας μου. Επέλεγα πάντα τη δουλειά που μπορούσα να κάνω ανάλογα την κατάσταση 
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που βρισκόμουν. Έφτιαχνα το επάγγελμα μου». Η θέση αυτή επιβεβαιώνει τη γενική 
διαπίστωση, που αποτυπώνεται και στη βιβλιογραφία, όπου οι γυναίκες επιτελούν ταυ-
τόχρονα πολλούς ρόλους με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και την αποδυνάμωση κάποιων 
απ’ αυτούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οικογενειακές υποχρεώσεις υπερτερούν 
των προσωπικών επιθυμιών και επαγγελματικών φιλοδοξιών των γυναικών (Βουτυράς, 
1981). 

Όσον αφορά στην ενημέρωση για την ύπαρξη του συγκεκριμένου προγράμματος, μόνο 
τρία άτομα ανέφεραν τον ΟΑΕΔ. Αυτό σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις τους οφεί-
λεται σε δύο λόγους: (α) στο ότι κάποιες γυναίκες δεν γνώριζαν πού να απευθυνθούν 
και (β) στην αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών κρατικών φορέων προώθησης στην απασχόληση, όπως ο ΟΑΕΔ, «Έχω 
πάει στον ΟΑΕΔ, αλλά εκείνοι δεν γνωρίζουν και πολλά…». Συνεπώς, γίνεται αμέσως 
αντιληπτό ότι και οι δύο λόγοι είναι σοβαροί. Εντοπίζεται από τη μια πλευρά, πρό-
βλημα ενημέρωσης του κοινού για την ύπαρξη προγραμμάτων κατάρτισης, επιχειρη-
ματικότητας, επιδομάτων και άλλων πολιτικών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και 
του  κοινωνικού αποκλεισμού και από την άλλη, πρόβλημα αξιοπιστίας των κρατικών 
φορέων που ασχολούνται με έναν τόσο νευραλγικό τομέα εφαρμογής της επίσημης 
κρατικής κοινωνικής πολιτικής. 

Τις πιο πάνω διαπιστώσεις ενισχύουν και οι απαντήσεις των γυναικών, όσον αφορά την 
πηγή πληροφόρησης τους για το συγκεκριμένο πρόγραμμα: μόνο τρεις συμμετέχουσες 
ενημερώθηκαν από τον οικείο ΟΑΕΔ. Οι μισές γυναίκες του δείγματος (7 άτομα) ενη-
μερώθηκαν από άτομο του φιλικού ή οικογενειακού τους περιβάλλοντος, τρεις γυναί-
κες από τον Δήμο Χολαργού στον οποίο υπάγεται το ΚΕΚ που υλοποιήθηκε το πρό-
γραμμα και δύο από άλλους φορείς της κοινοπραξίας ΔΥΕΚΟ στην οποία συμμετείχε 
το ΚΕΚ υλοποίησης του προγράμματος. 
 

2) Βελτίωση των προσωπικών στοιχείων ανάπτυξης 

Η πλειοψηφία των γυναικών είναι συνειδητοποιημένες για τα «θέλω» τους, εκφράζο-
νται έντονα όταν μιλούν για τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία προσπάθησαν να κάνουν 
επάγγελμα. Ειδικότερα, θεωρούν ότι είναι δραστήριες, οργανωτικές, επιμελείς, κοινω-
νικές, εχέμυθες, ενώ δύο ανέφεραν ότι είναι «τελειομανείς», που ναι μεν τις φθείρει, 
αλλά το θεωρούν σημαντικό πλεονέκτημα στη δουλειά τους, όπως και στην οικογένειά 
τους. Στα αδύνατα σημεία αναφέρθηκε η ανυπομονησία, η αναποφασιστικότητα, ο φό-
βος στη λήψη ρίσκου, έλλειψη διεκδικητικότητας και προβλήματα στη διαχείριση αν-
θρώπινων σχέσεων, είτε πρόκειται για εργοδότες είτε συνεργάτες, όπως τις υπόλοιπες 
γυναίκες της επιχείρησης που σύστησαν. Ακόμα, τρεις αλλοδαπές γυναίκες μίλησαν 
για το γεγονός της ξενοφοβίας, επειδή έχουν υποστεί φαινόμενα επαγγελματικού και 
κοινωνικού ρατσισμού. 

Ειδικότερα, από τις πέντε γυναίκες που προχώρησαν σε σύσταση επιχείρησης, δύο δή-
λωσαν ως θετικά στοιχεία την κοινωνικότητα ενώ μία δήλωσε τελειομανής. Στα αρνη-
τικά, οι τρεις πρώτες δήλωσαν την εμπιστοσύνη σε τρίτους με αποτέλεσμα να έχουν 
προδοθεί σε κάποιες περιπτώσεις, την εθελοντική εργασία και την τελειομανία, την 
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οποία δεν θεωρούν απόλυτα αρνητική. Αντίθετα οι δύο επόμενες μίλησαν για την έλ-
λειψη αυτοπεποίθησης και διεκδικητικότητας με αποτέλεσμα - όπως ομολογούν - να 
γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης. Ας σημειωθεί ότι οι δύο αυτές γυναίκες αντιμε-
τωπίζουν σήμερα  προβλήματα βιωσιμότητας της επιχείρησής τους. 

Από την άλλη, διαπιστώνεται ότι ανεξάρτητα από την ανάληψη επιχειρηματικής δρά-
σης ή όχι, αρκετές γυναίκες του δείγματος χαρακτηρίζονται από έλλειψη αυτοπεποίθη-
σης, καθώς καμία δεν ανέφερε στα θετικά στοιχεία την αυτοπεποίθηση. Θεωρούμε ότι 
σε αυτό επιδρούν τόσο τα εγγενή χαρακτηριστικά του φύλου και τα στερεότυπα που 
σχετίζονται με την απασχόληση, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, όσο και το καθεστώς 
της ανεργίας, το οποίο επιδρά στην ψυχική διάθεση και στην αυτοαντίληψη των γυναι-
κών. 

3) Τεχνικές εύρεσης εργασίας 

Από τις απαντήσεις των συμμετεχουσών στην ενότητα αυτή διαφαίνεται ότι οι απόψεις 
διίστανται. Oι αποκλίσεις στις απαντήσεις των συνεντεύξεων ταυτίζονται με αυτές των 
ερωτηματολογίων για τις συγκεκριμένες τεχνικές. Όταν όμως οι τεχνικές εξετάζονται 
μεμονωμένα, στα θέματα της προετοιμασίας για συνέντευξη, προσεκτικής σκέψης για 
την επιλογή επαγγέλματος και βοήθειας στην κατάστρωση σχεδίου δράσης δεν διαπι-
στώνονται ιδιαίτερες  αποκλίσεις. Αντίθετα, στα θέματα της σύνταξης ή βελτίωσης 
βιογραφικού σημειώματος, χρησιμοποίησης διαδικτύου για ανεύρεση εργασίας και 
πληροφόρησης για φορείς απασχόλησης ‐ κατάρτισης διαπιστώθηκαν αποκλίσεις. Οι 
τελευταίες πιθανόν οφείλονται στην ανομοιογένεια του δείγματος όσον αφορά  προη-
γούμενη επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων που όντως είχαν κάποια άτομα ή έλλειψη 
αυτών καθώς και τις προσδοκίες των γυναικών από το πρόγραμμα. Χαρακτηριστικά, η 
έλλειψη γνώσεων πληροφορικής οπωσδήποτε έπαιξε ρόλο στην αδυναμία σύνταξης 
βιογραφικού με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου ή πλοήγησης στο Internet, θέματα στα 
οποία διαπιστώθηκαν αποκλίσεις. 

Επίσης, η απόκλιση των απαντήσεων που αφορούν στους φορείς ενημέρωσης για την 
προώθηση στην απασχόληση, πιθανόν να οφείλεται στη διαφορετικού είδους πληρο-
φόρηση που ζητούσαν διαφορετικές ομάδες γυναικών του προγράμματος: νέες επιχει-
ρηματίες που ενδιαφέρονταν για τις προοπτικές και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών 
τους, άτομα που ενδιαφέρονταν για απασχόληση, αλλά σε καθεστώς εξαρτημένης ερ-
γασίας και άτομα που ενδιαφέροντα για την κάλυψη του ελεύθερου χρόνου τους και 
την επιδότηση του προγράμματος. 

4) Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης  

Οι απαντήσεις των ερωτώμενων γυναικών για τα θέματα που αφορούν τη συγκεκρι-
μένη ενότητα δείχνει ότι για την πλειοψηφία υπάρχουν αποκλίσεις. Ωστόσο, μία σε 
βάθος επεξεργασία των απαντήσεων κατηγοριοποιεί τις γυναίκες του δείγματος σε αυ-
τές που προχώρησαν στην ίδρυση επιχειρήσεων, σε αυτές που έμειναν σύντομο διά-
στημα σε κατάσταση ανεργίας και στις γυναίκες που ήταν μακροχρόνια άνεργες. Δια-
πιστώνεται ότι ανάλογα με την κατάστασή τους, οι γυναίκες αναζητούσαν 
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διαφορετικές πληροφορίες και σίγουρα για κάποιες από αυτές δεν ήταν πρόθεσή τους 
η ίδρυση επιχείρησης. 

Να σημειωθεί ότι για τις γυναίκες που σύστησαν επιχειρήσεις παρατηρείται ταύτιση 
των απαντήσεων των συνεντεύξεων με τα δεδομένα των ερωτηματολογίων, για την 
«ικανοποίηση» τους από τις υπηρεσίες συμβουλευτικής. Αναφέρθηκαν διεξοδικά, στα 
επιμέρους βήματα ίδρυσης της επιχείρησης. 

5) Συμβουλευτική με σκοπό την επίτευξη επαγγελματικών στόχων 

Η γενική εικόνα για τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχουσών από το επίπεδο συμ-
βουλευτικής, είναι θετική, καθώς σχεδόν οι μισές από αυτές την κρίνουν ως «πολύ 
ικανοποιητική», ενώ τρεις γυναίκες «άριστη». Δύο την χαρακτηρίζουν ως «ικανοποιη-
τική», μία «μέτρια» ενώ δύο έκριναν την παροχή συμβουλευτικής «ανεπαρκή». Όταν 
η ερώτηση γίνεται πιο συγκεκριμένη και αφορά την εξυπηρέτηση από το προσωπικό η 
εικόνα είναι επίσης πολύ καλή. Οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες μεταξύ της «άριστης» 
και «πολύ  ικανοποιητικής», ενώ μόνο δύο την εκτίμησαν ως απλά «ικανοποιητική». 

Επίσης, διαπιστώθηκε η δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού κλίματος εμπιστοσύνης 
και διαλόγου από πλευράς εκπαιδευτών. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, όπου ο ενήλικος 
νιώθει ότι θεωρείται υπεύθυνος για τη μάθησή του και για τις άλλες εκφάνσεις της ζωής 
του, εμπλέκεται συναισθηματικά συμμετέχοντας δημιουργικά σε όλα τα στάδια πραγ-
ματοποίησης του προγράμματος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής 
μάθησης. 

Σχετικά με τον χρόνο που αφιερώθηκε στις υπηρεσίες συμβουλευτικής, μία γενική δια-
πίστωση είναι ότι για τις γυναίκες που εξαρχής δεν είχαν σκοπό τους τη σύσταση επι-
χείρησης ήταν αρκετός, ενώ για τις εν δυνάμει νέες επιχειρηματίες όχι. Από τις δεύτε-
ρες, για κάποιες που ήταν ήδη πιο έτοιμες για τη σύσταση επιχείρησης ήταν αρκετός, 
αλλά θα ήθελαν να συνεχιστεί η υποστήριξη του προγράμματος και στη συνέχεια, κατά 
τη λειτουργία πλέον της επιχείρησης, ενώ για άλλες που δεν ήταν τόσο έτοιμες, δεν 
ετίθετο τόσο το θέμα του χρόνου, αλλά το θέμα του αντικειμένου συμβουλευτικής που 
ένιωθαν ότι υστερούσαν και στο οποίο ήθελαν να δοθεί περισσότερο βάρος. Διαπιστώ-
νεται ότι οι απαντήσεις διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις προσδοκίες κάθε γυναίκας 
από το πρόγραμμα αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προφίλ και την ετοιμό-
τητα των γυναικών που ανέλαβαν επιχειρηματική πρωτοβουλία. 

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, ως προς τον απώτερο σκοπό 
της απασχολησιμότητας διαφαίνεται ότι προωθήθηκαν περισσότερα άτομα στην επι-
χειρηματικότητα. Δεδομένης, όμως, της ανομοιογένειας της ομάδας όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά κάθε ατόμου αλλά και τις προσδοκίες του από την συμβουλευτική, τα 
συμπεράσματα της έρευνάς υποδεικνύουν την ανάγκη όχι μόνο για την επίτευξη του 
στόχου της αποασχολησιμότητας ως μεμονωμένου μετρήσιμου δείκτη αλλά και σε 
συνδυασμό με την εξατομικευμένη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών, ικανο-
τήτων, και προσόντων και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης για κάθε συμβου-
λευόμενη. Κοινή παρατήρηση της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων όσον αφορά τομείς 
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που δεν κάλυψε η συμβουλευτική ήταν οι επισκέψεις και η πρακτική άσκηση σε επι-
χειρήσεις του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος των γυναικών. 

Από τη μία διαφαίνεται ότι οι γυναίκες που πήραν τελικά την πρωτοβουλία σύστασης 
επιχείρησης αξιοποίησαν τους τίτλους σπουδών τους δείχνοντας ότι πιστεύουν στο α-
ντικείμενό τους και θέλουν να επενδύσουν σε αυτό. Από την άλλη, όμως, η κατάσταση 
παρουσιάζεται σήμερα περισσότερο πολύπλοκη. Παλιότερα η ανεργία ήταν συνυφα-
σμένη με το κλείσιμο εργοστασίων και την απαξίωση παραδοσιακών επαγγελμάτων. 
Άνεργοι έμεναν κυρίως οι εργαζόμενοι χωρίς επιστημονικά και μορφωτικά εφόδια. Σή-
μερα η ανεργία πλήττει εκτός των άλλων ομάδων, στελέχη επιχειρήσεων και νέους 
επιστήμονες επιβεβαιώνοντας ότι ανεργία πλέον βιώνουν ακόμη και άτομα υψηλού εκ-
παιδευτικού επιπέδου (www.psychognosia.blogspot.com). Επιπλέον, ο ισχυρός προσα-
νατολισμός των γυναικών σε ανθρωπιστικές επιστήμες είναι ένας ακόμη λόγος που 
ερμηνεύει τη χαμηλότερη επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και τη χαμηλή βιωσι-
μότητα των γυναικείων επιχειρήσεων (Labrianidis et all., 2004 ͘  Ξηραδάκη, 1988). 

Συμπεράσματα 

Η έρευνα κατέδειξε ότι η επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει ουσια-
στικά τα άτομα στην προώθηση της απασχόλησης. Ακόμα, επιβεβαιώνεται και προά-
γεται η υπάρχουσα γνώση πάνω στα χαρακτηριστικά του προφίλ των γυναικών, τα ο-
ποία έχουν επηρεάσει την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης, οι απόψεις των γυ-
ναικών για τη συμβουλευτική διαφέρουν ανάλογα με τις προηγούμενες εμπειρίες τους, 
την εκπαιδευτική τους κατάσταση, την κατάσταση της ανεργίας και ειδικότερα την 
διάρκεια αυτής, τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με την επαγγελ-
ματική καριέρα των γυναικών και άρα τις προσδοκίες που έχουν όταν έρχονται στην 
συμβουλευτική. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν κατασταλάξει όσον αφορά τον επαγ-
γελματικό τους προσανατολισμό καθώς και γυναίκες που στερούνται στοιχείων αυτο-
γνωσίας‐αυτοαντίληψης ή τεχνικών δεξιοτήτων και πρακτικών και ζητούν υποστήριξη 
στη ενδυνάμωση και στις τεχνικές εύρεσης εργασίας. 

Ωστόσο, η Συμβουλευτική πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες όλων. Για να επιτευχθεί 
αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί εξατομικευμένα στη διάγνωση και αξιολόγηση των α-
ναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, προσόντων και την κατάρτιση ατομικού σχεδίου 
δράσης κάθε συμβουλευόμενου. Επιπλέον, η συμβουλευτική που παρέχεται στα ΚΕΚ, 
για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της Εκπαίδευσης Ε-
νηλίκων και στους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι ενήλικοι, λαμβάνοντας υ-
πόψη τις προηγούμενες εμπειρίες τους. Ο ρόλος του συμβούλου ως διαμεσολαβητή‐
εμψυχωτή είναι καταλυτικός. Με την καταλυτική του αρωγή, οι ενήλικοι σταδιακά θα 
εμπλακούν σε μια διαδικασία επεξεργασίας και στοχασμού ώστε να διαπιστώσουν δυσ-
λειτουργίες που παρουσιάζει η ένταξή τους στην εργασιακή πραγματικότητα, να επα-
νεξετάσουν αντιλήψεις που αποτελούσαν εμπόδια και να υιοθετήσουν νέες, σύμφωνα 
με τη νέα πραγματικότητα στην απασχόληση. Θα πληροφορεί χωρίς να δίνει έτοιμες 
απαντήσεις, τονώνοντας την αυτενέργεια τους ώστε να προχωρήσουν με δική τους 
πρωτοβουλία στην μεταστροφή των αντιλήψεων αυτών. Έτσι, η συμβουλευτική θα 
στοχεύει από τη μια στη προετοιμασία για την είσοδο στην αγορά εργασίας, αλλά θα 
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αποτελεί και μια διαρκή εκπαίδευση, προκειμένου τα άτομα να ανταπεξέρχονται στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εργασίας. 
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Περίληψη 

 
Η παρούσα έρευνα προσπαθεί να διερευνήσει τις στάσεις-αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την διαφοροποιημένη διδασκαλία των μαθηματικών και την 
ισότιμη συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα 
σχολείο για όλους. Στην έρευνα συμμετείχαν 43 μαθηματικοί που διδάσκουν σε τάξεις 
μεικτής ικανότητας σε δημόσια Γυμνάσια του Νομού της Θεσσαλονίκης 
συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. H ανάλυση των δεδομένων 
κατέδειξε, ότι η επιμόρφωση στην Ειδική/Ενιαία εκπαίδευση-Διαφοροποίηση δεν έχει 
επίδραση σε σημαντικούς παράγοντες στα πλαίσια της εφαρμογής της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, γεγονός που συνάδει με την βιβλιογραφία, που 
αναφέρει ότι ενώ η επαγγελματική ανάπτυξη είναι αναγκαία για την εφαρμογή της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας με επιτυχία (Stover, Kissel, Haag, και Shoniker, 2011, 
Minott,2010), οι έρευνες δείχνουν ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί προχωρούν σε 
διαφοροποιημένη διδασκαλία (Tomlinson, Moon, & Callahan, 1998, Williams, 
Swanlund, Miller, Konstantopoulos, & Vande Ploeg, 2012). 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαφοροποίηση, Μαθηματικά, Γυμνάσιο 
 

Εισαγωγή 
 

“Οι σύγχρονες σχολικές μονάδες παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία στις σχολικές 
αίθουσες” (Παντελιάδου,2008) διότι “αποτελούνται από μαθητές με πολλές 
διαφορετικές ανάγκες” (Tomlison, 2005b). “Οι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει 
στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα έχουν επιφέρει και έντονη διαφοροποίηση στο 
μαθητικό πληθυσμό: ατομική, πολιτισμική, γλωσσική, κοινωνική, οικονομική και 
θρησκευτική “(Παντελιάδου, 2008).Τη σύγχρονη απάντηση στην έντονη 
διαφοροποίηση του μαθητικού δυναμικού αποτελεί η διαφοροποιημένη διδασκαλία, η 
οποία είναι μια “φιλοσοφία και ένας τρόπος σκέψης σχετικά με τη διδασκαλία και τη 
μάθηση και όχι μια μόνο στρατηγική διδασκαλίας και η οποία αξιοποιεί τις συνεργατικές 
προσεγγίσεις, την πολιτισμική ετερότητα και λαμβάνει υπόψη τα διαφορετικά βιώματα 
και εμπειρίες των παιδιών, καθώς και το κοινωνικοπολιτισμικό τους 
περιβάλλον”(Tomlinson, 2000, 2008). Η διαφοροποίηση αποτελεί μια 
πολυπαραγοντική έννοια, το περιεχόμενο της οποίας διαμορφώνεται συνεχώς υπό το 
πρίσμα θεωριών, κοινωνικών αλλαγών, εφαρμογών της τεχνολογίας και ερευνητικής 
τεκμηρίωσης. Για πρώτη φορά οι βάσεις, αλλά και το θεωρητικό πλαίσιο της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, δημιουργήθηκαν στο μνημειώδες βιβλίο της 
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Tomlinson (1999). Η έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην αρχική της 
μορφή βασιζόταν στις ανάγκες των εκπαιδευτικών να διαφοροποιήσουν τις οδηγίες για 
να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών στις τάξεις μεικτής 
ικανότητας (Chapman&King, 2005, 2003; Tomlinson, 2003). Στην διδασκαλία των 
μαθηματικών η διαφοροποίηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Η παρούσα έρευνα 
στηρίζεται στις αρχές της Tomlinson διερευνώντας αυτές μέσα από το πρίσμα των 
σύγχρονων εξελίξεων. 
 

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 
 
Διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η απάντηση ενός δασκάλου στις ανάγκες του 
μαθητή, που καθοδηγείται από τις γενικές αρχές της διαφοροποίησης, όπως εργασίες 
σεβόμενες τις ανάγκες του μαθητή, την ευέλικτη ομαδοποίηση και συνεχή αξιολόγηση 
και προσαρμογή. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιηθούν ως προς το 
περιεχόμενο, την διαδικασία και το προιόν, σύμφωνα με την ετοιμότητα του μαθητή, 
τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ, μέσα από ένα εύρος στρατηγικών 
διδασκαλίας και διαχείρισης, όπως πολλαπλών τύπων νοημοσύνη, μαγνητοσκοπημένο 
υλικό, κλιμακωτά μαθήματα, κλιμακωτά κέντρα, ποικιλία στρατηγικών για ερωτήσεις, 
κέντρα ενδιαφέροντος ( Santangelo & Tomlinson, 2009 ). 
 
Στην διαφοροποιημένη διδασκαλία, ως μαθησιακή ετοιμότητα ορίζεται το σημείο 
εισόδου ενός μαθητή σε μια συγκεκριμένη έννοια ή δεξιότητα. Ο στόχος της 
διαφοροποιημένης ετοιμότητας είναι να εξασφαλιστεί ότι σε όλους τους μαθητές 
παρέχονται κατάλληλες εμπειρίες μάθησης που αποτελούν προκλήσεις για αυτούς 
(Santangelo & Tomlinson, 2009). 
 
Το ενδιαφέρον των μαθητών αναφέρεται  σε «εκείνο που δεσμεύει την προσοχή, την 
περιέργεια, και συμμετοχή του μαθητή» (Tomlinson & Imbeau, 2010). Αυτό μπορεί να 
σχετίζεται με θέματα ή διαδικασίες που προκαλούν την περιέργεια και εμπνέουν τους 
μαθητές για περαιτέρω εμπλοκή στη μάθηση (Tomlison, 2005). Μια τεχνική που 
προτείνει ο Foster (2004) είναι η με προτροπή του εκπαιδευτικού εμπλοκή των 
μαθητών στην αρχή του μαθήματος, για να κερδίσει την προσοχή τους, ώστε ο 
εγκέφαλος να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά για το υπόλοιπο του μαθήματος. 
Στα ενδιαφέροντα μπορεί να περιλαμβάνονται προσωπικές εμπειρίες, επιτυχίες και το 
πολιτιστικό υπόβαθρο (Tomlinson, & Imbeau, 2010).  
 
Στην αρχική μορφή, στην  διαφοροποιημένη διδασκαλία (Tomlinson, 1999), το 
μαθησιακό προφίλ στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στη θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης του Gardner (1983). Ωστόσο δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς την 
συζήτηση γύρω από την ύπαρξη ή μη των διαφορετικών νοημοσυνών (Sousa 2006; 
2010, Sousa & Tomlinson 2011). Πρόσφατα οι  Tomlinson and Sousa (2011)  πρότειναν 
την θεωρία των τριών αρχών του Sternberg (1985) ως βάση για την διαφοροποιημένη 
διδασκαλία σε αντίθεση με τον Bender (2013) που προτείνει την θεωρία των Silver, 
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Strong και Perinis (2000). 
 
Σύμφωνα με τον Levy (2008) υπάρχουν τρεις τύποι αξιολόγησης που είναι ζωτικής 
σημασίας για την διαφοροποιημένη διδασκαλία. Η Προ-αξιολόγηση, απαραίτητη γιατί 
οι μαθητές έρχονται στις τάξεις με ποικιλία ικανοτήτων και εμπειριών και αν δεν 
ξέρουμε που βρισκόμαστε, πως μπορούμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Η 
Διαμορφωτική αξιολόγηση, μια συστηματική διαδικασία να συγκεντρώσει ο 
εκπαιδευτικός συνεχώς αποδείξεις, οι οποίες παρέχουν ανατροφοδότηση για τη 
μάθηση, ενώ η διδασκαλία είναι σε εξέλιξη. Τέλος, η Αθροιστική αξιολόγηση, ένας 
τρόπος για τον καθηγητή να δει αν ένας μαθητής έχει μάθει με επιτυχία την έννοια ή 
την δεξιότητα που διδάσκεται.  
 
Το διαφοροποιημένο περιεχόμενο αναφέρεται στο τι διδάσκεται, στο σύνολο των 
γεγονότων, εννοιών, δεξιοτήτων και των αρχών, τα οποία  θα πρέπει οι μαθητές να 
κατανοούν. Ο εκπαιδευτικός προσφέρει στο μαθητή το «Τι» διαφοροποιημένο, χωρίς 
να αλλάζει τον μαθησιακό στόχο και δίνοντας του την δυνατότητα επιλογής με βάση 
την ετερότητά του (διαφοροποιημένο υλικό ανάγνωσης, ορθογραφία, λεξιλόγιο, 
παρουσίαση ιδεών, οπτικοακουστικά μέσα) (Tomlinson & Stickland, 2005; Tomlinson 
& Edison, 2003). 
 
Η διαφοροποιημένη διαδικασία έχει να κάνει με το πώς οι μαθητές θα κατανοήσουν ή 
πως θα βγάλουν νόημα από το περιεχόμενο (Tomlinson, 2010) και ουσιαστικά 
λαμβάνει χώρα αμέσως μόλις οι μαθητές εντάξουν την καινούργια πληροφορία στο 
δικό τους «οικείο» πεδίο εργασίας (Tomlinson & Eidson, 2003). Ιδιαίτερη έμφαση θα 
πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι η διαδικασία δεν διαφοροποιείται μόνο ανάλογα με το 
πώς ο εκπαιδευτικός αποφασίζει να διδάξει, αλλά και από τον τρόπο που θα επιλέξουν 
οι μαθητές να επεξεργαστούν και να κατανοήσουν το νόημα της πληροφορίας. 
 
Το προϊόν στην διαφοροποιημένη διδασκαλία σύμφωνα με τους Tomlinson & Eidson 
(2003) και Tomlinson (2010) είναι πως οι μαθητές δείχνουν τι είναι σε θέση να 
γνωρίζουν, να κατανοήσουν και δύνανται να κάνουν μετά από ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα, τα οποία αποτελούν και τα τελικά αποτελέσματα της μάθησης. Οι μαθητές 
μπορούν να επιλέξουν, με βάση τις προτιμήσεις τους, το μαθησιακό προφίλ ή το 
ακαδημαϊκό τους επίπεδο, τον τρόπο με τον οποίο θα επιδείξουν τι έχουν μάθει 
(Tomlinson & Strickland, 2005). 
 
Μαθησιακό περιβάλλον είναι ο τρόπος που η τάξη αισθάνεται και λειτουργεί 
(Tomlinson & Eidson, 2003) Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στην τάξη που ευνοεί 
τη μάθηση, αρχίζει με τα φυσικά στοιχεία τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη 
συγκέντρωση των μαθητών. 
 

Έρευνα 

Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τις στάσεις αλλά και τις 
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αντιλήψεις σχετικά με την διαφοροποίηση των Μαθηματικών που διδάσκουν σε τάξεις 
μεικτής ικανότητας στο Γενικό Γυμνάσιο στο Νομό Θεσσαλονίκης, με δεδομένο ότι 
στις τάξεις αυτές φοιτούν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Μερικά από τα ερευνητικά ερωτηματα ήταν η στάση των εκπαιδευτικών 
απέναντι στην διδασκαλία των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
σε ένα σχολείο για όλους, σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί κάνουν τροποποιήσεις 
(προσαρμογές) στην διδασκαλία για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, πόσο ενημερωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί σε σχέση με το θεωρητικό πλαίσιο 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  Ο σκοπός της έρευνας καθώς και τα ερευνητικά 
ερωτήματα απέκλεισαν τα ιδιωτικά, πειραματικά, αθλητικά, καλλιτεχνικά , μουσικά, 
εσπερινά γυμνάσια, γυμνάσια υπό την αιγίδα πανεπιστημίων, ειδικά γυμνάσια και 
γυμνάσια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης που ανήκουν στον Νομό Θεσσαλονίκης.  Για 
την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που στάλθηκε σε όλα 
τα σχολεία, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον διευθυντή και έναν 
τουλάχιστον Μαθηματικό του εκάστοτε σχολείου.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων και αφού ελέχθησαν όλες 
οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, αποθηκεύτηκαν σε excel αρχείο και μεταφέρθηκαν 
στο πρόγραμμα SPSS 17 όπου κωδικοποιήθηκαν και επεξεργάστηκαν. Η επεξεργασία 
και η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τις μεθόδους της Περιγραφικής Στατιστικής με 
την βοήθεια των μέσων  όρων, των συχνοτήτων, των ποσοστών. Σε επίπεδο 
Επαγωγικής Στατιστικής, χρησιμοποιήθηκε το παραμετρικό κριτήριο t  για να 
ελεγχθούν οι διαφορές και οι επιδράσεις μεταξύ των μεταβλητών και ο συντελεστής 
συσχέτισης r για να βρεθεί αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Για να 
προσδιοριστεί ο βαθμός συμφωνίας των απαντήσεων αυτών, που αφορούν στους 
επιμέρους άξονες παρέμβασης, δημιουργήθηκαν νέες μεταβλητές που ήταν το 
άθροισμα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις αυτές (αφού πρώτα 
μετατράπηκαν οι απαντήσεις ώστε ο βαθμός συμφωνίας τους να έρχεται σε συμφωνία 
με τις αρχές τις διαφοροποιημένης διδασκαλίας). Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις των 
στατιστικών ελέγχων χρησιμοποιήθηκε ως ελάχιστο επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας το p-value=0.05. 
 

Συμπεράσματα 

Οι καθηγητές μαθηματικών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο και αποτελούν το 
δείγμα της παρούσας έρευνας είναι 43. Συγκεκριμένα από τους 43 εκπαιδευτικούς, οι 
21 είναι άνδρες σε ποσοστό 48,8% και οι 22 είναι γυναίκες σε ποσοστό 51,2%. 
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Πίνακας 1 Κατανομή των εκπαιδευτικών σε απόλυτους αριθμούς και ποσοστά ως προς 

τα ακαδημαϊκά τους προσόντα 
 Ν % 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στην διδακτική των μαθηματικών 

 

3 7 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
στην Ειδική/Ενιαία Εκπαίδευση 

 

1 2,3 

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε 
άλλο αντικείμενο 

 

  

Κανένα 11 26 

Μόλις 5 καθηγητές (13%) σε σύνολο 36 εκπαιδευτικών που έχουν δουλέψει 
αποκλειστικά σε τάξεις μεικτής ικανότητας στο Γενικό Γυμνάσιο, έχουν κάποια 
επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, είτε μέσα από σεμινάριο, είτε μέσα από ημερίδα. 
Εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε τάξεις 
μεικτής ικανότητας δεν επιλέγουν να επιμορφωθούν σε αντικείμενα που έχουν σχέση 
με την Ειδική Αγωγή. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν στην 
δήλωση τύπου Likert «Η τάξη μου είναι ετερογενής», με μέσο όρο του βαθμού 
συμφωνίας 3,9 (SD=0,9).  Οι εκπαιδευτικοί ενώ επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τις 
μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών τους (Μ.Ο=4), δεν χρησιμοποίούν ειδικό 
ερωτηματολόγιο για να προσδιοριστεί το προσωπικό στυλ μάθησης των μαθητών. 

Εφαρμόζοντας το κριτήριο t για ανεξάρτητα δείγματα διαπιστώθηκε ότι οι 
εκπαιδευτικοί που δηλώνουν ότι εφαρμόζουν διαφοροποιημένη διδασκαλία, 
χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό πολλαπλές εργασίες σε διαφορετικούς μαθητές 
την ίδια χρονική στιγμή που σχετίζονται με την ίδια έννοια ή θέμα, αλλά διαφέρουν ως 
προς την πολυπλοκότητα, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν ότι δεν 
εφαρμόζουν διαφοροποιημένη διδασκαλία.   (t(27,079)= -5,98, p-value<0,001).  Οι 
εκπαιδευτικοί με επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή/Ενιαία Εκπαίδευση-
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία σε σχέση με αυτούς που δεν έχουν επιμόρφωση, 
πιστεύουν περισσότερο ότι η ανάθεση διαφορετικών εργασιών μεταξύ των μαθητών 
τους βοηθάει να μάθουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους (t(41)=-2,885, p-value=0,006), 
και αξιολογούν περισσότερο τους μαθητές για να διαπιστώσουν πόσο καλά έχουν 
κατανοήσει τις γνώσεις της κάθε ενότητας (t(41)=-2,104, p-value=0,04). 

Χρησιμοποιώντας το συντελεστή Pearson Correlation  μεταξύ των αξόνων παρέμβασης 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας παρατηρήθηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση 
ανάμεσα στον Δείκτη Διαδικασίας και τον καθένα από τους δείκτες Περιεχόμενο, 
Επίδειξη Προϊόντος και Περιβάλλον Μάθησης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 2:  
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Πίνακας 2 Ο συντελεστής Pearson μεταξύ των αξόνων παρέμβασης της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας 
 Δείκτης Διαδικασίας 

Δείκτης Περιεχομένου 
 

rho=0,717, p<0,001 

Δείκτης Επίδειξη Προϊόντος 
 

rho=0,581, p<0,001 

Δείκτης Περιβάλλον Μάθησης rho=0,514 , p<0,001 

Συμπεραίνουμε, επομένως, ότι όσοι εκπαιδευτικοί πετυχαίνουν μεγάλα σκορ στον 
δείκτη Διαδικασίας πετυχαίνουν μεγάλα σκορ και στους δείκτες Περιεχομένου, 
Επίδειξης Προϊόντος και Περιβάλλοντος Μάθησης και το αντίστροφο. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε ότι υπάρχει μέτρια θετική συσχέτιση ανάμεσα στα χρόνια εμπειρίας 
στην Ειδική Αγωγή και στον Δείκτη Αξιολόγησης (r=0,518, p<0,001), ενώ δεν βρέθηκε 
συσχέτιση μεταξύ των αξόνων παρέμβασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας της 
ηλικίας και της συνολικής προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών.  

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν επιμόρφωση στην Ειδική αγωγή/Ενιαία εκπαίδευση-
Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν 
επιμόρφωση στην ειδική αγωγή, εμπλουτίζουν περισσότερο το Αναλυτικό πρόγραμμα 
για τους ταλαντούχους μαθητές (t(39,898)=-3,289, p-value=0,002), καθώς και 
προσαρμόζουν περισσότερο το αναλυτικό πρόγραμμα για να ανταποκριθούν στους 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (t(41)=-2,092, p-value=0,043).  

Με έναυσμα την εν λόγω έρευνα, ελπίζω να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες, 
να διερευνηθούν αυτές εκτενέστερα, να δοθούν ακριβέστερα συμπεράσματα τα οποία 
θα αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μελετώμενου πληθυσμού και τα οποία θα 
μπορούσαν να  αποτελέσουν στόχους για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στο παρόν 
εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης.  
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Περίληψη 

Η χρήση του λεξικού είναι μια γνωσιακή διαδικασία που απαιτεί αυξημένη διανοητική 
προσπάθεια. Το λεξικό δεν είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται όπως τα υπόλοιπα κείμενα. 
Τα άτομα δεν ξεκινούν υποχρεωτικά την ανάγνωση από την πρώτη σειρά, μελετώντας 
προσεκτικά ολόκληρη τη λεξικογραφική εγγραφή. Πρέπει να γνωρίζουν πώς να το χρη-
σιμοποιήσουν, να ξέρουν τι να αναζητήσουν και πώς να ερμηνεύσουν την πληροφορία 
που θα αντλήσουν. Το γεγονός αυτό παρατηρείται με μεγαλύτερη ενάργεια στην περί-
πτωση των ηλεκτρονικών λεξικών που παρουσιάζουν ακόμα μεγαλύτερο βαθμό επιτή-
δευσης, δεδομένων των ποικίλων χαρακτηριστικών και του σύνθετου τρόπου λειτουρ-
γίας τους. Επομένως, σκοπός της συγκεκριμένης εισήγησης είναι να παρουσιαστούν οι 
βασικές δεξιότητες αναφοράς που χρειάζεται να διαθέτουν οι χρήστες (είτε αυτοί είναι 
εκπαιδευτικοί είτε μαθητές) προκειμένου να αντλούν και να ερμηνεύουν με αποτελε-
σματικό τρόπο το πληροφοριακό περιεχόμενο των λεξικών, ειδικά των ηλεκτρονικών. 

Λέξεις-Kλειδιά: ηλεκτρονική λεξικογραφία, δεξιότητες χρηστών, στρατηγικές χρήσης 
λεξικών 

Εισαγωγή 

Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1997: 151) τονίζει: «Για να αποτελέσει το λεξικό πηγή 
απαντήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής, πηγή απόλαυσης αλλά και δείγμα αυτονο-
μίας, απεξάρτησης από την προστασία του οικογενειακού περιβάλλοντος, […] ο μαθη-
τής πρέπει να γνωρίζει τη λειτουργία του λεξικού και να μάθει να του υποβάλλει ερω-
τήσεις. Διαφορετικά θα κουραστεί ψάχνοντας στην τύχη και θα το εγκαταλείψει». 
Μόνο αν χρησιμοποιηθεί ορθά από ένα άτομο με κατάλληλες δεξιότητες αναφοράς, 
ένα λεξικό θα αποτελέσει αξιόλογο εργαλείο. 

Με τον όρο «δεξιότητες αναφοράς» (reference skills) εννοούμε τις  «δεξιότητες που 
υποτίθεται ότι κατέχει ο χρήστης ή που αναμένεται να αποκτήσει κατά τον χειρισμό 
του λεξικού, ώστε να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις πληροφορίες που περιέχει» 
(Cowie 1983: 136). Η στρατηγική χρήση λεξικών απαιτεί συνδυασμό ικανοτήτων πα-
ρατήρησης, αναζήτησης και επιλογής (Yanto & Wachyudi 2014). Προϋποθέτει ορθή 
επιλογή μεταξύ των διαθέσιμων λεξικογραφικών εργαλείων, αξιοποίηση του περιεχο-
μένου τους με αποτελεσματικότητα, αλλά και προσαρμοστικότητα του χρήστη ανά-
λογα με τον σκοπό μελέτης, την περίσταση, τον διαθέσιμο χρόνο κτλ. Σε κάθε αναζή-
τηση τα άτομα είναι αναγκαίο να αναπτύξουν γλωσσικές ικανότητες, να ανακαλέσουν 
προγενέστερες γνώσεις και να υιοθετήσουν κατάλληλες στρατηγικές αναζήτησης 
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(Scholfield 1982). Επομένως, πρέπει να γνωρίζουν τον τρόπο αποτελεσματικής χρήσης 
λεξικών, προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία την αναζήτηση όρων (Duran-
Munoz 2010). 

Πολύ περισσότερο η ταχύτατη εξέλιξη των ηλεκτρονικών μέσων με τα προηγμένα χα-
ρακτηριστικά και νέες τεχνικές αναζήτησης προϋποθέτει την ανάπτυξη ενός αριθμού 
ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να καθίσταται εφικτή η  πλοήγηση, εύρεση, ανάλυση και 
χρήση πληροφοριών (Gavriilidou & Mavrommatidou 2016). Κάποιες από τις δεξιότη-
τες είναι ίδιες με αυτές που εφαρμόζονται στα παραδοσιακά έντυπα λεξικά και απλώς 
μεταφέρονται στα ψηφιακά προϊόντα, ενώ κάποιες άλλες σε μεγάλο βαθμό απαρχαιώ-
νονται. Από την άλλη, η χρήση ψηφιακών μέσων συνδέεται με νέες δεξιότητες αναφο-
ράς, που δεν απαιτούνται στα έντυπα προϊόντα (Nesi 2000, Winkler 2001, Lew 2013). 
Οι διαφορετικές αυτές πιθανότητες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

Δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην περίπτωση τόσο των έντυπων όσο και 
των ηλεκτρονικών λεξικών 

Η χρήση των ηλεκτρονικών λεξικών περιλαμβάνει δύο φάσεις: α) τη θεμελίωση ενός 
ερωτήματος για την ερευνητική αναζήτηση και β) το αποτέλεσμα της έρευνας (Zarei 
& Gujjar 2012). Οι χρήστες αρχικά θέτουν κάποιο ερώτημα για το αντικείμενο που 
αναζητούν και στη συνέχεια επιλέγουν το κατάλληλο λήμμα (σε περίπτωση παρουσί-
ασης περισσότερων του ενός αποτελεσμάτων) και ερμηνεύουν το αποτέλεσμα. Επομέ-
νως, τα ηλεκτρονικά λεξικά μοιάζουν με τα άλλα εργαλεία πληροφοριών, δεδομένου 
ότι η βασική διαδικασία παραμένει η ίδια.  

Έτσι, οι ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι χρήστες των ηλεκτρονικών λεξικών 
αντιστοιχούν σε αυτές των έντυπων (πρβλ. Nesi 1999 στο Lew 2013, Koyama 2013). 
Και στις δύο περιπτώσεις, οι χρήστες πριν από την αναζήτηση είναι ανάγκη να κατα-
βάλουν προσπάθεια ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της άγνωστης λέξης με βάση τα 
συμφραζόμενα και να κρίνουν αν είναι απαραίτητη η μελέτη κάποιου λεξικού ή όχι. 
Στην περίπτωση που προκρίνεται η αξιοποίηση, χρειάζεται να είναι ενημερωμένοι για 
τα διάφορα είδη λεξικών, να επιλέξουν το κατάλληλο, να αποφασίσουν ποιον όρο να 
αναζητήσουν, να σκεφτούν τη μορφή του λήμματος, να αναγνωρίζουν σύμβολα (π.χ. 
φωνητικής μεταγραφής και ετικετοποίησης). Είναι επίσης αναγκαίο να κατέχουν γνω-
στικές ικανότητες ερμηνείας λεξικογραφικών δεδομένων και εξαγωγής σημασιολογι-
κών, μορφολογικών, πραγματολογικών πληροφοριών. Τέλος, και στις δύο περιπτώσεις 
οι χρήστες πρέπει να διακρίνουν τη σημαντική από την ασήμαντη πληροφορία, να μπο-
ρούν να επιλέγουν την κατάλληλη σημασία ανάμεσα στις προτεινόμενες, να την αξιο-
λογούν κριτικά και να επαληθεύουν την ερμηνεία της από τα συμφραζόμενα.  

Δεξιότητες της έντυπης λεξικογραφίας που χάνουν το νόημά τους 

Κάποιες παραδοσιακές δεξιότητες των έντυπων λεξικών δεν χρειάζονται πια σε ηλε-
κτρονικά λεξικά με περισσότερο προηγμένα ψηφιακά χαρακτηριστικά. Για παρά-
δειγμα, οι χρήστες των ηλεκτρονικών λεξικών δεν είναι απαραίτητο να ακολουθούν τις 
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αρχές της αλφαβητοποίησης και τον αλφαβητικό τρόπο κατάταξης των γραμμάτων 
(Atkins 1996), δεδομένου ότι δεν είναι προαπαιτούμενα σε πολλά ηλεκτρονικά λεξικά 
που διαθέτουν μενού ή πτυσσόμενες λίστες. Άλλωστε, η ηχογραφημένη προφορά των 
λέξεων κεφαλών που παρέχεται από πολλά λεξικά (Nesi 2000) καθιστά περιττή την 
ανάγκη εκμάθησης του φωνητικού αλφαβήτου. 

Πέρα από τα παραπάνω, δεν είναι απαραίτητο να αναχθεί κάποιος άγνωστος όρος στην 
αρχική λημματική του μορφή, αφού η εισαγωγή μιας λέξης σε οποιονδήποτε τύπο είναι 
δυνατό να οδηγήσει τον χρήστη στο λήμμα. Ομοίως, οι χρήστες απελευθερώνονται από 
την ανάγκη απομνημόνευσης της ορθογραφίας μιας λέξης (Lew & Mitton 2011), εφό-
σον η πληκτρολόγηση των πρώτων γραμμάτων (και μόνο) ή οι αναζητήσεις με βάση 
τον ήχο ή τη χρήση συμβόλων οδηγούν αυτόματα στην επίδειξη πλήθους αποτελεσμά-
των. Με τον τρόπο αυτό,  διευκολύνεται ο εντοπισμός του υλικού και ειδικά των πολυ-
λεκτικών εκφράσεων ή παράγωγων όρων  (Atkins & Varantola 1998).  

Νέες δεξιότητες που απαιτούνται στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εργαλείων 
αναφοράς  

 
Ενώ στην πραγματικότητα είναι μικρές οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των έντυπων και 
ηλεκτρονικών λεξικογραφικών εργαλείων στις δεξιότητες που έχουν να κάνουν με το 
περιεχόμενο των λεξικών, αλλάζουν κάποιες δεξιότητες που σχετίζονται με τον τρόπο 
ανάκτησης των πληροφοριών από τους υπολογιστές, την ευελιξία διεπαφής, τον ψη-
φιακό εγγραμματισμό των χρηστών κτλ. (Langegard 2011). Ειδικότερα: 
 
H αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών λεξικών προϋποθέτει την ύπαρξη πρακτι-
κών δεξιοτήτων (Fuertes- Olivera & Tarp 2011). Απαιτεί την απόκτηση χειροκίνητων 
ή νοητικών δεξιοτήτων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας μιας ψηφιακής συσκευής 
(π.χ. εξοικείωση με το πληκτρολόγιο, την κίνηση του ποντικιού, το πάτημα πλήκτρων 
στον υπολογιστή κτλ). Πολλές δεξιότητες, όπως είναι η αναγνώριση υπερδεσμών, η 
ανάγνωση λημμάτων μέσα από αναδυόμενα παράθυρα (pop-up windows), η αξιοποί-
ηση των μενού κτλ., αποτελούν στην πραγματικότητα ικανότητες πληροφορικής που 
είναι αναγκαίο να διαθέτουν οι χρήστες (Krajka 2007).  

Από την άλλη, εξίσου χρήσιμη είναι η δεξιότητα να γνωρίζουν τα άτομα πού να ανα-
ζητήσουν κατάλληλα εργαλεία αναφοράς για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Οι χρήστες 
πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν το καλύτερο ψηφιακό λεξικό μεταξύ του πλήθους 
των ομοειδών λεξικογραφικών προϊόντων που κυριαρχούν στο διαδίκτυο, προκειμένου 
να φέρουν εις πέρας μια συγκεκριμένη εργασία που τους έχει ανατεθεί. Η επιλογή δεν 
γίνεται μόνο ανάμεσα σε «ένα λεξικό μαθητή ξένης γλώσσας ή φυσικού ομιλητή, γε-
νικό ή ορολογίας, μονόγλωσσο ή δίγλωσσο, αλλά επίσης ανάμεσα σε ένα λεξικό που 
απαιτεί πρόσβαση σε ένα δίκτυο υπολογιστών, ένα λεξικό με υπερδεσμούς σε ένα πρό-
γραμμα επεξεργαστή κειμένων ή ένα φορητό λεξικό για μελέτη κατά τη διάρκεια α-
κρόασης και προφορικής ομιλίας ή ανάγνωσης» (Nesi 2000: 839).  
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Εκτός από τα παραπάνω, απαιτούνται νέες ικανότητες πλοήγησης εξαιτίας των προηγ-
μένων επιλογών αναζήτησης και εύρεσης των πληροφοριών (Lew 2013). Στα ηλεκτρο-
νικά λεξικά οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε λεξικογραφικά δεδομένα με τελείως διαφο-
ρετικούς τρόπους, αφού δεν ακολουθούν έναν συγκεκριμένο δρόμο, αλλά μετακινού-
νται σε λίστες των λέξεων κεφαλών, ανάμεσα στις διάφορες λεξικογραφικές εγγραφές 
και στο εσωτερικό των λημμάτων μέσω υπερσυνδέσμων (links). Χρειάζεται να μετα-
βαίνουν σε διαφορετικά παράθυρα, να αναζητούν υλικό στο Internet και να εξοικειω-
θούν με μια περίτεχνη ορολογία (Hargittai 2005). 

Ειδικά στην περίπτωση σύνθετης αναζήτησης των πληροφοριών, απαιτούνται ειδικές 
γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα αναζήτησης 
πολλαπλών σημείων ενός λήμματος. Οι έμπειροι χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν το 
είδος των επιλογών αναζήτησης που τους παρέχονται στα διάφορα λεξικά, τα ιδιαίτερα 
σύμβολα που υιοθετούνται και την ακριβή θέση εισαγωγής τους (στην αρχή, το μεσαίο 
τμήμα ή το τέλος της λέξης) (Lew 2013, 2013b). Επίσης, πρέπει να είναι ικανοί να 
αξιολογούν τεχνικές αναζήτησης και να αποφασίζουν ποιες από αυτές (π.χ. αναζήτηση 
με μπαλαντέρ, τελεστές Boolean κτλ.) είναι οι καλύτερες για την εύρεση της πληροφο-
ρίας που χρειάζονται.  

Εκτός όμως από τις στρατηγικές της αναζήτησης και εύρεσης, οι χρήστες πρέπει να 
εξοικειωθούν και με τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών στην οθόνη. Για παρά-
δειγμα, η χρήση των μενού ή των πτυσσόμενων παραθύρων, η καταγραφή και ακρόαση 
του ήχου, η αξιοποίηση διαγραμμάτων, πινάκων και φωτογραφιών συνεπάγονται έναν 
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του υλικού (Nesi 1994, Chen 2010). Οι χρήστες στην 
περίπτωση των ψηφιακών μέσων πρέπει να αντιληφθούν ότι οι εικόνες παίζουν σπου-
δαίο ρόλο στην απόδοση σύνθετων, αφηρημένων ή ασυνήθιστων αντικειμένων ή φαι-
νομένων και την επεξήγηση των ορισμών (Svensen 1993, Lew 2010), και επομένως να 
αναπτύξουν δεξιότητες παρατηρητικότητας και αποκωδικοποίησης νοημάτων. 

Συμπέρασμα 

Η αξιοποίηση ψηφιακών λεξικογραφικών εργαλείων δεν αποτελεί απλώς μια διαφορε-
τική συνήθεια, αλλά ένα σημαντικό νέο δεδομένο. Σε σχέση με τα έντυπα λεξικά, η 
χρήση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών απαιτεί ακόμα περισσότερες γνώσεις και δεξιό-
τητες. Οι χρήστες οφείλουν να αναπτύξουν νέες στρατηγικές έρευνας, να γνωρίσουν 
στοιχεία σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο των γλωσσικών ηλεκτρονικών πηγών, 
την πλοήγηση και τον τρόπο παρουσίασης των πληροφοριών, ώστε να αντλούν το υ-
λικό τους με αποτελεσματικότητα (Krajka 2007). Δεν είναι ορθό να θεωρούμε ότι μα-
θητές που χρησιμοποιούν συχνά τα ηλεκτρονικά εργαλεία αναφοράς μπορούν να το 
κάνουν αποτελεσματικά (Wojtys 2009).  

Γι’αυτό απαιτείται να καταβληθεί συνειδητή προσπάθεια στη διδασκαλία των λεξικο-
γραφικών δεξιοτήτων, ώστε όχι μόνο να επιλυθούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι χρήστες, αλλά και να επιτευχθεί η αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών εργα-
λείων αναφοράς (Gavriilidou 2014, Μαυρομματίδου 2017). Η εκπαίδευση των 
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μαθητών στην απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης μέσω συστηματικής διδασκαλίας, αλλά 
και η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των ίδιων των εκπαιδευτικών είναι δυνατό 
να συντελέσουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πληροφοριών του λεξικού (Ευ-
θυμίου 2013). 
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Δημιουργικές δραστηριότητες για την ενδυνάμωση της επίγνωσης μαθητών του 
Δημοτικού σχολείου στην τοπική ιστορία. 

Βράκα Γεωργία 
Δασκάλα, M.Ed. Επιστήμες της Αγωγής 

gwgwvraka@hotmail.com 

Περίληψη 

Με την ηλεκτρονική εισήγηση, επιθυμείται η ανάδειξη της σημασίας της ενασχόλησης 
με την τοπική ιστορία, τόσο από Έλληνες μαθητές, όσο και από μαθητές, που 
προέρχονται από άλλα πολιτισμικά περιβάλλοντα. Τα ζητήματα τοπικής ιστορίας είναι 
ιδιαιτέρως επίκαιρα, καθώς εντοπίζεται η εισροή άλλων πολιτισμών στην εκπαίδευση 
και στην ελληνική κοινωνία (Ανδρούσου, 2000: 20). Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί 
θεωρητική παρουσίαση κάποιων αναγκαίων όρων όπως: πηγές, ενσυναίσθηση, 
εννοιολογική γνώση κ.α. με στόχο να εγκλιματιστούν οι εκπαιδευτικοί σε ζητήματα 
τοπικής ιστορίας. Σε δεύτερη φάση, θα παρουσιαστούν δραστηριότητες, που 
στοχεύουν α) στην ενθάρρυνση της βιωματικής μάθησης και της 
ομαδοσυνεργατικότητας, μια και η κοινωνική αλληλεπίδραση ελληνόφωνων και μη 
μαθητών αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα στο πλαίσιο της ευρύτερης 
προώθησης της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας από τους σύγχρονους 
εκπαιδευτικούς (Χαρίτος, 2009: 28-40) και β) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών 
όπως της «ενσυναίσθησης» μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες (Κόκκινος & 
Γατσωτής, 2007: 395, Κουργιαντάκης, 2006: 449-469).  

Λέξεις-Kλειδιά: Πηγές, εννοιολογική γνώση, δεξιότητες, μικροί ιστορικοί. 
 

Εισαγωγή 

Η ηλεκτρονική εισήγηση αφορά στην πολιτισμική ευαισθητοποίηση των μαθητών 
μεικτών και μη τάξεων, η οποία θα γίνει με άξονα αναφοράς την τοπική ιστορία. Η 
παρουσίαση με τη βοήθεια του PowerPoint, σε αρχικό στάδιο, θα φέρει σε επαφή τους 
εκπαιδευτικούς με ένα σύντομο θεωρητικό μέρος, που θα περιλαμβάνει βασικές 
έννοιες, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζουν για να αντιληφθούν την αξία της 
ενασχόλησης των μαθητών τους με την τοπική ιστορία (Χαρίτος, 2009: 39- 40). Να 
σημειωθεί πως οι διδακτικές προτάσεις, που θα ακολουθήσουν μετά το θεωρητικό 
μέρος μόνο ως ενδεικτικές μπορούν να θεωρηθούν, καθώς δεν υπάρχουν συνταγές 
διδακτικής της ιστορίας, αφού αυτές προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της εκάστοτε 
σχολικής τάξης κατά τον Kosteletzky (Βαϊνά, 1997: 136 – 141). Η τοπική ιστορία δεν 
προστίθεται στο σχολείο ως ένα επιπλέον μάθημα με την παραδοσιακή σημασία αλλά 
ενδείκνυται να συνδεθεί ευθύς εξ αρχής με εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας όπως 
τη μέθοδο project. Γι’ αυτό και προτείνεται η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά 
με τις νέες μεθόδους με τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις όπου θα 
καλούνται να σχεδιάσουν πειραματικά υλικό διαφόρων μορφών (Βαϊνά, 1997: 164 – 
165, Ανδρούσου, 2000: 16 - 17).  
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Σε ποιους απευθύνεται η εισήγηση 

Οι εκπαιδευτικοί, που θα παρακολουθήσουν την εισήγηση χρειάζεται να γνωρίζουν 
έννοιες και όρους, που αφορούν τη διδακτική της ιστορίας όπως για παράδειγμα ποιες 
είναι οι πηγές της ιστορίας, ποια η εννοιολογική γνώση και τι σημαίνει ιστορικός 
γραμματισμός (Χαρίτος, 2009: 28- 40, Λεοντσίνης, 1999: 22-40, 63-64, Λεοντσίνης: 
1996, 84-89), τι σημαίνει «ενσυναίσθηση» (Rogers, 1959) και μέσα από ποιες 
δραστηριότητες προσεγγίζεται (Μαλικιώση - Λοΐζου, 2001: 110), καθώς και 
παιδαγωγικές έννοιες όπως την έννοια της διαθεματικότητας, της διεπιστημονικότητας, 
της βιωματικότητας και της κριτικής και δημιουργικής ικανότητας (Λεοντσίνης, 1996: 
50-59, Χαρίτος, 2009: 28-40, Βλαχού, 2006: 423). Είναι σημαντική η εξοικείωση με 
όσα προηγουμένως αναφέρθηκαν, αν και το θεωρητικό κομμάτι θα περιλαμβάνει την 
εξήγηση βασικών όρων της διδακτικής της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας. Οι 
δραστηριότητες σχεδιάστηκαν για μαθητές του Δημοτικού σχολείου οπότε η εισήγηση 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κυρίως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και 
δευτεροβάθμιας, που ενδιαφέρονται για ζητήματα τοπικής ιστορίας. Σημαντική πηγή 
των δραστηριοτήτων ήταν το βιβλίο της Βασάλα (2007). Ας μην ξεχνάμε πως οι 
περισσότερες τάξεις είναι μεικτές και η τοπική ιστορία με τη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση έχουν κοινούς τόπους: επιλέγοντας μια θεματική της τοπικής ιστορίας 
δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα αγάπης για τον τόπο, τόσο σε 
ελληνόφωνους, όσο και σε μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα 
(Ανδρούσου, 2000: 18-19). Εκτός από την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και τη 
συνεχή ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά ζητήματα, είναι απαραίτητη η 
συνεργατική διαδικασία και η αλληλεπίδραση με τους άλλους εκπαιδευτικούς (Ganser, 
2000).  
 

Περιγραφή της δομής της παρουσίασης 

Αρχικά, θα γίνει μια σύντομη αναφορά σε βασικές έννοιες της διδακτικής της τοπικής 
ιστορίας και θα δώσει έμφαση στους στόχους των προγραμμάτων τοπικής ιστορίας και 
στην αξία τους ακόμη και για παιδιά μικρής ηλικίας (Χαρίτος, 2009: 28-40). Πιο 
συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στους στόχους των προγραμμάτων της τοπικής 
ιστορίας, που είναι: η ενσυναίσθηση, σημαντικό εφόδιο για τη μετέπειτα ζωή των 
μαθητών, να είναι ικανοί να μπαίνουν στη θέση του άλλου και συμμερίζονται τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά του, η ομαδοσυνεργατικότητα, η γνωριμία με τον τόπο, 
η διαθεματική προσέγγιση στη μάθηση και στόχοι όπως: η διατήρηση της πολιτισμικής 
ταυτότητας, η ευαισθητοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς, η δημιουργία κινήτρων 
για μελλοντική συλλογική και ατομική δράση, η αποδοχή της διαφορετικότητας 
μακριά από τοπικιστικά αισθήματα και άλλα (Ανδρέου, 2001-2002, Παληκίδης, 2010, 
Κόκκινος, 2003: 178-179). Επιπλέον, η ενασχόληση με την τοπική ιστορία δίνει τη 
δυνατότητα για επίσκεψη πεδίου και βιωματική μάθηση δηλαδή είναι σημαντικό οι 
μαθητές να επισκέπτονται το χώρο για τον οποίο συζητούν (Χαρίτος, 2009: 28-40).  
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Έπειτα, θα γίνει αναφορά στις πηγές άντλησης θεμάτων τοπικής ιστορίας και στους 
άξονες αναφοράς (κατά Λεοντσίνη, 1996). Οι πηγές από τις οποίες μπορούν οι 
εκπαιδευτικοί να αντλήσουν υλικό της τοπικής ιστορίας είναι: γραπτές όπως μια 
γραπτή πηγή, προφορικές, όπως μαρτυρίες, υλικές, δηλαδή υλικά κατάλοιπα του 
πολιτισμού όπως ένα αγγείο, φωτογραφικές, δηλαδή οπτικά ντοκουμέντα, χάρτες, που 
αναδεικνύουν το χωροχρόνο ενός τόπου, ηχητικές, όπως μια ομιλία πολιτική, που 
εκφωνήθηκε σε μια περίσταση, κινηματογραφικές όπως είναι τα ντοκιμαντέρ, 
πολυμέσα – ηλεκτρονικές, δηλαδή πληροφορίες από το διαδίκτυο, διαγράμματα και 
στατιστικοί πίνακες, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε έρευνες δημογραφικού ή 
οικονομικού τύπου (Λεοντσίνης, 1996: 43-61). Οι άξονες από τους οποίους μπορούμε 
να αντλήσουμε θεματικές της τοπικής ιστορίας είναι: α) η ιστορία του τόπου όπως 
αρχαιολογικοί χώροι, πλατείες, οδοί κ.α., β) οι καθημερινές ανθρώπινες 
δραστηριότητες όπως τροφή, ένδυση, επαγγέλματα κ.α., γ) η ιστορία της οικογένειας 
όπως ρόλοι στην οικογένεια, τα έθιμα της οικογένειας κ.α., δ) η τοπική κοινωνία όπως 
γεννητικότητα, θνησιμότητα, πληθυσμός, τοπική οικονομία όπως εμπόριο κ.α.. 
(Λεοντσίνης, 1996: 43-61). 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν ιδέες για δραστηριότητες τοπικής ιστορίας και πλάνα 
μαθημάτων διδακτικών ωρών εντός και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας σε επίσκεψη 
πεδίου (Λεοντσίνης & Ρεπούση, 2002). Η επίσκεψη πεδίου είναι πολύ σημαντική 
δηλαδή η επίσκεψη στο χώρο που μελετάται, καθώς σύμφωνα με τον Γκόβαρη (2001: 
79) οι βιωματικές δραστηριότητες πρέπει να εφαρμόζονται σε μονοπολιτισμικές και 
πολυπολιτισμικές τάξεις, καθώς με τον επικοινωνιακό τους χαρακτήρα βοηθούν στην 
άρση των κοινωνικών και μαθησιακών ανισοτήτων στο σχολείο. Θα τονιστεί πως οι 
παιγνιώδεις δραστηριότητες βοηθούν την εκπαιδευτική διαδικασία, ο καλός 
σχεδιασμός με στόχους, μέσα και χρόνο υλοποίησης είναι απαραίτητος, η έμφαση στη 
σκέψη, στη δημιουργία και το συναίσθημα είναι αυτά, που προέχουν και όχι να γίνουν 
οι μαθητές μικροί ιστορικοί και το κυριότερο απ’ όλα είναι η έννοια της 
μαθητοκεντρικότητας δηλαδή πρώτα και πάνω απ’ όλα είναι οι μαθητές και οι 
επιθυμίες τους (Μαξούρης, 2007, Ρεπούση, 2000).  

 
Ενδεικτικές project, που θα παρουσιαστεί στην εισήγηση με θέμα τα 

παραδοσιακά επαγγέλματα 
 
Μάθημα: Ιστορία 
 
Θέμα: Να γνωρίσουν οι μαθητές κάποια από τα παραδοσιακά επαγγέλματα της 
Λάρισας του περασμένου αιώνα και να προσεγγίσουν το θέμα από γλωσσική, ιστορική, 
μαθηματική και καλλιτεχνική σκοπιά. 
 
Βήμα πρώτο 
Επιλογή του θέματος 
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Ο δάσκαλος και οι μαθητές συζητούν για τις θεματικές της τοπικής ιστορίας και 
αποφασίζουν να ασχοληθούν με το θέμα κάποιων παραδοσιακών επαγγελμάτων της 
Λάρισας.  
Βήμα δεύτερο 
Επιλογή του συντονιστή 
Οι μαθητές με ανάταση του χεριού εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να γίνουν συντονιστές 
του project. Έπειτα από ψηφοφορία επιλέγεται ο συντονιστής. 
 
Βήμα τρίτο 
Διατύπωση του στόχου 
Οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός συζητούν για να διατυπώσουν το στόχο του project. 
Μετά από συζήτηση ο στόχος διατυπώνεται ως εξής και γράφεται από τον συντονιστή 
στον πίνακα της τάξης: «Να γνωρίσουν οι μαθητές κάποια από τα παραδοσιακά 
επαγγέλματα της Λάρισας του περασμένου αιώνα και να προσεγγίσουν το θέμα από 
γλωσσική, ιστορική, μαθηματική και καλλιτεχνική σκοπιά».  
 
Βήμα τέταρτο 
Κατανομή σε ομάδες 
Ο στόχος που διατυπώθηκε οδηγεί στη διαμόρφωση πέντε ομάδων, στις οποίες οι 
μαθητές εντάσσονται με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τα μέλη της ομάδας πρέπει να 
είναι ισάριθμα. Οι ομάδες, που διαμορφώνονται είναι αυτές της Ιστορίας, της Γλώσσας, 
των Μαθηματικών, των Εικαστικών και η ομάδα του Θεάτρου. Κάθε ομάδα 
διαμορφώνει το χώρο, που θα εργάζεται και επιλέγει το γραμματέα της, ο οποίος γράφει 
τα πιο σημαντικά στοιχεία από τη συζήτησή τους για το κομμάτι της εργασίας, που θα 
αναλάβει.  
 
Βήμα πέμπτο 
Διαμόρφωση του πλαισίου δράσης 
Η ομάδα της Γλώσσας αναλαμβάνει να αναζητήσει πληροφορίες για κάποια επαγγέλ-
ματα και να βρει την προέλευση του ονόματος των επαγγελμάτων. Επίσης, αναλαμβά-
νει να πάρει συνέντευξη από κάποιον επαγγελματία που το επάγγελμά του ασκείται και 
στις μέρες μας λόγου χάρη από έναν κουρέα και να γράψει μια έκθεση με θέμα τα 
επαγγέλματα που εκλείπουν, δίνοντας έμφαση στους λόγους εξάλειψης κάποιων επαγ-
γελμάτων. Οι στόχοι της ομάδας της Γλώσσας είναι: να διακρίνουν οι μαθητές τις ση-
μαντικές από τις ασήμαντες πληροφορίες και να τις καταγράφουν, ερχόμενοι σε επαφή 
με δευτερογενείς πηγές πληροφοριών, να διατυπώνουν ερωτήσεις σχετικές με το ζη-
τούμενο, να υπακούσουν στους κανόνες της έκθεσης και να εξασκήσουν το γραπτό 
τους λόγο. Να σημειωθεί πως οι μαθητές μπορούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες, 
τόσο από τη βιβλιοθήκη, όσο και από το διαδίκτυο. Ας μην ξεχνάμε το παιδαγωγικό 
σκεπτικό των Νέων Τεχνολογιών, το οποίο «δικαιολογεί τη χρήση των υπολογιστών 
με βάση την ιδέα ότι οι τελευταίοι μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία της διδακτι-
κής – μάθησης» (Χατζηγεωργίου, 2004: 234).  
Η ομάδα της Ιστορίας θα βρει πληροφορίες για την ιστορία των επαγγελμάτων και θα 
επισκεφτεί το Λαογραφικό μουσείο Λάρισας για να δει τα εργαλεία, που 
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χρησιμοποιούν στα επαγγέλματα, συγκεντρώνοντας φωτογραφικό υλικό. Επίσης, η ο-
μάδα Ιστορίας θα κατασκευάσει εννοιολογικό χάρτη επαγγελμάτων. Τα μουσειακά α-
ντικείμενα ως τρισδιάστατα υλικά τεκμήρια του πολιτισμού προκαλούν το ενδιαφέρον 
των μαθητών επισκεπτών και στην εκπαιδευτική διαδικασία η βιωματική προσέγγιση 
των μουσειακών αντικειμένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Άλλωστε από το πρώτο 
μισό του 20ου αι. έγινε η μετάβαση από το μουσείο – ναός στο μουσείο – χώρος μάθη-
σης (Νικονάνου, 2013: 53-54, 126-127). Οι στόχοι της ομάδας της Ιστορίας είναι: να 
έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τις πρωτογενείς πηγές πληροφοριών, να συγκεντρώ-
σουν κατάλληλο με το ζητούμενο φωτογραφικό υλικό και να κατασκευάσουν ορθά τον 
εννοιολογικό χάρτη.  
Η ομάδα των Μαθηματικών θα φτιάξει προβλήματα, χρησιμοποιώντας όλες τις πράξεις 
με αφορμή τα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως έσοδα 
και έξοδα μιας επιχείρησης. Οι στόχοι της ομάδας των Μαθηματικών είναι: να είναι 
ικανοί οι μαθητές να κατασκευάζουν προβλήματα με όλες τις πράξεις.  
Η ομάδα των Εικαστικών θα φτιάξει με βιτρώ και πουαντιγισμό έργα, που θα δείχνουν 
για παράδειγμα το λούστρο επί τω έργω και με πηλό θα κατασκευάσει τα εργαλεία, που 
χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες. Οι στόχοι της ομάδας των Εικαστικών είναι: να εκ-
φραστούν οι μαθητές καλλιτεχνικά, υπακούοντας σε συγκεκριμένες τεχνικές. Άλλωστε 
σύμφωνα με τον Τρούλη (1991: 52): «Είναι σημαντική η εξοικείωση και αντίστοιχη 
εξάσκηση με τις τεχνικές, που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες στη δημιουργική τους 
εργασία, ώστε να εδραιωθεί το αισθητικό τους κριτήριο».  
Η ομάδα του Θεάτρου θα φτιάξει ένα έργο (δραματοποίηση) με ρόλους (τους πελάτες 
των επαγγελματιών, τους ίδιους τους επαγγελματίες) και τις δυσκολίες του επαγγελμά-
των. Οι στόχοι της ομάδας του Θεάτρου είναι: να είναι ικανοί οι μαθητές να δημιουρ-
γήσουν ένα έργο, που να υπακούει στο ζητούμενο.  
 
Βήμα έκτο 
Διάλειμμα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης 
Ο συντονιστής αναφέρει πως πρέπει οι ομάδες να διαβάσουν τον προγραμματισμό 
τους. Αυτό το καθήκον το έχουν επωμιστεί οι γραμματείς. Οι μαθητές προσέχουν 
μήπως πρέπει να αναφέρουν ή να προσθέσουν κάτι. Αρχίζουν από την πρώτη ομάδα 
και η διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες τις ομάδες.  
 
Βήμα έβδομο 
Συγκέντρωση και ταξινόμηση του υλικού 
Οι μαθητές εφαρμόσουν το σχεδιασμό, που έχουν ετοιμάσει. Ο κάθε μαθητής με βάση 
τις αρμοδιότητες, που έχει, ψάχνει, γράφει, κατασκευάζει, διευθετεί. Ο δάσκαλος 
διακριτικά παρακολουθεί την εξέλιξη της πορείας του project και συμβουλεύει τους 
μαθητές όπου χρειάζεται. Ο συντονιστής φροντίζει, ώστε όλες οι ομάδες να είναι στα 
πλαίσια του χρόνου και οι γραμματείς ετοιμάζουν περίληψη με τα βασικά στοιχεία της 
εργασίας. 
 
Βήμα όγδοο 
Παρουσίαση των προϊόντων του project 
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Όλες οι ομάδες είναι έτοιμες στο χώρο, που επέλεξαν αρχικά. Η κάθε ομάδα με τη 
σειρά παίρνει το λόγο από το συντονιστή και εκθέτει όλα όσα έκανε.  
Βήμα ένατο 
Συμπεράσματα – Αξιολόγηση 
Ο συντονιστής διαβάζει τα συμπεράσματα των ομάδων για να αποκομίσουν οι μαθητές 
μια σφαιρική άποψη για το project. Ο δάσκαλος αναφέρει τα βήματα, που 
ακολούθησαν οι ομάδες και εντοπίζει τα μικροπροβλήματα, που διαπίστωσε κατά την 
πορεία της εργασίας.  

 
 

Εικόνα 1: Σχέδιο του project των παραδοσιακών επαγγελμάτων. 

 
Συμπεράσματα 

Με το πέρας της ηλεκτρονικής εισήγησης, αναμένεται να έχουν έρθει οι εκπαιδευτικοί 
σε επαφή με βασικές έννοιες της τοπικής ιστορίας, να αντιληφθούν την αξία 
υλοποίησης προγραμμάτων τοπικής ιστορίας και να γνωρίσουν δραστηριότητες τις 
οποίες μπορούν αν επιθυμούν να υλοποιήσουν στην σχολική τάξη τους. Οι 
δραστηριότητες τοπικής ιστορίας και η ενασχόληση με θεματικές της τοπικής ιστορίας 
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δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν ποικίλες πτυχές του τόπου τους, 
καθώς για να αγαπήσουμε κάτι θα πρέπει πρώτα να το γνωρίσουμε, να αναπτύξουν τις 
γνώσεις τους σε ζητήματα του τόπου τους, ώστε να ευαισθητοποιηθούν με στόχο τη 
μελλοντική δράση. Πέρα από αυτούς τους μακροπρόθεσμους στόχους υπάρχουν και 
ποικίλοι βραχυπρόθεσμοι στόχοι όπως είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η ιστορία 
δεν είναι παπαγαλία, αφού μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες καταφέρνουν να 
πετύχουν τη μάθηση και να τους δοθεί η δυνατότητα να συναισθανθούν, να 
συζητήσουν, να κρίνουν, να επιχειρηματολογήσουν, να συνεργαστούν αρμονικά κ.α..  

Οι δραστηριότητες, που θα παρουσιαστούν στην εισήγηση μπορεί μελλοντικά να 
αποτελέσουν  αφορμή για τη σχεδίαση και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων 
τοπικής ιστορίας όπως projects τοπικής ιστορίας με ποικίλες θεματικές όπως σχολείο 
και γειτονιά, μνημεία, τοπωνύμια κ.α.. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει μια παράλληλη 
αναφορά στα πλαίσια για παράδειγμα ενός project με θέμα τα ήθη και έθιμα, 
παραδοσιακά τραγούδια, τοπικά εδέσματα της Λάρισας και της περιοχής ή των 
περιοχών απ’ όπου κατάγονται μαθητές και άλλων πολιτισμών και έτσι να συνδεθεί η 
τοπική ιστορία με τη διαπολιτισμική αγωγή.  
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Η αξιοποίηση του λεξικού με στόχο την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών λαών και 
την άρση στερεοτυπικών αντιλήψεων 

Μαυρομματίδου Σταυρούλα  
Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος, Υπ. Διδάκτωρ Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.  

stavrmav@hotmail.com 

Περίληψη 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Teachers4Europe αποφασίσαμε με 
τους μαθητές της Α’ Λυκείου του ΓΕΛ Νικήσιανης να δημιουργήσουμε ένα λεξικό που 
δε μοιάζει με τα άλλα, το Λεξικό της Διαφορετικότητας. Πρόκειται για ένα λεξικό «ι-
διαίτερο», αφού στη θέση των λημμάτων περιλαμβάνονται εικόνες, ποιήματα, ζωγρα-
φικοί πίνακες, ακροστοιχίδες, τραγούδια, εικονογραφήματα, κόμικ και άλλο υλικό που 
δημιουργήθηκε από τους μαθητές με θέμα τη διαφορετικότητα των λαών και την αρ-
μονική τους συνύπαρξη. Στην προσπάθεια δημιουργίας των λημμάτων συζητήθηκαν 
έννοιες όπως η αγάπη, η βοήθεια, η ενσυναίσθηση, η ισότητα, η παγκοσμιοποίηση, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων, έννοιες βασικές για τη στερέωση του Ευρωπαϊκού οικο-
δομήματος. Αξιοποιώντας ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία  και πραγματοποιώντας συλ-
λογικές βιωματικές δράσεις σε ένα συνεργατικό και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον, οι 
μαθητές ανέλαβαν πρωτοβουλίες, ανεσκεύασαν προγενέστερες εσφαλμένες απόψεις, 
μετασχημάτισαν αντιλήψεις. Ταυτόχρονα απόλαυσαν την όλη διαδικασία, αναπτύσσο-
ντας νέες μορφές γραμματισμού και δίνοντας προσωπικό νόημα στην αναζήτηση της 
γνώσης. 

Λέξεις-Kλειδιά: λεξικό, διαφορετικότητα, ΤΠΕ, βιωματικές μέθοδοι 
 

Εισαγωγή 

Το παρόν σενάριο εκπονήθηκε με 16 μαθητές της Α’ Λυκείου. Στην πραγματικότητα 
αποτελεί ένα project το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου περίπου 
στο ΓΕΛ Νικήσιανης Καβάλας. Πρόκειται για μία διαθεματική δράση που αξιοποιούσε 
γνώσεις ποικίλων γνωστικών αντικειμένων (Έκφρασης Έκθεσης, Κειμένων Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας, Ιστορίας, Θρησκευτικών, Κοινωνιολογίας, Πληροφορικής, Μουσι-
κής, Καλλιτεχνικών). Στόχος ήταν οι μαθητές να δημιουργήσουν ένα δικό τους, ιδιαί-
τερο και πρωτότυπο ηλεκτρονικό λεξικό που προάγει την ανοχή, την αποδοχή και τον 
σεβασμό της διαφορετικότητας.  Προκειμένου να το πραγματοποιήσουν οι μαθητές, 
όφειλαν να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα  από την ένταξή μας στο Ευρωπαϊκό γίγνε-
σθαι, να κατανοήσουν τις ανάγκες και τα προβλήματα της σύγχρονης Ευρωπαϊκής 
πραγματικότητας, αλλά και να συνειδητοποιήσουν τις προϋποθέσεις που είναι απαραί-
τητες για την ομαλή συνύπαρξη των λαών. Παράλληλα, όμως, έπρεπε να επιστρατεύ-
σουν την εφευρετικότητα και επινοητικότητά τους, ώστε να συμπεριλάβουν υλικό, δη-
μιουργικές εργασίες και ψηφιακές ασκήσεις που θα κινητοποιήσουν τους συμμαθητές 
τους να το διαβάσουν, χάρη στη νεωτερικότητα, την ελκυστική μορφή και το ασυνήθι-
στο περιεχόμενό του! 
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Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, οι μαθητές κλήθηκαν να προσαρμοστούν σε 
ένα διαφορετικό χώρο, τρόπο και μέθοδο διδασκαλίας. Εκτός από κάποιες βιωματικές 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στη συνηθισμένη σχολική τάξη, τα παιδιά 
μεταφέρθηκαν στον χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής, ώστε να υλοποιήσουν πιο 
σύνθετες δράσεις. Ανάλογα με την επιθυμία και τις τεχνολογικές τους δεξιότητες, χω-
ρίστηκαν σε μαθησιακά ανομοιογενείς ομάδες των 2 - 4 ατόμων και με βάση το εκά-
στοτε θέμα, πραγματοποίησαν κριτική αναζήτηση στο διαδίκτυο, τεκμηρίωσαν προτά-
σεις και δημιούργησαν κείμενα προσαρμοσμένα σε ποικίλα επικοινωνιακά περιβάλλο-
ντα. Εκτός από το διαδίκτυο, αξιοποίησαν ποικίλες τεχνολογικές εφαρμογές, ώστε να 
βελτιώσουν την ποιότητα παραγωγής και παρουσίασης του υλικού τους.  

Στο τέλος του project, παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών τους, δεχόμενα την ανατροφοδότηση των συμμαθητών τους και της εκ-
παιδευτικού και προβαίνοντας στην αυτοαξιολόγησή τους. Η όλη δράση ενθουσίασε 
τόσο τους μαθητές, ώστε οι ίδιοι δεσμεύτηκαν με προσωπική βούληση να εκπονήσουν 
και ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά με το υπο-εξέταση θέμα. 

Στόχοι 
 
Σε επίπεδο γνώσεων 
 
 Να γνωρίσουν τα βασικά μέρη από τα οποία απαρτίζεται ένα λεξικό (λέξη κε-

φαλή, κεφαλάρια, λήμμα) και τον τρόπο δόμησης των λημμάτων (π.χ. αλφαβη-
τική κατάταξη). 

 
 Να αντιληφθούν τα αίτια, τις συνέπειες και τους τρόπους αντιμετώπισης κοινών 

Ευρωπαϊκών προβλήμάτων (π.χ. βίας, φτώχειας, μετανάστευσης, ρατσισμού).  
 
 Να προβληματιστούν για την έννοια της ισότητας, της ηθικής σκέψης και πρά-

ξης, της παγκοσμιοποίησης. 
 
 Να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους όπως και φορείς και οργανισμούς από τους 

οποίους μπορούν να βρουν στήριξη σε περίπτωση που αυτά καταπατώνται. 
 
 Να έρθουν σε επαφή με πεζά και ποιητικά κείμενα της εθνικής και παγκόσμιας 

λογοτεχνίας, ζωγραφικούς πίνακες και τραγούδια και να αντιληφθούν ότι μέσω 
της  τέχνης προάγονται αξίες του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος όπως η αγάπη, η 
αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη κτλ. 

 
 Να διαβάσουν αποφθέγματα, γνωμικά, μαντινάδες και χαϊκού και να εξοικειω-

θούν με τη μορφή τους. 
 
Σε επίπεδο δεξιοτήτων  
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 Να παραγάγουν λόγο προφορικό και γραπτό, παρουσιάζοντας τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία. 

 
 Να ασκηθούν σε εργασίες δημιουργικής γραφής και στην παραγωγή διαφορε-

τικών κειμενικών ειδών (ποιημάτων, κολαζ, ζωγραφιών, ακροστοιχίδων, συν-
θημάτων) καλλιεργώντας τη φαντασία, την ευαισθησία και τον αυθορμητισμό 
τους. 

 
 Να μάθουν να συνεργάζονται αρμονικά, σεβόμενοι τις απόψεις των συμμαθη-

τών τους. 
 
 Να αξιολογούν την εργασία των συμμαθητών τους και να αυτοαξιολογούνται. 

 
 Να μπορούν να αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε. (όπως αναζήτηση στο διαδίκτυο, δη-

μιουργία παρουσιάσεων, αξιοποίηση επεξεργασίας κειμένου κτλ.) και διαδι-
κτυακές εφαρμογές (Web 2.0) (π.χ. timetoast, glogster). 

 
Σε επίπεδο στάσεων  
 
 Να προχωρήσουν στην άρση προσωπικών προκαταλήψεων και στερεοτυπικών 

αντιλήψεων. 
 
 Να μάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και να γίνονται πιο ανεκτικοί 

σε άτομα από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισμικά περιβάλλοντα. 
 
 Να αντιληφθούν ότι είναι περισσότερα τα κοινά στοιχεία παρά οι διαφορές που 

χωρίζουν τους λαούς. 
 
 Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα αντίδρασης και ανάληψης υπεύθυνης 

στάσης σε περίπτωση καταπάτησης των δικαιωμάτων τους. 
 

Θεωρίες Μάθησης-Μέθοδοι Διδασκαλίας 

Το συγκεκριμένο σενάριο βασίζεται στην Εποικοδομιστική, Διερευνητική-Ανακαλυ-
πτική, Κοινωνικογνωστική και Μαθητοκεντρική Διδακτική Προσέγγιση (Μαυρομμα-
τίδου 2015b). Πιο συγκεκριμένα: 

Εποικοδομητισμός: Ο εποικοδομητισμός, σύμφωνα με το Matthews (1994), διακηρύσ-
σει ότι «Η γνώση δε λαμβάνεται παθητικά, αλλά οικοδομείται ενεργητικά από το γιγνώ-
σκον (cognizing) υποκείμενο» (Κόκκοτας, 1997, 35). Η δόμηση της γνώσης βασίζεται 
στις προϋπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών και είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης 
διαφόρων παραγόντων, με πρωταρχικά την ενεργητική συμμετοχή και τις γνωστικές 
συγκρούσεις, δηλαδή αντιφάσεις που ξεπερνιούνται προκειμένου να επιτευχθεί η εξι-
σορρόπηση (Piaget, 1974). Αυτό σημαίνει ότι μαθητές δεν αποστηθίζουν κείμενα, αλλά 
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αναλύουν, ερευνούν και δημιουργούν με βάση αυτά που ήδη γνωρίζουν (Hanley, 
1994).  

Διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση: Σύμφωνα με τον Bruner, κάθε παιδί μπορεί να 
διδαχτεί οποιοδήποτε αντικείμενο, αρκεί αυτό να προσφερθεί με κατάλληλο και απο-
τελεσματικό τρόπο (Bruner, 1973). Οι μαθητές δεν χρειάζονται τη δασκαλοκεντρική 
καθοδήγηση, αλλά μαθαίνουν μόνοι τους, κάνοντας χρήση των προσωπικών εμπειριών 
και γνώσεων. Εμπλέκονται δημιουργικά, αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και «ανακαλύ-
πτουν» ατομικά τη γνώση. Δρουν αυτόνομα, προβαίνουν σε έρευνα και πειραματισμό, 
επαληθεύουν ή διαψεύδουν υποθέσεις, κρίνουν, συγκρίνουν, καταλήγουν σε διαπιστώ-
σεις και συμπεράσματα. Λειτουργούν ως «μικροί ερευνητές» και αποκτούν γνώσεις με 
δική τους πρωτοβουλία και δράσεις. 

Κοινωνικογνωστική Προσέγγιση: Όλα αυτά διαδραματίζονται σε ένα περιβάλλον ενι-
σχυτικό και διευκολυντικό, μέσα από συζητήσεις και διαρκή αλληλεπίδραση ανάμεσα 
σε άτομα και ομάδες. Κυρίαρχο ρόλο παίζει η γλώσσα (Vygotsky, 1934/1988), η δια-
λεκτική επικοινωνία, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών. Η αλληλεπί-
δραση ατόμου – κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος δεν παίζει επικουρικό ρόλο, 
παίζει τον κυρίαρχο ρόλο, δε διευκολύνει απλώς τη μάθηση, τη δημιουργεί (Κουτίδης, 
2013). Τελικά, οι αυθεντικές δραστηριότητες και το μοίρασμα των σκέψεων και ιδεών 
μεταξύ των μαθητών είναι αυτά που προαγάγουν τη γνώση (Μαυρομματίδου & Μαυ-
ρομματίδης, 2016a).  

Μέθοδος Μαθητοκεντρική: Οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της μαθησιακής δια-
δικασίας (Dewey, 1938), με αποτέλεσμα να περιορίζεται ο δασκαλοκεντρισμός και να 
αποφεύγονται οι εκτεταμένες εισηγήσεις (Μαυρομματίδου 2015b).  

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας: Στα πλαίσιά της αναπτύσσεται πνεύμα ομα-
δικότητας και συνοχής, αφού πραγματοποιείται ανταλλαγή, επεξεργασία και αποτελε-
σματική αξιοποίηση του πληροφοριακού υλικού μεταξύ όλων των μελών της ομάδας 
για την από κοινού διερεύνηση ενός θέματος και για την επίτευξη στόχων. Έτσι, καλ-
λιεργούνται οι επικοινωνιακές ικανότητες των μαθητών, ανώτερες πνευματικές δεξιό-
τητες, κοινωνικές στάσεις και αξίες, ενώ βελτιώνεται η μαθησιακή διαδικασία και ε-
πέρχονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 
 

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας είναι συμβατό με το σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών και ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο προγράμματος Σπουδών», καθώς αναφέ-
ρεται στη διδασκαλία ενοτήτων ποικίλων γνωστικών αντικειμένων (Κείμενα Νεοελλη-
νικής Λογοτεχνίας, Έκφραση-Έκθεση,  Κοινωνιολογία, Ιστορία, Θρησκευτικά, Αρχαία 
Ελληνική Γλώσσα αλλά και Πληροφορική, Καλλιτεχνικά, Μουσική) των τριών τάξεων 
της Α’,Β’ και Γ’ Λυκείου.   
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Επομένως, οι στόχοι που τίθενται άπτονται άμεσα και υπερκαλύπτουν αυτούς του ανα-
λυτικού προγράμματος.  Άλλωστε, η χρήση ψηφιακών εργαλείων (αναζήτηση και  δια-
χείριση πληροφοριών από το διαδίκτυο, η χρήση του επεξεργαστή και του λογισμικού 
παρουσιάσεων κτλ.) όπως και καινοτόμων ομαδοσυνεργατικών-βιωματικών δράσεων 
σχετίζονται με τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους, όπως  προτείνονται στο Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών. 

Παρουσίαση της εκπαιδευτικής δράσης 

Για τη δημιουργία του λεξικού της διαφορετικότητας, έπρεπε να ακολουθηθούν κάποια 
βήματα. Αρχικά κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστεί το περιεχόμενο και η δομή ενός 
λεξικού. Με τη βοήθεια του λεξικού του Μπαμπινιώτη, έντυπη μορφή του οποίου υ-
πάρχει στο σχολείο μας, συζητήσαμε για τα είδη των λεξικών (ετυμολογικά, ορθογρα-
φικά, συνωνύμων κτλ.), τον τρόπο ταξινόμησης των λημμάτων (αλφαβητική, θεματική, 
αντίστροφη κτλ.), τα μέρη από τα οποία απαρτίζεται και το υλικό που αντλείται από το 
καθένα τόσο σε επίπεδο μακροδομής (πρόλογο, επίμετρο, πίνακες) όσο και μικροδομής 
(λήμματα, κεφαλάρια κτλ.) και τον επιτυχημένο τρόπο αναζήτησης ενός όρου. Στη συ-
νέχεια, μεταβήκαμε στην αίθουσα των υπολογιστών, όπου περιηγηθήκαμε στα ηλε-
κτρονικά λεξικά της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 
του Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό του Γεωργακά, Αντί-
στροφο της Αναστασιάδη-Συμεωνίδη), προκειμένου οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με 
τον άγνωστο γι’αυτούς κόσμο των ηλεκτρονικών λεξικών, να γνωρίσουν τις δυνατότη-
τές τους και να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και τη δομή τους, ώστε να δημιουργή-
σουν το δικό τους πρωτότυπο ψηφιακό λεξικό! 

Μετά από αυτή την εισαγωγική, αλλά απαραίτητη προεργασία, πραγματοποιήθηκε ψη-
φοφορία μεταξύ των παιδιών, προκειμένου να βρεθούν οι όροι και να δημιουργηθεί το 
λημματολόγιο του ηλεκτρονικού λεξικού. Αξιοποιώντας την τεχνική της ιδεοθύελλας 
(brainstorming), οι μαθητές πρότειναν αυθόρμητα έναν όρο που θεωρούσαν κατάλ-
ληλο για κάθε γράμμα από το Α ως το Ω, ο οποίος καταγραφόταν στον πίνακα και- αν 
γινόταν αποδεκτός από τους περισσότερους μαθητές – ενσωματωνόταν στο λημματο-
λόγιο του λεξικού.  

Έτσι, το λημματολόγιο απαρτίστηκε από τα λήμματα: Αγάπη, Βία, Γενναιοδωρία, Δι-
καίωμα, Ενσυναίσθηση, Ζηλοφθονία, Ηθική, Θάνατος, Ισότητα, Κτηνωδία, Λιτότητα, 
Μετανάστευση, Νομίσματα, Ξενοφοβία, Ομαδικότητα, Παγκοσμιοποίηση, Ρατσισμός, 
Στερεότυπα, Τρομοκρατία, Υπομονή, Φιλία, Χαιρετισμοί, Ψέμα, Ωριμότητα. Όπως 
διαπιστώνεται, οι μαθητές αποφάσισαν να μη συμπεριλάβουν μόνο αξίες θετικές (α-
γάπη, βοήθεια, υπομονή κτλ.), αλλά και προβλήματα που ταλανίζουν τους Ευρωπαϊ-
κούς (και όχι μόνο) λαούς και πλήττουν τη συνοχή και αγαστή συνεργασία (π.χ. ρατσι-
σμός, στερεότυπα, τρομοκρατία) ή καταστάσεις κοινές για όλους τους ανθρώπους (π.χ. 
θάνατος). Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι εκείνοι θα επέλεγαν το υλικό που θα συμπε-
ριλαμβανόταν σε κάθε λήμμα (πάντα υπό την επίβλεψη και καθόδηγηση της διδάσκου-
σας, ώστε να μην παρατηρηθούν αλληλοκαλύψεις), όμως συμφωνήθηκε ότι αυτό 
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έπρεπε να είναι πρωτότυπο και να τηρεί τις αρχές της δεοντολογίας και τα πνευματικά 
δικαιώματα. 

Για την πιο αποτελεσματική οργάνωση των μαθητών, δημιουργήθηκαν μικρές ομάδες 
εργασίας των 2-4 ατόμων που θα συνεργάζονταν μεταξύ τους. Οι ομάδες χωρίστηκαν 
με βάση πρωτίστως τις προσωπικές επιλογές των μαθητών, αφού έπρεπε να ληφθεί 
υπόψη όχι μόνο η επιθυμία κάποιων ατόμων να επεξεργαστούν ένα συγκεκριμένο 
λήμμα, αλλά και η γεωγραφική κατανομή των παιδιών (δεδομένου ότι προέρχονταν 
από διαφορετικά χωριά και δε θα ήταν δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους σε περίπτωση 
που χρειαζόταν η συνέχιση κάποιας εργασίας εκτός σχολικού ωραρίου). Επίσης σημα-
ντικό μέλημα ήταν να υπάρχουν μαθητές σε κάθε ομάδα με επαρκείς τεχνολογικές δε-
ξιότητες. Παράλληλα, ιδιαίτερα βοηθητική μας φάνηκε η δημιουργία μιας κλειστής ο-
μάδας στο Facebook που δημιουργήθηκε από τους μαθητές για την ταχύτερη επικοι-
νωνία και άμεση επίλυση προβλημάτων, όπως και η δυνατότητα διαμοιρασμού ιδεών 
και υλικού μέσω της πλατφόρμας της Google και των εγγράφων Google Docs. 

Για τη δημιουργία του λεξικού αξιοποιήθηκαν βιωματικές δράσεις (ρόλος στον τοίχο, 
καρέκλα της αφήγησης, μελέτη περίπτωσης κτλ.) και χρησιμοποιήθηκαν σημαντικά 
τεχνολογικά εργαλεία δημιουργίας βίντεο (Photopeach, Moovly, Stupeflix, Kizoa, 
Windows Movie Maker), παρουσιάσεων (Powerpoint, Prezi), χρονογραμμής 
(Τimetoast), εννοιολογικών χαρτών (Wise Mapping, Simple Mind, Cmaptools), κόμικ 
(Pixton), πόστερ-αφίσας (Postermywall, Glogster), διαδραστικές εικόνες (Thinglink), 
κολάζ (Collegerator) κτλ. (Για αναλυτικότερη παρουσίαση του περιεχομένου εκάστου 
λήμματος βλ. το παράρτημα). 

Σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές ήταν εκείνοι που ανέλαβαν ενεργό ρόλο 
και δράση. Αυτοί ήταν που αναζήτησαν το υλικό, αντάλλαξαν απόψεις, ανέπτυξαν 
πρωτοβουλίες. O ρόλος της διδάσκουσας ήταν κυρίως υποστηρικτικός, εμψυχωτικός 
και συμβουλευτικός.  

Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Μετά τη δημιουργία του λεξικού, ακολούθησε η παρουσίαση εκάστου λήμματος στην 
ολομέλεια της τάξης. Οι μαθητές έκριναν το περιεχόμενο και τη δομή του καθενός 
λήμματος, έκαναν παρατηρήσεις πάνω στον τρόπο αξιοποίησης των ψηφιακών εργα-
λείων και πρότειναν διορθώσεις και αλλαγές για τη βελτίωση του συνολικού αποτελέ-
σματος. Αναζήτησαν επίσης κάποιο ψηφιακό εργαλείο που θα συμπεριελάμβανε όλα 
τα λήμματα και θα λειτουργούσε ως ηλεκτρονικό λεξικό. 

Δεδομένου όμως ότι το λεξικό μας περιελάμβανε άφθονο πολυμεσικό υλικό που δύ-
σκολα θα μπορούσε να «φορτωθεί» σε κάποιο ψηφιακό εργαλείο (π.χ. Calameo, Issuu, 
Joomag) αποφασίστηκε η ανάρτηση του περιεχομένου του σε Blog 
(http://blogteachers4europe.blogspot.gr/) που θα επέτρεπε εκτός των άλλων δημοσιο-
ποίηση του περιεχομένου του. Στην επίτευξη του ίδιου στόχου απέβλεπε και η ανάρ-
τηση των δράσεών μας στις ιστοσελίδες του σχολείου και της ίδιας της εκπαιδευτικού. 
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Στο τέλος και για να ολοκληρωθεί ευχάριστα η όλη διαδικασία, παίξαμε παιχνίδια και 
κουίζ για την Ευρωπαϊκή Ένωση που βρήκαμε στον ιστότοπο http://europa.eu/kids-
corner/index_el.htm#gamesboxes. Ήταν μοναδικές στιγμές που θα μας μείνουν αξέχα-
στες! 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές, ήδη από την έναρξη της εργασίας, ενημερώθηκαν ότι θα ακολουθήσει 
αυτό-αξιολόγηση, ετερο-αξιολόγηση και αξιολόγηση της όλης διαδικασίας. Έτσι με το 
τέλος της ερευνητικής δράσης αξιολόγησαν με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου τις 
δικές τους εργασίες, αλλά και τη δράση των άλλων ομάδων, ενώ εξέθεσαν και τις από-
ψεις τους α) για τα θετικά στοιχεία και τα οφέλη που αποκόμισαν β) για τυχόν δυσκο-
λίες που αντιμετώπισαν γ) για προτάσεις βελτίωσης της δραστηριότητας. 

Από την πλευρά της η διδάσκουσα αξιολόγησε τους μαθητές στα στάδιο της παραγω-
γής και της παρουσίασης. 

• Στο στάδιο της παραγωγής, εκτιμήθηκε η αναζήτηση και επεξεργασία υλικού, 
η τελική σύνθεση, ο σεβασμός  στα πνευματικά δικαιώματα, ο τρόπος συνερ-
γασίας με τους συμμαθητές, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων κτλ, ενώ 

• Στο στάδιο της παρουσίασης του υλικού αξιολογήθηκαν η πληρότητα και ακρί-
βεια των απαντήσεων, η λογική αλληλουχία και συνοχή των παραγόμενων κει-
μένων, η διάθεση συμμετοχής σε συνδυασμό με την ευχέρεια και αποτελεσμα-
τικότητα στην παρουσίαση. 

Τελικά, «αναγνωστικές, συγγραφικές, επικοινωνιακές, συνεργατικές και τεχνολογικές 
δεξιότητες  συνεκτιμήθηκαν και ελήφθησαν υπόψη για τη συνολική αξιολόγηση (σε 
επίπεδο ατομικό και ομαδικό)» (Μαυρομματίδου, 2015a: 244). 

Αποτελέσματα- Συμπεράσματα 

Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης προϋποθέτει διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης, βιωματικότητα, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και ενίσχυση της εσωτερι-
κής παρακίνησης των μαθητών προκειμένου να επέλθει η ριζική αλλαγή στη μαθη-
σιακή διαδικασία. Στόχος είναι η απόκτηση όχι μόνο νέων γνώσεων, αλλά και δεξιο-
τήτων, όπως και η ομαλή κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσα από την εμπέδωση ηθι-
κών αξιών στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.  

Το παρόν σχέδιο εργασίας που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος Teachers4Europe λειτούργησε καταλυτικά προς την επίτευξη των ανωτέρω στό-
χων. Οι μαθητές κατανόησαν σε  βάθος έννοιες που είναι αναγκαίες για τη θεμελίωση 
του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος και απέκτησαν γνώσεις για τον κόσμο που τους περι-
βάλλει (ηθικές κρίσεις, ανθρώπινα δικαιώματα). Αξιοποιώντας γνώσεις θεωρητικών 
μαθημάτων (λογοτεχνίας, γλώσσας, ιστορίας) αλλά και θετικών επιστημών (π.χ. πλη-
ροφορικής), συνειδητοποίησαν τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου και της 
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τρομοκρατίας, τα συναισθήματα των μεταναστών και των προσφύγων, την ψυχολογική 
κατάσταση των ατόμων που υφίστανται βία. Μέσα από ταινίες, άρθρα εφημερίδων και 
λογοτεχνικά κείμενα, γνώρισαν τη δράση μη κυβερνητικών Οργανισμών (π.χ. Unicef), 
ένιωσαν την ανάγκη να τροποποιήσουν ενδεχόμενες ρατσιστικές στάσεις και συμπερι-
φορές και να εκδηλώσουν αισθήματα αγάπης, βοήθειας και αλληλεγγύης σε άτομα δια-
φορετικής προέλευσης ή κοινωνικο-θρησκευτικών και άλλων αντιλήψεων. Κατανόη-
σαν σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη αποδοχής της διαφορετικότητας, του σεβασμού της 
ετερότητας, τη σπουδαιότητα λήψης άμεσων μέτρων. Προβληματίστηκαν και ευαισθη-
τοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα συνειδητοποίησαν την ανάγκη κινητοποίησης με στόχο 
την επίλυση όχι μόνο των εθνικών αλλά και ευρύτερα Ευρωπαϊκών προβλημάτων και 
την αρμονική συνύπαρξη των λαών. Ακόμα κι αν η συμπεριφορά αυτή δεν παρατηρή-
θηκε από το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού που πήρε μέρος στο πρόγραμμα, εντού-
τοις, διαπιστώθηκε σε μεγάλο βαθμό στους περισσότερους μαθητές, που οδηγήθηκαν 
σε αναστοχασμό και αναθεώρηση κάποιων προγενέστερων εσφαλμένων αντιλήψεων 
και συμπεριφορών (όπως φάνηκε από την αποτίμηση του προγράμματος). 

Εκτός από την ανάπτυξη κριτικής ικανότητας, τα παιδιά απέκτησαν επικοινωνιακές  
και συνεργατικές δεξιότητες. Έμαθαν να συνεργάζονται και να προβαίνουν σε κοινές 
δράσεις, καλλιεργώντας το διάλογο και σεβόμενα τη γνώμη των συμμαθητών τους. 
Ανέπτυξαν κινητρα για μάθηση, έγιναν ενεργητικοί αποδέκτες πληροφοριών, έμαθαν 
να διαχειρίζονται πληροφορίες. Η ενθάρρυνση της ανακαλυπτικής μάθησης και οι ευ-
καιρίες τόσο για εξατομικευμένη διδασκαλία όσο και ομαδική δουλειά κινητοποίησαν 
το ενδιαφέρον και την προσοχή τους, ενίσχυσαν το αυτοσυναίσθημα ακόμα και αδύ-
ναμων μαθησιακά ατόμων και οδήγησαν στην ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 
που βίωναν μέχρι τότε την απόρριψη και την περιθωριοποίηση. Μάλιστα, η απουσία 
του δασκαλοκεντρισμού, η αίσθηση της επιτυχίας και η αύξηση της αποδοχής απ’το 
σύνολο οδήγησαν στη βελτίωση των σχέσεων, την ομαλοποίηση της συμπεριφοράς  
και τον περιορισμό των συγκρούσεων (Μαυρομματίδου 2015a).  Στην προσπάθεια ε-
πίτευξης του κοινού στόχου, ενεργοποιήθηκαν στην πράξη σχέσεις εμπιστοσύνης και 
καλλιεργήθηκε αμοιβαία υποστήριξη και αλληλοβοήθεια.  

Οι ίδιοι οι μαθητές έμειναν πραγματικά ικανοποιημένοι από την όλη διαδικασία. Παρά 
την εμφάνιση μικρών προβλημάτων (διαφωνίες στα πλαίσια κάποιων ομάδων, αδυνα-
μία ολοκλήρωσης ορισμένων εργασιών στο ζητούμενο χρόνο και ανάγκη συνέχισής 
τους στο σπίτι), οι περισσότεροι δήλωσαν ότι απόλαυσαν τη δράση, ότι προτιμούσαν 
τις παιγνιώδεις και ομαδοσυνεργατικές εργασίες σε σχέση με την παραδοσιακή διδα-
σκαλία και θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε αντίστοιχο πρόγραμμα Ευρωπαϊκού 
προσανατολισμού και στο μέλλον.  Ιδιαίτερα θετικά κρίθηκαν οι ασκήσεις δημιουργι-
κής γραφής (τι θα έλεγε η εικόνα αν μιλούσε, δημιουργία χαϊκού, ακροστοιχίδων και 
εικονογραφήματος, το ημερολόγιο ενός ρατσιστή) και οι βιωματικές τεχνικές (καρέκλα 
της αφήγησης, ρόλος στον τοίχο, debate, μελέτη περίπτωσης, συνέντευξη κτλ).  

Τέλος, η χρήση των ΤΠΕ  θεωρήθηκε «εξαιρετικά» ενδιαφέρουσα.  Πραγματικά, η 
υπολογιστική τεχνολογία αποτέλεσε πηγή γνώσης και ενημέρωσης,  αλλά και μέσο 
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ανάπτυξης επικοινωνίας και παραγωγής έργου. Χάρη στα ποικίλα υπολογιστικά εργα-
λεία (δημιουργία χρονογραμμής, αφίσας, κόμικ, παρουσιάσεων, βίντεο κτλ.), όχι απλά 
διευρύνθηκε η γνώση και βελτιώθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και ανα-
πτύχθηκαν ψηφιακές και μεταγνωστικές ικανότητες που θεωρούνται τόσο απαραίτητες 
για την κοινωνία του μέλλοντος και τη δια βίου μάθηση (Μαυρομματίδου & Μαυρομ-
ματίδης 2016b). 

Αυτό, όμως, που κατέδειξε για εμας την απόλυτη επιτυχία του Ευρωπαϊκού σχεδίου 
ήταν η απόφαση των ίδιων των συμμετεχόντων μαθητών να ενταχθούμε στο πρό-
γραμμα αναδοχής παιδιού από τη Γουατεμάλα ενισχύοντας το έργο της Actionaid και 
συμβάλλοντας ενεργά στην πράξη. Η υιοθέτηση της μικρής Μανουέλας από τους μα-
θητές της Α’ Λυκείου του ΓΕΛ Νικήσιανης είναι πια πραγματικότητα και η χαρά όλων 
μας ανείπωτη. Πρόκειται για μία μοναδική εμπειρία που μας γεμίζει όλους με απί-
στευτη συγκίνηση, υπερηφάνεια αλλά και συναίσθημα ευθύνης! 

Επέκταση σχεδίου 

Φυσικά, η διδακτική πρόταση θα μπορούσε να επεκταθεί, διευρύνοντας ή περιορίζο-
ντας τη θεματολογία. Για παράδειγμα θα ήταν πιθανή:  

 η δημιουργία ενός λεξικού κοινών Ευρωπαϊκών όρων και η εξέταση του αν και 
κατά πόσο είναι εφικτός και χρήσιμος «ο διάλογος» μεταξύ των γλωσσών 

 η αναζήτηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων από τη χρήση μιας κοινής 
γλώσσας στην Ευρώπη 

 η συζήτηση για την αξία της πολυγλωσσίας 

 ο εντοπισμός αντιστοιχιών στα πολιτιστικά στοιχεία (π.χ. παραδόσεις, μύθους, 
παραμύθια) των Ευρωπαϊκών λαών και η ερμηνεία των ομοιοτήτων/ διαφορών 

 η συγκριτική εξέταση του έργου διαφόρων Ευρωπαίων λογοτεχνών σχετικά με 
σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. 

Παράλληλα, θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης 
(π.χ. E-twinning, Erasmus Plus, Pestalozzi) με μαθητές του εξωτερικού σε ζητήματα 
καταπάτησης των δικαιωμάτων των παιδιών ή ευαισθητοποίησης σε θέματα όπως ο 
ρατσισμός, ο πόλεμος, η μετανάστευση κτλ.  

Οι δράσεις αυτές, βέβαια, προϋποθέτουν εκτός από την απαραίτητη συμμετοχή εκπαι-
δευτικού-μαθητών, και αφιέρωση πολύτιμου χρόνου εκτός ωρών σχολικής διδασκα-
λίας, εφόσον αποκλίνουν χρονικά από το προβλεπόμενο πρόγραμμα του ωρολόγιου 
σχολικού προγράμματος.  
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Παράρτημα 

Αναλυτικότερα το περιεχόμενο εκάστου λήμματος από το Α μέχρι το Ω έχει ως εξής: 

Λήμμα Α (Αγάπη): Μετά την ανάγνωση αποσπασμάτων από το Ρωμαίο και την Ιου-
λιέτα,  από τον Χόρχε Μπουκάι και από την Α’ Επιστολή του Αποστόλου Παύλου που απο-
τελεί τον ύμνο της Αγάπης, δημιουργήθηκε το κολάζ της αγάπης, περιλαμβάνοντας το «σ’α-
γαπώ» σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Παράλληλα, μαθητές συνέθεσαν το δικό τους 
ερωτικό ποίημα, μία ακροστοιχίδα με τα χαρακτηριστικά αγάπης και κατέληξαν στο τι 
δεν είναι αγάπη σε έναν εννοιολογικό χάρτη (με την εφαρμογή Wise Mapping). 

Στο Λήμμα Β (Βία= συνώνυμος όρος καταπίεση) οι μαθητές της ομάδας επέλεξαν να 
μιλήσουν τόσο για την καταπίεση που βιώνουν οι ίδιοι ως μαθητές όσο και για τη βίαιη 
μεταχείριση που υφίστανται αρκετοί άνθρωποι  σε όλο τον κόσμο και κυρίως το αδύ-
ναμο φύλο. Αφού πήραν συνέντευξη από τους συμμαθητές τους, κατέγραψαν στον πί-
νακα ανακοινώσεων (Padlet) τα πράγματα που τους καταπιέζουν στην καθημερινότητά 
τους, πιστεύοντας ότι εκφράζουν τα συναισθήματα και άλλων συνομιλήκων τους ανα 
τον κόσμο.  Παράλληλα, με αφορμή το ποίημα της Κικής Δημουλά «Σημείο αναγνω-
ρίσεως» και μία εικόνα, επιδόθηκαν στην αυθόρμητη καταγραφή σκέψεων δημιουργι-
κής γραφής με θέμα «τι θα μου έλεγε η εικόνα αν μιλούσε»  και πώς θα μπορούσε μία 
καταπιεσμένη γυναίκα να αλλάξει τη ζωή της. 

Λήμμα Γ (Γενναιοδωρία- βοήθεια):  Οι μαθητές μετά την παρακολούθηση βίντεο, α-
νέπτυξαν με ευαισθησία τις απόψεις τους για το ζήτημα της γενναιοδωρίας και αλλη-
λοβοήθειας και αναζήτησαν εικόνες που παρουσίασαν με την εφαρμογή Collegerator. 
Παράλληλα, συγκέντρωσαν υλικό, όπως γνωμικά και Εκκλησιαστικά ρητά που εκφρά-
ζουν την αναγκαιότητα να είμαστε αλληλέγγυοι στο σύγχρονο κόσμο. 

Λήμμα Δ (Δικαίωμα): Δεδομένου ότι οι μαθητές δε γνωρίζουν με πληρότητα τα δι-
καιώματά τους, κρίθηκε απαραίτητο να παρακολουθήσουν βίντεο σχετικά με την ιστο-
ρία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μελετήσουν αρχεία της Unicef (Χάρτα των δι-
καιωμάτων των παιδιών) και την Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα του Ο.Η.Ε. ώστε όχι μόνο να έχουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους, αλλά και 
να αντιδρούν σε κάθε προσπάθεια κατάφωρης παραβίασής τους. Τα συμπεράσματά 
τους παρουσιάζονται σε προβολή παρουσιάσεων (Powerpoint) και μία αφίσα διαφημι-
στική για την προστασία του περιβάλλοντος με το πρόγραμμα Glogster. 

Στο Λήμμα Ε (Ενσυναίσθηση= συνώνυμο εμπάθεια) οι μαθήτριες αναζήτησαν ηλε-
κτρονικά λεξικά και ιστοσελίδες σχετικές με το θέμα και, αφού παρέθεσαν προσωπικές 
απόψεις και σκέψεις αναφορικά με την εμπάθεια, θέλησαν να μας προβληματίσουν για 
το βαθμό στον οποίο μπορεί ο καθένας από εμάς να ταυτιστεί συναισθηματικά με άλλα 
άτομα κάνοντας ένα τεστ! 
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Στο Λήμμα Ζ (Ζηλοφθονία) οι μαθήτριες επέλεξαν να παρουσιάσουν με την εφαρμογή 
Storyjumper τις συνέπειες της ζηλοφθονίας μέσα από γνωμικά και πίνακες ζωγραφι-
κής, όχι μόνο από Έλληνες, αλλά και Ευρωπαίους καλλιτέχνες. 

Στο Λήμμα Η (Ηθική) αρχικά καταγράφτηκαν απόψεις των μαθητών σχετικά με το 
περιεχόμενο της έννοιας «ηθική» και δημιουργήθηκε η δική τους ακροστοιχίδα για τον 
όρο με βάση τις εμπειρίες και τα βιώματά τους. Ένα  ρητό του Einstein σχετικά με το 
θέμα, ωστόσο, έδωσε τροφή για περισσότερη σκέψη και οδήγησε τους μαθητές στη 
διατύπωση νέων ερωτήματων, που προάγουν την ηθική σκέψη. Ο προβληματισμός με-
ταφέρθηκε στην τάξη και ακολούθησε συζήτηση-debate (βλ. αναλυτικότερα για το 
λήμμα Η το λεξικό). 

Λήμμα Θ (Θάνατος): Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι η μοίρα όλων των ανθρώπων  
ανεξαρτήτως προέλευσης είναι κοινή μέσα από γνωμικά και αποφθέγματα και επέλε-
ξαν έναν εννοιολογικό χάρτη (εφαρμογή Simple Mind) για να αποδώσουν οπτικά (με 
κείμενο και εικόνες) τις αιτίες θανάτου. Παράλληλα, αξιοποίησαν το εικονογράφημα 
και την Ιαπωνική τέχνη των χαϊκού για να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προ-
καλεί ο πανίσχυρος και αναπόφευκτος θάνατος. 

Στο Λήμμα Ι  (Ισότητα) πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με το αν υπάρχει πραγ-
ματική ισότητα στην εποχή μας και διαβάστηκαν άρθρα που επέτειναν τον προβλημα-
τισμό αναφορικά με την άνιση μεταχείριση των δύο φύλων στον τομέα της εργασίας, 
της εκπαίδευσης, της πολιτικής και της καθημερινής ζωής. Ακολούθησε παιχνίδι ρό-
λων με έναν μαθητή στη θέση ενός συντηρητικού άντρα που διατύπωνε τις σκέψεις του 
εναντίον της ισότητας και μία φεμινίστρια που διεκδικούσε με πάθος τα δικαιώματά 
της. Βίντεο της Unesco και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, όπως και ιστο-
σελίδες που αναφέρονταν στα επιτεύγματα των γυναικών από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα κατέδειξαν ότι δεν έχει λογική η υποτίμηση του γυναικείου φύλου και κινητο-
ποίησαν τους μαθητές στην αναζήτηση οργανισμών και φορέων προάσπισης των δι-
καιωμάτων της γυναίκας. Η όλη δράση ολοκληρώθηκε με μία ζωγραφιά και τη δη-
μιουργία μίας αφίσας υπέρ της ισότητας των δύο φύλων με το διαδικτυακό εργαλείο 
Postermywall.  

Λήμμα Κ (Κτηνωδία):  Ένα λεξικό που αναφέρεται στη διαφορετικότητα δε θα μπο-
ρούσε να μη συμπεριλάβει περιστατικά που καταστρατηγούν την αξία της ανθρώπινης 
ύπαρξης.  Και αυτό γίνεται κυρίως μέσω της «κτηνωδίας» του πολέμου. Η τεράστια 
απώλεια εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών, οι βαρβαρότητες μεταξύ των Ευρωπαϊκών 
(και όχι μόνο) λαών και ο έντονος διχασμός κατά τη διάρκεια του Α’ και Β’ παγκοσμίου 
πολέμου μπορούν να εξηγήσουν γιατί επιλέχτηκε ο συγκεκριμένος όρος ως βασικό 
λήμμα του λεξικού μας. Μέσω ενός PowerPoint έγινε προσπάθεια να αποδοθεί το απο-
τρόπαιο των πολέμων, χάρη στις μαρτυρίες των επιζώντων και την προβολή του μεγέ-
θους των ανθρωπίνων απωλειών. Το  αντιπολεμικό μήνυμα όμως αποδώθηκε και μέσω 
της τέχνης. Το εργαλείο δημιουργίας βίντεο Κizoa επέτρεψε να διαφανούν οι ολέθριες 
συνέπειες των πολέμων από την οπτική τόσο Ελλήνων (π.χ. Βρυζάκη, Γύζη) όσο και 
γενικότερα Ευρωπαίων Ζωγράφων (Delacroix, Goya, Picasso κτλ.), ενώ ο 
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ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων Padlet μας έδωσε τη δυνατότητα να συγκεντρώ-
σουμε λογοτεχνικά κείμενα (πεζά και ποιητικά) της παγκόσμιας λογοτεχνίας με ανά-
λογο περιεχόμενο. Τέλος, η ζωγραφιά μιας μαθήτριας με ένα περιστέρι καθισμένο στη 
σκανδάλη ενός όπλου επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα υπεράσπισης της ειρήνης. 

Στο Λήμμα Λ (Λιτότητα- φτώχεια) μετά τον ορισμό παρουσιάστηκε το ποσοστό παι-
δικής φτώχειας στην Ε.Ε. και η Έκθεση για τη φτώχεια και την ανισότητα του Ευρω-
παϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων.  Μετά, έγινε λόγος για τα είδη, τα 
αίτια και τις συνέπειες της φτώχειας, ενώ προβλήθηκε η ανάγκη διαφοροποίησης της 
κατάστασης μέσα από ένα κόμικ των μαθητών (με τη βοήθεια της εφαρμογής Pixton), 
ένα ρητό του Μαχάτμα Γκάντι και εικόνες από το αρχείο της Unicef. 

Στο Λήμμα Μ (Μετανάστευση) επιχειρήθηκε διαφοροποίηση ανάμεσα στη μετανά-
στευση και την προσφυγιά, παρουσιάστηκαν μύθοι για τη μετανάστευση και καταγρά-
φτηκαν οι σκέψεις των μαθητών μας για το θέμα με αφορμή δύο εικόνες και τις εμπει-
ρίες τους από τη σύγχρονη πραγματικότητα (με την άφιξη των Σύριων προσφύγων στη 
χώρα μας).  Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες βίωσαν κι αυτοί τον πόνο της 
μετακίνησης, γεγονός που δεν περιορίζεται μόνο στο παρελθόν (όπως αποτυπώνεται 
με τη βοήθεια της χρονογραμμής Τimetoast), αλλά αντανακλάται και στη σύγχρονη 
εποχή με την απομάκρυνση χιλιάδων νέων στο εξωτερικό εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης και της αδυναμίας εύρεσης απασχόλησης.  

Στο Λήμμα Ν (Νομίσματα) μία μαθήτρια προσπάθησε να επιβεβαιώσει τον κοινό Ευ-
ρωπαϊκό προσανατολισμό και να μας εντάξει στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι παρουσίαζο-
ντας το κοινό νόμισμα των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών (το Ευρώ) με τη βοή-
θεια του λογισμικού δημιουργίας βίντεο, Windows Movie Maker. 

Στο Λήμμα Ξ (Ξενοφοβία) έγινε προσπάθεια να οριστεί τι είναι ξενοφοβία και παρου-
σιάστηκε μέσω βίντεο  η στάση που συχνά έχουμε, αλλά και αυτή που θα έπρεπε να 
έχουμε απέναντι στους ξένους. Το σύνθημα και τελικό συμπέρασμα των παιδιών συ-
νοψίστηκε από ένα μαθητή μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής Voki. 

Στο Λήμμα Ο (Ομαδικότητα) παρουσιάστηκαν με τη χρήση Powerpoint οι προϋποθέ-
σεις που είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί υγιής ομαδική δράση και συμπεριφορά 
(σεβασμός της γνώμης των άλλων, ανάπτυξη ενσυναίσθησης, παραχώρηση ζωτικού 
χώρου κτλ), και διαπιστώθηκε η αξία της συλλογικότητας όπως φαίνεται μέσα από 
ομαδικές δράσεις Ευρωπαϊκού χαρακτήρα στον χώρο του αθλητισμού (Euro, Euro-
league, Champions League), στην εκπαίδευση (Erasmus, Pestalozzi, Euroscuola) και 
στο τραγούδι (Eurovision). Παράλληλα, καταγράφτηκαν οι γνώμες κάποιων μαθητών 
σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ομαδικής εργασίας στο σχο-
λείο (μελέτες περίπτωσης) και αποδόθηκε η αποτελεσματικότητα της κοινής δράσης 
με ακροστοιχίδα. 

Στο Λήμμα Π (Παγκοσμιοποίηση) έγινε προσπάθεια να αποδοθεί μέσω του εργαλείου 
παρουσιάσεων Prezi η έννοια της παγκοσμιοποίησης,  τα βασικά πλεονεκτήματα και 
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μειονεκτήματα που προκαλεί η συνύπαρξη των ατόμων στη σύγχρονη παγκοσμιοποι-
ημένη κοινωνία (που αποτελεί βασικό στοιχείο του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος) και 
πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων. Μέσω της ζωγραφιάς μιας μαθήτριας 
μάλιστα επιχειρήθηκε να διαφανεί η σύνδεση  ανάμεσα στον συγκεκριμένο όρο (πα-
γκοσμιοποίηση) και την Ευρωπαϊκή ενοποίηση. 

Στο Λήμμα Ρ (Ρατσισμός) πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις. Αρχικά παρουσιά-
στηκαν με τη χρήση διαδραστικής εικόνας (εργαλείο Τhinglink)  βίντεο με τις διάφορες 
μορφές ρατσισμού (με βάση το χρώμα, την εθνικότητα, την καταγωγή, την εξωτερική 
εμφάνιση, το φύλο, το επάγγελμα και την κατάσταση υγείας κάποιου (πρβλ ΑΜΕΑ)). 
Πέρα από αυτό τα παιδιά προσπάθησαν να παρουσιάσουνε τα χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα ενός ρατσιστή μέσα από τις σκέψεις του ίδιου στο ημερολόγιό του, ενώ παράλ-
ληλα εξέφρασαν τα συναισθήματα του θύματος στην καρέκλα της αφήγησης (βιωμα-
τική τεχνική). Το ποίημα της Γούλα «Τι κι αν είμαι διαφορετικός» και το άρθρο της 
εφημερίδας ΒΗΜΑ σχετικά με το ποσοστό του γενετικού υλικού που διαφοροποιεί 
τους ανθρώπους βοήθησαν ακόμα περισσότερο ώστε να γίνει κατανοητό το αθεμελί-
ωτο των ρατσιστικών διακρίσεων. Aυτό, όμως, που κυρίως συγκίνησε το σύνολο της 
τάξης ήταν το κείμενο που έγραψε και παρουσίασε με το Windows Movie Maker μία 
μαθήτρια του τμήματος. Η ίδια η κοπέλα, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη πάνω στο θέμα 
του ρατσισμού και των διακρίσεων, συνέθεσε τη δική της μελωδία και την απέδωσε 
μουσικά με το πιάνο ως μουσικό υπόστρωμα του βίντεο. 

Στο Λήμμα Σ (Στερεότυπα) οι μαθητές  αφού πλοηγήθηκαν στο διαδίκτυο και άκουσαν 
το τραγούδι της  Γαλάνη με τον ίδιο τίτλο, προσπάθησαν να αποδώσουν τον ορισμό 
και τις μορφές των στερεοτύπων μέσω εννοιολογικού χάρτη (με την εφαρμογή Cmap-
tools).  Στη συνέχεια αξιοποίησαν τη βιωματική τεχνική του ρόλου στον τοίχο.  Στο 
εσωτερικό  του περιγράμματος ενός χαρτονιού που παρίστανε μια γυναικεία μορφή 
κατέγραψαν τη σκέψη και τα συναισθήματα της ξανθιάς γυναίκας εις βάρος της οποίας 
διατυπώνονταν στερεότυπες απόψεις και στο εξωτερικό τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματα των επικριτών της. Όπως ήταν αναμενόμενο, η δράση ολοκληρώθηκε με συμπε-
ράσματα για το τι πρέπει να γίνει και την αναγκαιότητα συγκέντρωσης πληροφοριών 
και λεπτομερών στοιχείων πριν από την άκριτη διατύπωση χαρακτηρισμών. 

Στο Λήμμα Τ (Τρομοκρατία): Από τη στιγμή που μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλες λέ-
ξεις, οι μαθητές μας διάλεξαν να δημιουργήσουν μία εισαγωγική παρουσίαση με το 
Μoovly και ένα κολλάζ εικόνων (με την εφαρμογή Collegerator) που θα παρουσίαζε 
με εύληπτο τρόπο τις συνέπειες του παγκόσμιου φαινομένου. Την ίδια επιδίωξη είχε 
και η παρουσίαση ενός βίντεο με συγκλονιστικά στιγμιότυπα της επίθεσης στο Παρίσι. 
Απώτερος στόχος η ευαισθητοποίηση των δεκτών και ο προβληματισμός, (όπως απο-
τυπώνονται και στο βίντεο που δημιουργήθηκε με το Stupeflix). «Σώσε τον εαυτό σου 
και άλλαξε νοοτροπία» είναι το τελικό μήνυμα που περάσανε τα παιδιά μέσω και της 
ακροστοιχίδας τους. 

Στο Λήμμα Υ (Υπομονή) ο  Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης έδινε συμβουλές για τη 
Σωτήριο υπομονή και οι μαθητές προβληματίστηκαν τι θα πει γι’ αυτούς «υπομονή», 
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ενώ παράλληλα αναζήτησαν τραγούδια του Ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου που 
πραγματεύονται το συγκεκριμένο θέμα…Όλα αυτά παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια της 
εφαρμογής Issuu. 

Στο Λήμμα Φ οι μαθητές πραγματοποίησαν διαθεματική έρευνα αναφορικά με το πώς 
παρουσιάζεται η Φιλία στη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο τη ζωγραφική τη μυθολο-
γία και την ιστορία. Βρήκαν κρητικές μαντινάδες και αποφθέγματα για τη φιλία, διά-
βασαν προσεκτικά το μύθο του Αισώπου “Οι δυο φίλοι και η αρκούδα” και εξέφρασαν 
τις σκέψεις τους για τις προϋποθέσεις απόκτησης φίλων και την αδυναμία σύναψης 
ουσιαστικών φιλικών σχέσεων μέσω Facebook. 

Στο Λήμμα Χ (Χαιρετισμοί) αξιοποιήθηκε το λογισμικό δημιουργίας βίντεο, Windows 
Movie Maker, προκειμένου να παρουσιαστεί  η σημαία και ο τρόπος με τον οποίο μπο-
ρούμε να χαιρετίσουμε έναν συμπολίτη μας μιας άλλης Ευρωπαϊκής χώρας, ώστε να 
επιτευχθεί και στην πράξη η επικοινωνία μεταξύ των λαών! 

Στο Λήμμα Ψ (Ψέμα)  τα μέλη της ομάδας διατύπωσαν τις απόψεις τους για το ψέμα 
με αφορμή τρία γνωμικά των Edgar Mohn, Καζαντζάκη και Μενάνδρου. Ακολούθως, 
τόνισαν την αξία του ειλικρινούς λόγου για τη βελτίωση των σχέσεων ανθρώπων και 
λαών και αναζήτησαν παροιμίες σε διάφορα Ευρωπαϊκά περιβάλλοντα (Ελλάδα, Αγ-
γλία, Γερμανία, Ρουμανία, Ολλανδία) για το ίδιο θέμα. Με αφορμή τις παροιμίες αυτές, 
αποφασίστηκε να διεξαχθεί μεγαλύτερη έρευνα αναφορικά με το αν υπάρχουν κοινές 
ή αντίστοιχες παροιμίες μεταξύ Ευρωπαϊκών γλωσσών (Ελληνικής, Αγγλικής, Γαλλι-
κής, Ιταλικής και Ισπανικής). Τα αποτελέσματα (όπως φαίνονται με το ψηφιακό εργα-
λείο Storyjumper) μας εξέπληξαν! Διαπιστώθηκε ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός πα-
ροιμιών στους ανωτέρω λαους παρουσιάζει κοινά γλωσσικά και θεματικά μοίβα, γεγο-
νός που μαρτυρά την πολιτισμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Το Ω αποτελεί το τελευταίο γράμμα της Αλφαβήτου και άρα και το τελευταίο Λήμμα 
του λεξικού μας που αποτελεί επιστέγασμα της φιλοσοφίας του: Ωριμότητα. Ως Ευρω-
παίοι πολίτες οφείλουμε να επιδεικνύουμε ωριμότητα και σύνεση στον τρόπο δράσης 
μας, στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων. Χρέος έχουμε να κινητο-
ποιούμαστε σε περίπτωση που διαπιστώνουμε ότι καταπατούνται πανανθρώπινες α-
ξίες, να αντιδρούμε όταν παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα, να αποδεχόμαστε τη 
διαφορετικότητα και να αγωνιζόμαστε για την προάσπισή της. Έχοντας ως σύνθημα τη 
φράση του Βολτέρου: «Δε συμφωνώ ούτε με μια λέξη από όσα λες, αλλά θα υπερα-
σπίζω και με το τίμημα της ζωής μου ακόμη, το δικαίωμά σου ελεύθερα να λες όσα 
πρεσβεύεις», το λεξικό μας ολοκληρώνεται με το βίντεο  ενός μαθητή (με το Windows 
Movie Maker) που συνοψίζει τις βασικές αρχές που επισημάνθηκαν παραπάνω. 
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Τα νέα  Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών  - Μια νέα εποχή για τη σχο-
λική πραγματικότητα  

Παλαπέλα Γεωργία  
gpalap@sch.gr 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης αποτέλεσε αρχικά το γεγονός της ενασχόλησής 
μας με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο σχολείο πριν και μετά 
την εφαρμογή των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς και των σχετικών φακέ-
λων των μαθητών με το νέο εκπαιδευτικό υλικό. Ως εκπαιδευτικός, είχα την ευκαιρία 
να διδάξω το μάθημα των Θρησκευτικών σε διάφορες τάξεις του δημοτικού διαμορ-
φώνοντας άποψη για την αναγκαιότητα αλλαγής τόσο του περιεχομένου όσο και της 
παιδαγωγικής μεθοδολογίας διδασκαλίας του γνωστικού αυτού αντικειμένου στο Δη-
μοτικό Σχολείο. Οι σκέψεις όμως αυτές, παρά το γεγονός ότι με απασχολούσαν ως 
εκπαιδευτικό δεν θα έπαιρναν σάρκα και οστά, με την μορφή αυτού του πονήματος, αν 
η νέα μου πια εκπαιδευτική πραγματικότητα, ως  εκπαιδευτικός με απόσπαση σε σχο-
λική μονάδα του εξωτερικού, δεν έκανε σχεδόν αυταπόδειχτη την αναγκαιότητα αλλα-
γής του τρόπου προσέγγισης των μαθήματος των Θρησκευτικών στην εκπαίδευση των 
μαθητών γενικότερα. 

Λέξεις-Κλειδιά: θρησκευτικός γραμματισμός, νέα Θρησκευτικά, νέα Π.Σ. 

Εισαγωγή 

Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το αριθμ. 177291/Δ2/20 – 10 – 
2017 έγγραφό της, δίνει οδηγίες προς όλα τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της ελ-
ληνικής επικράτειας για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθή-
ματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο κατά το τρέχον 
σχολικό έτος 2017 – 2018. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Κατά το σχολικό έτος 2017-18, για τη διδασκαλία του μαθή-
ματος των Θρησκευτικών, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, εφαρμόζεται το νέο Πρό-
γραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου, όπως αναθεωρήθηκε με την 
Απόφαση 101470/Δ2/16-06-2017 (ΦΕΚ Β 2104/19.06.2017) και το νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών στα Θρησκευτικά Λυκείου, όπως αναθεωρήθηκε με την Απόφαση 
99058/Δ2/13-06-2017 (ΦΕΚ Β 2105/19.06.2017), σε αντικατάσταση των προηγούμενων 
εκδόσεων των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, 
αντίστοιχα». Παράλληλα παραθέτει όλες τις υποδομές στήριξης αυτής της εφαρμογής 
όπως: Προγράμματα Σπουδών, Οδηγούς εκπαιδευτικών στα Θρησκευτικά για το Δη-
μοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο αντίστοιχα, Φακέλους μαθητών ανά βαθμίδα και 
τάξη με το νέο διδακτικό υλικό, τον ιστότοπο υποστήριξης της εφαρμογής του Ινστι-
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθώς και την Επιστημονική Ομάδα Ευθύνης για την 
εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα Θρησκευτικά.  
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Την ίδια σχεδόν χρονική στιγμή δημοσιεύματα εφημερίδων αλλά και μεγάλος αριθμός 
ηλεκτρονικών αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, επικρίνουν τα νέα προγράμματα 
σπουδών κάνοντας λόγο για «αποχριστιανοποίηση» των μαθητών και των σχολείων 
γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο υπόδειγμα επιστο-
λής προς το Υπουργείο Παιδείας με αίτημα τη μη διδασκαλία του νέου εκπαιδευτικού 
υλικού για τα Θρησκευτικά, μέχρις ότου συγγραφούν, από την αρχή, νέα βιβλία για το 
μάθημα των Θρησκευτικών (Ηλεκτρονική Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 2017).  

Σύμφωνα με ηλεκτρονικά και έντυπα  δημοσιεύματα, δεν είναι λίγοι οι γονείς οι οποίοι 
ζητούν την απαλλαγή των παιδιών από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτι-
κών στο σχολείο με την αιτιολογία πως τα νέα βιβλία των Θρησκευτικών προσπαθούν 
να περάσουν «υπογείως» αλλόθρησκα μηνύματα στους Έλληνες μαθητές (Ηλεκτρο-
νική Πύλη Ενημέρωσης «αυτοΔΙΟΙΚΗΣΗ»,2017). Η Πανελλήνια Πρωτοβουλία Γο-
νέων για την Εκπαίδευση με επιστολή της προς το Υπουργείο Παιδείας και τον αρμόδιο 
Υπουργό ζητά την άμεση επιστροφή των βιβλίων θεωρώντας ότι αυτά περιέχουν στοι-
χεία ξένα προς τις ιστορικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές παραδόσεις του τόπου μας 
και νοθεύουν έτσι την αγωγή των ελλήνων μαθητών (Ηλεκτρονική σελίδα ενημέρωσης 
«5ΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, 2017).  

Από την άλλη πλευρά, τόσο η  διοίκηση της εκπαίδευσης, όσο και η διοίκηση της εκ-
κλησίας, εμμένουν σταθεροί και αμετακίνητοι ως προς τον νέο προσανατολισμό της 
διδασκαλίας των Θρησκευτικών  στην ελληνική εκπαίδευση υπερασπίζοντας σθεναρά 
τη δημιουργία ενός μοντέλου μαθήματος που θα σέβεται τη θρησκευτική και πολιτι-
στική προέλευση όλων των μαθητών, θα εμπνέει την ηθική και θρησκευτική τους καλ-
λιέργεια, θα τους εκπαιδεύει να κατανοούν τις όψεις και το ρόλο της θρησκείας στην 
ιστορία και τον σύγχρονο κόσμο, θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της συνείδησής τους 
όχι μόνο ως μελών μιας συγκεκριμένης κουλτούρας και θρησκείας, αλλά ως πολιτών 
του κόσμου και μελών της παγκόσμιας ανθρώπινης οικογένειας, ενθαρρύνοντας την 
αίσθηση ευθύνης των παιδιών για τον εαυτό τους, τους άλλους αλλά και όλο τον πλα-
νήτη. 

Νέα  Προγράμματα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών 

Ας δούμε όμως αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των Νέων Προγραμμάτων Σπου-
δών για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια και την 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δίνοντας τις τρεις βασικές συντεταγμένες αυτού του μα-
θήματος, το αναθεωρημένο  Πρόγραμμα Σπουδών  έχει επίκεντρο τη θρησκευτική πα-
ράδοση του τόπου, την παράδοση της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, όπως αυτή 
σαρκώθηκε στη ζωή και αποτυπώθηκε στα μνημεία του πολιτισμού του. Όλοι οι μαθη-
τές, ανεξαρτήτως της θρησκευτικής τους  ιδιοπροσωπίας, είναι αναγκαίο να γνωρίζουν 
τη θρησκευτική παράδοση του τόπου καταγωγής τους ή της μόνιμης διαμονής τους. 
Αυτή είναι η πρώτη και βασική συντεταγμένη του μαθήματος. Η δεύτερη συντεταγ-
μένη είναι η βασική γνωριμία με τις μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις που συναντώνται 
στην Ευρώπη και γενικότερα στον κόσμο, εκτός της Ορθοδοξίας, όπως ο Ρωμαιοκαθο-
λικισμός και ο Προτεσταντισμός με τις βασικές τους ομολογίες. Η τρίτη συντεταγμένη 
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περιλαμβάνει στοιχεία από τα μεγάλα θρησκεύματα και ιδίως όσα ενδιαφέρουν την 
ελληνική κοινωνία περισσότερο, δηλαδή τις μονοθεϊστικές παραδόσεις του Ιουδαϊσμού 
και του Ισλάμ, καθώς και άλλες θρησκείες που κατά τόπους ή κατά περίπτωση κρίνεται 
ότι παρουσιάζουν σήμερα αυξημένο ενδιαφέρον 
(http://www.iep.edu.gr/el/thriskeftika-programmata-spoudon). 

Τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού – Γυμνασίου, που χαρακτηρίζεται ως 
πρόγραμμα διαδικασίας, όσο και το εννοιοκεντρικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Λύ-
κειο είναι οργανωμένα πάνω στην διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης μέσα 
σε ένα πλαίσιο συμμετοχικών διεργασιών, ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων και 
διαλογικών προσεγγίσεων. Έτσι, το μάθημα καλείται να υπερβεί την παραδοσιακή α-
ντίληψη της «παράδοσης-μεταφοράς» έτοιμης γνώσης μέσα από μία τυπική και μετω-
πική διδασκαλία και να υπηρετήσει μία άλλη διάσταση και λειτουργία του σχολείου, 
όπου ο μαθητής μαθαίνει πώς να μαθαίνει και συμμετέχει ενεργά σε όλη τη μαθησιακή 
πορεία (Στριλιγκάς, 2017). Ως εκ τούτου, πρόκειται για μία ανοικτή διαδικασία, όπου 
οι σκοποί και οι στόχοι του μαθήματος εμπλέκονται με τις εμπειρίες και γνώσεις των 
μαθητών αλλά και αναδύονται μέσα από την ενεργό συμμετοχή και τις εμπειρίες τους. 
Αυτό σημαίνει ότι τα περιεχόμενά του δεν είναι αυστηρά προσδιορισμένα αλλά μπορεί 
να εμπλουτίζονται και να αναδιατάσσονται κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας και 
τη διαδικασία μάθησης, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες της τάξης, στοχεύοντας 
στη διαφοροποιημένη μάθηση ή, με μια πιο θεολογική ορολογία, στο σχολείο του 
«προσώπου» (Γιαγκάζογλου, 2016). 

Ως προς τα περιεχόμενα του μαθήματος των νέων Θρησκευτικών και στις τρεις βαθμί-
δες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αυτά αρχικά επιλέγονται  με βασικό κριτήριο τη σκο-
πιά του μαθητή και δευτερευόντως την απαίτηση για εξαντλητική κάλυψη του συνόλου 
του γνωστικού αντικειμένου, δηλαδή αυτό που έχει πρωτίστως σημασία είναι ο ίδιος ο 
μαθητής μέσα από την ικανότητά του να απαντάει σε ερωτήσεις, να ερμηνεύει κανόνες 
και νόμους του γνωστικού αντικειμένου των θρησκευτικών οδηγείται σε έναν ερμη-
νευτικό τύπο γνώσης, εισέρχεται δηλαδή «εντός» του γνωστικού αντικειμένου, στο πώς 
μια θεολογική θεώρηση ή θρησκεία επηρεάζει την προσωπική και κοινωνική οργά-
νωση των πιστών της (Συργιάννη, 2017). Στη συνέχεια, τα περιεχόμενα του νέου Προ-
γράμματος Σπουδών  αναπτύσσονται πάνω σε έναν ιστορικό καμβά, τον οποίο οι μα-
θητές προσεγγίζουν όχι για να απομνημονεύσουν πληροφορίες αλλά για να διαλεχθούν 
προσωπικά μαζί του, δίνοντας έμφαση στην ερμηνεία και την κριτική κατανόηση. Τέ-
λος, επιχειρείται, ως προς την επιλογή των περιεχομένων, το  άνοιγμα της γνωριμίας 
των μαθητών με τις θρησκείες  του κόσμου. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι η 
αναφορά σε στοιχεία άλλων θρησκευτικών παραδόσεων  γίνεται με τρόπο κριτικό και 
ερμηνευτικό, ώστε να συντελέσει στο θρησκευτικό γραμματισμό αλλά και στον σεβα-
σμό της θρησκευτικής ετερότητας. 
Καθώς γίνεται προφανές, όπως αναφέρει ο Γιαγκάζογλου  «προτείνουμε ένα 
Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο θεμελιώνεται στη σχέση του με τον λόγο και την 
ερμηνεία του,  στοχεύει στο να οικοδομήσει λογικά την θρησκευτική αγωγή των 
παιδιών και των εφήβων μέσα από την κατανόηση, την ερμηνεία και την κριτική, και δι’ 
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αυτού να συμβάλει στην προσωπική και ελεύθερη λογική συγκρότησή τους, η οποία είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την εν γένει προσωπική, κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξή τους» (Γιαγκάζογλου, 2017).  

Νέο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές 

Ένα άλλο σημείο τριβής των αντιδράσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας για τη 
διδασκαλία των νέων Θρησκευτικών στο σχολείο, είναι οι φάκελοι του έντυπου υλικού 
για τους μαθητές των τάξεων όπου διδάσκεται το μάθημα των Θρησκευτικών και των 
τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι αντικατέστησαν, από το τρέχον σχολικό έτος 
2017 – 2018, τα προγενέστερα βιβλία των Θρησκευτικών. Ας σημειώσουμε εδώ ότι τα 
μέχρι τώρα διδασκόμενα βιβλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, σχεδόν για όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης, διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία από το 1999, εδώ και 18 
χρόνια δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει 
σχολικό βιβλίο που να διδάσκεται στους μαθητές πάνω από μια εξαετία.  

Πρόκειται για σύγχρονο έντυπο, εποπτικό υλικό που ωστόσο περιλαμβάνει μεγάλο α-
ριθμό δικτυακών συνδέσεων σε οπτικοακουστικά μέσα, που δημιουργήθηκε με την ευ-
θύνη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Οδηγών για τον Εκπαιδευτικό «Εργαλεία Δι-
δακτικών Προσεγγίσεων» της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών» για να βοηθήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς να συνδυάσουν το 
δόγμα και το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον πολιτισμό και την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα της σύγχρονης εποχής, συνδυάζοντας την εμπειρική προσέγγιση, αυτό δη-
λαδή που ενδιαφέρει το μαθητή, με την εσωτερική λειτουργία της θεολογικής επιστή-
μης, τον ερμηνευτικό τύπο γνώσης. 

Οι Φάκελοι Μαθήματος περιέχουν προτεινόμενα υλικά, η αξιοποίηση των οποίων ενα-
πόκειται στη διδακτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού. Μάλιστα, είναι δυνατό να επιλέ-
γονται ως προς τη σειρά ή την ποσότητά τους αλλά και να εμπλουτίζονται από τους 
εκπαιδευτικούς και από τους μαθητές, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες 
κάθε τάξης και στο παιδαγωγικό πλαίσιο των νέων Προγραμμάτων Σπουδών. Σε κάθε 
περίπτωση, δεν πρόκειται για εγχειρίδια δοκιμιακού τύπου, τα οποία προσφέρουν 
στους μαθητές έτοιμη τη θρησκευτική γνώση για απομνημόνευση, αλλά για συλλογές 
διδακτικών υλικών συμβατών προς τη μεθοδολογία των νέων Προγραμμάτων Σπου-
δών. Δηλαδή, περιέχουν προτεινόμενες πηγές, στις οποίες μπορούν να στηρίζουν οι 
εκπαιδευτικοί τις διδακτικές δραστηριότητες του μαθήματος. 

Πάντα όμως, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση της δια-
δικασίας, αυτός που θα επιλέξει το υλικό που ταιριάζει στις ανάγκες και τις ιδιαιτερό-
τητες της τάξης του, αυτός που θα σχεδιάσει και θα συνεργαστεί μαζί με τους μαθητές, 
επιχειρώντας και εφαρμόζοντας νέες στρατηγικές μάθησης, αυτός που τελικά θα αξιο-
λογήσει τη δράση με στόχο τη συνεχή βελτίωση του τρόπου σχεδιασμού και διδασκα-
λίας της μάθησης. Γιατί τόσο η διδασκαλία όσο και η μάθηση δεν προτείνονται μέσω 
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ενός και μόνου βιβλίου ή μιας μετωπικής και μονότροπης διδακτικής ρουτίνας αλλά 
μέσω ενός πολυεδρικού και συμμετοχικού σχεδιασμού με απώτερο στόχο τη βιωματική 
και ανακαλυπτική μάθηση (Γιαγκάζογλου, 2017).  

Ανάμεσα σε αυτό το πολυδιάστατο και ποικιλόμορφο υλικό υπάρχουν αναφορές που 
απομονώθηκαν επιτηδευμένα από κάποιους,  τροφοδοτώντας αντιδράσεις κατά της δι-
δασκαλίας των νέων Θρησκευτικών και κατά συνέπεια κατά της εφαρμογής των Νέων 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών.  Παρουσιάστηκε, για παράδειγμα, σε επικρι-
τικό δημοσίευμα (Ηλεκτρονική Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 2017), ξεκομμένο από 
το υπόλοιπο υλικό της ενότητας, ένα απόσπασμα από το κοράνι, το ιερό βιβλίο του 
Ισλαμισμού, δυναμιτίζοντας αντιδράσεις του τύπου  «επιχειρείται αποχριστιανοποί-
ηση» των μαθητών των ελληνικών σχολείων. Στη συγκεκριμένη όμως θεματική ενό-
τητα του φακέλου των Θρησκευτικών υπάρχει και πλήθος έντυπου αλλά και οπτικοα-
κουστικού υλικού από την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη και παράδοση, με στόχο να 
αξιοποιηθούν κατάλληλα κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό 
της τάξης. Αυτή  η αποσπασματική παρουσίαση και απομόνωση κάποιων πτυχών του 
εκπαιδευτικού υλικού το μόνο που μπορεί να σηματοδοτήσει είναι την έλλειψη κατα-
νόησης της φιλοσοφίας και του περιεχομένου των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για 
το μάθημα των Θρησκευτικών.  

Η αναγκαιότητα του θρησκευτικού γραμματισμού στην πράξη 

Θρησκευτικός γραμματισμός λοιπόν, γιατί όχι, τη στιγμή που μέσα στο σχολείο, ως 
εκπαιδευτικοί, προσπαθούμε μέσα από κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία και γνω-
στικές στρατηγικές να πετύχουμε για τους μαθητές μας γλωσσικό γραμματισμό, τεχνο-
λογικό γραμματισμό, κριτικό γραμματισμό, κοινωνικό γραμματισμό και κάθε άλλου 
είδους γραμματισμό. Γιατί λοιπόν, να μην ανήκει και ο θρησκευτικός γραμματισμός 
στο πλαίσιο του σχολικού γραμματισμού, ο οποίος παραδοσιακά έχει συνδεθεί εκτός 
από τη  διδασκαλία της ανάγνωσης και της  γραφής, και με την ανάπτυξη γνωσιακών 
δεξιοτήτων όπως η καλλιέργεια της λογικής σκέψης, η κατανόηση γραμματικών κανό-
νων, η ικανότητα διαχείρισης αφηρημένων εννοιών και υποθετικών ερωτήσεων, η α-
νάπτυξη επικοινωνιακών και άλλων διανοητικών δεξιοτήτων ώστε οι μαθητές να απο-
κτήσουν τη δυνατότητα  να λειτουργούν  αποτελεσματικά σε διάφορα περιβάλλοντα 
και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα γραπτού και προφορικού λό-
γου, καθώς επίσης μη γλωσσικά κείμενα  όπως εικόνες, σχεδιαγράμματα, χάρτες ή και 
οπτικοακουστικά δεδομένα (Ong, 1997). 

Καθώς οι κοινωνικές ανάγκες γύρω μας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς, επι-
βάλλεται να τονιστεί, κυρίως από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, η ανάγκη προσαρ-
μογής της μορφής του σχολικού γραμματισμού στα νέα δεδομένα (Aronowitz & Difa-
zio, 1994). Για παράδειγμα, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη ζωή μας απαιτώ-
ντας δεξιότητες γραμματισμού σ’ αυτές, έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στην 
μορφή του παρεχόμενου σχολικού γραμματισμού στα περισσότερα εκπαιδευτικά συ-
στήματα ανά τον κόσμο, αφού η ίδια η καθημερινότητα της ζωής των αυριανών πολι-
τών αυτού του κόσμου θα απαιτεί πολλές μορφές γραμματισμού (Ματσαγγούρας, 
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2007). Ένας απ’ αυτούς είναι σίγουρα και ο θρησκευτικός γραμματισμός, ως στοιχείο 
μιας νέας θεολογικής θεώρησης για την πολυπολιτισμικότητα και τον αλληλοσεβασμό, 
την αποδοχή και την ειρηνική συνύπαρξη με την θρησκευτική ή όποια άλλη ετερότητα 
της σύγχρονης κοινωνίας μας. 

Αυτά τα νέα δεδομένα για τη διεύρυνση του θρησκευτικού μαθήματος στο σχολείο, και 
την απόκτηση από τους μαθητές δεξιοτήτων θρησκευτικού γραμματισμού, προβάλ-
λουν απαιτητικά ως προς τη διαχείρισή τους από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές σε 
σχολικές κοινότητες συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών, διαφορετικών θρησκευτι-
κών παραδόσεων, διαφορετικών ιστορικών προσανατολισμών, που απαιτεί σαφώς μια 
άλλη νοοτροπία και έναν άλλο προσανατολισμό για την αναγνώριση και την αξιοποί-
ησή τους. Σε μια σχολική πραγματικότητα ελληνικού σχολείου, όπου διδάσκεται επί-
σημα η ελληνική γλώσσα, ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική ιστορία, το οποίο 
όμως εδρεύει σε μια ευρωπαϊκή χώρα εκτός της Ελλάδας, απαρτίζεται από μαθητικό 
πληθυσμό με ποικίλες θρησκευτικές ή πολιτισμικές επιρροές, επιβάλλεται η ανάγκη 
καλλιέργειας θρησκευτικού γραμματισμού, ώστε τα μέλη της να αποδεχθούν τον πλου-
ραλισμό και την ετερότητα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε όχι μόνο να μην υποτιμούν, όχι 
μόνο να μην συμβιβάζονται, πολύ δε περισσότερο να μην εγκαταλείπουν την αυτοσυ-
νειδησία τους. Μια διαφορετική προσέγγιση είναι σε θέση να αναδείξει και να φωτίσει 
καίριες πτυχές της θεολογίας της ετερότητας. Άλλωστε, η ορθόδοξη θεολογία από τη 
φύση της δεν προσπερνά τη θρησκευτική ετερότητα, αλλά διαλέγεται με αυτήν, χωρίς 
βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι προδίδει τον εαυτό της (Γιαγκάζογλου, 2017). 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για  τη διδασκα-
λία των νέων Θρησκευτικών και στις τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης θα έχουμε την ευκαι-
ρία να τα δούμε τα επόμενα χρόνια. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αποτελέσουν  αντι-
κείμενο ερευνητικών εργασιών και δεδομένων για πολλούς ερευνητές τόσο από το 
χώρο της θεολογίας όσο και από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Κρίσιμα ερω-
τήματα όπως: 1)Διδασκαλία μόνο της Ορθόδοξης Χριστιανικής ελληνικής παράδοσης 
ή καλλιέργεια του θρησκευτικού γραμματισμού στους μαθητές της σχολικής κοινότη-
τας; 2)Ο θρησκευτικός γραμματισμός είναι απλά μια νέα μορφή σχολικού γραμματι-
σμού ή η καλλιέργειά του  είναι σε θέση να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν την 
ταυτότητά τους; 3)Το θρησκευτικό βίωμα και μόνο συμβάλλει την ενίσχυση της από-
κτησης της θρησκευτικής αυτοσυνειδησίας του κάθε ατόμου ή επιβάλλεται να διευρυν-
θεί και να εμπλουτιστεί στα πλαίσια της θρησκευτικής εκπαίδευσης; Είναι μερικά από 
τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν, ως ερευνητικό πλαίσιο, τα δεδομένα ποιοτικών 
ή ποσοτικών επιστημονικών ερευνών, συμβάλλοντας, κατά την προσωπική μας άποψη, 
στην εγκαθίδρυση του νέου προσανατολισμού του μαθήματος των Θρησκευτικών στο 
σχολείο.  

Έως ότου όμως αυτά τα δεδομένα αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία ενίσχυσης  αυτού 
του νέου τρόπου προσέγγισης του μαθήματος των Θρησκευτικών, που μας δίνει  τη 
δυνατότητα ως εκπαιδευτικούς να αυτονομηθούμε, να επιλέξουμε, να 
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συνδιαμορφώσουμε, να κατευθύνουμε, να προτείνουμε και τελικά να συναποφίσουμε  
με την κοινότητα των μαθητών μας, αγκαλιάζοντας όλα τα μέλη της, ενθαρρύνοντας 
την θέαση του οικουμενικού μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες και στάσεις και τελικά 
εξασφαλίζοντας μια θρησκευτική εκπαίδευση για όλους, δεν έχουμε παρά να  στηρί-
ξουμε και να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε η διδα-
σκαλία του μάθημα των Θρησκευτικών στο σχολείο να επιτελέσει πάνω απ’ όλα τον 
βασικό σκοπό  της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που δεν είναι άλλος από την ολόπλευρη, 
αρμονική και ισόρροπη καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών και την προετοιμασία 
για την ένταξή τους στην κοινωνία ως ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών.  
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Περίληψη 

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουν να χειρίζονται ηλεκτρονικές συσκευές   
και έχουν μια πληθώρα τεχνολογικών εμπειριών στην καθημερινή τους ζωή. Έγκυρα 
ερευνητικά δεδομένα τεκμηριώνουν την παιδαγωγική αξία της τεχνολογίας στην εκ-
παίδευση. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στην επιλογή του κατάλληλου λογισμικού και 
στην εφαρμογή του στη σχολική τάξη. Η επιλογή αποτελεί πρόκληση για τον εκπαι-
δευτικό λόγω της μεγάλης αύξησης παραγωγής εκπαιδευτικών λογισμικών. Η χρήση 
λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι ιδιαίτερα αποδοτική στην προσχολική 
αγωγή  και για αυτό στη παρούσα εργασία επιχειρείται η αξιολόγηση του λογισμικού 
Kidspiration 3. Το λογισμικό ελέγχεται ως προς τα παιδαγωγικά και τεχνολογικά χα-
ρακτηριστικά του. Τα αποτελέσματα της παρούσης εργασίας είναι χρήσιμα για τους 
εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής. 

Λέξεις-Κλειδιά: Kidspiration 3, αξιολόγηση, λογισμικό, προσχολική εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας έχουν επιφέρει αλλαγές σε όλους τους τομείς 
της σύγχρονης ζωής. Η αυξανόμενη διάχυση της τεχνολογίας στο περιβάλλον φέρνει 
τα παιδιά σε επαφή με αυτήν από μικρότερες ηλικίες (Φεσάκης, 2008)  και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής τους ζωής (Zevenbergen, 2007). Στο οικογε-
νειακό περιβάλλον τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία μαθαίνουν να χειρίζονται ηλε-
κτρονικές συσκευές (όπως κινητό, ταμπλετ, ηλεκτρονικό υπολογιστή κλπ.) και να παί-
ζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2005). Η σύγ-
χρονη πρόκληση για την εκπαιδευτική κοινότητα έγκειται στη μετατροπή της βιωμένης 
εμπειρίας των παιδιών σε μαθησιακή, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοι-
νωνίας (Τζαβάρα, 2008).  
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Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σχετικές με τη 
χρήση και την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.  Από τα πορί-
σματα των ερευνών προκύπτει η συμβολή της τεχνολογίας στην ολόπλευρη ανάπτυξη 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας (Ντολιοπούλου, 2004). Η χρήση της τεχνολογίας 
συμβάλει στη γλωσσική ανάπτυξη, στη κατανόηση μαθηματικών εννοιών, στη βελτί-
ωση της μνήμης και της προσοχής, στην ανάπτυξη ικανότητας για επίλυση προβλημά-
των, στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας. Επίσης, συμβάλει στη κοινωνικοποίηση 
των παιδιών, στην καλλιέργεια της συνεργασίας, στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, 
στη καλλιέργεια της φαντασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας 
(McCarrick & Xiaoming, 2007, NAEYC, 1996). 

Επιπλέον, τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών έχουν συμπεριλάβει τις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) τόσο ως ξεχωριστό γνωστικό αντι-
κείμενο όσο, και ως μέσο υποστήριξης της μάθησης όλων των γνωστικών αντικειμέ-
νων. Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2003) για 
το Νηπιαγωγείο «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να 
εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε 
μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και 
ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών 
τους δραστηριοτήτων. Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προ-
σεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δε-
ξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμο-
ποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους.  

Χρήση εννοιολογικών χαρτών στην προσχολική αγωγή 

Με τον όρο εννοιολογική χαρτογράφηση εννοούμε τη διαδικασία κατά την οποία έν-
νοιες (που ονομάζονται κόμβοι) αναλύονται και συνδέονται μεταξύ τους με ρητό 
τρόπο, με τη βοήθεια συνδέσμων. Είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων 
ανάμεσα σε διάφορες έννοιες και επιπλέον είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της γνώ-
σης (Κόμης, 2004). Σύμφωνα με τους Jonassen (2000) και Novak (1990), ο εννοιολο-
γικός χάρτης στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να αποτελέσει (α) μια γνωσιακή 
στρατηγική, (β) μια διδακτική στρατηγική, (γ) μια στρατηγική σχεδιασμού και οργά-
νωσης της διδασκαλίας ενός γνωστικού αντικειμένου με βάση το αναλυτικό πρό-
γραμμα και τέλος (δ) ένα εργαλείο διερεύνησης και αξιολόγησης του «τι γνωρίζουν» 
οι μαθητές. Η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη προσχο-
λική εκπαίδευση ως μαθησιακό και γνωστικό εργαλείο, το οποίο βοηθάει τα παιδιά να 
αποσαφηνίσουν, να οργανώσουν και να συσχετίσουν τις ιδέες και τις γνώσεις τους σχε-
τικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν ένα άλλο 
τρόπο αναπαράστασης και επικοινωνίας της γνώσης που τους βοηθά να την εμπεδώ-
σουν καλύτερα.  Μόλις τα παιδιά μάθουν να «διαβάζουν» και να κατασκευάζουν εν-
νοιολογικούς χάρτες, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν για να εντο-
πίσουν προϋπάρχουσες γνώσεις, εσφαλμένες αντιλήψεις καθώς και ως εργαλείο αξιο-
λόγησης (Birbili, 2006, Zhang, 2014). Τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης 
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αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία συστημάτων εκπαιδευτικού λογισμικού ανοικτού 
τύπου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις βαθμίδες (ξεκινώντας από την προ-
σχολική εκπαίδευση) και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα  (Schwendimann, 2015). 

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο εκπαιδευτι-
κός, ο οποίος χρειάζεται να διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να υιοθετήσει τη 
χρήση της τεχνολογίας ως διδακτικό εργαλείο, να διαμορφώσει ένα κατάλληλα οργα-
νωμένο μαθησιακό περιβάλλον και να χρησιμοποιήσει κατάλληλα αναπτυξιακά λογι-
σμικά (NAEYC, 1996, Δαφέρμου κ.α., 2005, Ντολιοπούλου, 2004).  

Αναγκαιότητα και σκοπός της έρευνας 

Η ενσωμάτωση και η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είχε ως αποτέλε-
σμα την μεγάλη ανάπτυξη στην παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού. Σύμφωνα με 
τους Παναγιωτακόπουλο, Πιερρακέα και Πιντέλα (2003) το εκπαιδευτικό λογισμικό 
συχνά αποτελεί μέρος του συνολικού διδακτικού υλικού μιας εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας και πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να διευκολύνει 
τη μάθηση και να εκπληρώνει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Εντούτοις, τα 
παραδείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού υψηλής ποιότητας είναι διεθνώς πολύ λίγα 
(Παπαδόπουλος, 2001). Μεγάλος αριθμός από τα υπάρχοντα 
εκπαιδευτικά λογισμικά δεν συνιστούν τίποτε περισσότερο από ηλεκτρονικά βιβλία, 
παρουσιάζοντας το περιεχόμενο με ωραία γραφικά, εικόνες και ήχους και προσφέρο-
ντας μια χαμηλού βαθμού αλληλεπίδραση (Δημητρακοπούλου, 2002). 

Κατά συνέπεια ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει και να προσαρμό-
σει κατάλληλα τα λογισμικά αυτά στις ανάγκες του διδακτικού του έργου (NAEYC, 
1996). Η αυξανόμενη παραγωγή και χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών δημιουργεί την 
ανάγκη για αξιόπιστων κριτηρίων αξιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας τους. Το 
Γραφείο Πιστοποίησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, έχει καθορίσει τα επιθυμητά 
χαρακτηριστικά του Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Παπαδόπουλος, 2001):  

• Να ευνοεί την ενεργοποίηση του μαθητή μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων, 
πειραματισμό και διερεύνηση.  

• Να συμβάλλει στη βιωματική προσέγγιση της γνώσης και στη φιλικότερη, ελ-
κυστικότερη και πολύπλευρη παρουσίαση της ύλης. 

• Να ευνοεί τη συνεργασία. 
• Να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.  
• Να συμπληρώνει το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται για την επίτευξη των 

στόχων συγκεκριμένων Προγραμμάτων Σπουδών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση του λογισμικού Kidspiration 3. Η 
αξιολόγηση θα γίνει με βάση  τέσσερις συσχετιζόμενες και στενά αλληλοεξαρτώμενες 
κατηγορίες που ορίζει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο:  προδιαγραφές περιεχομένου, προ-
διαγραφές διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, προδιαγραφές αλληλεπίδρασης 
και περιβάλλοντος διεπαφής και τεχνικές προδιαγραφές. 
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Πληροφορίες για το Kidspiration 3 

Το λογισμικό Kidspiration 3 είναι ένα ανοικτό υπολογιστικό περιβάλλον που αφορά 
παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η εταιρία παραγωγής του είναι η 
Inspiration Software INC (http://www.inspiration.com/Kidspiration). Ο παιδαγωγικός 
του σχεδιασμός βασίζεται στη θεωρία της οπτικής μάθησης και στον εποικοδομητισμό. 
Πρόκειται για ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης.  

Το Kidspiration 3 είναι ένα ανοικτού τύπου λογισμικού που δίνει τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό να δημιουργήσει τις δικές του δραστηριότητες, για χρήση μέσω του υπο-
λογιστή, που θα τις χρησιμοποιήσει στην διδασκαλία του. Το πρόγραμμα περιέχει τρεις 
κατηγορίες: το “picture view”, το “writing view” και το “math view”. Στη πρώτη κα-
τηγορία, οι μαθητές δημιουργούν εννοιολογικούς χάρτες και διαγράμματα με τη βοή-
θεια εικόνων και συμβόλων από τη βιβλιοθήκη που διαθέτει το λογισμικό. Στη δεύτερη 
κατηγορία, η οποία βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη πρώτη, ο μαθητής έχει τη δυνατό-
τητα να επεκτείνει τις ιδέες του σε γραπτή έκφραση. Στη τρίτη κατηγορία, ο μαθητής 
χρησιμοποιεί μαθηματικά εργαλεία για την κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών. 
Ακόμη, το λογισμικό περιλαμβάνει εκατό πενήντα έτοιμες δραστηριότητες από τα γνω-
στικά πεδία της γλώσσας, των μαθηματικών, της επιστήμης και των κοινωνικών επι-
στημών. 

Προδιαγραφές περιεχομένου 

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού λογισμικού κρίνεται ότι είναι εναρμονισμένο με το 
πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου, καθώς πρόκειται για ένα λογισμικό με τη βο-
ήθεια του οποίου προσεγγίζεται διδακτικά το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων 
(π.χ. γλώσσα, μαθηματικά, μελέτης περιβάλλοντος (Zhang, 2014). Το λογισμικό κρί-
νεται ότι είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και αξιόπιστο και η ποσότητα της πληρο-
φορίας που περιέχει βρίσκεται σε αντιστοιχία με την ηλικία των παιδιών στις οποίες  
απευθύνεται. Επίσης, κρίνεται ότι είναι ενημερωμένο προσφέροντας σύγχρονες και ε-
πίκαιρες γνώσεις. Κατά συνέπεια, καθώς πρόκειται για ένα λογισμικό ανοικτού τύπου, 
ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες αυτού του λογισμικού και να 
δημιουργήσει, να επιλέξει και να διαμορφώσει τις κατάλληλες δραστηριότητες, μετα-
φέροντας έγκυρα την επιστημονική γνώση στους μαθητές του (Haugland & Ruiz, 
2002).  

Προδιαγραφές διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας 

Ο μαθησιακός σκοπός του λογισμικού καθώς και οι επιμέρους  μαθησιακοί στόχοι είναι 
προκαθορισμένοι και εμφανείς. Χρησιμοποιώντας τις αρχές της «οπτικής μάθησης» 
(visual learning) το λογισμικό έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και ενδυνάμωση των δεξιο-
τήτων γραφής, ανάγνωσης, την κατανόηση μαθηματικών εννοιών και την καλλιέργεια 
κριτικής σκέψης. Παράλληλα προωθεί τον ενεργητικό τρόπο μάθησης και τη 
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συνεργασία καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες είναι ανοικτού τύπου και μπορούν 
να γίνουν ομαδικά (Haugland & Ruiz, 2002). Η βιβλιοθήκη του λογισμικού περιλαμ-
βάνει πάνω από 3000 σύμβολα/εικόνες τις οποίες τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν για να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τις ιδέες τους. 

Όσο αφορά τη σχεδίαση και δομή του περιεχομένου κρίνεται ότι το λογισμικό ενσω-
ματώνεται εύκολα στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Ακόμη το λογισμικό 
παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να πλοηγηθεί ευέλικτα και να το χρησιμο-
ποιήσει, δημιουργώντας δραστηριότητες σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, τις α-
νάγκες και το επίπεδο των μαθητών του (http://www.inspiration.com/Kidspiration). 

Προδιαγραφές αλληλεπίδρασης και περιβάλλοντος διεπαφής 

Η μετάβαση στα διάφορα σημεία του λογισμικού γίνεται εύκολα μέσω εικονιδίων. Η 
ποιότητα αλληλεπίδρασης εξαρτάται από τον τρόπο που έχει σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός 
τη δραστηριότητα. Δραστηριότητες που προορίζονται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 
χρησιμοποιούν κυρίως εικόνες τις οποίες ο μαθητής μετακινεί με το ποντίκι. Επίσης, η 
δυνατότητα επιστροφής στο αρχικό μενού του λογισμικού είναι εφικτή από οποιοδή-
ποτε σημείο μέσω του εικονιδίου του Kidspiration.  Η μετάβαση στην αρχή της δρα-
στηριότητας  γίνεται μόνο πατώντας επανειλημμένα το κουμπί «αναίρεση».  

Κατά τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι πιθανόν να εκτελεστούν λάθος ε-
νέργειες από τους μαθητές οι οποίες διορθώνονται με το κουμπί αναίρεση. Η εφαρμογή 
δεν προστατεύει τον χρήστη από επιλογή ενεργειών που μπορεί να οδηγήσουν σε δυσ-
λειτουργία και μη σωστή εκτέλεση της δραστηριότητας.  

Η χρήση των πολυμέσων, όπου είναι εφικτή, δεν επισκιάζει το διδακτικό περιεχόμενο 
και δεν διαπιστώθηκε κατάχρηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Η ποιότητα του 
ήχου είναι καλή. Τα γραφικά και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται είναι χαμηλής ανά-
λυσης και ποιότητας που οφείλεται στην παλαιότητα του προγράμματος. Υπάρχει όμως 
η δυνατότητα εισαγωγής εικόνων από εξωτερικό αρχείο που δίνει την δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό να βελτιώσει την εμφάνιση της δραστηριότητας του. 

Όσο αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα, η  χρήση των συμβόλων σε όλα τα μέρη του 
λογισμικού είναι ομοιόμορφη και τα περισσότερα εικονίδια είναι κοινά. Οι μπορούν να 
αλλάξουν εύκολα από τα σχετικά εικονίδια/πεδία. Όσο αφορά τη  βοήθεια, αυτή παρέ-
χεται στον χρήστη μέσω του σχετικού μενού και κρίνεται πως τον βοηθάει σε όλα τα 
επίπεδα.  

Οι μαθητές μπορούν να αποθηκεύσουν και να εκτυπώσουν τις εργασίες τους ενώ έχουν 
την δυνατότητα να συμπληρώσουν το όνομα τους σε ειδικό πλαίσιο. Με αυτό τον 
τρόπο ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει και να αξιολογήσει τις προϋπάρχουσες γνώ-
σεις και τις εσφαλμένες αντιλήψεις των παιδιών. Τέλος, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνα-
τότητα να εμπλουτίσει και να επεκτείνει το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που δη-
μιουργεί (http://www.inspiration.com/Kidspiration). 
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Τεχνικές προδιαγραφές 

Η χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού Kidspiration 3 δεν είναι δωρεάν και το κόστος 
εξαρτάται από τη χρήση (ατομική ή ομαδική). Υπάρχει όμως η δυνατότητα να χρησι-
μοποιηθεί δωρεάν δοκιμαστικά για τριάντα μέρες, ύστερα από εγγραφή του χρήστη 
στην ιστοσελίδα. Η εγκατάσταση γίνεται είτε μέσω του  CD-ROM είτε κατεβάζοντας 
το σχετικό αρχείο από την ιστοσελίδα (http://www.inspiration.com/ 
FreeTrial/Kidspiration). Είναι συμβατό για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Mac 
OS ή Windows. Χωρίς να είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του Kidspiration 3, η 
ύπαρξη ηχείων και η σύνδεση στο Internet δίνει περισσότερες επιλογές και δυνατότη-
τες στη χρήση του λογισμικού.  

Το λογισμικό κρίνεται αξιόπιστο, καθώς δεν υπήρξε κάποια δυσλειτουργία κατά τη 
χρήση του, και αποδοτικό καθώς απαιτεί ελάχιστους πόρους από το σύστημα και έχει 
μικρούς χρόνους απόκρισης για τις υλοποιήσεις των διαδικασιών. Είναι εύχρηστο και 
οι μαθητές μπορούν να το χρησιμοποιήσουν άμεσα, σύμφωνα με τις οδηγίες του εκ-
παιδευτικού, εφόσον κατέχουν βασικές γνώσεις υπολογιστών (χρήση ποντικιού). Υπο-
στηρίζει ηχητική υποστήριξη όλων των οδηγιών, εντολών και εργαλείων κάτι που δίνει 
τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν γνωρίζουν 
ανάγνωση και γραφή. 

Όσο αφορά την προστασία των δεδομένων και των εργασιών υπάρχει η δυνατότητα 
δημιουργίας κωδικού πρόσβασης στο “Teachers Menu” για να μην επιτρέπεται η επέμ-
βαση και η τροποποίηση της δραστηριότητας από τους μαθητές ή από άλλους χρήστες. 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος για να εκτελεστεί το εκπαιδευτικό λογισμικό 
Kidspiration 3 το καθιστά ιδανικό για χρήση σε σχολικά εργαστηριακά περιβάλλοντα 
(http://www.inspiration.com/Kidspiration). 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, το λογισμικό Κidspiration 3 προτείνεται ως κατάλληλο διδακτικό 
εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί στη προσχολική εκπαίδευση καθώς αποτελεί ένα 
δυναμικό μαθησιακό εργαλείο, το οποίο δίνει έμφαση στη ενεργητική μάθηση, προω-
θεί τη συνεργασία και καλλιεργεί τη κριτική σκέψη.  Η ηχητική υποστήριξη, η δυνα-
τότητα ηχογράφησης και η ιδιαίτερα φιλική διεπιφάνεια χρήσης, καθιστούν εφικτή την 
ανεξάρτητη χρήση του λογισμικού και από παιδιά προσχολικής ηλικίας (Haugland & 
Ruiz, 2002). 

Η Εννοιολογική χαρτογράφηση και το Κidspiration αποτελούν μια έννοια και ένα λο-
γισμικό ευρέως διαδεδομένα στη σημερινή εκπαιδευτική πρακτική και για αυτό έχουν 
πραγματοποιηθεί πολλές έρευνες προσεγγίζοντας το ζήτημα από διάφορες και διαφο-
ρετικές οπτικές γωνίες (Μπαλάσογλου, 2013). Η παρούσα εργασία συμφωνεί με πορί-
σματα ερευνών σχετικά με την καταλληλότητα του λογισμικού (Haugland & Ruiz, 
2002, IARE, 2003) 
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Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές ανάγκες με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου 
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Περίληψη 

Οι παγκόσμιες οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις επιβάλλουν σήμερα 
ως ανάγκη ανάλογη αναβάθμιση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της τεχνολο-
γίας σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα, στην εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή, οι Τ.Π.Ε. 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα προόδου και αποτελεσματικής μάθησης.  Η εργα-
σία μας ερευνά την αντίστροφη τάξη (flipped classroom) ως νέα στρατηγική διδασκα-
λίας σε όλες τις βαθμιδες εκπαίδευσης και την αξιολόγησή της με το Socrative, ένα 
ψηφιακό εργαλείο σχεδιασμού δραστηριοτήτων αξιολόγησης μαθητών/επαιδευομέ-
νων. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε 20 μαθητές με ειδικές εκπα στην Πρότυπη 
Βιοτεχνική Μονάδα Λακκιάς Θεσσαλονίκης, ηλικίας 18-25 ετών και στην παρούσα 
μελέτη παρατίθενται τα αποτελέσματά της με την μορφή συμπερασμάτων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αξιολόγηση, ειδική αγωγή, ψηφιακό εργαλείο, socrative, flipped 
classroom 

Εισαγωγή 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 
έχει ένα πρωταγωνιστικό  ρόλο τόσο στις εκπαιδευτικές, όσο και στις κοινωνικές αλ-
λαγές σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται ως κοινωνία της γνώσης και συγχρόνως 
κατακλύζεται από πολλές πληροφορίες (Aesaert & Braak, 2015).  

Ειδικότερα στον τομέα της ειδικής αγωγής οι Τ.Π.Ε. έχουν συνεισφέρει σημαντικά 
στην αποκατάσταση του προβλήματος που δημιουργεί η μειονεξία (Ξανθούλη et al., 
2013). 

 Έρευνες δείχνουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν μετέχουν σε ενεργή μαθη-
σιακή διαδικασία,(Mayer & Wittrock, 2006), και η πρόοδός τους αυξάνεται συγκριτικά 
με την παραδοσιακή μάθηση (Yoder & Hochevar, 2005). 
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Η αντίστροφη τάξη (flipped classroom) αποτελεί μια νέα στρατηγική διδασκαλίας και 
έχει χρησιμοποιηθεί τόσο σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και σε φοιτητές 
μεταπτυχιακού επιπέδου (Schmidt & Ralph, 2016). 

Τα αποτελέσματα των μαθησιακών επιδόσεων βελτιώνονται αισθητά μέσω δραστηριο-
τήτων αντίστροφης τάξης ενθαρρύνοντας τους μαθητές να συνεχίσουν να μαθαίνουν 
(Shu-Yuanetal.,  2016). 

Με την εφαρμογή της αντίστροφης τάξης βελτιώνεται η ποιότητα της μάθησης μέσα 
από διαδραστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι μαθητές προε-
τοιμάζονται για το μάθημα παρακολουθώντας βίντεο, ακούγοντας podcasts και διαβά-
ζοντας άρθρα (Ozdamli & Asikoy, 2016) 

Η αξιολόγηση του μαθητή αφορά την διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της 
επίτευξης τόσο των διδακτικών στόχων όσο και της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτή-
των αποτελώντας έτσι ένα μηχανισμό ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (Μαυρομμάτης et al., 2007). 

To Socrative είναι ένα ψηφιακό εργαλείο το οποίο επιτρέπει τους εκπαιδευτικούς να 
σχεδιάζουν διάφορες δραστηριότητες μεταξύ των οποίων είναι και τα κουίζ συμβάλ-
λοντας σημαντικά στην αξιολόγηση των μαθητών (Awedh et al., 2014). To Socrative 
επιτρέπει στους μαθητές να επεξεργάζονται γνωστικά ερωτήσεις που τους τίθενται από 
τον εκπαιδευτικό αυξάνοντας τη συμμετοχή τους ( Awedh, M. et. al,2005). Επίσης, το 
Socrative συμβάλλει στην αύξηση της μαθητικής εμπλοκής (Dervan, P., 2014). 

Οι μαθητές συνδέονται με τον υπολογιστή, το tablet τους  ή με το smartphone τους  και 
αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο αξιοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο Socrative. Οι 
απαντήσεις των μαθητών παρουσιάζονται οπτικά για πολλαπλές επιλογές και για ανοι-
χτές ερωτήσεις. Η μαθησιακή διαδικασία αυξάνεται μέσω του Socrative το οποίο απο-
τελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση (Coca & 
Slisko, 2013).  

Σκοπός της εργασίας 

Στην παρούσα έρευνα  η οποία υλοποιήθηκε το Μάιο του 2017 χρησιμοποιήθηκε το 
μαθησιακό μοντέλο της αντίστροφης τάξης και το ψηφιακό εργαλείο Socrative για την 
διδασκαλία της ενότητας “Υλικό Υπολογιστή” στα πλαίσια της ειδικότητας της Πλη-
ροφορικής Στόχος ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες βοηθούν τους 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην μάθηση και στην αύξηση του κινήτρου 
και της εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα η μελέτη αυτή πραγμα-
τοποιήθηκε σε 20 μαθητές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην Πρότυπη Βιοτεχνική 
Μονάδα Λακκιάς Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στην έρευνα είχαν μα-
θησιακές δυσκολίες και ήταν ηλικίας 18-25 ετών. 

Διδακτική προσέγγιση με  την εφαρμογή της αντίστροφης τάξης 
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Η αντίστροφη τάξη παρέχει στον μαθητή αυτονομία, δίνοντας του τη δυνατότητα να 
ελέγξει τον χρόνο μάθησης, τον  χώρο και την πρόοδό του. Έτσι, ενισχύεται το κίνητρο 
του και επωφελείται της μελέτης (Suo & Hou, 2017).  

Στην παρούσα εργασία, στάλθηκε στους μαθητές μέσω e-mail ένα βίντεο διαθέσιμο 
στην διεύθυνση:  https://vimeo.com/208901048  με κωδικό: 1234! 

Οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο σχετικό με τα μέρη του υπολογιστή, όπου αρχικά 
περιγράφονται τα μέρη του υπολογιστή (Εικόνα 1). Εν συνεχεία, διαχωρίστηκαν οι μο-
νάδες του υπολογιστή σε εισόδου και εξόδου και εξηγήθηκε η διαφορά τους (Εικόνα 
2). Τέλος, παρουσιάστηκαν τα μέσα αποθήκευσης του υπολογιστή, η χρησιμότητά τους 
καθώς και η διαφορά του μόνιμου από το προσωρινό αποθηκευτικό μέσο (Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 1. Το υλικό του υπολογιστή 

 

Εικόνα 2. Συσκευές εισόδου εξόδου υπολογιστή 
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Εικόνα 3. Αποθηκευτικά μέσα υπολογιστή 

 

Τα πολυμεσικά στοιχεία του βίντεο είχαν σκοπό να τους παρέχουν αίσθηση ανωτερό-
τητας, αίσθηση εξέλιξης και προόδου ούτως ώστε το εσωτερικό κίνητρο για μάθηση 
να ενισχυθεί (Ushioda, 1996).  

To ψηφιακό εργαλείο Socrative 

Το Socrative είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης των μαθητών που επιτρέπει 
στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν κουίζ και άλλες εκπαιδευτικές ασκήσεις για την 
τάξη τους καθώς και να παρακολουθούν τις απαντήσεις τους σε πραγματικό χρόνο. Η 
υπηρεσία αποτελείται από δύο επιμέρους εφαρμογές: τη Socrative Teacher (για εκπαι-
δευτικούς) και τη Socrative Student (για μαθητές). 

O χρήστης (είτε εκπαιδευτικός, είτε μαθητής) χρησιμοποιεί λογαριασμό για σύνδεση 
στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ένα «δωμάτιο» στο οποίο 
τοποθετούν το εκάστοτε κουίζ. To δωμάτιο έχει έναν μοναδικό αριθμό ταυτότητας, τον 
οποίο χρησιμοποιούν οι μαθητές για να εισέλθουν σε αυτό και να λύσουν το κουίζ του 
εκπαιδευτικού. 

Η εφαρμογή επιτρέπει τη δημιουργία αρκετών ειδών κουίζ (Πολλαπλής Επιλογής, Σω-
στού – Λάθους, Σύντομης Απάντησης). Στα κουίζ αυτά οι εκπαιδευτικοί έχουν πρό-
σβαση και μπορούν να δουν τις απαντήσεις των μαθητών είτε σε πραγματικό χρόνο 
είτε αργότερα. Οι συνολικές αναφορές που δημιουργούνται είναι παραμετροποιήσιμες 
και σε διαχειρίσιμη μορφή. Η πρόσβαση σε αυτές  γίνεται με τη μορφή υπολογιστικού 
φύλλου και τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν εύκολα.  
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Μεθοδολογία 

Μετά την αποστολή του βίντεο στους μαθητές, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν 
στο κουίζ που δημιουργήθηκε μέσω του Socrative, αφού τους δόθηκε ο κωδικός εισό-
δου στο κουίζ. 

Το κουίζ που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της ενότητας Υλικό Υπολογιστή 
αποτελούνταν από δέκα ερωτήσεις, οι οποίες ήταν χωρισμένες σε τρεις κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία είχε ως στόχο την αναγνώριση των βασικών μερών του υπολογιστή 
και του τρόπου επικοινωνίας τους.   

Η δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων είχε ως στόχο οι μαθητές να αναγνωρίσουν την δια-
φορά των συσκευών εισόδου από τις συσκευές εξόδου και να μπορούν να τις διαχωρί-
ζουν. Αποτελούνταν από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους και μια ερώ-
τηση σύντομης απάντησης. 

Τέλος, η τρίτη κατηγορία ερωτήσεων είχε ως στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν την 
χρησιμότητα των μέσων αποθήκευσης και να τα ξεχωρίζουν σε προσωρινά και μόνιμα 
μέσα αποθήκευσης. 

Αποτελέσματα 

 Στο Γράφημα 1 αποδίδεται το ποσοστό του φύλου των συμμετεχόντων μαθητών ό-
που το 70% ήταν αγόρια και το 30% ήταν κορίτσια. 

 

 

Γράφημα 1 : Ποσοστό φύλλου συμμετεχόντων μαθητών 

30 %

70 % Κορίτσια

Αγόρια
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Στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι σωστές και οι λανθασμένες απαντήσεις των μαθη-
τών σε 3 ερωτήσεις που αφορούσαν την κατηγορία των μερών του υπολογιστή. Από 
τις απαντήσεις των μαθητών   που συμμετείχαν στην έρευνα  αυτή και  απάντησαν στο 
κουίζ  στην πρώτη ερώτηση οι 17 απαντήσεις ήταν σωστές ενώ οι 3 λάθος, στη δεύτερη 
ερώτηση οι 14 απαντήσεις ήταν σωστές και οι 6 λάθος και στην τρίτη ερώτηση οι 15 
ερωτήσεις ήταν σωστές  και οι 5 λάθος,. 

 

Γράφημα 2 : Σωστές & Λανθασμένες απαντήσεις συμμετεχόντων μαθητών. 

Κατηγορία Μέρη Υπολογιστή 

 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται οι σωστές και οι λανθασμένες απαντήσεις των μαθη-
τών στις 3 ερωτήσεις που αφορούσαν την κατηγορία των συσκευών εισόδου και εξόδου  
του υπολογιστή. Από τις απαντήσεις των μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή 

οι 12 απαντήσεις ήταν σωστές ενώ οι 8 λάθος, στην πέμπτη ερώτηση οι 12 απαντήσεις 
ήταν σωστές και οι 8 λάθος, στην έκτη ερώτηση οι 17 ερωτήσεις ήταν σωστές  και οι 
3 λάθος, στην έβδομη ερώτηση οι 15 απαντήσεις ήταν σωστές και οι 5 λάθος. 
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Γράφημα 3 : Σωστές & Λανθασμένες απαντήσεις συμμετεχόντων μαθητών. Κατηγορία 
Είσοδος & Έξοδος Υπολογιστή 

Στο Γράφημα 4 παρουσιάζονται οι σωστές και οι λανθασμένες απαντήσεις των μαθη-
τών στις 3 ερωτήσεις που αφορούσαν την κατηγορία των μέσω αποθήκευσης  του υπο-
λογιστή όπου τόσο στην όγδοη όσο και στην ένατη και δέκατη ερώτηση οι δεκατέσσε-
ρις απαντήσεις ήταν σωστές και οι έξι λάθος. 
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Γράφημα 3 : Σωστές & Λανθασμένες απαντήσεις συμμετεχόντων μαθητών. Κατηγορία 
Μέσα Αποθήκευσης Υπολογιστή 

Συμπεράσματα 

Το Socrative είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς βοηθάει τον εκπαιδευτικό να βλέπει 
σε πραγματικό χρόνο την πρόοδο των μαθητών. Ακόμη, υποστηρίζει την ενεργό μά-
θηση και αυξάνει το κίνητρο των μαθητών, τους προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρί-
ζουν το επίπεδο της γνώσης τους και ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία ( Awedh, et. 
al, 2005). 

Παρόλα αυτά, η επιτυχής εισαγωγή των νέων τεχνολογιών μάθησης στην εκπαίδευση 
των ΑμΕΑ απαιτεί οι εκπαιδευτές να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και αποδεδειγ-
μένες επιτυχείς μεθόδους διδασκαλίας στην χρήση της εικονικής πραγματικότητας 
(Raskind, et.al, 2005). 

Η αξιολόγηση των μαθητών ΑμΕΑ ήταν ιδιαίτερα αποδοτική με τη χρήση του ψηφια-
κού εργαλείου Socrative το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύχρηστο, αξιόπιστο και λει-
τουργικό στη χρήση του. Ο συνδυασμός της εφαρμογής του με τη διδακτική της αντί-
στροφης τάξης προώθησε σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνοντας τη συμ-
μετοχή των μαθητών με ειδικές ανάγκες και συνέργησε στην αξιολόγηση τους από τον 
εκπαιδευτικό.  
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Περίληψη 

Το ArcGIS είναι μία πλατφόρμα που φιλοξενεί γεωγραφικά δεδομένα με τη μορφή 
«έξυπνων χαρτών» που επιδέχονται ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία. Οι δυναμικές 
και αλληλεπιδραστικές διεπαφές του ArcGIS, παρέχοντας τη δυνατότητα αναζήτησης 
και εξερεύνησης εναλλακτικών πραγματικοτήτων, επιτρέπουν στους μαθητές όχι μόνο 
να σχεδιάσουν νέες αναπαραστάσεις και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, 
αλλά και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους άλλους, ακόμη και από μικρή ηλι-
κία. Ένα παράδειγμα των δυνατοτήτων αυτών αποτελούν οι «πράσινες τουριστικές δια-
δρομές» που σχεδίασαν δεκάχρονοι μαθητές από τις Σέρρες και τις παρουσίασαν κατά 
τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης σε μαθητές από τη Ζάκυνθο, στα πλαίσια διερεύνησης των 
δυνατοτήτων της δωρεάν διαδικτυακής πλατφόρμας ArcGIS. 

Λέξεις-Κλειδιά: ArcGIS Online, GIS, ψηφιακός χάρτης, διαδραστική τηλεδιάσκεψη 

Εισαγωγή 

Ανάμεσα στα πολυάριθμα τεχνολογικά συστήματα που παρέχουν μεγάλες δυνατότητες 
και υπόσχονται αλλαγές στην εκπαίδευση είναι και τα γεωγραφικά συστήματα πληρο-
φοριών (GIS) (Kerski et al., 2013). Η μελέτη της βιβλιογραφίας έχει καταδείξει την 
κονστρουβικτιστική θεωρία ως το κύριο παιδαγωγικό πλαίσιο για τη χρήση των GIS 
στην εκπαίδευση, προτείνοντας μαθησιακές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ε-
ξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Bellou, 2009) 

Τα GIS συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Λύκειο σε προγράμματα σπουδών Γε-
ωγραφίας το 1995, ωστόσο η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών πραγματοποιήθηκε 
το 2006 με την εισαγωγή των εννοιών GIS στην εκπαιδευτική διαδικασία (Lay et al., 
2013). 
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H χρήση των GIS είναι εφικτή ακόμη και σε μαθητές ηλικίας 10 ετών, υπό την προϋ-
πόθεση ότι το σχέδιο μαθήματος είναι καλά προετοιμασμένο (Lambrinos & Asiklari, 
2014). 

Τα GIS μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς τομείς, όπως η βιολογία, η ιστορία, η 
οικονομία, αλλά το κύριο πεδίο της εφαρμογής είναι η γεωγραφία. Οι δυνατότητες των 
GIS ενισχύουν τη διδασκαλία της γεωγραφίας όχι μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
(Favier & VanderSchee, 2012), αλλά και στην πρωτοβάθμια (Lambrinos & Asiklari, 
2014).  

Το ArcGIS ως διδακτικό εργαλείο 

To ArcGIS είναι ένα λογισμικό GIS που αναπτύχθηκε από την ESRI. Πρόκειται για 
ένα ολοκληρωμένο λογισμικό με τεχνολογία πλατφόρμας για τη δημιουργία λειτουρ-
γικών GIS (Maguire, 2008). 

Τα GIS ενισχύουν την ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών, δίνοντας τους την δυ-
νατότητα επέκτασης των γνώσεών τους. Οι μαθητές αναπτύσσουν ποικίλες και πολύ-
πλευρες δεξιότητες, όπως επεξεργασία χαρτών, χρήση δεδομένων και μεταδεδομένων, 
κατανόηση του συστήματος συντεταγμένων και των ειδών προβολής ενός χάρτη (Lund 
& Macklin, 2007) 

Η χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών έχει θετική επίδραση στην γεωχωρική σκέψη, την 
αντίληψη, δηλαδή, του γεωγραφικού χώρου ως συνόλου αλληλοσυσχετιζόμενων χω-
ρικών και χρονικών στοιχείων. (Favier & VanderSchee, 2014; Schultz et al., 2008). 

Online αξιοποίηση του ArcGIS 

Η χρήση γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και συγκεκριμένα του ArcGIS 
παρέχει ένα ψηφιακό περιβάλλον μάθησης στο οποίο οι μαθητές μπορούν να κατανο-
ήσουν και να εξηγήσουν πιο εύκολα τον τεράστιο όγκο γεωγραφικών και χωρικών εν-
νοιών. (Stonier & Hong, 2016). 

Η δυναμική και αλληλεπιδραστική μορφή της εφαρμογής ArcGIS διαθέτοντας φυσικές 
απεικονίσεις, χρονική και τοπική κλίμακα, καθώς και τη δυνατότητα αναζήτησης και 
εξερεύνησης εναλλακτικών πραγματικοτήτων, επιτρέπει στους μαθητές να  σχεδιά-
σουν νέες αναπαραστάσεις και να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους. (Maguire, 
2008). 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα με τη χρήση του ArcGIS όχι μόνο να αναπτύξουν τη 
δημιουργικότητα τους αλλά και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους άλλους 
(Lambrinos & Asiklari,  2014). Ειδικότερα οι online εφαρμογές του ArcGIS ενισχύουν 
τη βαθύτερη κατανόηση των γεωγραφικών όρων και των γεωχωρικών εννοιών,  προω-
θώντας τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την αλληλεπίδραση που δημιουργείται 
τόσο μεταξύ των εκπαιδευομένων, όσο και μεταξύ του εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων  
(Baker, 2015). 
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Αυτή η νέα διδακτική προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί με τους μαθητές να  εργάζο-
νται σε μικρές ομάδες των τριών το μέγιστο, σε ζευγάρια ή μεμονωμένα. Ενθαρρύνο-
ντας δε τους μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους ομάδες εργασίας διασφαλίζεται 
η ομαλή λειτουργία της ομάδας και ενισχύεται η συνεργατική μάθηση παράλληλα με 
την βελτιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών (Garyfallidou & Ioan-
nidis, 2014). 

Σκοπός της εργασίας 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση της εκπαιδευτικής χρήσης της 
online πλατφόρμας του ArcGIS στην προβολή των αξιοθέατων του Νομού  Σερρών. 
Συγκεκριμένα στα πλαίσια των δράσεων για το 2017, ως Διεθνές Έτος Βιώσιμου Του-
ρισμού, μαθητές της Δ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών ασχολήθηκαν με 
την προβολή των αξιοθέατων του νομού. Οι μαθητές εργάστηκαν σε έξι ομάδες και 
δημιούργησαν έξι «τουριστικούς» χάρτες του Νομού Σερρών. Οι Σερραίοι μαθητές α-
νέλαβαν να ξεναγήσουν τους μαθητές ενός άλλου σχολείου μέσω τηλεδιάσκεψης και 
συγκεκριμένα του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου. Στην εκπαιδευτική διαδικασία 
συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί από τα δύο δημοτικά σχολεία Σερρών και Ζακύνθου. 

Εφαρμογή του ArcGIS στην προβολή των αξιοθέατων του Ν. Σερρών 

Γι΄αυτή την εργασία, οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών εργάστηκαν ο-
μαδοσυνεργατικά, σε μικρές ομάδες των τριών στην αίθουσα υπολογιστών. Δημιούρ-
γησαν έξι τουριστικούς διαδραστικούς χάρτες χρησιμοποιώντας τη δωρεάν online 
πλατφόρμα του ArcGIS. Αρχικά δημιουργήθηκε λογαριασμός στο όνομα του Σχολείου 
για να είναι δυνατή η αποθήκευση και διαμοίραση της εργασίας των μαθητών.  Στη 
σελίδα «Χάρτης» της πλατφόρμας εντόπισαν την περιοχή του Νομού Σερρών και επέ-
λεξαν τον τύπο του χάρτη που προτιμούσαν από το εύρος των δέκα υπόβαθρων που 
προσφέρει η εφαρμογή. Κατόπιν ως πρώτη δραστηριότητα χρησιμοποίησαν το εργα-
λείο-γραμμή της εφαρμογής και σχεδίασαν το περίγραμμα του νομού Σερρών. Στο στά-
διο αυτό η καλή χρήση του ποντικιού ήταν απαραίτητη, ωστόσο για τους μαθητές που 
δυσκολεύτηκαν, ήταν μια  αφορμή για περαιτέρω εξάσκηση. 

Επόμενο βήμα ήταν η επιλογή προτεινόμενων αξιοθέατων τόπων. Ήδη στο μάθημα της 
Μελέτης Περιβάλλοντος οι μαθητές είχαν διεξοδικά ασχοληθεί με την περιοχή του νο-
μού Σερρών. Έτσι οι ομάδες κλήθηκαν να επιλέξουν αξιοθέατα από μια μεγάλη λίστα 
που είχε δημιουργηθεί από την ολομέλεια της τάξης. Κάθε ομάδα περιέλαβε στον 
χάρτη της:  

 ένα μουσείο,  
 έναν αρχαιολογικό/ιστορικό χώρο,  
 έναν τόπο φυσικής ομορφιάς,  
 έναν τόπο θρησκευτικού ενδιαφέροντος και  
 έναν τόπο κατάλληλο για σπορ. 
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 Στη συνέχεια, στους αξιοθέατους τόπους της ομάδας τους, οι μαθητές τοποθέτησαν το 
σύμβολο της «πινέζας», το οποίο συνδέεται με αναδυόμενο παράθυρο. Σε κάθε τόπο, 
στο αντίστοιχο παράθυρο έγραψαν το όνομα του αξιοθέατου, λίγα λόγια γι’ αυτό και 
πρόσθεσαν και μια φωτογραφία.  

Έτσι, ο κάθε χάρτης προτείνει μια τουριστική διαδρομή που διαθέτει ποικιλία ως προς 
το είδος των αξιοθέατων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι αυτοί οι τουριστικοί προο-
ρισμοί διακρίνονται για την φιλική προς το περιβάλλον τουριστική τους ανάπτυξη, με 
αποτέλεσμα οι προτεινόμενες διαδρομές να μπορούν να χαρακτηριστούν ως «πράσι-
νες», οικολογικές διαδρομές. 

Με στόχο να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα ο ενθουσιασμός των μαθητών για την ολο-
κλήρωση της εργασίας και για να επιτευχθεί παράλληλα ο στόχος της βέλτιστης ποιό-
τητας, αναζητήθηκε αποδέκτης της εν λόγω εργασίας, έτσι ώστε να υπάρχει αυθεντική 
επικοινωνιακή ανάγκη. Προτάθηκε λοιπόν, οι Σερραίοι μαθητές να ξεναγήσουν στα 
αξιοθέατα του νομού τους τους μαθητές ενός άλλου σχολείου και συγκεκριμένα του 
4ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου. Η αποδοχή της πρότασης ήταν ενθουσιώδης. Η ξε-
νάγηση θα πραγματοποιούνταν μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση skype. Έχοντας στο 
νου τους τη διαδικτυακή αυτή συνάντηση οι μαθητές εργάστηκαν  με ζήλο και επιμονή, 
φτάνοντας σε ένα αποτέλεσμα που ξεπέρασε τις προσδοκίες δασκάλων και μαθητών. 

 

Εικόνα 1: Από τις εκβολές Στρυμόνα έως το Ρούπελ 

Ο χειρισμός των λειτουργιών του ArcGIS δεν φάνηκε εύκολος στους μαθητές αρχικά. 
Συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των ορίων του νομού απαίτησε πολλές προσπάθειες και 
διορθώσεις. Ακόμα και ο χειρισμός των παραθύρων για τους μικρούς μαθητές ήταν μια 
πρόκληση. Το ίδιο και η εισαγωγή εικόνων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηλικία των 
μαθητών και να τους αναγνωριστεί η προσπάθεια που κατέβαλαν  και ο χρόνος που 
αφιέρωσαν για να φτάσουν στο τελικό αποτέλεσμα. Να σημειωθεί επίσης ότι τα μέλη 
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των ομάδων που ολοκλήρωναν  την εργασία τους, βοηθούσαν στη συνέχεια και τις 
άλλες ομάδες να τελειώσουν τη δική τους εργασία, ενεργώντας σε κλίμα συνεργασίας 
και αλληλοβοήθειας. 

Επιδίωξη αποτέλεσε και η  εισαγωγή  βίντεο στα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς οι μα-
θητές είχαν αρχίσει να δημιουργούν μια σειρά από βίντεο σε μορφή κόμικ με προσα-
νατολισμό στον ήπιο τουρισμό για βιώσιμη ανάπτυξη. Στα βίντεο-κόμιξ αυτά, ο Λέο-
ντας της Αμφίπολης, μαζί με τους μαθητές της Δ΄ τάξης γίνονται οι ξεναγοί στα αξιο-
θέατα του νομού Σερρών. Αυτή η ενέργεια όμως, παρότι τα βίντεο ολοκληρώθηκαν, 
δεν κατέστη δυνατή, επειδή η δωρεάν εκδοχή του ArcGIS με την οποία εργάστηκαν οι 
μαθητές, δεν υποστηρίζει αυτή την προσθήκη. 

Για να φτάσει η εργασία αυτή στην τελική της μορφή χρειάστηκαν πέντε διδακτικές 
ώρες στο εργαστήριο υπολογιστών. Η πρώτη ώρα ήταν για δημιουργία λογαριασμού 
στο ArcGIS και αρχική εξερεύνηση. Η δεύτερη χρησιμοποιήθηκε για επιλογή υπόβα-
θρου και περίγραμμα του νομού Σερρών. Η τρίτη και τέταρτη για τοποθέτηση των α-
ξιοθέατων στα αναδυόμενα παράθυρα και τέλος η πέμπτη για τη χάραξη των πράσινων 
διαδρομών και διορθώσεις. 

Τέλος, την ημέρα της τηλεδιάσκεψης με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου οι ομάδες 
των μαθητών παρουσίασαν η καθεμιά με τη σειρά της, την τουριστική της πρόταση 
στους Ζακυνθινούς μαθητές, προσφέροντάς τους μια γεύση από τον νομό Σερρών. 

Τηλεδιάσκεψη 

Η αξιοποίηση της τηλεδιάσκεψης (videoconference) στη διδασκαλία, λαμβάνοντας κα-
θοριστικά υπόψη όλες τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις α) μεθοδολογικό πλαίσιο σχε-
διασμού, β) οργάνωση μιας διδασκαλίας από απόσταση, γ) διδακτική μεθοδολογία, δ) 
διδακτικά σενάρια και ε) δραστηριότητες, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ε-
μπλοκή των δασκάλων και των μαθητών σε διαδραστικά περιβάλλοντα πολυμορφικής 
μάθησης (multifunctional learning) σε αντίθεση με το συμβατικό μοντέλο διδασκαλίας 
(Αναστασιάδης Π., 2007). Δεν αντικαθίσταται η  πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, 
αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτή (Anastasiades, 2006). Επιπροσθέτως, η 
εποικοδομητική χρήση της τεχνολογίας προϋποθέτει την ενσωμάτωση σε ένα κοινω-
νικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Λιοναράκης 2006, Μακράκης, 2000), όπου η διδακτική 
μεθοδολογία θα οδηγεί στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, στην επεξεργασία της 
πληροφορίας με κριτικό τρόπο και στη μετουσίωσή της σε γνώση. Αφού συντρέξουν 
όλες οι προαναφερθείσες συνθήκες πρόκειται για την διαδραστική Τηλεδιάσκεψη (ό.π).  
Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαδραστικής τηλεδιάσκεψης αποτελεί αυτή που έγινε 
από τους Σερραίους μαθητές για να ξεναγήσουν στα αξιοθέατα του νομού τους μαθητές 
ενός άλλου σχολείου και συγκεκριμένα το τμήμα Στ1 του 4ου Δημοτικού Σχολείου 
Ζακύνθου. Οι μαθητές/δημιουργοί είχαν εργαστεί ομαδοσυνεργατικά για τη δημιουρ-
γία έξι τουριστικών χαρτών χρησιμοποιώντας την online πλατφόρμα του ArcGIS ενώ 
οι μαθητές αποδέκτες παρακολούθησαν την παρουσίαση μέσω της πλατφόρμας  Skype 
και συμμετείχαν απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικές μ΄ αυτά που παρουσιάστηκαν. 
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Αποτελέσματα τηλεδιάσκεψης 

Η «τηλε-ξενάγηση» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7/06/2017, κατόπιν προγραμμα-
τισμού των δύο εμπλεκόμενων σχολείων (Σερρών-Ζακύνθου), αφού είχε προηγηθεί 
δοκιμαστική συνάντηση λίγες μέρες πριν. Μέσω τηλεδιάσκεψης με τη χρήση του σχε-
τικού λογισμικού skype και για μία περίπου διδακτική ώρα, οι μαθητές του 3ου Δημο-
τικού σχολείου Σερρών  παρουσίασαν έξι «πράσινες» τουριστικές διαδρομές στον νομό 
τους. Κάθε διαδρομή περιελάμβανε μια ποικιλία τουριστικών προορισμών (Εικόνα 1), 
δηλαδή, τόπους φυσικής ομορφιάς, θρησκευτικά προσκυνήματα, μουσεία, αρχαιολο-
γικούς-ιστορικούς χώρους, μέχρι τόπους κατάλληλους για αθλητισμό και σπορ. Οι 
πληροφορίες που είχαν αναρτήσει οι μαθητές μέσω της πλατφόρμας ArcGIS ήταν σύ-
ντομες και περιεκτικές, χωρίς να κουράζουν. Η στοχευμένη επιλογή των περιοχών/α-
ξιοθέατων, οι λιτές περιγραφές συνοδευόμενες από τις κατάλληλες εικόνες, τα αναδυ-
όμενα παράθυρα μέσω των οποίων προβαλλόταν οι πληροφορίες, αλλά και η εύκολη 
πλοήγηση στον χώρο της εφαρμογής, ακόμη και από απλούς χρήστες, κέρδισαν το εν-
διαφέρον όλων και έφεραν κοντά δύο απομακρυσμένα σχολεία. Ο ενθουσιασμός των 
μαθητών της Ζακύνθου, που είδαν για πρώτη φορά την διαδικτυακή πλατφόρμα 
ArcGIS, ήταν έκδηλος. Το απλό στη χρήση του διαδραστικό περιβάλλον, οι λειτουρ-
γίες οριοθέτησης και εισαγωγής συμβόλων στον χάρτη, μαζί με τα αναδυόμενα παρά-
θυρα, μέσα στα οποία μπορεί να τοποθετηθεί κείμενο και εικόνα, είναι φιλικά στον 
χρήστη. Έτσι ενώ προέκυψαν ελάχιστες  τεχνικές απορίες, υπήρξαν πολλά αιτήματα 
από τους μαθητές για συνέχιση της συνεργασίας των δύο σχολείων και την επανάληψη 
της τηλεδιάσκεψης με στόχο την εμβάθυνση και την αλληλοϋποστήριξη των δύο πλευ-
ρών στο να δημιουργηθεί αντίστοιχο υλικό με αξιοθέατα της Ζακύνθου.  
Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών ενημέρωσαν τους μαθητές από τη 
Ζάκυνθο ότι η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε ως μέρος των δραστηριοτήτων του 
σχολείου τους για το Διεθνές Έτος Βιώσιμου Τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι επισκέ-
ψιμοι τόποι που προτάθηκαν ακολουθούν τα πρότυπα της ήπιας τουριστικής ανάπτυ-
ξης, δείχνοντας σεβασμό στο περιβάλλον. 
Άξιος αναφοράς είναι και ο επαγγελματισμός των δύο εμπλεκόμενων σχολείων όπου 
τόσο οι Δ/ντές όσο και οι αρμόδιοι εκπαιδευτικοί συντέλεσαν δεόντως ώστε να έχουμε 
αυτό το αξιόλογο μαθησιακό αποτέλεσμα. Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση της διαδραστι-
κής τηλεδιάσκεψης, τόσο με παιδαγωγικούς όσο και με κοινωνικο-πολιτισμικούς ό-
ρους στη σχολική καθημερινότητα, διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες μάθησης στους μαθητές 
(δημιουργούς και αποδέκτες), συμβάλλει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, καλ-
λιεργεί τη συνεργασία και την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα, προκαλεί 
την εμπλοκή των μαθητών σε διαδικτυακά διαδραστικά περιβάλλοντα μάθησης καθώς 
ενισχύει την κριτική στάση και σκέψη. Οι μαθητές λειτουργούν σε ένα μαθητοκεντρικό 
μοντέλο, όπου κύριος στόχος είναι η αναζήτηση της γνώσης και του να μαθαίνουν πώς 
να μαθαίνουν. 
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Συμπεράσματα 
 

Η online εφαρμογή του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ArcGIS ενισχύει 
τόσο την ουσιαστικότερη κατανόηση των γεωγραφικών όρων όσο και την αλληλεπί-
δραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, προω-
θώντας την εκπαιδευτική διαδικασία (Baker, 2015).  

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε μία πρόταση εκπαιδευτικής χρήσης της online 
πλατφόρμας του ArcGIS μέσω της αλληλεπίδρασης των μαθητών των δύο Δημοτικών 
Σχολείων (3ο Σερρών & 4ο Ζακύνθου).  Αναδείχτηκαν από φυσική, και πολιτιστική 
πλευρά οι τόποι της περιοχής των Σερρών, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για εξερευνήσεις, 
για περιηγήσεις και αθλητισμό. Η διαδραστική χρήση των χαρτών του Νομού Σερρών 
αποτέλεσε πόλο έλξης για τους μαθητές της Ζακύνθου καταδεικνύοντας τις πολλαπλές 
αναπαραστατικές δυνατότητες της online πλατφόρμας του ArcGIS, οι οποίες αξιοποι-
ήθηκαν στην παρουσίαση των πράσινων τουριστικών διαδρομών που δημιούργησαν οι 
μαθητές των Σερρών. Μέσα από την υλοποίηση της διαδραστικής τηλεδιάσκεψης με-
ταξύ των μαθητών των δύο σχολείων ενισχύθηκαν τόσο οι κοινωνικές τους δεξιότητες 
όσο και η περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, με αποτέλεσμα την  ουσιαστική α-
ναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα επιδίωξε να διερευνήσει την επίδραση των σύνθετων χαρακτηρι-
στικών των διαδραστικών ψηφιακών ιστοριών στην ανάκλησή τους από παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 32 νήπια και προνήπια, τα οποία παρακολού-
θησαν 2 διαδραστικές ψηφιακές αφηγήσεις παραμυθιών. Οι μαθητές χωρίστηκαν με 
τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα παρακολούθησε τις εμπλουτισμένες ψη-
φιακές αφηγήσεις με τα σύνθετα χαρακτηριστικά και η δεύτερη τις ψηφιακές αφηγή-
σεις που περιλάμβαναν μόνο βασικές λειτουργίες. Για την αξιολόγηση της ανάκλησης 
των ιστοριών χρησιμοποιήθηκε ένα τεστ δέκα ερωτήσεων, κυριολεκτικής κατανόησης, 
οργανωμένων γύρω από την ιστορία και τις λεπτομέρειές της. Από την επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται πως τα σύνθετα χαρακτηριστικά των διαδραστικών 
ψηφιακών ιστοριών, που είναι ενδιαφέροντα και άμεσα σχετιζόμενα με το απόσπασμα, 
σε συνδυασμό με καλοσχεδιασμένα και καλοδομημένα κείμενα, μπορούν να συμβάλ-
λουν περισσότερο στην ανάκληση συγκρινόμενα με τις μη εμπλουτισμένες ψηφιακές 
ιστορίες. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, διαδραστικότητα, σύνθετα χαρακτηριστικά, ανά-
κληση 

Εισαγωγή 

Στον 21ο αιώνα σημειώνονται σημαντικές αλλαγές στον τομέα του γραμματισμού, κα-
θώς η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει τη φύση του (Reinking, McKenna, Labbo, & 
Kieffer, 1998). Πολλοί θεωρητικοί κι ερευνητές υποστηρίζουν αυτήν την αλλαγή, που 
μετασχηματίζει τη φύση του γραμματισμού ιδίως μέσα στα νέα διαδραστικά περιβάλ-
λοντα (Reinking, 1998; Reinking et al., 1998; Tierney, 2008).  

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, με τον γραμματισμό να εισέρχεται στη νέα ψηφιακή 
εποχή, άρχισε να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα πολυμέσα, τα διαδραστικά υπερμέσα 
και τη μετάβαση από τον γραμματισμό που βασίζεται στα έντυπα μέσα στον γραμμα-
τισμό που στηρίζεται στα ψηφιακά κείμενα (New London group, 1996). Το συμβατικό 
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κείμενο συχνά θεωρείται ως μια παραδοσιακή τεχνολογία, που ενίοτε λειτουργεί ως 
φραγμός, παρά ως πύλη μάθησης. Παρόλο που τα συμβατικά κείμενα προϋποθέτουν 
αλληλεπίδραση μεταξύ του αναγνώστη και των κειμένων, είναι παθητικά, μη διαδρα-
στικά με μη προσαρμόσιμα χαρακτηριστικά, στατικά, με δισδιάστατες εικόνες και πε-
ριορισμένα από τη γραμμική τους σύνθεση (Pearman, 2008).  

Από την άλλη πλευρά, οι διαδραστικές ψηφιακές αφηγήσεις – interactive storytelling 
(Aylett et al., 2008) ή interactive narrative (Szilas, 2003) συνιστούν εκδοχές παιδικών 
εικονογραφημένων βιβλίων που παρουσιάζονται στην οθόνη (De Jong & Bus, 2003; 
Korat & Shamir, 2004), κατασκευάζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, ipad, δια-
δίκτυο, συνδυάζουν γραφικά, ήχο, κείμενο, κινούμενα σχέδια, κόμικς κ.α. που συνι-
στούν χαρακτηριστικά υποστηρικτικά της ιστορίας (Chen, Ferdig, & Wood, 2003; 
Javorsky & Trainin, 2014; Korat & Shamir, 2004) και είναι μη γραμμικές, μη διαδοχι-
κές και διαδραστικές προσφέροντας μια κυριολεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ του α-
ναγνώστη και του κειμένου (Coiro, 2003; Schmar-Dobler, 2003; Sutherland-Smith, 
2002). Επομένως, ενώ στην παραδοσιακή γραμμική αφήγηση ο απόλυτος υπεύθυνος 
για το αφηγηματικό αποτέλεσμα είναι ο δημιουργός (author), στην περίπτωση της αλ-
ληλεπιδραστικής ψηφιακής αφήγησης ο δέκτης της αφήγησης, δηλαδή ο χρήστης 
(user), έχει τη δυνατότητα μικρών ή μεγάλων παρεμβάσεων σε αυτό. Συνεπώς, με τη 
συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών η αφήγηση καθίσταται μια δυναμική διαδικασία 
που ευνοεί τη μεταβολή των καθιερωμένων ρόλων. Έτσι, λοιπόν, ο δημιουργός της 
αφήγησης, σύμφωνα με τους  Barbas & Correia (2009), μετατρέπεται συχνά σε παρά-
γοντα διευκόλυνσης της αφηγηματικής έκφρασης (facilitator) και συντονιστή της αφη-
γηματικής ροής (drama manager). Αντίστοιχα, από απλός θεατής (spectator), ο δέκτης 
της αφήγησης συνδιαλέγεται, αλληλεπιδρά και σε κάποιες περιπτώσεις καθίσταται 
συν-δημιουργός (co-author) του αφηγηματικού αποτελέσματος, χωρίς αυτό πάντα να 
προϋποθέτει ιδιαίτερες αφηγηματικές ικανότητες από εκείνον (Aylett & Louchart, 
2003). 

Από βιβλιογραφικά δεδομένα διαπιστώνεται ότι τα ενδιαφέροντα των παιδιών για ανά-
γνωση/ακρόαση για την ευχαρίστηση και τα κίνητρα να διαβάσουν μειώθηκαν (Robb, 
2000). Από την άλλη, οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν «μεγάλες ευκαιρίες και μεγάλες 
προκλήσεις» (Dalton & Strangman, 2006: 88). Τα ψηφιακά κείμενα παρέχουν υποστή-
ριξη σε μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες (Bus, De Jong, & Verhallen, 
2006). Για παράδειγμα, οι εικόνες και τα κινούμενα γραφικά μπορούν να ενσωματω-
θούν σε ψηφιακά κείμενα, για να συμπληρώσουν ορισμούς κειμένων, να υποστηρίξουν 
την κατανόηση του λεξιλογίου και την ανάκληση της ιστορίας (Anderson-Inman, 
Horney, Chen, & Lewin, 1994). Επομένως, γίνεται λόγος για τα σύνθετα χαρακτηρι-
στικά των αλληλεπιδραστικών ηλεκτρονικών ιστοριών, όπως είναι τα κινηματογρα-
φικά εφέ και η αλληλεπιδραστικότητα των «θερμών σημείων» (hot spots). Τα κινημα-
τογραφικά εφέ περιλαμβάνουν τη μουσική/ ηχητική υπόκρουση, την προσομοίωση εικό-
νας ή τη συνθετική κίνηση (animation), τη μετακίνηση πλαισίων εικόνας ή ηχητικών τμη-
μάτων με ενέργειες αποκοπής (cut) , την προσθήκη αλλαγής πλάνων (dissolve), δηλαδή 
τη σταδιακή μετάβαση από το ένα πλάνο στο άλλο, με τη μια εικόνα να μπλέκεται στην 
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άλλη, και το πανοραμικό πλάνο (pan), που επιτυγχάνεται με την οριζόντια κίνηση της 
κάμερας από το ένα άκρο στο άλλο γύρω από τον άξονά της, καθώς καταγράφει ένα 
κινούμενο αντικείμενο (Bus, Verhallen & De Jong, 2009). Αυτά τα εφέ εμπλουτίζουν 
το κείμενο και καθιστούν ασαφή τα όρια μεταξύ παρακολούθησης μιας ιστορίας με τη 
συνδρομή της μεγαλόφωνης ανάγνωσης και μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων που πα-
ρουσιάζεται στην οθόνη. Τα θερμά σημεία συνιστούν ειδικές λέξεις (θερμές λέξεις- hot 
words), εικονίδια (θερμές περιοχές) ή πλήκτρα (κουμπιά-buttons), που δίνουν τη δυνα-
τότητα στον χρήστη να «μεταπηδήσει» σε ένα νέο κείμενο ή σε περιεχόμενο πολυμέ-
σων (De Jong & Bus, 2003; Javorsky & Trainin, 2014). Ενεργοποιούνται με το πάτημα 
του ποντικιού στο κατάλληλο σημείο έτσι, ώστε να μεταφέρεται ο χρήστης σε κάποιο 
άλλο κόμβο ή σε κάποια συγκεκριμένη θέση του ίδιου κόμβου. Τα θερμά σημεία προ-
σομοίωσης εικόνας ή συνθετικής κίνησης (animation) έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες 
όπως αναπόσπαστο τμήμα της κατανόησης, υποστηρικτικό κομμάτι της κατανόησης, φυ-
σικό επακόλουθό της ή μη βοηθητικές στην κατανόηση της πλοκής της ιστορίας από τα 
παιδιά (Labbo & Kuhn, 2000; Turbill, 2001a). 

Ωστόσο, τα αποτελέσματα των λίγων διαθέσιμων μελετών δεν συμπίπτουν. Σύμφωνα 
με κινηματογραφικές μελέτες, η μουσική και τα ηχητικά εφέ μπορούν να διαδραματί-
σουν σημαντικό ρόλο στην ανάκληση και τη μετάδοση της έννοιας της ιστορίας 
(Larsen, 2005). Οι έρευνες των Verhallen et al. (2006) και των Verhallen & Bus (2010) 
έδωσαν θετικά αποτελέσματα στην ανάκληση της ιστορίας από πληθυσμό προσχολικής 
ηλικίας μετά την προβολή ψηφιακών ιστοριών με προσομοιώσεις εικόνας συγκριτικά 
με την παρακολούθηση ηλεκτρονικής ιστορίας με στατικές εικόνες. Από την άλλη, οι 
De Jong & Bus (2002) επισήμαναν ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας «κλίκαραν» στα 
θερμά σημεία κατά τη διάρκεια ακρόασης ιστοριών, όπου, όμως, τα χαρακτηριστικά 
του «παιχνιδιού» στις συγκεκριμένες ψηφιακές ιστορίες ήταν περιορισμένα (όταν τα 
παιχνίδια ήταν ενεργοποιημένα, τα παιδιά παρακολουθούσαν λιγότερο την αφήγηση). 
Η υποστήριξη της άποψης πως οι θερμές περιοχές διαταράσσουν την εκμάθηση των 
λέξεων και την κατανόηση της ιστορίας βασίζεται σε έρευνες με ενήλικες, σύμφωνα 
με τις οποίες η προσθήκη πληροφοριών που είναι ενδιαφέρουσες, αλλά όχι άμεσα σχε-
τιζόμενες με το απόσπασμα («σαγηνευτικές λεπτομέρειες»- ‘seductive details’), μπορεί 
να εμποδίσει τη μάθηση (Lehman, Schraw, McCrudden, & Hartley, 2007). Ανάλογα, 
όμως, αποτελέσματα δεν έχουν βρεθεί σε έρευνες κατανόησης προφορικού λόγου και 
ανάκλησης της ιστορίας από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τέσσερις μελέτες έχουν ε-
ρευνήσει αυτές «τις αδικαιολόγητες εισβολές στην ιστορία» (Unsworth, 2003:5), που 
δεν εμφανίζονται σε καμία εκδοχή της έντυπης έκδοσης. Στην πρώτη, οι Labbo & Kuhn 
(2000) υποστήριξαν πως οι σαγηνευτικές λεπτομέρειες που παρουσιάζονται στο 
Arthur’s Teacher Trouble (Brown, 1994) παρενέβησαν στην αναδιήγηση της διαδοχι-
κής σειράς των γεγονότων της ιστορίας από έναν μαθητή νηπιαγωγείου. Από τα ερευ-
νητικά δεδομένα της δεύτερης μελέτης, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά συχνά αλληλεπι-
δρούν με τις κινούμενες εικόνες, που πολλές φορές είναι ενσωματωμένες στις ηλεκτρο-
νικές ιστορίες, όμως δε βρέθηκε κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει πως 
οι κινούμενες εικόνες παρενέβησαν στην κατανόηση του κειμένου ούτε πως απέσπα-
σαν την προσοχή των παιδιών από την ακρόαση του κειμένου (De Jong & Bus, 2004). 
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Πιο πρόσφατα, οι Chiong et al. (2012) συμπέραναν πως τα χαρακτηριστικά των ε-
μπλουτισμένων ψηφιακών αφηγήσεων μπορεί να επηρεάσουν την ανάκληση της ιστο-
ρίας από τα παιδιά, διότι τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά εστιάζουν την προσοχή τους 
σ’ εκείνα τα στοιχεία που δε σχετίζονται με το περιεχόμενο. Στα πλαίσια της τέταρτης 
έρευνας, όπου τα παιδιά εκτέθηκαν σε πολλαπλές ηλεκτρονικές ιστορίες με τυχαία 
θερμά σημεία, διαπιστώθηκε ότι, όταν δόθηκε η δυνατότητα επιλογής μεταξύ αλληλε-
πιδραστικών θερμών περιοχών κρυμμένων στην ψηφιακή εικονογράφηση και προφο-
ρικής ανάγνωσης του κειμένου, κανένας από τους συμμετέχοντες δε διάβασε κατ’ επα-
νάληψη τις ιστορίες, αναδεικνύοντας την ελκυστικότητα των τυχαίων θερμών σημείων 
(De Jong & Bus, 2002). 

Αρκετά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα αναφορικά με τις εμπλουτισμένες ψηφια-
κές ιστορίες. Οι Bus et al. (2006) και οι Chiong et al. (2012) υπογράμμισαν πως απαι-
τείται επιπλέον έρευνα, ώστε να μάθουμε για τις επιδράσεις των κινούμενων εικόνων 
και των θερμών σημείων ως ‘σκαλωσιά’ στην  κατανόηση της ιστορίας και ως στοιχεία 
που συμβάλλουν στην ανάκλησή της από τα παιδιά. Χρειάζονται περισσότερες μελέ-
τες, ώστε να εξεταστεί αν η παρουσία των σύνθετων χαρακτηριστικών των διαδραστι-
κών ιστοριών τείνει να βελτιώνει ή να επηρεάζει αρνητικά την ανάκληση των ιστοριών 
από τους μαθητές (Zucker et al., 2009). Για τους λόγους αυτούς, η παρούσα μελέτη θα 
διερευνήσει σε ποιο βαθμό οι εμπλουτισμένες ψηφιακές αφηγήσεις επιδρούν στην α-
νάκληση των ιστοριών από παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 32 παιδιά προσχολικής ηλικίας (Ν=32) (21 νήπια 
και 11 προνήπια) που φοιτούσαν σε 3 νηπιαγωγεία του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Από 
το σύνολο του δείγματος 19 ήταν αγόρια (10 νήπια και 9 προνήπια) και 13 ήταν κορί-
τσια (11 νήπια και 2 προνήπια). 

Υλικά 

Για τις ανάγκες της διδακτικής παρέμβασης επιλέχθηκαν 2 διαδραστικές ψηφιακές α-
φηγήσεις του Ευγένιου Τριβιζά από την ιστοσελίδα http://everaftertales.com/el/, που 
προβλήθηκαν στις τάξεις σε μια περίοδο 2 εβδομάδων. Πρόκειται για «Το ποπ κορν 
που έγινε ποπ σταρ», το πρώτο διαδραστικό παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά, και «Το 
κοτσάνι του Πετροκέρασου», που κέρδισε το διεθνές βραβείο καλύτερου διαδραστικού 
βιβλίου της χρονιάς 2016 για παιδιά προσχολικής ηλικίας από τα KidscreenAwards, 
τον σημαντικότερο φορέα βράβευσης παιδικού τηλεοπτικού και διαδικτυακού περιε-
χομένου. «Το ποπ κορν που έγινε ποπ σταρ» περιγράφει την ιστορία ενός μικρού ποπ 
κορν, του Κορνήλιου, που ονειρεύεται να γίνει ποπ σταρ και είναι αποφασισμένο να 
ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες, για να πραγματοποιήσει το όνειρό του. Φτιάχνει μια 
μπάντα, συνθέτουν ένα ποπ τραγούδι και γίνονται διάσημοι. Ο Κορνήλιος γίνεται τόσο 
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διάσημος, ώστε να τον προσκαλέσει μέχρι και η Βασίλισσα στο σπίτι της, όπου θα 
συναντήσει και τον μεγάλο του έρωτα. «Το κοτσάνι του Πετροκέρασου» μάς μεταφέ-
ρει σε έναν πολύχρωμο γαλαξία με δάση από ηλιοτρόπια και ζούγκλες με πορτοκαλί 
ιπποπόταμους, έναν κόσμο όπου ό, τι κι αν φανταστείς μπορεί να γίνει πραγματικό-
τητα. Εκεί ο μικρός αλλά θαυμαστός Πλανήτης των Χρωμάτων, που έχει ζωγραφίσει 
ένας καλλιτέχνης για τη μικρή του κόρη, απειλείται από πανούργους εχθρούς, αποφα-
σισμένους να τον αφανίσουν με βόμβες γομολάστιχας και άλλα ύπουλα υπερόπλα. Η 
διάρκεια των ιστοριών κυμαίνεται στα 10-12 λεπτά. Και στις δύο αφηγήσεις υπάρχει 
ένας αφηγητής ο οποίος διαβάζει την ιστορία μεγαλόφωνα. Πρόκειται, λοιπόν, για «μο-
νολογικές ‘αυτοματοποιημένες’ αφηγήσεις της ιστορίας, που δεν παρέχουν στο παιδί τη 
δυνατότητα να διακόψει αλλά και στον αφηγητή να αυτοσχεδιάσει»(Sainsbury, 2000: 
85). 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα διεξάχθηκε στις αίθουσες των νηπιαγωγείων με τη συγκατάθεση της προϊ-
σταμένης, των νηπιαγωγών και των γονέων των νηπίων. Οι μαθητές χωρίστηκαν με 
τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες: η πρώτη ομάδα παιδιών (N=16) παρακολούθησε την ψη-
φιακή  αφήγηση με την επιλογή ‘read it to me’, όπου υπήρχαν σύνθετα χαρακτηριστικά, 
όπως προσομοιώσεις εικόνων, μουσική/ηχητική υπόκρουση καθώς και θερμά σημεία 
εικόνων τα οποία «κλίκαρε» η ερευνήτρια, και η δεύτερη ομάδα (N=16) με την επιλογή 
‘auto play’, δηλαδή μια ψηφιακή αφήγηση που περιλάμβανε μόνο βασικές λειτουργίες 
(αφήγηση) (Javorsky & Trainin, 2014), επομένως  χωρίς σύνθετα χαρακτηριστικά και 
χωρίς την παρέμβαση της ερευνήτριας. 

Για την αξιολόγηση της ανάκλησης των ιστοριών χρησιμοποιήθηκε ένα τεστ 10 ερω-
τήσεων πολλαπλής επιλογής που βασίστηκαν στη γραμματική της ιστορίας (Brewer & 
Lichetnstein, 1981), περιλαμβάνοντας τα εξής στοιχεία: χαρακτήρες, σκηνικό, πλοκή-
πρόβλημα, επεισόδια, επίλυση προβλήματος. Οι απαντήσεις των νηπίων καταγράφη-
καν από την ερευνήτρια. Η κάθε σωστή απάντηση έλαβε 1 μονάδα και κάθε λανθα-
σμένη 0 βαθμούς. Η υψηλότερη συνολικά δυνατή βαθμολογία ήταν 10 βαθμοί. 

Αποτελέσματα 

Η ανάλυση one- way ANOVA (πρόγραμμα SPSS) έδειξε πως δεν παρατηρήθηκαν ση-
μαντικές διαφορές ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις ακρόασης των ιστοριών, δηλαδή με-
ταξύ μιας ψηφιακής αφήγησης με σύνθετα χαρακτηριστικά (‘Read it to me’) και μιας 
με βασικές λειτουργίες (‘Auto play’), όπως φαίνεται στους πίνακες 1 & 2. 
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ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
ΤΟ ΠΟΠ ΚΟΡΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΠΟΠ ΣΤΑΡ 

‘Read it to me’:Σύνθετα Χαρακτηριστικά ‘Auto play’: Βασικές Λειτουργίες 
Σύνολο 
βαθμών 

Αριθμός 
μαθητών 

Ποσοστό Mean sd Σύνολο 
βαθμών 

Αριθμός 
μαθητών 

Ποσοστό Mean sd 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

25% 

25% 

31.25% 

18.75% 

 

 

8.4375 

 

 

1.06 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

4 

4 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

6.25% 

31.25% 

25% 

25% 

12.5% 

 

 

8.0625 

 

 

1.14 

Ανάλυση της διακύμανσης της ανάκλησης   F=0.868 p-value=0.359>0.05 

Πίνακας 1: Συγκριτικά αποτελέσματα αξιολόγησης της ανάκλησηςστην ιστορία «Το ποπ 
κορν που έγινε ποπ σταρ» 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 
ΤΟ ΚΟΤΣΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΟΥ 

‘Read it to me’:Σύνθετα Χαρακτηριστικά ‘Auto play’: Βασικές Λειτουργίες 
Σύνολο 
βαθμών 

Αριθμός 
μαθητών 

Ποσοστό Mean sd Σύνολο 
βαθμών 

Αριθμός 
μαθητών 

Ποσοστό Mean sd 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

12.5% 

37.5% 

18.75% 

25% 

6.25% 

 

 

7.75 

 

 

1.14 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

6 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

18.75% 

37.5% 

25% 

12.5% 

6.25% 

 

 

7.50 

 

 

1.12 

Ανάλυση της διακύμανσης της ανάκλησηςF=0.716 p-value=0.25>0.05 

Πίνακας 2: Συγκριτικά αποτελέσματα αξιολόγησης της ανάκλησηςστην ιστορία «Το κο-
τσάνι του πετροκέρασου» 
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Πιο συγκεκριμένα, στην ιστορία «Το ποπ κορν που έγινε ποπ σταρ» η τιμή F=0.868 
και το p-value=0.359>0.05 και στην ιστορία «Το κοτσάνι του πετροκέρασου» η τιμή 
F=0.716 και το p-value=0.25>0.05. Αξίζει, όμως, να επισημανθεί το θετικό προβάδι-
σμα των απαντήσεων που δόθηκαν από νήπια τα οποία παρακολούθησαν τις εμπλου-
τισμένες αφηγήσεις.  

Συμπεράσματα 

Η ανάκληση των ιστοριών συνιστά την αξιολόγηση μιας διαδικασίας που παρέχει πλη-
ροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις των μαθητών με το κείμενο «με το οποίο 
δημιουργείται προσωπικό νόημα και συμπεράσματα» (Matthew, 1997: 265). Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας δείχνουν πως υπάρχει θετική επίδραση των σύνθετων χαρακτη-
ριστικών των διαδραστικών ψηφιακών ιστοριών στην ανάκληση από παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας, καθώς μάλιστα τα ποσοστά θετικών απαντήσεων των νηπίων που παρα-
κολούθησαν τις εμπλουτισμένες αφηγήσεις ήταν υψηλότερα (mean=7.75, sd=1.14) συ-
γκριτικά με τα ποσοστά απαντήσεων των μαθητών που παρακολούθησαν τις αφηγήσεις 
που περιλάμβαναν μόνο τις βασικές λειτουργίες (mean=7.50, sd=1.12). Από την επε-
ξεργασία των αποτελεσμάτων διαπιστώνεται πως τα σύνθετα χαρακτηριστικά των δια-
δραστικών ψηφιακών ιστοριών, που είναι ενδιαφέροντα και άμεσα σχετιζόμενα με το 
απόσπασμα, σε συνδυασμό με καλοσχεδιασμένα και καλοδομημένα κείμενα, μπορούν 
να συμβάλλουν περισσότερο στην ανάκληση συγκρινόμενα με τις μη εμπλουτισμένες 
ψηφιακές ιστορίες. Επομένως, επιβεβαιώνεται η άποψη πως ο συνδυασμός των σύνθε-
των χαρακτηριστικών και δη των θερμών σημείων, που είναι ενδιαφέροντα και άμεσα 
σχετιζόμενα με το απόσπασμα, με καλοσχεδιασμένα και καλά δομημένα κείμενα, κάνει 
την πληροφορία περισσότερο προσβάσιμη και ταυτόχρονα βοηθά τον μαθητή να την 
ανακαλέσει και να την επεξεργαστεί ευκολότερα (Σπαντιδάκης, 2010). Ενδεικτικά α-
ναφέρεται η περίπτωση της επιτυχούς ανάκλησης αρκετών επαγγελμάτων (π.χ. παλαι-
στής σούμο, οδηγός τρακτέρ, γόης φιδιών, αγρότης με τρακτέρ), τα οποία προτείνει η 
μητέρα στον Κορνήλιο (ποπ κορν) ως εναλλακτικές της καριέρας του ποπ σταρ, καθώς 
και της ενθύμησης από την πλευρά των νηπίων των χωρών στις οποίες έγινε γνωστό το 
συγκρότημα των Φλόπι Φλοπς (Το ποπ κορν που έγινε ποπ σταρ), του σκηνικού στο 
οποίο διαδραματίζεται η ιστορία «Το κοτσάνι του Πετροκέρασου» και των εχθρών του 
Αλέξη Πτωτιστή (στην ίδια ιστορία). Αξίζει να επισημανθεί πως οι αλληλεπιδραστικές 
δυνατότητες που έχουν οι διαδραστικές ψηφιακές αφηγήσεις δημιουργούν τις ανα-
γκαίες προϋποθέσεις, για να μπορέσει ο μαθητής να αφιερώσει καλύτερης ποιότητας 
και μεγαλύτερης διάρκειας προσοχή κατά την επεξεργασία των πληροφοριών, να απο-
θηκεύσει και να ανακαλέσει ευκολότερα τη νέα γνώση, να δομήσει νέες δεξιότητες και 
να διευκολύνει την κατανόηση των νέων πληροφοριών (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 
2003). Αντιθέτως, οι τεράστιες ποσότητες πληροφοριών σε συνδυασμό με τη χαλαρή, 
ακατάλληλη δόμηση και τις ανεπαρκείς οδηγίες πλοήγησης μπορεί να οδηγήσουν τον 
μαθητή σε άσκοπες αλλά ελκυστικές περιπλανήσεις ή ακόμη και στο να χαθεί μέσα 
στον όγκο των πληροφοριών (Mayer & Moreno, 2003; Moreno, 2004). 
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Η χρήση του i-pad στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σεβασμού της διαφορετικότητας 
μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών  
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Περίληψη 

Στις μέρες μας όλο και πιο συχνά συναντάμε στις τάξεις γενικής αγωγής παιδιά από 
διαφορετική εθνικότητα και φυλή με διαφορετικό πολιτισμό και γλώσσα. Η συνύπαρξη 
και η ομαλή λειτουργία της τάξης προϋποθέτει την αποδοχή από όλους. Η εφαρμογή 
ενταξιακών προγραμμάτων ειδικά σε μια ψηφιακή πραγματικότητα δεν πρέπει να α-
γνοεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε παρεμβάσεις αποδοχής της διαφορετικότητας 
στο σχολείο. Η μελέτη επιχειρεί να αναδείξει τα αποτελέσματα της χρήσης του i-pad 
ως ψηφιακό, υποστηρικτικό εργαλείο μάθησης ως προς τη διαμόρφωση θετικής στάσης 
απέναντι στη διαφορετικότητα σε μαθητές/τριες Στ΄ τάξης δημοτικού σχολείου. Διανε-
μήθηκε ένα ερωτηματολόγιο για τη διαφορετικότητα πριν και μετά την παιδαγωγική 
παρέμβαση. Στόχος της πειραματικής έρευνας ήταν να διερευνηθεί η ανάπτυξη δεξιο-
τήτων σεβασμού, κατανόησης, επικοινωνίας με τα άτομα που είναι διαφορετικά από 
εμάς μέσω παρεμβάσεων με I pad στο γνωστικό αντικείμενο των θρησκευτικών. Διε-
ρευνήθηκαν τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης και η σημασία της αξιοποίησης 
της νέας τεχνολογίας στην αποδοχή της διαφορετικότητας. 

 Λέξεις-κλειδιά: διαφορετικότητα, i- pad, Στ΄ τάξη  

Εισαγωγή 

Την τελευταία δεκαετία η μεγάλη εισροή μεταναστών στη χώρα μας έχει επηρεάσει 
την ελληνική εκπαίδευση (Αλμπάνης, 2013). Οι σχολικές τάξεις γενικής παιδείας δεν 
χαρακτηρίζονται από ομοιογένεια, αλλά από διαφορετική οικονομική κατάσταση και 
εθνικότητα (Mάρκου, 2007). Η διαφορετικότητα στη σχολική ζωή αποτελεί γεγονός 
αναμφισβήτητο. Πρόκειται για μία κατάσταση που εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε φαι-
νόμενα περιθωριοποίησης, στιγματισμού και κοινωνικού αποκλεισμού των μαθη-
τών/τριών εξαιτίας της εθνικής καταγωγής τους (Κάτσικας & Πολίτου, 1999). Το σχο-
λείο μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο 
με αποτελεσματική διαχείριση της διαφορετικότητας στη σχολική τάξη, ώστε να επι-
τευχθεί η αγαστή συνεργασία στη σχολική κοινότητα (Foulin, J.-N. & Mouchon, S. 
2000). Η διαφοροποιημένη διδασκαλία που επιχειρείται αποτελεί μια προσπάθεια αλ-
λαγής στην προσέγγιση μαθητών/τριών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Στον χώρο της 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης έχουν γίνει κάποια βήματα προς αυτή την τεκμηρίωση, 
ωστόσο είναι αναγκαία η διαρκής επιμόρφωση, ώστε να εξαλειφθεί η έλλειψη εμπι-
στοσύνης των αλλοδαπών μαθητών/τριών προς τους εκπαιδευτικούς (Γεώργας, 1995). 
Εξάλλου, μόνο με εφαρμογές κατάλληλων παιδαγωγικών πρακτικών μπορεί να προω-
θηθεί η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και του αλτρουισμού, που αποτελούν 
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προϋποθέσεις της αποδοχής της διαφορετικότητας (Πανταζή, 2015). Ειδικότερα, όταν 
οι εφαρμογές αυτές προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες τα θετικά αποτελέσματα 
μεγιστοποιούνται και συμβάλλουν στην ποιότητα της παραγόμενης μάθησης (Αμανα-
τίδη, 2013).  

 Διαφορετικότητα και σχολική τάξη 

Η έννοια της διαφορετικότητας –ετερότητας 

Ο όρος διαφορετικότητα (diversity) άπτεται της αξίας της αποδοχής, αναγνώρισης και 
του σεβασμού όσον αφορά στη φυλή, στην εθνικότητα, στην κοινωνικο-οικονομική 
κατάσταση, στην ηλικία, στις φυσικές και σωματικές ικανότητες, στη γλώσσα, στις 
θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις ή άλλες ιδεολογίες. Η έννοια ετερότητα 
(alterity) σημαίνει αναγνώριση, εκτίμηση του διαφορετικού τρόπου ζωής, της διαφο-
ρετικής νοοτροπίας, της διαφορετικής σκέψης, των διαφορετικών κοινωνικών καταβο-
λών και δεκτικότητα του διαφορετικού στοιχείου, του «ξένου» προς εμάς. Συνήθως, 
στη σχολική τάξη, η διαφορετικότητα και η ετερότητα συναντώνται, όταν κάποιος μα-
θητής είναι φορέας ετερότητας και διαφορετικότητας προέρχεται, δηλαδή, από διαφο-
ρετική γλωσσική και πολιτισμική μειονότητα και εμφανίζει ιδιαίτερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες.  

Στάσεις ως προς τη διαφορετικότητα 

 Η στάση είναι η κατηγοριοποίηση, η απόδοση ταυτότητας σε ένα αντικείμενο - ερέθι-
σμα και η παράλληλη αξιολόγηση αυτού με βάση γνωστικές πληροφορίες (ιδέες, πε-
ποιθήσεις, αναμνήσεις), θυμικές πληροφορίες (αισθήματα) και πληροφορίες που σχε-
τίζονται με προηγούμενες συμπεριφορές ή προθέσεις συμπεριφοράς (Zanna,M.P., & 
Rempel, J. K., 1988). Στην ελληνική σχολική πραγματικότητα η στάση των μαθη-
τών/τριών απέναντι στη διαφορετικότητα είναι αρνητική, δε φαίνεται να είναι έτοιμοι, 
ούτε διατεθειμένοι να αποδεχθούν τη διαφορά και να συμβιώσουν μαζί της. Οι αντιλή-
ψεις για τη διαφορετικότητα ανασύρουν ζητήματα φιλανθρωπίας, προκατάληψης, ά-
γνοιας, εξουσίας και καλοκάγαθου ανθρωπισμού (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004).  

Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις ως προς τη διαφορετικότητα 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση ως προς τη διαφορετικότητα είναι: Η ηλικία 
των παιδιών καθώς αυξάνεται χρονολογική ηλικία των παιδιών, αυξάνεται και αρνη-
τική τους στάση απέναντι στην διαφορετικότητα (Dyson, 2005). Κατά τον Woodward 
(1995), τα αγόρια πιο συχνά έχουν αρνητική στάση, απ’ ότι τα κορίτσια. Το είδος της 
επικοινωνίας. Όταν τα παιδιά από νωρίς έρχονται σε επαφή και επικοινωνούν με παιδιά 
με διαφορετικότητα τόσο πιο θετικές στάσεις διαμορφώνουν (Diamond, 2001). Επίσης, 
το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση στά-
σεων. Βάσει του μοντέλου της αιτιολογούμενης δράσης (reasoned action), που ανήκει 
στη θεωρία συμπεριφοράς του ατόμου, η συμπεριφορά μπορεί να προβλεφθεί με τη 
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μέτρηση των στάσεων του ατόμου απέναντι σε μία κατάσταση. Οι έρευνες στην Ελ-
λάδα αποδεικνύουν ότι οι γονείς όσο μικρότερη γίνεται η «απόσταση» ανάμεσα στα 
παιδιά τους με τα παιδιά με διαφορετικότητα τόσο λιγότερο θετική γίνεται η στάση των 
γονέων απέναντι σε αυτά (Μπεζεβέγκης, Καλαντζή-Αζίζι & Ζώνιου-Σιδέρη, 1994). Α-
κόμα, οι Center et al. (1985 στο Roberts & Linsell, 1997) διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευ-
τικοί ήταν θετικοί μόνο απέναντι στην ένταξη μαθητών, των οποίων οι διαφορές δεν 
απαιτούν επιπλέον χρόνο εξειδίκευσης. Αυτό σημαίνει πως είναι αναγκαία η επιμόρ-
φωση σε θέματα διαφορετικότητας και ειδικά η προσέγγιση του θέματος με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών, προκειμένου να εξαλειφθούν κοινωνικά στερεότυπα και οι προκα-
ταλήψεις 

Μεθοδολογία έρευνας 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών/τριων 
σχετικά με τη διαφορετικότητα πριν και μετά την παρέμβαση με τη χρήση i-pad στο 
μάθημα των Θρησκευτικών. Η ερευνητική υπόθεση ήταν αν η παιδαγωγική παρέμβαση 
με τη χρήση i-pad στο μάθημα των Θρησκευτικών συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικής 
στάσης των μαθητών/τριών ως προς τη διαφορετικότητα. 

Ερευνητική μέθοδος 

Επιλέχθηκε συνδυασμός της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, διότι επιδιώχθηκε να 
διερευνηθούν οι απόψεις των μαθητών/τριων αναφορικά με τη διαφορετικότητα στο 
σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο, η γενίκευση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς μεγαλύ-
τερη αξία και σημασία έχει να αναδειχθούν στοιχεία σχετικά με την ωφελιμότητα της 
ανατροφοδότησης, τα οποία θα αποτελέσουν έναυσμα για μελλοντικές έρευνες μεγα-
λύτερης κλίμακας (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005; Cohen, Manion & 
Morrison, 2007). Για τη διερεύνηση του θέματος η ποσοτική μέθοδος θεωρήθηκε ως 
καταλληλότερη προκειμένου να παραχθούν δεδομένα, από τα οποία θα βοηθούν στο 
να εξαχθούν γρήγορα συμπεράσματα (Κυριαζή, 2009). Στη συγκεκριμένη έρευνα χρη-
σιμοποιήθηκε ως δειγματοληψία το αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών/τριών Στ΄τά-
ξης, που οδηγεί σε έγκυρα αποτελέσματα και επιτρέπει στον ερευνητή τη γενίκευση 
των αποτελεσμάτων (Κορρές, 2007). Γενικότερα, η δειγματοληψία, ως μέθοδος ποσο-
τικής έρευνας, βοηθά στο να εξάγονται αντικειμενικά συμπεράσματα, αφού ο ερευνη-
τής και οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε κάποια απόσταση και δύσκολα επηρεάζεται το 
αποτέλεσμα (Creswell,2011). 

Οριοθέτηση της έρευνας –Συμμετέχοντες 

Το δείγμα αποτελούνταν από τους μαθητές/τριες της Στ’ τάξης δημοτικού σχολείου. 
Προηγήθηκε μια δοκιμαστική-πιλοτική έρευνα, προκειμένου να εξεταστεί αν το ερω-
τηματολόγιο είναι έγκυρο και αξιόπιστο και να διαπιστωθεί αν οι ερωτήσεις είναι 
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κατανοητές, αν οδηγούν στο να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα (Javeau,2000), 
να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα και να γίνουν οι κατάλληλες επεξηγήσεις. Μετά 
τις διορθώσεις που έγιναν, προέκυψε το τελικό ερωτηματολόγιο. Η κυρίως έρευνα διε-
ξήχθη με δυο διαφορετικές ομάδες: α. Η ομάδα ελέγχου που χρησίμευσε ως βάση σύ-
γκρισης με την πειραματική ομάδα και έλαβαν μέρος 25 μαθητές. β. Η πειραματική 
ομάδα, που πήραν μέρος 25 μαθητές. Οι συμμετέχοντες μαθητές ενημερώθηκαν ανα-
λυτικά για την έρευνα. Η ενημέρωση περιελάβανε το θέμα της εργασίας, τον ερευνη-
τικό στόχο και το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να πραγματοποιηθεί η έ-
ρευνα.  

Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο το ερωτηματολόγιο, που αποτελείτο από 
31 ερωτήσεις, στις οποίες χρησιμοποιήθηκε η Likert-κλίμακα 3 βαθµών (συμφωνώ, 
ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, διαφωνώ), 12 ερωτήσεις που απαιτούσαν απάντηση με 
ένα ναι ή όχι και επιπλέον ήταν κλειστού τύπου, προκειμένου ο χρόνος συμπλήρωσής 
του από τους συμμετέχοντες να μη λειτουργήσει ανασταλτικά. Στο τέλος υπήρχε μία 
μόνο ερώτηση ανοιχτού τύπου. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας ακο-
λουθήθηκαν τα εξής βήματα: Αρχικά σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο, δόθηκε ένα pre 
test, πριν την παιδαγωγική παρέμβαση για να διερευνηθούν οι απόψεις των μαθη-
τών/τριών ως προς τη διαφορετικότητα. Μετά την παρέμβαση και σε διάστημα ενός 
μήνα δόθηκε στους μαθητές/τριες το ίδιο ερωτηματολόγιο για να διαπιστώσουμε αν 
και κατά πόσο η παρέμβαση βελτίωσε τη στάση των μαθητών. Έγινε εκ νέου ανάλυση 
των απαντήσεων και έπειτα έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων των δυο διαφορετικών 
χρονικά αποτελεσμάτων. Παράλληλα, το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν και από μια 
μικρή ενημέρωση για τον σκοπό, τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευ-
νας, ενώ ταυτόχρονα, διαβεβαίωνε για την τήρηση του απορρήτου. Ακολούθησε η συλ-
λογή δεδομένων της έρευνας, όπου η φυσική παρουσία του ερευνητή βοήθησε, ώστε 
να δοθούν οι κατάλληλες επεξηγήσεις και διευκρινήσεις στους συμμετέχοντες. Στη συ-
νέχεια έγινε η ανάλυση δεδομένων των ερωτηματολογίων με το στατιστικό πρόγραμμα 
SPSS Statistics 24, ένα εύχρηστο και πολύ διαδεδομένο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί-
ται στις ποσοτικές δειγματοληπτικές μεθόδους έρευνας (Creswell, 2011). Τέλος, χρη-
σιμοποιήθηκε στην ανοιχτή τύπου ερώτηση για την έννοια της διαφορετικότητας. Η 
ανάλυση περιεχομένου αποτελεί ένα μεθοδολογικό εργαλείο που ενδείκνυται για την 
ανάλυση ποιοτικού υλικού που απορρέει από τον λόγο και προέρχεται είτε από τα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας (τύπος, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο), είτε από οποιαδή-
ποτε μορφή επικοινωνίας (ελεύθερες συνεντεύξεις, επιστολές, πρακτικά συνεδριά-
σεων, κ.λ.π.) (Αθανασίου, 2000, Κυριαζή, 2006, Grawitz, 2006). Πρόκειται ουσιαστικά 
για την ταξινόμηση ή κωδικοποίηση του ποιοτικού υλικού σε κατηγορίες προκειμένου 
να αναλυθούν με αντικειμενικό τρόπο οι υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις (Φίλιας, 
1996, Βάμβουκας, 2000, Κυριαζή, 2006). 

Παιδαγωγική παρέμβαση με τη χρήση I pad, «ένα προς ένα» 
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Οι παρεμβάσεις που υλοποιηθήκαν για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας ήταν 
οι ακόλουθες: 

Στο πρώτο στάδιο της παρέμβασης έγινε μία συζήτηση για τη διαφορετικότητα με α-
φορμή την ενότητα του βιβλίου των Θρησκευτικών «Διακρίσεις στην εποχή μας», κλή-
θηκαν να απαντήσουν για τη διαφορετική πολιτισμική κουλτούρα και για τις διαφορε-
τικές σκέψεις που έχει ο καθένας σε απλά ζητήματα της καθημερινότητας. Με τη χρήση 
I pad που αντιστοιχούσε στον καθένα χωρισμένα σε ομάδες σχεδιάστηκε από τους μα-
θητές/τριες ένα ιδεόγραμμα με έννοιες/λέξεις, που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, 
όπως την αντιλαμβάνεται ο κάθε μαθητής/τρια. Έγινε αναζήτηση μέσω διαδικτύου των 
χωρών προέλευσης των παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Εντοπίστηκαν οι χώρες 
μέσω google earth και οι αποστάσεις που διανύουν κάνοντας τη διασύνδεση και με τη 
γεωγραφία. Στο τέλος έγινε παρουσίαση και συζήτηση. Στο επόμενο στάδιο της διδα-
κτικής παρέμβασης έγινε σύνδεση του μαθήματος των Θρησκευτικών με κείμενα από 
την ελληνική παιδική λογοτεχνία και με μουσικά αποσπάσματα που αναφέρονται στη 
διαφορετικότητα (Κατερίνα Μουρίκη στο «Γκασμέντ», «ο φυγάς με τη φλογέρα», Α-
ντώνης Σαμαράκης, στο «Αρνούμαι» και Διαφορετικοί Αλκίνοος Ιωαννίδης, Βασίλης 
Λέκκας, «Αερικά»). 

Χωρισμένοι σε ομάδες επέλεξαν να κάνουν αφιέρωμα σε χώρες προέλευσης μαθητών 
αναφορικά με τον πληθυσμό, το πολίτευμα, τη θρησκεία, τη μουσική και τα εθνικά 
φαγητά και παρουσιάσεις μέσω προγράμματος παρουσιάσεων του i-pad. Τέλος, με τη 
χρήση του προγράμματος i movie, οι μαθητές δημιούργησαν ανά ομάδες, μία μικρή 
ταινία με θέμα τη διαφορετικότητα.  

Αποτελέσματα 

Η στατιστική ανάλυση με τη χρήση του SPSS βάσει Paired-Samples T test έδειξε ότι 
υπήρχε κάποια διαφορά πριν και μετά την παιδαγωγική παρέμβαση με τη χρήση του i-
pad . Πιο συγκεκριμένα, ενώ πριν την παρέμβαση διαφωνούσαν σε μικρό ποσοστό 
(20%) για το αν η διαφορετικότητα με τους άλλους προσβάλλει κάποιους συμμαθητές, 
μετά άλλαξαν στάση σε πλειοψηφία (100%). Στην αρχή πίστευαν ότι οι μετανάστες 
μπορεί να επηρεάσουν την πρόοδο τους σε ποσοστό 4% και με ουδέτερη στάση σε 
ποσοστό 16% , ότι το σχολείο δεν φροντίζει για τους αλλοδαπούς (28% ) με μια ουδε-
τερότητα (52%) παρά μόνο για τους Έλληνες (50%), ότι οι αλλοδαποί θα πρέπει να 
πηγαίνουν σε δικό τους σχολείο (68%), οι δάσκαλοι πρέπει να βοηθούν και να υποστη-
ρίζουν όλα τα παιδιά (80%), ότι όλοι πρέπει να έχουν θετική στάση για τους άλλους 
(80%). Θεωρούσαν ότι πρέπει να γίνονται δραστηριότητες για την κουλτούρα των αλ-
λοδαπών σε ποσοστό (52%), δεν ήταν βέβαιοι αν η συνεργασία με τα αλλοδαπά παιδιά 
έξω από το σχολείο είναι θετική (48%). Πίστευαν ότι η σχολική τάξη δεν πρέπει να 
διακοσμεί εικόνες από το περιβάλλον προέλευσης των αλλοδαπών (48%) να μη συζητά 
για τις διαφορετικές θρησκείες (28%). Θεωρούσαν ότι το σχολείο είναι δικαίωμα όλων 
των παιδιών (51%), δεν συμφωνούσαν με την άποψη ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
δραστηριότητες που προωθούν την αλληλεπίδραση όλων των παιδιών (73%), ότι 
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πρέπει να αδιαφορούν (56%) και να μην δίνουν σημασία στην προέλευση των συμμα-
θητών (36%). 

Μετά την παρέμβαση φάνηκαν κάποιες αλλαγές στη στάση πίστεψαν πως οι μετανά-
στες δεν επηρεάζουν την πρόοδο τους σε ποσοστό (100%), ότι το σχολείο πρέπει να 
φροντίζει για τους αλλοδαπούς (56%) όχι μόνο για τους έλληνες (13% ), ότι οι αλλο-
δαποί δεν θα πρέπει να πηγαίνουν σε δικό τους σχολείο ( 80%), οι δάσκαλοι οφείλουν 
να βοηθούν και να υποστηρίζουν όλα τα παιδιά (98%), ότι όλοι πρέπει να έχουν θετική 
στάση για τους άλλους (88%). Θεωρούσαν ότι πρέπει να γίνονται δραστηριότητες για 
την κουλτούρα των αλλοδαπών σε ποσοστό (92%), έκριναν τη συνεργασία με τα αλ-
λοδαπά παιδιά έξω από το σχολείο θετική (84%). Πίστευαν ότι η σχολική τάξη πρέπει 
να διακοσμεί εικόνες από το περιβάλλον προέλευσης των αλλοδαπών (84%) να συζητά 
για τις διαφορετικές θρησκείες (85%). Θεωρούσαν ότι το σχολείο είναι δικαίωμα όλων 
των παιδιών (100%), συμφώνησαν με την άποψη ότι πρέπει να πραγματοποιούνται 
δραστηριότητες που προωθούν την αλληλεπίδραση όλων των παιδιών (92%,) ότι δεν 
πρέπει να αδιαφορούν (78%) και να δίνουν σημασία στην προέλευση των συμμαθητών 
(76%). 

Σε γενικές γραμμές σε ερωτήσεις γενικού τύπου που αφορούσαν την εικόνα του σχο-
λείου ως προς τη διαφορετικότητα, ότι δηλαδή να είναι ανοιχτό, να σέβεται τα δικαιώ-
ματα όλων των παιδιών, να αντιμετωπίζει ισότιμα όλα τα παιδιά, δεν εντοπίστηκαν 
διαφορές πριν και μετά. Ίσως, γιατί υπήρχε μια γενική θετική στάση. Σε ερωτήσεις που 
πλησίαζαν τον εαυτό τους π.χ. αν η διαφορετικότητα επηρεάζει την πρόοδο τους, αν 
θα ήθελαν να αλληλεπιδράσουν με παιδιά που είναι διαφορετικά από αυτά, υπήρχαν 
αλλαγές όχι αρκετά μεγάλες, πιο θετικές στάσεις. Αυτό σημαίνει πως εξακολουθεί να 
υπάρχει δισταγμός απέναντι στο διαφορετικό, όταν αυτό μας πλησιάζει. 

Όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια της διαφορετικότητας οι περισσότε-
ροι απάντησαν (75%) αντιλαμβάνοντες την έννοια ως μοναδικότητα του ατόμου πριν 
και μετά την παρέμβαση π.χ. «…είναι αυτό που δεν έχει καμιά σχέση με τους άλλους…», 
«..ως διαφορετική γλώσσα, άλλη θρησκεία, άλλα πιστεύω από μένα…», « …είναι κάτι 
μοναδικό…». Πριν την παρέμβαση λίγοι την συνέδεαν με την αποδοχή (30%) και τα 
ίσα δικαιώματα (35%) π.χ. «…είναι ένα πράγμα που πρέπει να το αποδεχόμαστε…», 
«…σημαίνει ότι όλοι έχουν ίσα δικαιώματα…». Η αξία της διαφορετικότητας αναγνω-
ρίστηκε σε ποσοστό 87% μετά την παρέμβαση, όπου οι απαντήσεις περιελάμβαναν το 
στοιχείο την εκτίμησης, του σεβασμού, της ενσυναίσθησης και αποδοχής του διαφορε-
τικού, ότι δεν είναι κάτι κακό δεν είναι κάτι λάθος, ότι δεν πρέπει να το υποτιμούμε 
και προχωρούσαν ακόμα πιο πέρα με απορίες στον τρόπο που τα παιδιά φορείς της 
διαφορετικότητας βλέπουν τα άλλα παιδιά των χωρών υποδοχής π.χ. «…δεν έχω πρό-
βλημα με το διαφορετικό, αρκετοί φίλοι μου είναι από άλλη χώρα, αρκεί εκείνοι να μην 
έχουν πρόβλημα με μένα…», «…δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε το διαφορετικό…», «..το 
να είναι κάποιος διαφορετικός δεν είναι κακό, αλλά αντίθετα καλό, γιατί μπορούμε να 
μάθουμε κάποια πράγματα για την παράδοση και τη θρησκεία του…», «…είναι κάτι 
καλό, γιατί ενώνει τους ανθρώπους…», «…η διαφορετικότητα είναι κάπως αλλιώς από 
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αυτό που είμαστε εξωτερικά ή σκεφτόμαστε. Όμως δεν είναι απαραίτητα λάθος…», «…κι 
εμείς για άλλους ανθρώπους μπορεί να είμαστε διαφορετικοί. Εγώ προσπαθώ να μην 
υποτιμώ τους άλλους ανθρώπους…», «…το ότι ένα παιδί είναι διαφορετικό, πρέπει να 
του φερόμαστε σαν να είμαστε οι ίδιοι…», «…πρέπει να σεβόμαστε τον άλλο, ακόμα και 
αν είναι διαφορετικός…». Μερικοί μετά την παρέμβαση είχαν φτάσει σε ένα επίπεδο 
όπου δεν έβλεπαν καν τη διαφορετικότητα, τη θεωρούσαν ως κάτι φυσιολογικό, ότι δεν 
υπάρχει λόγος να συζητούμε γι αυτό, είναι αυτονόητο ότι όλοι είναι διαφορετικοί π.χ.: 
«…Εγώ πιστεύω πως δεν υπάρχει διαφορετικότητα, μπορεί κάποιος να είναι διαφορετι-
κός, αλλά όλοι είναι ίσιοι…», «…είναι φυσιολογικό κάποιος να είναι διαφορετικός από 
τον άλλο…», «…το να είσαι διαφορετικός δεν είναι κάτι σπουδαίο για συζήτηση, αφού 
όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά ίσιοι....». 

Πριν την παρέμβαση οι μαθητές προσέγγισαν ελάχιστα (16%) την έννοια της διαφορε-
τικότητας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σχολικών χρόνων μέσα από την παι-
δική λογοτεχνία, μουσικές, ρυθμικές δραστηριότητες (4%), θεατρικό παιχνίδι (20%), 
πολυγλωσσικές δραστηριότητες (16%), πολυπολιτισμικό οπτικοακουστικό υλικό 
(20%), ομαδοσυνεργατικά projects, ενώ θα επιθυμούσαν οι περισσότεροι να γίνει μια 
τέτοια λογοτεχνική προσέγγιση (84%), θεατρικό παιχνίδι (80%), πολυγλωσσικές δρα-
στηριότητες (84%), πολυπολιτισμικό οπτικοακουστικό υλικό (80%) και ομαδοσυνερ-
γατικά projects. 

 

Συμπεράσματα 

Το σύγχρονο σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση διαχείρισης της διαφο-
ρετικότητας και ετερότητας που οφείλεται σε κοινωνικο-οικονομικούς- πολιτισμικούς 
αλλά και ατομικούς παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να εφαρμόσουν νέες, 
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τεχνολογικά σύγχρονες μεθόδους μάθησης, οι οποίες θα συμβάλουν στην εξάλειψη των 
κοινωνικών ανισοτήτων, στη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στη διαφορετι-
κότητα. Κυρίως με τη χρήση του i-pad η αποκόμιση των παιδαγωγικών οφελών είναι 
μεγάλη (Kampylis et al., 2012), αφού μέσα από τις εφαρμογές τουμε το δυναμικό λο-
γισμικό που διαθέτει μπορούν οι μαθητές/τριες να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν, 
και να μελετήσουν διάφορα εκπαιδευτικά ή κοινωνικά θέματα ή θέματα ενδιαφέρο-
ντος. Η διαχείριση της διαφορετικότητας απαιτεί κατάλληλο διδακτικό υλικό, επιμόρ-
φωση του διδακτικού προσωπικού και διάθεση για πειραματισμό με νέες τεχνολογικά 
μεθόδους διδασκαλίας καθώς και ένα νέο τρόπο σκέψης που ξεπερνά τις παραδοσιακές 
συνήθειες διδασκαλίας. Πρόκειται για πορεία πολύπλοκη, δύσκολη και συχνά συ-
γκρουσιακή (Vlachou, A., 2006). Η αλλαγή κουλτούρας στο σχολείο απαιτεί μια κρι-
τική παρά μια φωτοτυπική διαπραγμάτευση. Πρόκειται για ένα διακύβευμα που πετυ-
χαίνει στην πράξη με ευαίσθητους αλλά και τολμηρούς εκπαιδευτικούς (Πανταζής-Σα-
κελλαρίου, 2005).  
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Το «Υπολογιστικό Νέφος» στην εκπαίδευση - Προοπτικές και περιορισμοί 

Γόγολα Αγγελική  
 Εκπαιδευτικός  Π.Ε.11, M.Sc. 

 aggelgo@gmail.com  

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο αποτελεί προϊόν βιβλιογραφικής επισκόπησης και επικεντρώνεται σε 
μια σύντομη παρουσίαση του Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing) ως καινο-
τόμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Αναδεικνύονται οι προοπτικές ενσωμάτωσής του στην 
μαθησιακή διαδικασία, αλλά και οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή του. 
Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένα γενικά συμπεράσματα και διατυπώνονται κάποιες 
προτάσεις για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση μέσω του  Υπολογιστικού Νέφους, κα-
θώς  αναδύεται και η ανάγκη περεταίρω  έρευνας. 

Λέξεις–Κλειδιά:  Υπολογιστικό Νέφος,   Εργαλεία,  Εφαρμογές,  Μάθηση,  Ένταξη 
                          

Εισαγωγή 

H διάδοση της μάθησης στο διαδίκτυο, καθώς και η κατασκευή του τέλειου ψηφιακού 
περιβάλλοντος διδασκαλίας, θα αποτελέσει ένα από τα καυτά σημεία στην εκπαιδευ-
τική έρευνα στο εγγύς μέλλον. Το Υπολογιστικό Νέφος θα έχει σημαντική επίπτωση 
στο εκπαιδευτικό και μαθησιακό περιβάλλον, επιτρέποντας στους χρήστες (μαθητές, 
καθηγητές), να εκτελούν τα καθήκοντά τους αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις διαθέ-
σιμες εφαρμογές, που προσφέρονται από τους παρόχους υπηρεσιών Νέφους (Madan, 
et.al., 2012). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι συνεχιζόμενες εξελίξεις στον τεχνολογικό 
τομέα του Υπολογιστικού Νέφους έχουν προκαλέσει συζήτηση σχετικά με τις δυνατό-
τητες συστηματικής αξιοποίησής του σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Για το λόγο αυτό, 
ήδη διεξάγονται μελέτες σε διάφορα επίπεδα (κυρίως σε θεσμικό και περιφερειακό). 
Ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με την ονομασία “The School on the Cloud network”, έχει συ-
σταθεί για το ζήτημα αυτό. Το δίκτυο αποτελείται από 57 συμμετέχοντες, μεταξύ των 
οποίων 21 πανεπιστήμια και τμήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, 9 ΜΚΟ, 8 σχολεία, 
ΜΜΕ, ερευνητικά ιδρύματα, δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
(ΕΕΚ), έναν ευρωπαϊκό επαγγελματικό σύλλογο και μια βιβλιοθήκη. Ο καινοτόμος χα-
ρακτήρας του δικτύου είναι ότι επιχειρεί μια ολιστική προσέγγιση για τη διερεύνηση 
των επιπτώσεων των τεχνολογιών Νέφους, στην τυπική εκπαίδευση, στοχεύοντας σε 
όλους τους εμπλεκόμενους και σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα (Panoutsopoulos, et.al., 
2015) 

Τι είναι το “ Υπολογιστικό Νέφος ” 
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Στο Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) το Υπολογι-
στικό Νέφος (Cloud Computing) ορίζεται ως η  κατ' αίτηση διαδικτυακή κεντρική διά-
θεση υπολογιστικών πόρων (δίκτυο, εξυπηρετητές, εφαρμογές και υπηρεσίες), με υ-
ψηλή ευελιξία, ελάχιστη προσπάθεια από τον χρήστη  και υψηλή αυτοματοποίηση. Στο 
Υπολογιστικό Νέφος η αποθήκευση, η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων, λογισμι-
κού και υπηρεσιών γίνεται διαδικτυακά, μέσω απομακρυσμένων υπολογιστών σε κε-
ντρικές βάσεις δεδομένων. Υπηρεσίες όπως η κατ' αίτηση παροχή εικονικών μηχανών, 
το διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα κοινωνικά δίκτυα συχνά βασίζονται 
στην τεχνολογία του Υπολογιστικού Νέφους. Τα Υπολογιστικά Νέφη μπορεί να είναι 
δημόσια, ιδιωτικά, ή ένας συνδυασμός αυτών. 

Το “ Υπολογιστικό Νέφος ” ως Εκπαιδευτικό εργαλείο 

Το Υπολογιστικό Νέφος αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα μέσο για τη βελτίωση της απο-
τελεσματικότητας και την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα 
πανεπιστήμια και ιδρύματα επωφελούνται ήδη από αυτό, όχι μόνο από την άποψη του 
κόστους, αλλά και από την άποψη της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της φορητότητας. 
Αρκετοί είναι οι φορείς παροχής Υπολογιστικού Νέφους στον τομέα της εκπαίδευσης, 
όπως η Microsoft, η Google App, η IBM, η Amazon (Kumar, et.al., 2013). 

Στον τομέα της εκπαίδευσης, εφαρμογές όπως, Dropbox, SpiderOak, IDrive, pCloud, 
OpenDRIVE, Bitcasa, onedrive, Tresorit, google classroom, GoogleDrive, θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Το ζητούμενο είναι η ελεύθερη πρόσβαση, 
οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε, από κάθε είδους συσκευή, όπως PC, tablet, έξυπνο 
τηλέφωνο, ιστοσελίδα και κάθε είδους λειτουργικό σύστημα π.χ. Windows, iOS, An-
droid (Karamete, 2015). 

Σε έκθεση της European Commission (2014), παρουσιάζονται πολιτικές και προγράμ-
ματα ανάπτυξης υπηρεσιών Νέφους, που θα αξιοποιήσουν το ψηφιακό μαθητικό υλικό 
και θα παρέχουν εφαρμογές κατάλληλες για την εκπαίδευση. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

- Τη συνεργασία Φιλανδίας και Εσθονίας  
- Το Sotogrande International School, στην Ισπανία 
- Η King Solomon Academy, στο Λονδίνο 
- Το σχολείο Killingworth, στο Ηνωμένο Βασίλειο 
- Ο Δήμος Ballerup, στη Δανία 
- Το Ευρωπαϊκό δίκτυο “School on the Cloud” (18 χώρες μεταξύ των   οποίων   

και η Ελλάδα). http://www.schoolonthecloud.net/ 
- Το forum για την προστασία των δεδομένων και τη θέσπιση κωδίκων συμπε-

ριφοράς. https://www.crunchbase.com/organization/safegov-org   
- Το παγκόσμιο Έργο Flat Connections. http://www.flatconnections.com/  

Στη χώρα μας υπάρχουν ανισότητες αναφορικά με την κατοχή και την πρόσβαση στις 
ΤΠΕ, τόσο μεταξύ βαθμίδων εκπαίδευσης, όσο και μεταξύ των περιφερειών ή ακόμη 
και των σχολείων, γεγονός που δυσχεραίνει την υιοθέτησης τεχνολογιών επιπέδου 
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Υπολογιστικού Νέφους (Χρόνη, κ.α., 2010). Οι αδυναμίες εστιάζονται στην υφιστά-
μενη κατάσταση των εργαστηρίων πληροφορικής, την ελλιπή συντήρηση, το γεγονός 
ότι οι Η/Υ βάλλονται καθημερινά από τις ταχύτατες εξελίξεις στην επιστήμη της Πλη-
ροφορικής και το γεγονός ότι τα σχολικά εργαστήρια της χώρας έχουν διαφορετικές 
δυνατότητες όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά 
λογισμικά.  

Πλεονεκτήματα εφαρμογής του “ Υπολογιστικού Νέφους”                                                
στα πλαίσια της  μαθησιακής διαδικασίας 

Σύμφωνα με τους Lahiri & Moseley (2013),  η χρήση υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέ-
φους εμπεριέχει πολλά πλεονεκτήματα,  καθώς είναι σε θέση να διευκολύνει τη μάθηση 
σε διαφορετικά πλαίσια και βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα των διδακτικών στρατηγι-
κών. Συγκεκριμένα το Υπολογιστικό Νέφος διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση σε πλη-
ροφορίες και λογισμικό πόρων, την εύκολη αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων και 
δεδομένων και την καλύτερη οργάνωσή τους. Συμβάλει στην ανάπτυξη και βελτίωση 
των εκπαιδευτικών εργαλείων, μειώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα εξοπλισμού, αδειών 
λογισμικού και συντήρησης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να διαχειρίζονται 
τους πόρους τους πιο αποτελεσματικά, και ν’ αναπτύσσουν αποδοτικότερες επενδύσεις 
κεφαλαίων στην πληροφορική (Χρόνη, κ.α., 2010).  

Έρευνα σε αγροτική περιοχή της Δυτικής Ινδίας, επιβεβαιώνει τα παραπάνω και προ-
σθέτει ότι το Υπολογιστικό Νέφος βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου, 
καθώς επίσης παρέχει αυξημένη ευελιξία στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ει-
δικά εκπαιδευτικά πεδία. Ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξή τους και βελτιώνει την 
ικανότητα χρήσης ΤΠΕ. Βελτιώνεται η επικοινωνία και η συνεργασία τόσο μεταξύ εκ-
παιδευτικών όσο και μεταξύ μαθητών, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή τους σε συ-
νεργατικές δραστηριότητες. Επιτρέπει μεγαλύτερη αυτονομία του μαθητή, ανάληψη 
πρωτοβουλιών, προκαλεί αύξηση κινήτρων για σχολική εργασία. Ξεκλειδώνει το κρυμ-
μένο δυναμικό για τα άτομα με επικοινωνιακές δυσκολίες και προετοιμάζει τους νέους 
για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Βοηθά μαθητές με προβλήματα όρασης και ακοής, 
καθώς και με σημαντικές και ποικίλες μαθησιακές δυσκολίες να επικοινωνούν πιο εύ-
κολα (Nikam & Patil,2014).  

Τέλος, το Υπολογιστικό Νέφος συμβάλει στην ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση για 
όλους, στην αυτονομία των μαθητών, στη γεφύρωση γεωγραφικών ή κινητικών περιο-
ρισμών. Προσφέρει ευκαιρίες για εξατομικευμένη μάθηση σε άτομα με αναπηρίες, 
πλούσια εργαλεία (πχ. Google Voice) και εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, όπου όλοι 
μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες (Keane & Russell,2014).  

Εμπόδια που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα του                                                     
“ Υπολογιστικού Νέφους ” 

Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα του Υπολογιστικού Νέφους, υπάρχει μεγάλη επιφυλα-
κτικότητα και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η αξιοπιστία είναι μια 
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ανησυχία, δεδομένου ότι συμβαίνουν περιπτώσεις διακοπών στο σύννεφο, με αποτέλε-
σμα την αδυναμία πρόσβασης, για αρκετές ώρες, σε δεδομένα και πληροφορίες που 
είναι αποθηκευμένα σε αυτό. Η προστασία δεδομένων, από εξωτερικούς ή και εσωτε-
ρικούς κινδύνους, η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπολογιστικών συστημά-
των, η εμπιστευτικότητα, καθώς και η αργή μεταφορά δεδομένων στα «νέφη», αποτε-
λούν ζητήματα που πρέπει να βελτιωθούν (Lahiri & Moseley, 2013). 

Επιπλέον εμπόδια αποτελούν, τα θεσμοθετημένα επίσημα καθήκοντα των εκπαιδευτι-
κών, το αυστηρά δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα σε συνδυασμό με την απουσία με-
ταρρυθμίσεων. Επίσης η ελλιπής ειδίκευση, η απειρία του προσωπικού και η απουσία 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα ΤΠΕ. Το μέγεθος, η δομή και το πρό-
γραμμα του σχολείου απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να αφιερώνουν πολύ χρόνο στις 
τάξεις τους. Αυτό, σε συνάρτηση με την εσφαλμένη πεποίθηση ότι το CC είναι χρονο-
βόρα και πολύπλοκη διαδικασία, που πιθανόν να προκαλέσει προβλήματα στη διαχεί-
ριση της τάξης, οδηγούν στην υιοθέτηση αρνητικών στάσεων.  

Αρνητισμό επίσης προκαλούν αντιλήψεις  ότι η τεχνολογία αυτή δεν θα ενισχύσει, ούτε 
θα βοηθήσει τους  μαθητές να κατανοήσουν τη φύση της επιστήμης. Επίσης η αίσθηση 
ότι έλλειψη τετ-α-τετ επικοινωνίας μαθητή εκπαιδευτικού θα κάμψει τα επίπεδα δέ-
σμευσης και συνέπειας των μαθητών. Η απουσία σύγχρονων υποδομών και εξοπλι-
σμού στα σχολεία δυσχεραίνει την εφαρμογή υπηρεσιών CC. Η έλλειψη θετικών στά-
σεων και πεποιθήσεων για τη χρησιμότητα και την παιδαγωγική αξία τέτοιων πρακτι-
κών, καθώς και η υιοθέτηση συντηρητικής κουλτούρας, προβάλλει ως εμπόδιο για τέ-
τοιες καινοτόμες δράσεις (Donna & Miller, 2013). 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Όπως μαρτυρούν τα αποτελέσματα έρευνας, σε μαθητές με διαφορετικό κοινωνικό υ-
πόβαθρο, στη Ρωσία, οι στάσεις απέναντι στην διδασκαλία με μεθόδους βασισμένες σε 
«νέφη» επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την κοινωνική, οικονομική προέλευση και 
το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών (Atabekova, et.al., 2015). Αυτά τα στοιχεία, 
καθώς και όσα διαπιστώθηκαν σε αυτή την σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι, η ενσωμάτωση του Υπολογιστικού Νέφους στο μαθησιακό 
περιβάλλον πρέπει να σχεδιαστεί με σκοπό την ενίσχυση της μαθητικής απόδοσης, και 
να εξασφαλίζει:  

- Ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων 
- Βιώσιμη τεχνολογία, αξιολόγηση  και αποτελεσματικότητα 
- Ποικίλες τροχιές ένταξης, εξατομίκευση και ατομική καθοδήγηση  
- Ανάγκη συμβούλου – συντονιστή και επιμόρφωσης 
- Διαμοιρασμό των γνωστικών εργαλείων 
- Ενίσχυση επικοινωνίας, συνεργασίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών 
- Προώθηση μαθητοκεντρικών μοντέλων διδασκαλίας 
- Εξασφάλιση κοινωνικής ένταξης και ισότητας ευκαιριών  

1811

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι αναδεικνύεται η ανάγκη διάδοσης των ψηφιακών εκπαι-
δευτικών εργαλείων και της τεχνογνωσίας, με την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και 
την υλοποίηση  περαιτέρω έρευνας σε μια σειρά από θέματα, όπως: 

 Την αναζήτηση εκπαιδευτικών σεναρίων σχετικά με το Υπολογιστικό Νέφος.  

 Το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των κατάλληλων      εκπαι-
δευτικών πρακτικών που αφορούν όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.  

 Την ανάπτυξη και τη δοκιμή εφαρμογών και εργαλείων κατάλληλων να καλύ-
ψουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και άλλες ιδιαιτερότητες σε ένα ανομοιο-
γενή μαθητικό δυναμικό. 

Επίλογος 

Το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο τεχνο-
λογικό εργαλείο, το οποίο φαίνεται ότι θα απασχολήσει τα επόμενα χρόνια την εκπαι-
δευτική κοινότητα. Η αποτελεσματική ενσωμάτωσή του στην μαθησιακή διαδικασία 
θα εξαρτηθεί από τον βαθμό αποδοχής του από εκπαιδευτικούς και μαθητές, αποτέλε-
σμα της ενημέρωσης και επιμόρφωσής τους σε ζητήματα ψηφιακών τεχνολογιών. Ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων προς αυτή την 
κατεύθυνση, σε συνάρτηση με την ανάπτυξη λογισμικών ασφαλούς διακίνησης πλη-
ροφοριών και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποτελεί την χρυσή τομή για 
τη δημιουργία του νέου ψηφιακού σχολείου του 21ου αιώνα.  
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο υποστηρίζεται βιβλιογραφικά και ερευνητικά ότι η ψηφιακή αφή-
γηση δύναται να συμβάλει στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων κατά τη διδασκαλία 
της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε παιδιά 8-10 ετών. Αυτό συμβαίνει 
διότι η ιστορία που μοιράζεται μέσω της ψηφιακής αφήγησης φαίνεται να επεκτείνει 
τους παραδοσιακούς τρόπους των γλωσσικών τεχνών, δηλαδή την ανάγνωση, την κα-
τανόηση λόγου, την παραγωγή λόγου και την οπτική αναπαράσταση. Συγκεκριμένα, η 
ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αξιοποιηθεί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είτε ως 
εργαλείο διδασκαλίας είτε ως μέσο δημιουργίας και παραγωγής λόγου. Κατά την έ-
ρευνά μας, αναπτύξαμε μία ψηφιακή αφήγηση βασισμένη στο παραμύθι του Ευγένιου 
Τριβιζά «Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι». 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

Εισαγωγή 

Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη ότι η γλωσσική διδασκαλία και ειδικότερα η εκ-
μάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας αποβλέπει στη χρήση της γλώσσας με στόχο την 
επικοινωνία (Μπέλλα, 2011). Με αφετηρία αυτή τη θέση, κάθε μαθητής και μαθήτρια 
κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας πρέπει να αναπτύξει τέσσερις γλωσ-
σικές δεξιότητες, την κατανόηση προφορικού λόγου, την κατανόηση γραπτού λόγου, 
την παραγωγή προφορικού λόγου και την παραγωγή γραπτού λόγου. Ακολούθως, α-
ξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς ο εκπαιδευτικός οφείλει να χρησιμοποιεί 
στην εκπαιδευτική πράξη τις κατάλληλες τεχνικές διδασκαλίας, ώστε να εξοικειώσει 
τον μαθητή με τη δεύτερη/ξένη γλώσσα και να τον προετοιμάσει να κατανοεί και να 
παράγει προφορικό και γραπτό λόγο, κατάλληλο για τα εκάστοτε κοινωνικά περιβάλ-
λοντα στα οποία θα βρεθεί.  

Μια από τις βασικές τεχνικές διδασκαλίας που μπορεί να πετύχει αυτόν το σκοπό και 
ενδείκνυται για μαθητές παιδικής ηλικίας αποτελεί η αφήγηση παραμυθιών και παιδι-
κών ιστοριών (Ματθαιουδάκη & Αλεξίου, 2010). Επιπλέον, το γνωστικό επίπεδο αυτής 
της ηλικίας ευνοεί τον επαγωγικό τρόπο διδασκαλίας και όχι την παρουσίαση γραμμα-
τικών κανόνων και τη χρήση μεταγλώσσας (Ματθαιουδάκη & Αλεξίου, 2010). Επίσης, 
μέσα από τις παιδικές ιστορίες εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο των μικρών μαθητών και 
βελτιώνεται η λεκτική τους ικανότητα, διότι οι λέξεις εντάσσονται μέσα στην ιστορία 
επιτρέποντας ακόμα και σε αρχάριους μαθητές να τις κατανοήσουν από τα 
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συμφραζόμενα (Biemiller & Boote, 2006). Παράλληλα, η επανάληψη των λεγόμενων 
«αφηγηματικών επεισοδίων» κατά την αφήγηση των παιδικών ιστοριών επιτρέπει την 
αφομοίωση του γλωσσικού προτύπου και τη σύλληψη της δομής και των μορφοσυντα-
κτικών στοιχείων του λόγου από τους μαθητές (Σεραφειµίδου, Χατζηπαναγιωτίδη & 
Χρίστου, 2003). 

Η ψηφιακή αφήγηση 

Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των μα-
θητών κατά την αξιοποίηση παιδικών ιστοριών στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται 
σημαντική. Η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling), με τις δυνατότητες που προσφέ-
ρουν ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το διαδίκτυο και οι ψηφιακές κάμερες, αποτελεί 
έναν επιπλέον τρόπο να λέμε ιστορίες στην ψηφιακή εποχή (Μεϊμάρης, 2013). Για να 
δώσουμε έναν ακριβή ορισμό της έννοιας, η «ψηφιακή αφήγηση είναι ο συνδυασμός 
της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα πολυμέσα του 21ου αιώνα και τα ερ-
γαλεία τηλεπικοινωνίας» (Lathem 2005, αναφορά Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010). 

Η ιδέα να συνδυαστεί η παραδοσιακή αφήγηση με τα ψηφιακά εργαλεία ξεκίνησε το 
1993 από́ τους Lambert και Atchley, ιδρυτές του Κέντρου Ψηφιακής Αφήγησης του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (Center for Digital Storytelling – CDS) και παρόλο 
που αποτελεί μια πολύ δημοφιλή μέθοδο διδασκαλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, είναι μια σχετικά νέα μέθοδος στην Ευρώπη (Μπράτιτσης, 2015). 

Στον εκπαιδευτικό χώρο η ψηφιακή αφήγηση προτείνεται ως μια νέα μορφή επικοινω-
νιακής δραστηριότητας, η οποία μπορεί είτε να κατασκευαστεί από εκπαιδευτικούς είτε 
να κληθούν οι ίδιοι οι μαθητές να δημιουργήσουν προσωπικές ιστορίες. Στην πρώτη 
περίπτωση, χρησιμοποιούνται ως εργαλείο διδασκαλίας, το οποίο επιτρέπει στους εκ-
παιδευτικούς να παρουσιάσουν το γνωστικό αντικείμενο με τρόπο ελκυστικό, ενώ ταυ-
τόχρονα διευκολύνεται η αλληλεπίδραση των μαθητών και η καλύτερη κατανόηση του 
περιεχομένου (Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2014). Στη δεύτερη περίπτωση, χρησιμο-
ποιούνται ως μέσο που ενδυναμώνει τις δεξιότητες των μαθητών, οι οποίοι μπορούν να 
διαβάσουν, να ακούσουν, να δημιουργήσουν, να συμμετάσχουν με σχόλια ή και προ-
σθήκες στο τελικό προϊόν (Μουταφίδου & Μπράτιτσης, 2013). 

Η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών στην εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας σε 
παιδιά 8-12 ετών 

Η ψηφιακή αφήγηση ιστοριών φαίνεται ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα και στην εκμά-
θηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Το πρώτο επιχείρημα που θα μας απασχολήσει εί-
ναι ότι παρόλο που με την αφήγηση παραμυθιών, όπως την έχουμε συνηθίσει, οι μα-
θητές καθίστανται θεατές και παρακολουθούν χωρίς να αντιδρούν μια γραμμική ιστο-
ρία, με την ψηφιακή αφήγηση οι μαθητές δρουν ενεργά σε μια μη γραμμική ιστορία 
και αντιδρούν στο περιεχόμενό της (Μελιάδου, Νάκου, Γκούσκος, Μεϊμάρης, 2011). 

Έπειτα, με την ψηφιακή αφήγηση προωθείται η πολυαισθητηριακή προσέγγιση (χρήση 
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όλων των αισθήσεων) του μαθήματος, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούνται διάφορα στυλ 
μάθησης. Με αυτό τον τρόπο, αναδεικνύονται οι ικανότητες όλων των μαθησιακών 
τύπων (οπτικοί, ακουστικοί και κιναισθητικοί) με τρόπο που όλοι κινητοποιούνται, ώ-
στε να συμμετέχουν περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο καθένας αξιοποιώ-
ντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (Πανταζή & Γεωργιάδη, 2015). 

Συμπληρωματικά, η ψηφιακή αφήγηση χρησιμοποιεί και γνωστικές διαδικασίες που 
δυναμώνουν τη μάθηση, «βασιζόμενη στη γλωσσική, χωρική, μουσική, διαπροσωπική, 
ενδοπροσωπική, νατουραλιστική και κιναισθητική νοημοσύνη» (Ρουμελιώτου, Κυρ-
μανίδου, Μωυσίδης, Φουτσιτζή, 2011). 

Με δεδομένα τα παραπάνω δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι πλήθος ερευνών σε τάξεις 
ξένων γλωσσών τονίζουν το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της αφήγησης στο αναλυτικό 
πρόγραμμα μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων. 
Ενδεικτικά, οι Tsou, Wang και Tzeng (2006) αξιοποίησαν την ψηφιακή αφήγηση κατά 
τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε ένα δημοτικό σχολείο και κατέληξαν 
ότι μέσω της ψηφιακής αφήγησης αναπτύσσονται σημαντικά οι δεξιότητες ανάγνωσης, 
γραφής, παραγωγής και κατανόησης λόγου. Παράλληλα, έρευνα σε Τούρκους μαθητές 
ξένης γλώσσας ηλικίας 9-10 ετών απέδειξε ότι οι ψηφιακές ιστορίες και οι δραστηριό-
τητες ακρόασης που βασίζονται στις ιστορίες είχαν θετικές επιπτώσεις στις δεξιότητες 
κατανόησης προφορικού λόγου (Ciğerci & Gultekin, 2017). Ας σημειωθεί ακόμη ότι 
το να δημιουργήσουν οι μαθητές μια ψηφιακή αφήγηση φαίνεται ότι βελτιώνει και την 
παραγωγή προφορικού λόγου των μαθητών μέσω της αυτόνομης ακρόασης, όπως επι-
σημαίνει σε έρευνά της η Kim (2014). Επιπλέον, έρευνα σε μαθητές 10 έως 12 ετών 
στον Καναδά αποδεικνύει ότι η δημιουργία ψηφιακών ιστοριών από τους ίδιους τους 
μαθητές μπορεί να ενισχύσει, εντέλει, και την παραγωγή γραπτού λόγου καθώς και το 
κίνητρο και την ικανότητα δημιουργίας ποιοτικότερων εκθέσεων (Sarıca & Usluel, 
2016). 

Πείραμα για την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης στην ανάπτυξη γλωσσι-
κών δεξιοτήτων κατά τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 

γλώσσας σε παιδιά 

Η εφαρμογή μιας πειραματικής έρευνας μας επέτρεψε να αποκτήσουμε μια σφαιρική 
αντίληψη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ψηφιακή αφήγηση στην ανάπτυξη 
γλωσσικών δεξιοτήτων κατά τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας σε παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνά μας μελέτησε εάν και κατά πόσο η 
ψηφιακή αφήγηση είναι πιο αποδοτική από την παραδοσιακή μέθοδο αφήγησης ως 
προς την ανάπτυξη των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων σε δύο ομάδες παιδιών 8 έως 
10 χρονών, τα οποία μαθαίνουν την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα εκτός Ελλάδας. 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 15 μαθητές, ορισμένοι εξ αυτών ελληνικής κατα-
γωγής (δεύτερης ή και μεταγενέστερης γενιάς) και ορισμένοι προέρχονταν από εθνο-
τικά μεικτές οικογένειες. Συγκεκριμένα, 15 μαθητές ηλικίας 8 έως 10 ετών, επιπέδου 
Α1 – Α1+, που παρακολουθούν συνολικά δυόμιση χρόνια (3 ώρες την εβδομάδα) 
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μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες, 7 και 8 
μαθητών αντίστοιχα. Η ομάδα των 8 μαθητών αποτέλεσε την πειραματική ομάδα και 
η ομάδα των 7 μαθητών αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου. Όλοι οι μαθητές διέθεταν κά-
ποια επικοινωνιακή ικανότητα στην Ελληνική αλλά δεν είχαν κατακτήσει επαρκώς τη 
δομή της ελληνικής γλώσσας. Το λεξιλόγιό τους ήταν περιορισμένο εφόσον οι περι-
στάσεις επικοινωνίας όπου χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα στο περιβάλλον τους 
αφορούσε μόνο συγκεκριμένα θέματα της καθημερινότητας. 

Ο σχεδιασμός της έρευνας είχε ως εξής: οι δύο ομάδες εκτέθηκαν στις δύο συνθήκες 
και στη συνέχεια έγινε μέτρηση της επίδοσης κάθε μαθητή με τέσσερα ατομικά τεστ 
γλωσσομάθειας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των μαθημάτων δη-
μιουργήθηκε ένα ψηφιακό κόμικ και μία ψηφιακή αφήγηση από τις εκπαιδευτικούς. Η 
ψηφιακή αφήγηση ήταν διάρκειας περίπου 10 λεπτών με αφήγηση και κινούμενες ει-
κόνες (βίντεο). Η ομάδα ελέγχου δεν ήρθε σε επαφή με τα παραπάνω, αλλά με την 
αφήγηση της ιστορίας από το βιβλίο. Είναι απαραίτητο να επισημανθεί, βέβαια, ότι το 
σενάριο διδασκαλίας ήταν ακριβώς ίδιο και για τις δύο ομάδες και δεν θεωρούμε ότι 
υπήρχαν άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν μια ενδεχόμενη διαφορά 
στην επίδοση των δύο ομάδων.  

Έτσι, αφού οι μαθητές παρακολούθησαν στην τάξη την αφήγηση, άρχισε η εκπαιδευ-
τικός να συζητά με τους μαθητές το περιεχόμενο της ιστορίας και να ελέγχει την κατα-
νόησή του. Στη συνέχεια, η αφήγηση ενισχύθηκε με μια σειρά δραστηριοτήτων. Ενδει-
κτικά, οι μαθητές έβαλαν εικόνες της ιστορίας στη σωστή σειρά, απάντησαν σε ερω-
τήσεις σχετικές με το περιεχόμενο της ιστορίας (π.χ. «ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει το 
ποντικάκι;») και αναγνώρισαν εικόνες και λέξεις. Αργότερα, δόθηκαν τα  ατομικά τεστ 
γλωσσομάθειας στους μαθητές. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι το πιο ενδιαφέρον σημείο ήταν αυτό της 
παραγωγής λόγου και της έκφρασης του παραμυθιού με τη βοήθεια εικόνων και μου-
σικής. Οι μαθητές προσπάθησαν να δραματοποιήσουν το παραμύθι και να εικονογρα-
φήσουν το σενάριο. Δημιουργήθηκαν δύο ιστορίες από τα παιδιά. Η πειραματική ο-
μάδα, σε επόμενη φάση, με το κατάλληλο λογισμικό (χρησιμοποιήθηκε το i-movie) και 
με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού δημιούργησε επιπλέον μία ψηφιακή ιστορία, η οποία 
περιείχε διαλόγους με τη φωνή των παιδιών, εικόνες από το παραμύθι και οπτικά εφέ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ψηφιακές αφηγήσεις έπρεπε να ακολουθούν τα επτά στοιχεία 
της ψηφιακής αφήγησης. 

Το ερευνητικό πρόβλημα προσεγγίστηκε ποσοτικά και ποιοτικά. Συγκεκριμένα, είχαμε 
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε για τη συλλογή δεδομένων ένα φύλλο παρατήρησης 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ηχογραφήσεις και μαγνητοσκοπήσεις της διαδικασίας 
παραγωγής ψηφιακών αφηγήσεων από τα παιδιά, ατομικά τεστ γλωσσομάθειας και δο-
μημένες συνεντεύξεις που πήραμε από το δείγμα. Σχετικά με τα τεστ κατανόησης λό-
γου, οι ασκήσεις τους ακολουθούσαν την τυπολογία Σωστό-Λάθος, αντιστοίχιση προ-
τάσεων, συμπλήρωση κενών σε κείμενο, επιλογή εικόνων/τοποθέτηση των εικόνων με 
τη σειρά που εμφανίστηκαν στην ιστορία και σταυρόλεξο. Το τεστ παραγωγής γραπτού 
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λόγου περιείχε ασκήσεις περιγραφής εικόνων και συγγραφή μιας σύντομης ιστορίας 
(περίπου 60 λέξεων) με τίτλο «Το ποντικάκι θέλει να πιάσει ένα αληθινό αστεράκι. 
Ποια παιχνίδια θα τον βοηθήσουν; Τι θα γίνει στο τέλος;». Η παραγωγή προφορικού 
λόγου αξιολογήθηκε βάσει ενός παιχνιδιού ρόλων ανάμεσα σε δύο παιδιά κάθε φορά. 
Χρησιμοποιήσαμε την πολυμεθοδική προσέγγιση συλλογής δεδομένων για να αποφύ-
γουμε την πιθανότητα παραποίησης της πραγματικής εικόνας του δείγματός μας. 

Αποτελέσματα έρευνας – Συζήτηση 

Η επίδοση κάθε ομάδας στα τεστ γλωσσομάθειας αναλύθηκε με χρήση του στατιστικού 
πακέτου SPSS. Σχετικά με τα βασικά συμπεράσματα της ποιοτικής ανάλυσης φαίνεται 
ότι η παρακολούθηση μιας ψηφιακής αφήγησης του παραμυθιού και η δημιουργία ενός 
σχετικού οπτικοακουστικού έργου από τα παιδιά καθίσταται πιο αποδοτική από την 
παραδοσιακή μέθοδο αφήγησης παιδικών ιστοριών ως προς την ανάπτυξη των τεσσά-
ρων γλωσσικών δεξιοτήτων σε παιδιά ηλικίας 8-10 ετών, επιπέδου Α1 – Α1+, που μα-
θαίνουν την Νέα Ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα εκτός Ελλάδας. Η σύγκριση των 
επιδόσεων των δύο ομάδων συμβαδίζει με τη θέση των Tsou κ.α. (2006), σύμφωνα με 
την οποία αναπτύσσονται σημαντικά οι δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, παραγωγής και 
κατανόησης λόγου μέσω της ψηφιακής αφήγησης. 

Για μια πιο άμεση εικόνα των αποτελεσμάτων παρατίθενται παρακάτω τέσσερα ρα-
βδογράμματα, τα οποία απεικονίζουν την επίδοση κάθε ομάδας σε κάθε δεξιότητα. Σε 
κάθε δεξιότητα αντιστοιχούν 25 μονάδες και η αξιολόγηση των μαθητών εμφανίζεται 
με αριθμητικούς δείκτες (0-25 μονάδες). 

 
Εικόνα 1. Κατανόηση Γραπτού Λόγου 
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Εικόνα 2 Κατανόηση Προφορικού Λόγου 

 
Εικόνα 3 Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

 
Εικόνα 4 Παραγωγή Προφορικού Λόγου 
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Από τις συνεντεύξεις των μαθητών βεβαιώσαμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη παιδική 
ιστορία ενθουσίασε τα παιδιά. Επίσης, μία μαθήτρια ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν 
ήταν σαν μάθημα, ήταν πιο ωραία σήμερα», άποψη που προβάλλεται και σε μελέτη 
των Μελιάδου κ.α. (2011). Παράλληλα, άλλοι μαθητές αναφέρουν ότι οι ίδιοι έχουν τη 
δυνατότητα να αξιοποιούν και παραγλωσσικά στοιχεία, όταν στην αφήγηση συνδυά-
ζονται κινούμενα σχέδια με ήχο και όχι μόνο η φωνή ενός εκπαιδευτικού με τις εικόνες 
του βιβλίου. 

Αξίζει να σημειώσουμε, εδώ ότι 10 στους 15 μαθητές ανέφεραν κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης ότι είναι για εκείνους πιο εύκολο να καταλάβουν τι σημαίνει μια λέξη 
όταν τη συναντούν σε ένα βίντεο συγκριτικά με λέξεις που συναντούν καθώς διαβά-
ζουν ένα παραμύθι. Η δύναμη των πολυμέσων αποδεικνύεται ότι παίζει καθοριστικό 
ρόλο και στην εσωτερίκευση του λεξιλογίου, άποψη που έχουν στο παρελθόν εκφράσει 
και οι Biemiller και Boote (2006). 

Ωστόσο, από τις συνεντεύξεις φαίνεται επίσης ότι παρόλο που οι μαθητές γοητεύονται 
από την επαφή με τα πολυμέσα, τους φαίνεται πιο «καλή» η ενασχόληση με μεικτές 
δραστηριότητες, δηλαδή με δραστηριότητες που συνδυάζουν τα πολυμέσα και την ε-
παφή με τα συμβατικά μέσα (βιβλίο, συγγραφή σε τετράδιο κ.α.). 

Εν κατακλείδι, κοινή πεποίθηση των εκπαιδευτικών που ασχοληθήκαμε με τη συγκε-
κριμένη δράση είναι ότι αφενός μέσω της λογοτεχνίας κάθε μαθητής/μαθήτρια μπορεί 
να διδαχθεί και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες αφετέρου η ένταξη της ψηφιακής 
αφήγησης στην τάξη μπορεί να ανανεώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία της 
Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε παιδιά και συγχρόνως να μεγιστοποιήσει τα 
μαθησιακά οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές. Αν και η ιδέα, όμως, της συγχώνευσης 
του παραδοσιακού τρόπου αφήγησης με τα πολυμέσα μοιάζει ελκυστική, δεν πρέπει 
να τη θεωρήσουμε ως αυτοσκοπό. Επεκτείνοντας τον συλλογισμό μας, θα λέγαμε ότι 
η ψηφιακή αφήγηση ως εκπαιδευτικό εργαλείο αποδεικνύεται αποτελεσματική και εί-
ναι καλό να ενσωματώνεται στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας καθώς αποτελεί έναν δυναμικό τρόπο ενίσχυσης της μάθησης. 
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H παιδαγωγική αξία των Lego Μindstorms στη μαθησιακή διαδικασία 

Λαμπρινή Αλεξίου 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Ed  «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» 

labrinale@gmail.com 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία εξέλιξη της μικροηλεκτρονικής  είχε ως  αποτέλεσμα 
την εξέλιξη των ρομποτικών συστημάτων και τη μείωση του κόστους τους. Λόγω αυ-
τής της μείωσης και της ευκολίας που διακρίνει το χειρισμό τους, τα ρομποτικά συστή-
ματα έχουν κάνει την εμφάνιση τους και στο χώρο της εκπαίδευσης. Ένα διαδεδομένο 
ρομποτικό πακέτο στον ελλαδικό χώρο αποτελεί το Lego Mindstorms. To πακέτο των 
Lego Mindorms περιλαμβάνει τα γνωστά τουβλάκια Lego, που έχουν λατρέψει πολλά 
παιδιά. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να ερευνήσουμε την παιδαγωγική αξία των 
εκπαιδευτικών ρομπότ Lego Mindstorms στη μαθησιακή διαδικασία, εστιάζοντας στη 
συμβολή τους στις επιστήμες, στην αυθεντική και συνεργατική μάθηση, στην κινητο-
ποίηση των μαθητών για μάθηση. Θα φωτίσουμε επίσης σημαντικούς παράγοντες, που 
θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για την επιτυχή ενσωμάτωση τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Λέξεις-κλειδιά: Lego Mindstorms, Εκπαιδευτική ρομποτική 

Εισαγωγή 

Οι αλλαγές που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της μηχανικής, ηλεκτρο-
νικής και πληροφορικής έχουν προκαλέσει αλλαγές στο χώρο εργασίας, στις καθημε-
ρινές μας ασχολίες, αλλά και στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρόλο όμως που οι νέοι της 
σύγχρονης εποχής δέχονται περισσότερα ερεθίσματα λόγω της ραγδαίας εξέλιξης, η 
μετάβαση από τη μαθητική και φοιτητική ζωή στην επαγγελματική, όπως υποστηρί-
ζουν οι Beer, Chiel & Drushel (1999), είναι προβληματική. Ο νέοι δεν εμπλέκονται 
στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων, σε συνεργατικές δραστηριότητες, σε δρά-
σεις που απαιτούνται να συνδυαστούν γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα 
και επιστήμες. Ταυτόχρονα τα κίνητρα για μάθηση δεν είναι εσωτερικά με αποτέλεσμα 
όχι μόνο να μην εμβαθύνουν στις έννοιες, αλλά και να μην προετοιμάζονται κατάλληλα 
για τον απαιτητικό επαγγελματικό χώρο. To πρόβλημα το οποίο περιγράφεται από τους 
Beer et al. (1999), χαρακτηρίζει έντονα και την Ελληνική πραγματικότητα. Στα ελλη-
νικά σχολεία, η σύνδεση των θετικών επιστημών με την πραγματικότητα απουσιάζει, 
όπως απουσιάζουν δραστηριότητες που ενισχύουν την ενεργή εμπλοκή των μαθητών 
στη μάθηση και την εις βάθος κατανόηση όρων και εννοιών (Νικολόπουλος, 2016). Η  
σχέση του μαθητή με τη γνώση μπορεί να χαρακτηριστεί  ως «εξωτερική και μηχανική» 
(Δεδούλη, 2002 , σ.2). 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών στην αναζήτηση  
νέων μέσων, με στόχο την ενίσχυση των εφοδίων των μαθητών για την μετέπειτα ζωής 
τους και τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας ιδιαίτερα σε μαθήματα που σχετίζονται με 
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την τεχνολογία και τις επιστήμες (Μιχαηλίδης, 2007). Σύμφωνα με τους Petre & Price 
(2004) για να αυξήσουμε τα ποσοστά των μαθητών που ασχολούνται με τις επιστήμες 
θα πρέπει να τους προκαλέσουμε το ενδιαφέρον. Υποστηρίζουν ότι οι μανθάνοντες θα 
πρέπει να δρουν σε περιβάλλοντα, τα οποία τους προσφέρουν πλούσια ερεθίσματα και 
προτείνουν το περιβάλλον της εκπαιδευτικής ρομποτικής ως πλούσιο σε ερεθίσματα 
αλληλεπιδραστικό μέσο. Δεν είναι τυχαίο που οι νέοι, ακόμη και οι ενήλικες προσελ-
κύονται από ταινίες όπως ο «Πόλεμος των άστρων», από  κόμικς και παιχνίδια με ρο-
μπότ είτε αυτά έχουν φυσική υπόσταση είτε εικονική στη οθόνη του υπολογιστή τους. 
Στη παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε σε ένα τεχνολογικό εργαλείο το οποίο ανή-
κει στην κατηγορία της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Θα περιγράψουμε την τεχνολογία 
των Lego Mindstorms και θα ερευνήσουμε τη συμβολή τους στην εκπαίδευση.  

Εκπαιδευτική ρομποτική-Lego Mindstorms 

 Τα ρομποτικά συστήματα είναι μηχανικές συσκευές, των οποίων οι ενέργειες εξαρτώ-
νται από τα εξωτερικά ερεθίσματα που λαμβάνουν από το φυσικό περιβάλλον 
(Demetriou, 2011). Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί και σημείο διαφοροποίησης σε 
σχέση με τα συστήματα αυτοματισμού τα οποία ακολουθούν γραμμική σειρά εντολών. 
Ο λόγος που εξελίχθηκαν αισθητά τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπήρχε ραγδαία εξέ-
λιξη στην μικροηλεκτρονική, βασική προϋπόθεση για την κατασκευή ηλεκτρονικών 
αισθητήρων βάση των οποίων γίνεται η συλλογή στοιχείων από το περιβάλλον (Μι-
χαηλίδης, 2007). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί και το κόστος των υλικών που 
χρειάζονται για τη δημιουργία τους. Λόγω της μείωσης του κόστους και της ευκολίας 
που διακρίνει τον χειρισμό τους (Φράγκου & Γρηγοριάδου, 2009), τα ρομπότ έχουν 
κάνει την εμφάνιση τους και στο χώρο της εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε 
για την εκπαιδευτική ρομποτική, η οποία μπορεί να συμβάλει  στη μεταφορά της γνώ-
σης από το ρομποτικό περιβάλλον σε ποικιλία πλαισίων και γνωστικών μαθημάτων, 
όπως στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και στη πληροφορική (Πολυμεράκη, 
Δεληγιαννάκου, Ατματζίδου & Δημητριάδης, 2014).   

Ένα από τα πιο γνωστά ρομποτικά πακέτα  που χρησιμοποιούνται στον εκπαιδευτικό 
χώρο είναι τα Lego Mindstorms (Ξουρής, Πανταζόπουλος, Καρατράντου & Παναγιω-
τακόπουλος, 2016). H χρήση των Lego Mindstorms στον Ελλαδικό χώρο λειτουργεί 
ως μέσο για την υλοποίηση διαθεματικών συνθετικών δραστηριοτήτων στα σχολεία 
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Καρατράντου, Παναγιωτα-
κόπουλος & Πιερρή 2006; Κυνηγός & Φράγκου, 2000).  Μπορεί επίσης  να αποτελέσει 
συμπληρωματική δραστηριότητα της διδασκαλίας του προγραμματισμού στα σχολεία 
της χώρας (Καγκάνη, Δαγδιλέλης, Σατρατζέμη & Ευαγγελίδης, 2006; Στούμπου, Δέ-
τσικας & Αλιμήσης, 2013), καθώς και προπτυχιακό μάθημα στη τριτοβάθμια εκπαί-
δευση (Αναγνωστάκης &  Μιχαηλίδης, 2007).   

Για να δημιουργηθεί ένα ρομπότ Lego Mindstorm χρειάζεται μια εργαλειοθήκη(Kit). 
H εργαλειοθήκη περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά που απαιτούνται για τη δη-
μιουργία ενός ρομπότ. Όπως αναφέρει ο Κυριακού (χ.χ.), μια εργαλειοθήκη περιέχει 
τα γνωστά τουβλάκια της Lego, με τα οποία οι περισσότεροι μαθητές είναι 
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εξοικειωμένοι από πολύ μικρή ηλικία. Περιέχει επίσης δοκούς και άξονες πάνω στους 
οποίους θα στηριχθούν οι ρόδες και τα γρανάζια. Τα γρανάζια είναι αυτά που τροπο-
ποιούν την κίνηση του ρομπότ, συμβάλλοντας στην αλλαγή της ταχύτητας και της ι-
σχύς του. Βασικά στοιχεία επίσης της εργαλειοθήκης είναι οι κινητήρες και οι διαφο-
ρετικού τύπου αισθητήρες. To βασικότερο τουβλάκι των Lego Mindstorms είναι η μο-
νάδα που περιέχει τον μικροεπεξεργαστή και αποτελεί τον εγκέφαλο του ρομπότ (Κυ-
ριακού, χ.χ.). Η προγραμματιζόμενη μονάδα περιέχει θύρες εισόδου και εξόδου με τις 
οποίες συνδέονται οι αισθητήρες, οι κινητήρες και οι λαμπτήρες. Με τη βοήθεια των 
αισθητήρων, o μικροεπεξεργαστής αντιλαμβάνεται το εξωτερικό περιβάλλον και  αντι-
δρά στα ερεθίσματα που εκλαμβάνει ανάλογα με τον τρόπο που έχει προγραμματιστεί, 
ελέγχοντας τη λειτουργία των κινητήρων και των λαμπτήρων. 

Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα των Lego Mindstorms υποστηρίζουν τη τεχνική 
του συρσίματος (drag and drop). Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να σύρουν και να  
ενώσουν εντολές, οι οποίες είναι σε μορφή πλακιδίων δημιουργώντας μια ακολουθία 
ενεργειών. Ο μαθητής δεν χρειάζεται να γνωρίζει την αυστηρή σύνταξη των εντολών, 
καθιστώντας τη διαδικασία του προγραμματισμού πιο ελκυστική και προσιτή (Ορφα-
νάκης & Παπαδάκης, 2014). Τα περιβάλλοντα αυτά χαρακτηρίζονται ως περιβάλλοντα 
οπτικού προγραμματισμού. Πως όμως συμβάλλει η κατασκευή και ο προγραμματισμός 
ενός Lego Mindstorm στη μαθησιακή διαδικασία;  

Παιδαγωγική αξία των Lego Mindstrorms 

Η τεχνολογία Lego στηρίζεται στην παιδαγωγική προσέγγιση του κατασκευαστικού 
εποικοδομισμού (Hussain, Lindh & Shukur, 2006). H συγκεκριμένη θεωρία μάθησης 
υποστηρίζει την ιδέα της οικοδόμησης της γνώσης μέσω της κατασκευής. Η γνώση 
κατακτάται όταν ο μαθητής εμπλέκεται συνειδητά στην κατασκευή μιας οντότητας 
(Papert& Harel, 1991), όταν βιώνει  εμπειρίες κάνοντας χρήση εργαλείων στη πράξη 
φτιάχνοντας ένα δημιούργημα, το οποίο έχει νόημα για αυτόν (Μπάμπη, 2015). Κατα-
σκευάζοντας ένα ρομπότ και στη συνέχεια προγραμματίζοντάς το εμπλέκεται σε μια 
διαδικασία δημιουργίας και αναστοχασμού (Mubin, Stevens, Shahid, Al Mahmud & 
Dong, 2013). Συμμετέχει σε μια κοστρακτιονιστική δραστηριότητα, η οποία συντελεί 
στο να γίνει η μαθησιακή διαδικασία πιο αποδοτική, προσφέροντάς του σημαντικά ο-
φέλη (Papert & Harel, 1991). Στη συνέχεια  θα διερευνήσουμε  τα οφέλη που αποκο-
μίζουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων από την ενασχόληση τους με τα Lego Mind-
storms, εστιάζοντας στη συμβολή τους στις επιστήμες, στην αυθεντική και στη συνερ-
γατική μάθηση, στην κινητοποίηση των μαθητών για μάθηση. 

 Lego Mindstorms και επιστήμες 

Κατά την διαδικασία της συναρμολόγησης  ενός  ρομπότ Lego Mindstorm, ο μαθητής 
έρχεται σε επαφή με διαφορετικούς τρόπους συνδεσμολογίας των δομικών στοιχείων. 
Αρκετές μελέτες (e.g., Barak & Zadok 2009; Goh & Aris, 2007; Goldman, Eguchi & 
Sklar, 2004), έχουν καταδείξει ότι στη συνδεσμολογία χρειάζεται να γίνει χρήση όρων 
και εννοιών από τις φυσικές επιστήμες, που αφορούν στις σχέσεις των δυνάμεων, στις 
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ενεργειακές καταστάσεις, στην κινηματική. Το μέγεθος για παράδειγμα της ρόδας του 
οχήματος, καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι συναρμολόγησης επηρεάζουν το μέτρο 
και την κατεύθυνση της ταχύτητας της μηχανικής συσκευής ( Goldman et al., 2004). 

Με την ενασχόληση του με τη ρομποτική ο μαθητής δεν κάνει χρήση μόνο εννοιών 
από τις φυσικές επιστήμες, αλλά χρειάζεται  να συνθέσει γνώσεις  από διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία όπως την ηλεκτρονική, τη μηχανολογία, την πληροφορική, τα μα-
θηματικά. Αρκετοί μελετητές έχουν οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές με τη 
ρομποτική έρχονται σε επαφή με έννοιες από διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, δια-
γράφοντας τα στενά όρια των επιστημών (Beer et al., 1999; Goh & Aris, 2007; Mosley 
& Kline, 2006). Θα χρειαστεί να συσχετίσουν διαφορετικές έννοιες, αλλά και να επα-
ναφέρουν στη μνήμη τους γνώσεις που έχουν ήδη αποκτήσει και μάλιστα προκειμένου 
να επιτύχουν ένα συγκεκριμένο στόχο θα συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για από-
κτηση νέων γνώσεων (Doswell & Mosley, 2006). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι 
η εκπαιδευτική ρομποτική καταφέρνει να ενώσει διαφορετικές επιστήμες, αποτελεί το 
γεγονός ότι στο Πανεπιστήμιο Case Western των ΗΠΑ προσφέρεται ως μάθημα για 
τους φοιτητές των φυσικών επιστημών, των μηχανολόγων μηχανικών, των μηχανικών 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Beer et al., 1999). Κάθε εξάμηνο, 30 φοιτητές από τις 
διαφορετικές αυτές σχολές συνυπάρχουν στο μάθημα για να κατασκευάσουν και να 
προγραμματίσουν ρομπότ Lego Mindstorms τα οποία αντιδρούν με συγκεκριμένο 
τρόπο σε διαφορετικές πηγές φωτός. Χρειάζεται να συνθέτουν  τις ηλεκτρονικές, μη-
χανικές και προγραμματιστικές γνώσεις τους για να δημιουργούν και να ελέγχουν την 
κίνηση  των κατασκευών τους.  

Ο έλεγχος της κίνησης των μηχανικών συσκευών γίνεται μέσω του προγραμματισμού, 
με αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι προγραμματιστικές δεξιότητες. Η έρευνα που διε-
ξήγαγε ο Kumar (2004) για τρία χειμερινά εξάμηνα σε  προπτυχιακούς φοιτητές της 
σχολής των υπολογιστών είχε ως στόχο να μελετήσει εάν ο προγραμματισμός με την 
βοήθεια των Lego Mindsrorms βοηθά στην εκμάθηση αλγοριθμικών διαδικασιών. Τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν θετικά. Οι φοιτητές εξοικειώθηκαν με τις αλγο-
ριθμικές διαδικασίες, τις κατανόησαν και τις εφάρμοσαν στην επίλυση προβλημάτων. 

Βέβαια δεν ωφελούνται μόνο οι φοιτητές από τον προγραμματισμό των Lego 
Mindstrorm, αλλά και οι μαθητές. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Φράγκου και 
Κυνηγός (2000), οι μαθητές εναλλάσσονται μεταξύ ενός εικονικού και ενός πραγματι-
κού κόσμου ενισχύοντας την καλλιέργεια της αφαιρετικής σκέψης. Οι Lee et al. (2011) 
υποστηρίζουν ότι οι αντιδράσεις της μηχανικής συσκευής στα διάφορα ερεθίσματα του 
πραγματικού κόσμου έχουν τη μορφή των αφηρημένων λογικο-αριθμητιμών τιμών στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον. Οι εντολές θα πρέπει να εκτελεστούν(αυτοματοποιη-
θούν) και οι μαθητές να αναλύσουν αν η συμπεριφορά της ρομποτικής κατασκευής 
τους ήταν η αναμενόμενη. Η αφαίρεση, η αυτοματoποίηση και η ανάλυση αποτελούν 
βασικά στοιχεία που συγκροτούν την υπολογιστική σκέψη στην επίλυση προβλημάτων 
(Lee et al., 2011). Μέσα από τη μελέτη της Πολυμεράκη κ.ά. (2014) διαφαίνεται ότι η 
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εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες της εκπαιδευτικής ρομποτικής οδηγεί στην 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων της υπολογιστικής σκέψης.  

Επιπρόσθετα οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω του προγραμματισμού 
ενός Lego Μindstrom αντιλαμβάνονται καλύτερα βασικές προγραμματιστικές έννοιες, 
όπως τη δομή της επανάληψης και της επιλογής, συγκριτικά με τη διδασκαλία τους σε 
κάποιο άλλο τεχνολογικό προγραμματιστικό περιβάλλον, λόγω του ότι βλέπουν άμεσα 
τις συνέπειες της εκτέλεσης του αλγορίθμου (Στούμπου κ.ά, 2013). Οι μαθητές της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εξοικειώνονται επίσης με την έννοια της μετα-
βλητής, με τον μηχανισμό των υπο-ρουτινών, οι οποίες καλούνται ενδιάμεσα σε κα-
τάλληλα σημεία μιας ακολουθίας εντολών, μειώνοντας την έκταση του κώδικα και 
διευκολύνοντας την αναγνωσιμότητά του (Petre & Price, 2004; Τσοβόλας & Κόμης, 
2006). Μυούνται  εύκολα στις προγραμματιστικές αρχές, χωρίς να αποθαρρύνονται 
ακόμη και αν είναι αρχάριοι, λόγω του ότι τα Lego Mindstorrms μπορούν να προγραμ-
ματιστούν κάνοντας χρήση  γραφικών γλωσσών προγραμματισμού (Στούμπου κ.ά, 
2013; Καγκάνη κ.ά, 2006; Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014). Οι Καγκάνη κ.ά. (2006) 
βέβαια  υποστηρίζουν ότι για να ορίσουν οι μαθητές με σαφήνεια και ορθότητα τις 
εντολές που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας των συσκευών εισόδου και εξόδου, θα 
πρέπει να μετέχουν στη διαδικασία της συνδεσμολογίας του φυσικού μοντέλου. 

Ωστόσο, παρόλο που υπάρχουν μελέτες, οι οποίες έχουν καταδείξει τη θετική συμβολή 
της ρομποτικής στη μάθηση διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, όπως των φυσι-
κών επιστημών, της μηχανικής, της πληροφορικής, των μαθηματικών (e.g., Barker & 
Ansorge, 2007; Petre & Price, 2004), στη βιβλιογραφία υπάρχει η έρευνα των Hussain 
& Shukur (2006), η οποία δεν επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση ότι τα Lego 
Mindstorms συμβάλλουν στην γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Η έρευνα  αυτή διε-
ξήχθη στη Σουηδία σε 24 τάξεις διαφορετικών σχολείων. Βέβαια οι Hussain & Shukur 
(2006) κρίνουν απαραίτητη τη διεξαγωγή και άλλων ερευνών για να διασταυρωθούν 
τα αποτελέσματα.  

Lego Μindstorms και αυθεντική μάθηση 

 Εργαζόμενοι  με τα Lego Mindstorms oι  προϋπάρχουσες και οι νέες γνώσεις εφαρμό-
ζονται στην πράξη σε πραγματικό χρόνο και χώρο σε μη ιδανικές συνθήκες (Beer, 
Chiel & Drushel, 1999). Δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές και στους σπουδαστές να 
εμπλακούν σε αυθεντικές δραστηριότητες. Οι αυθεντικές δραστηριότητες είναι βασική 
πτυχή της αυθεντικής μάθησης, η οποία αποτελεί  σύγχρονη παιδαγωγική προσέγγιση, 
που επιτρέπει στους μαθητές να συσχετίσουν τη θεωρία με τη πράξη, να εφαρμόσουν 
τη γνώση σε σύνθετα προβλήματα που απαιτούν τη σύνδεση διαφορετικών γνωστικών 
περιοχών για την επίλυση τους (Cardet, 2012).  

Οι φοιτητές στη μελέτη των Beer et al. (1999) ήρθαν  αντιμέτωποι με προβληματικές 
καταστάσεις, τις οποίες δεν τις είχαν υπολογίσει λόγω τις πολυπλοκότητας του πραγ-
ματικού περιβάλλοντος. Για τον έλεγχο των ιδεών τους είχαν άμεση ανατροφοδότηση 
δοκιμάζοντας και παρατηρώντας πώς λειτουργεί η μηχανική συσκευή στο φυσικό 
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χώρο. Τους δόθηκε  η ευκαιρία να αναστοχαστούν τις ενέργειες τους. Χρειάστηκε να 
λάβουν υπ’ όψιν όχι μόνον τις ιδιότητες των επιμέρους δομών του μηχανικού συστή-
ματος, αλλά τον τρόπο που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι  Beer et al. (1999) υποστη-
ρίζουν ότι παρόλο που τα επιμέρους στοιχεία μιας μηχανικής συσκευής λειτουργούν 
όπως αναμένεται, η μηχανική συσκευή δεν ανταποκρίνεται αρκετές φορές με τον ανα-
μενόμενο τρόπο στον πραγματικό χώρο. Η συμπεριφορά  των φυσικών μοντέλων δεν 
είναι πάντα προβλέψιμη. Το πραγματικό περιβάλλον περιέχει φυσικούς περιορισμούς, 
όπως η ασύμμετρη επιφάνεια στην οποία κινείται η μηχανική συσκευή επηρεάζοντας 
τη συμπεριφορά της (Κυνηγός & Φράγκου, 2000). H δύναμη της τριβής περιορίζει την 
κίνηση ενός φυσικού μοντέλου (Καγκάνη κ.ά, 2006).     

Παρόμοια με τους φοιτητές εξοικειώνονται με τεχνικές επίλυσης προβλήματος πραγ-
ματικού πλαισίου και οι μαθητές, όπως καταδεικνύουν αρκετές μελέτες (e.g., Barak & 
Zadok, 2009; Goh & Aris, 2007; Mauch, 2001; Petre & Price, 2004). Χρησιμοποιώντας 
διαφορετικούς αισθητήρες, αλλάζοντας τον σχεδιασμό του ρομπότ, τροποποιώντας τις 
προγραμματιστικές εντολές οι μαθητές εμπλέκονται σε μια διαδικασία συνεχούς πει-
ραματισμού, παρατήρησης και διερεύνησης. Οι εμπειρίες που αποκομίζουν στην πράξη 
και ο διαρκής πειραματισμός αποτελούν παράγοντες για την καλλιέργεια του προβλη-
ματισμού (Καγκάνη κ.ά, 2006) και των μεταγνωστικών δεξιοτήτων που αφορούν στην 
επίλυση προβλημάτων (Νίκα, Ατματζίδου & Δημητριάδης, 2013). Στη μελέτη των 
Barak & Zadok (2009), οι μαθητές δοκίμασαν πολλές διαφορετικές ιδέες στη πράξη 
και έμαθαν μέσα από τα λάθη τους. Χρησιμοποίησαν ευρετικές μεθόδους  που δεν τις 
είχαν  διδαχθεί και προέκυψαν στη πράξη εμπειρικά. Πολλές φορές με τη βοήθεια των 
διαισθήσεων τους οδηγήθηκαν  σε λύσεις. Στην προσπάθεια τους να καταφέρουν το 
ρομπότ να ρίξει τη μπάλα στη καλάθι, ανέπτυξαν τεχνικές επίλυσης προβλήματος σε 
πραγματικό περιβάλλον. Αποφάσισαν για παράδειγμα να προσθέτουν σταδιακά λει-
τουργίες σε ένα στοιχείo του ρομπότ, ώστε να ελέγχουν και να  μελετούν την συμπερι-
φορά του σε σχέση με το περιβάλλον. Απέκτησαν  εμπειρίες σε τεχνικές επίλυσης προ-
βλημάτων που χρησιμοποιούνται στην πραγματική ζωή στον τομέα των επιστημών και  
στη μηχανική. 

Lego Μindstorms και συνεργατική μάθηση 

Οι μαθητές στην προσπάθεια τους να επιλύσουν τα προβλήματα που τους παρουσιά-
ζονται αναπτύσσουν επικοινωνιακούς δεσμούς με τους συμμαθητές τους. Το γεγονός 
ότι η ρομποτική ενισχύει την επικοινωνία και τη συνεργασία διαφαίνεται  μέσα από 
πολλές έρευνες (Αμανατίδης, 2015; Barak & Zadok, 2009; Beer et al., 1999; Goh & 
Aris, 2007; Mauch, 2001; Μπάμπη, 2016). Οι μαθητές στην προσπάθεια τους να επι-
τύχουν  ένα κοινό στόχο  παρουσιάζουν και μοιράζονται τις ιδέες με τους συμμαθητές 
τους. Αξιολογούν τις προτάσεις των μελών της ομάδας. Αναζητούν ομαδικά τις αιτίες 
των μη επιθυμητών αποτελεσμάτων, στοχαζόμενοι τις προηγούμενες ενέργειές τους. 
Αναπτύσσουν επιχειρήματα και αποφασίζουν από κοινού τα επόμενα βήματα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι άτομα εσωστρεφή με χαμηλή αυτοεκτίμηση σταδιακά μπόρεσαν 
να βελτιώσουν την αυτοαντίληψη τους με την βοήθεια των διαπροσωπικών σχέσεων 
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που ανέπτυξαν στα προγράμματα ρομποτικής (Goldman et al., 2004). Στη μελέτη των 
Νίκα κ.ά. (2013) παρατηρήθηκε ότι η ανάληψη διαφορετικών ρόλων αύξησε την αυ-
τοεκτίμηση των διστακτικών μαθητών, διότι αισθάνθηκαν μέλη μιας ομάδας στην ο-
ποία ο ρόλος που είχαν αναλάβει  συνέβαλε στην συνολική προσπάθεια της ομάδας. 

Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσματα τα οποία πρόεκυψαν από την  μελέτη των 
Petre & Price (2004). Οι Petre & Price (2004) συγκέντρωσαν στοιχεία παρακολουθώ-
ντας αγώνες ρομποτικής δύο συνεχόμενα χρόνια. Στους αγώνες  συμμετείχαν ομάδες 
από διαφορετικές χώρες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 
συνεργατικό πνεύμα τόσο μεταξύ των μελών μιας ομάδας όσο και μεταξύ των διαφο-
ρετικών ομάδων είναι καταγεγραμμένο στα συμπεράσματα της μελέτης τους. Οι μαθη-
τές συνειδητοποίησαν ότι η επιτυχία είναι απόρροια συλλογικής κοπιαστικής εργασίας 
και όχι αποτέλεσμα που αποδίδεται στην τύχη. Αρκετές φορές οι ομάδες αντάλλασσαν  
απόψεις για τις κατασκευές τους αντιλαμβανόμενοι ότι η αξία της διαμοίρασης της 
γνώσης υπερτερεί σε σχέση με την ατομική συσσώρευσή της. Μάλιστα αντιλήφθηκαν 
ότι το πολιτιστικό περιβάλλον μιας χώρας επηρεάζει τον σχεδιασμό των μηχανικών 
κατασκευών. Δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να αναγνωρίσουν τις πολυπολιτισμικές ιδιαι-
τερότητες των άλλων ομάδων και να καλλιεργήσουν το αίσθημα του σεβασμού προς 
αυτές.  

Lego Μindstorms – Κινητοποίηση για μάθηση 

Η δυνατότητα διαφορετικών τρόπων σχεδιασμού των μηχανικών συσκευών ωθεί τους 
μαθητές να κατασκευάσουν πρωτότυπες δημιουργίες διεγείροντας τη φαντασία τους 
και καλλιεργώντας την ευρηματικότητά τους (Αμανατίδης, 2015). Τα Lego  Mind-
storms διεγείρουν και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών (Goh & Aris, 
2007; Mauch, 2001). Δεν είναι τυχαίο ότι το 100% των μαθητών που μετείχαν στην 
έρευνα των Panadero, Romá & Kloos (2010) προτείνουν και σε άλλους να δραστηριο-
ποιηθούν με τα Lego Mindstorms. Οι μαθητές εργάζονται με ένα αντικείμενο του ο-
ποίου έχουν οι ίδιοι τον απόλυτο έλεγχο μεταβάλλοντάς το δυναμικά (Mauch, 2001). 
Τα αποτελέσματα των ενεργειών τους τα βλέπουν άμεσα και αποτελούν ανατροφοδό-
τηση για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν (Mauch, 2001; Petre & Price, 
2004). Παραμένουν συνεχώς σε εγρήγορση προσπαθώντας να βρουν τη σωστή κατα-
σκευή και τις κατάλληλες εντολές προγραμματισμού για να κατευθύνουν το ρομπότ με 
συγκεκριμένο τρόπο. Οδηγούνται στη μάθηση με ευχάριστο τρόπο χωρίς μάλιστα οι 
ίδιοι να αντιλαμβάνονται τα πνευματικά βήματα ανέλιξης (Petre & Price, 2004). 

Είναι ιδιαιτέρα ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν στη βιβλιογραφία μελετητές, που 
προσομοιάζουν τα αισθήματα των μαθητών κατά την ενασχόληση τους με την εκπαι-
δευτική ρομποτική με αυτά που βιώνουν οι μαθητές όταν παίζουν παιχνίδια ή και video 
games (Liu, 2010; Mauch, 2001; Petre & Price, 2004). Ο τηλεχειρισμός των Lego Min-
dorms ιδιαίτερα με το Bluetooth συναρπάζει τους μαθητές (Μπάμπη, 2015). H ρομπο-
τική προσελκύει οπτικούς και κιναισθητικούς μαθητές που η συμβατική τάξη αδυνατεί 
να τους κινητοποιήσει ( Kumar, 2004). Στη μελέτη μάλιστα των Goh & Aris (2007) 
έχει καταγραφεί  η θετική στάση που καλλιέργησαν οι μαθητές απέναντι σε ζητήματα 
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που προηγουμένως τους φόβιζαν και  αφορούν στη μηχανική και στο προγραμματισμό, 
σε σημείο που να θέλουν κάποιοι από αυτούς στο μέλλον να ασχοληθούν επαγγελμα-
τικά με τους κλάδους αυτούς.  

Οι μαθητές κινητοποιούνται ακόμη περισσότερο επειδή τις κατασκευές τους θα τις πα-
ρουσιάσουν στους γονείς τους (Goldman et al, 2004). Οι γονείς τυγχάνει μάλιστα να 
τους βοηθούν στο εγχείρημα τους (Petre & Price, 2004). Ιδιαίτερα αυξημένο είναι το 
ενδιαφέρον τους, όταν συμμετέχουν σε διαγωνισμό ρομποτικής και παρουσιάζουν τα 
δημιουργήματα τους αποκομίζοντας ποικίλες εμπειρίες (Barak & Zadok, 2009;  Beer 
et al, 1999;  Goh & Aris, 2007).  

Επιλογικά 

Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση συμπεραίνουμε ότι η συναρμολόγηση των Lego 
Mindstorms, αλλά και ο προγραμματισμός τους αποτελούν μια ευχάριστη, δημιουργική 
δραστηριότητα για τους μαθητές και τους σπουδαστές. Οι μανθάνοντες  κατανοούν, 
εμπλουτίζουν και ενισχύουν έννοιες και όρους διεπιστημονικούς. Εφαρμόζουν τη 
γνώση στη πράξη, αναπτύσσοντας στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων πραγματικού 
πλαισίου. Οξύνουν την κριτική σκέψη τους και μαθαίνουν τη θετική επίδραση της συ-
νεργασίας στη διεκπεραίωση ενός έργου. Καλλιεργούν τη δεξιότητα της επιμονής, και 
της υπομονής και αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της ομαδικής εργασίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη την προσθετική αξία της εκπαιδευτικής ρομποτικής πιστεύω ότι 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ενσωμάτωση της στη μαθησιακή διαδικασία  σε όλες τις 
βαθμίδες εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι η εκπαιδευτική ρομποτική μπορεί να δημιουργήσει 
ένα κατάλληλο περιβάλλον το οποίο είναι ικανό να  προσφέρει πλούσια ερεθίσματα 
και κίνητρα για μάθηση. Η σκέψη μάλιστα ότι με την εκπαιδευτική ρομποτική δεν α-
κολουθούμε την «banking approach» (Papert, 1993, p.10), δηλαδή η γνώση δεν αποτα-
μιεύεται με την προοπτική  και μόνο μήπως χρειαστεί στο μέλλον αλλά εφαρμόζεται 
άμεσα σε πραγματικό περιβάλλον, αποτελεί ισχυρό κίνητρο για συστημική προσπάθεια 
ένταξη της στη μαθησιακή διαδικασία. 

Για να μπορέσει εντούτοις να ενσωματωθεί με επιτυχία θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν 
σημαντικοί παράγοντες. Επιβάλλεται η αναδιάρθρωση του αναλυτικού προγράμματος 
σπουδών, ώστε  η εκπαιδευτική ρομποτική να αποτελέσει αντικείμενο του επίσημου 
προγράμματος διαθέτοντάς της τον απαραίτητο χρόνο. Σε αρκετές μελέτες λόγω των 
πολλών εξαρτημάτων και των πολλών δοκιμών που απαιτούνται με τα Lego 
Mindsrorms, αναφέρεται η επαρκής διαθεσιμότητα του χρόνου ως βασική προϋπόθεση 
για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων (Barker & Ansorge, 2007; Mauch, 2001; 
Mosley & Kline, 2006; Petre & Price, 2004).  

Επιπλέον χρειάζονται ευρύχωρες αίθουσες και είναι αναγκαία η αγορά αρκετών εργα-
λειοθηκών (Kit), ώστε κάθε ομάδα να έχει τη δικής της (Mosley & Kline, 2006). Βέ-
βαια εκτός από τις εργαλειοθήκες και το λογισμικό κρίνεται απαραίτητος ο σχεδιασμός 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που θα στηρίξει το έργο του εκπαιδευτικού (Mubin 

1831

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



et al., 2013). Η ίδια θα ήθελα τέλος να συμπληρώσω ότι θα πρέπει το κράτος να μερι-
μνήσει για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, εάν θέλουμε να προσφέρουμε στους 
νέους  καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας  και νεωτεριστικά περιβάλλοντα μάθησης.  
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Περίληψη 

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης ‘teachers4europe’, σχεδιάστηκε και υλοποιή-
θηκε από μαθητές της Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, Διδακτικό Σενάριο το οποίο διε-
ρεύνησε με τη χρήση των Τ.Π.Ε., την πορεία των Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για την κατάκτηση της νέας γνώσης χρησι-
μοποιήθηκαν φύλλα εργασίας που παρέπεμπαν σε διαδικτυακές πηγές. Διερευνήθηκαν 
οι ιστορικές αναγκαιότητες που οδήγησαν στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, οι πρω-
ταγωνιστές, οι σημαντικότερες διακρατικές Συνθήκες που υπογράφτηκαν από τη γέ-
νεση της ιδέας, οι τομείς κοινωνικής δράσης στις οποίες υλοποιούνται οι δεσμεύσεις 
που ανέλαβε το κάθε κράτος μέλος της Ένωσης προς την επίτευξη του σκοπού και 
ιδιαίτερα οι τομείς της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος. Οι νέες γνώσεις αξιολο-
γήθηκαν και διαδόθηκαν στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκή ενοποίηση, Δίκτυα συνεργασίας, Διδακτικό Σενάριο, 
Τ.Π.Ε.. 

Abstract 

As part of the educational ‘teachers4europe’ action, a Teaching Scenario designed and 
implemented aiming to the investigation of the historical circumstances that led to the 
idea of the United Europe.  In particular investigated the related transnational treaties 
signed by the genesis of the idea, the social action areas where these treaties implement-
ing, the commitments made by each Member State of the Union to achieve the purpose 
of the unification, the focus on the areas of Education and Environment. New 
knowledge evaluated and spared in the educational community. 

Εισαγωγή  

Η ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης αποτέλεσε και συνεχίζει ακόμα να είναι, μία ιστορική 
αναγκαιότητα. Οι φρικαλεότητες των δύο Παγκόσμιων Πολέμων με τις εκατόμβες νε-
κρών και οι καθημαγμένες οικονομίες των Ευρωπαϊκών λαών με τις κατεστραμμένες 
ιδιωτικές περιουσίες και τις ανύπαρκτες κρατικές υποδομές, κινητοποίησαν τους τότε 
ηγέτες (Levy, 2004˙ Gondos, E. (2015). Ποτέ πια δε θα έπρεπε να συμβεί κάτι παρό-
μοιο. Οι Ευρωπαϊκοί λαοί θα έπρεπε να παραμερίσουν τις αιώνιες και τόσο μοιραίες 
διαφορές τους για χάρη της ευημερίας των μελλοντικών γενεών (Gigantès, 2004). Τα 
εθνικά κράτη από μόνα τους είχαν αποδειχτεί ανίσχυρα να αντιμετωπίσουν τις τερά-
στιες προκλήσεις που εξελίσσονταν ραγδαία στο παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονο-
μικό πεδίο. Η μόνη λύση ήταν να ενωθούν, με μικρά αλλά σταθερά βήματα προς μία 
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ισχυρή συνομοσπονδία, ικανή να προσφέρει την πολυπόθητη ειρήνη στην τόσο ταλαι-
πωρημένη ‘Γηραιά  Ήπειρο’. Ξαφνικά, μέσα από την ιδέα μιας Ευρώπης ενωμένης, 
αναδύονταν η προσδοκία οι παλιές διαφορές που προκάλεσαν τόση καταστροφή και 
πόνο να μετατραπούν στο συγκριτικό πλεονέκτημα της. Μπορεί από μόνες τους να 
έδρασαν διαλυτικά αλλά στο σύνολό τους θα καθιστούσαν το νέο πολιτικό μόρφωμα 
της Ενωμένης Ευρώπης ευέλικτο και ανταγωνιστικό. Από το 1955 έως και σήμερα η 
Ευρώπη έχει κάνει σημαντικά βήματα. (Halfdanarson, & Isaacs, 2006). Εξελίχθηκε στη 
μεγαλύτερη ενιαία αγορά του Κόσμου και ταυτόχρονα στην πιο ανταγωνιστική Οικο-
νομία προσφέροντας στους πολίτες της το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο σε σχέση με τους 
λαούς των άλλων Ηπείρων. Παρέχει το αρτιότερο σύστημα κοινωνικών παροχών και 
σέβεται στο μέγιστο βαθμό τα ατομικά όσο και τα συλλογικά δικαιώματα.  

Σε αυτό το ιδιαίτερο πολιτισμικό περιβάλλον, με τις τόσες προκλήσεις αλλά και δυνα-
τότητες, καλούνται να ζήσουν οι μελλοντικοί Ευρωπαίοι πολίτες. Το σημερινό σχολείο 
στοχεύει στη διαμόρφωση του μελλοντικού Ευρωπαίου πολίτη, βασικός εξοπλισμός 
του οποίου πρέπει να είναι οι γνώσεις, οι στάσεις και οι δεξιότητες εκείνες που θα του 
επιτρέψουν να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα του περιβάλλοντος στο οποίο ζει. Στα 
πλαίσια της προσπάθειας αυτής και μέσα από την εκπαιδευτική δράση 
‘teachers4europe’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, σχεδιάστηκε και υλοποι-
ήθηκε το παρόν Διδακτικό Σενάριο (ΔΣ). Σκοπός του ήταν να συμβάλλει στη διαμόρ-
φωση της ευρωπαικής ταυτότητας των μαθητών Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, διε-
ρευνώντας την ιστορική πορεία προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Για την υλοποίηση 
του σκοπού του, εφάρμοσε τις αρχές της διερευνητικής μάθησης. Διέδωσε τα αποτελέ-
σματά του στην εκπαιδευτική κοινότητα και πρότεινε δυνατότητες μελλοντικής επέ-
κτασης των στόχων του σε άλλες θεματικές περιοχές. 

Το ΔΣ είναι μια ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση με καθορισμένο γενικό σκοπό 
και επιμέρους στόχους, διδακτικές δραστηριότητες και αξιολογική διαδικασία (Κόμης, 
& κ.ά., 2010). Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην υλοποίηση των ΔΣ στην εκπαίδευση, ευνοεί 
την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων υψηλού επιπέδου από τους μαθητές όπως του 
χειρισμού πληροφοριών, της λήψης απόφασης και της επίλυση προβλήματος (Σολο-
μωνίδου, 2006). 

Ταυτότητα του ΔΣ  

Το ΔΣ διήρκησε 22 διδακτικές ώρες και υλοποιήθηκε από τα τέλη Δεκεμβρίου έως και 
τα τέλη Απριλίου. Χρησιμοποιήθηκαν ώρες από τα μαθήματα της Γλώσσας, της Γεω-
γραφίας και της Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής. Κρίθηκε συμβατό με το ισχύον Πρό-
γραμμα Σπουδών αφού το θέμα του ήταν σχετικό με την ανάγκη διαμόρφωσης της 
ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη που τα παιδιά διδάσκονται πρωτίστως στο μάθημα 
της Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής και της Γεωγραφίας της Στ΄ τάξης. 

Επιμέρους γνωστικοί στόχοι του ΔΣ ήταν οι μαθητές να μάθουν σχετικά με τις ιστορι-
κές συνθήκες που οδήγησαν στην προσπάθεια για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, τις πο-
λιτικές αποφάσεις και συμφωνίες που ελήφθησαν μετά τους πολέμους για τους 
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ηττημένους, τις ζημίες και τα κέρδη της Ελλάδας από τους πολέμους, τις νέες διεθνείς 
συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού, τους 
πρωταγωνιστές πολιτικούς, τις Ευρωπαϊκές Συμφωνίες σταθμούς στην πορεία για την 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την υλοποίηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών της Έ-
νωσης μέσα από δίκτυα συνεργασίας, τους τομείς κοινωνικής δράσης που υλοποιούν 
διακρατικές συνεργασίες, τις συνεργασίες στην Εκπαίδευση και στο Περιβάλλον, τις 
προβλέψεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επιπρόσθετα, στόχοι του ΔΣ ήταν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα 
ολοκλήρωσης της Ευρώπης για τη διασφάλιση της μελλοντικής ειρήνης και ευημερίας 
των λαών, να αντιληφθούν τις δυσκολίες του εγχειρήματος, να κατανοήσουν τις προ-
κλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ενιαίος Ευρωπαϊκός χώρος για τους 
ίδιους, να προσανατολιστούν προς την απόκτηση ‘εφοδίων’ ικανών να τους εντάξει 
στην Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, να αναγνωρίσουν το ρόλο των διακρατικών συνερ-
γασιών στην πορεία για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο σύνολό τους αλλά και ξεχω-
ριστά στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος. 

Τέλος, οι μαθητές έπρεπε να αποκτήσουν σχετικές δεξιότητες όπως να αναγνωρίζουν 
το γενικό περιεχόμενο των κυριότερων Συνθηκών που ισχύουν και δεσμεύουν όλα τα 
κράτη μέλη, να αναφέρουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η συμμετοχή της Ελλά-
δας στη Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιχειρηματολογούν για τα προσωπικά τους οφέλη από 
την ιδιότητά τους ως πολίτες της Ένωσης, να συζητούν και να σχεδιάζουν μελλοντικές 
εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με την Εκπαίδευση και το Περιβάλλον που συμπλέουν 
στην κατεύθυνση της συνεργασίας με σχολεία και συνομηλίκους τους από άλλες Ευ-
ρωπαϊκές χώρες (e-twinning), να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για να αποκτήσουν 
γνώσεις, να αναπαριστούν τις νέες γνώσεις σε ατομικές και ομαδικές εργασίες, να α-
ξιολογούν μόνοι τους όσα έμαθαν. 

Στην κατασκευή του το ΔΣ βασίστηκε στις αρχές της ‘ευρετικής-ανακαλυπτικής’ μά-
θησης του Bruner (Κολιάδης, 1997). Οι μαθητές έπρεπε εργαζόμενοι ομαδικά να επε-
ξεργάζονται πηγές πληροφοριών, να ανακαλύπτουν νέες γνώσεις, να αναθεωρούν προ-
σωπικές θεωρίες και να τις αντικαθιστούν με άλλες, επιστημονικές. Το ΔΣ έκανε χρήση 
των Τ.Π.Ε. οι οποίες εφαρμοσμένες στην εκπαίδευση δημιουργούν δυναμικά περιβάλ-
λοντα μάθησης, ευνοούν τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη συμβολική έκφραση 
των μαθητών (Κόμης, 2004).  

Το ΔΣ προαπαιτούσε από τους μαθητές να γνωρίζουν σχετικά με την ύπαρξη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και της συμμετοχής της Ελλάδας σε αυτήν,  την ύπαρξη δεσμεύσεων 
που καθορίζουν την πορεία της ολοκήρωσης, και το στρατηγικό χαρακτήρα της από-
φασης της Ελλάδας να συμμετέχει ισότιμα στην ομάδα των λαών της Ενωμένης Ευρώ-
πης. Τα παιδιά έπρεπε επίσης να γνωρίζουν να ανοίγουν και να κλείνουν ένα λογισμικό 
από την Επιφάνεια Εργασίας και να εφαρμόζουν την τεχνική ‘Σύρε και Άσε’. 

Για την υλοποίηση των στόχων του ΔΣ οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των τριών, 
πάνω σε φύλλα εργασίας που κατασκεύασε ο εκπαιδευτικός και που διέθεταν οι 
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ηλεκτρονικοί υπολογιστές τους. Οι ομάδες εργάστηκαν για 1 διδακτική ώρα στην ε-
φαρμογή του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspiration, για 20 διδακτι-
κές ώρες με πηγές πληροφοριών από επιλεγμένες ιστοσελίδες, στην  οικοδόμηση, α-
ξιολόγηση και παρουσίαση των νέων γνώσεων και για 1 ώρα σε συζήτηση για την τε-
λική αποτίμηση του ΔΣ. Στο τέλος κάθε διδακτικής δραστηριότητας οι μαθητές αξιο-
λόγησαν τις αποκτημένες γνώσεις τους με τη διαδικτυακή υπερμεσική εφαρμογή πα-
ραγωγής ασκήσεων, Hot Potatoes. 

Υλοποίηση ΔΣ 

Φάση 1: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων. 

Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών καταγράφηκαν στον πίνακα της τάξης οι γνώσεις 
των παιδιών σχετικά με τους ιστορικούς λόγους που οδήγησαν στην αναγκαιότητα της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όπως οι καταστρεπτικές συνέπειες των δύο Παγκόσμιων 
Πολέμων για τους Ευρωπαϊκούς λαούς και την Ελλάδα ειδικότερα και οι ισοπεδωτικές 
κυρώσεις των νικητών στους ηττημένους. Όσα γνώριζαν τα παιδιά σχετικά, οπτικοποι-
ήθηκαν με το ανοιχτό εκπαιδευτικό λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης kidspi-
ration. Εντοπίστηκαν έτσι γνωστικά κενά και λάθη που αναμένονταν να δημιουργή-
σουν δυσκολίες στην προσπέλαση των νέων γνώσεων που παρουσιάζονταν στο ΔΣ, 
όπως οι συμφωνίες που υπογράφτηκαν για να προστατευτούν οι μελλοντικές γενιές, οι 
πολιτικοί που οραματίστηκαν την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, οι Ευρωπαϊκές Συμ-
φωνίες σταθμοί στην πορεία για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η ύπαρξη διακρατικών 
συνεργασιών στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος και το μέλλον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι απλά ένας γραφειο-
κρατικός μηχανισμός που δεν έχει επιπτώσεις στη λειτουργία των κρατών, άρα δεν μας 
αφορά, ή ότι η Ελλάδα δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από συλλογικές δεσμεύσεις και στό-
χους.  

Φάση 2: Επεξεργασία πληροφοριών-κατασκευή νέας γνώσης. 

Μέσα από τα φύλλα εργασίας που κατασκεύασε ο εκπαιδευτικός, και με τη βοήθεια 
υπερσυνδέσμων, οι μαθητές οδηγήθηκαν σε επιλεγμένες πηγές πληροφοριών. Απέκτη-
σαν έτσι τη δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων των υπό διαπραγμάτευση εν-
νοιών,  πειραματισμού, διερεύνησης και ανακάλυψης γνώσης τόσο ατομικά όσο και 
εργαζόμενοι σε ομάδες.  

Ειδικότερα, οι μαθητές ασχολήθηκαν για 6 δ.ώ (3 δραστηριότητες) με τα δραματικά 
γεγονότα των δύο Παγκόσμιων Πολέμων που οδήγησαν στην ιδέα της Ενωμένης Ευ-
ρώπης καθώς και τη θέση της Ελλάδας σε αυτούς. Για 2 δ.ώ (1 δραστηριότητα) διερεύ-
νησαν τις ζημίες και τα κέρδη της Ελλάδας από τη συμμετοχή της στους Πολέμους. Σε 
2 δ.ώ (1 δραστηριότητα) διερεύνησαν τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και του παιδιού που υπογράφτηκαν μεταπολεμικά. Σε 4 
δ.ώ (2 δραστηριότητες) μελέτησαν τις σπουδαιότερες Ευρωπαϊκές συμφωνίες και τους 
κυριότερους σταθμούς και αποφάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πολιτικούς 
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που πρωταγωνίστησαν τόσο για τη γέννηση όσο και το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της όλης ιδέας. Σε 2 διδακτικές ώρες (1 δραστηριότητα) διερεύνησαν το τι είναι Ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση, ποιες είναι οι κοινές Ευρωπαϊκές πολιτικές και εξέτασαν τους το-
μείς της κοινωνικής δράσης στους οποίους υλοποιούνται οι δεσμεύσεις που ανέλαβε 
το κάθε Κράτος μέλος της Ένωσης για την επίτευξη του σκοπού της ενοποίησης. Τέλος 
διερεύνησαν σε 4 διδακτικές ώρες (2 δραστηριότητες) την κοινή πολιτική της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και του Περιβάλλοντος. 

Τελική αποτίμηση του ΔΣ 

Η εφαρμογή του ΔΣ, αποτιμήθηκε τόσο συνολικά όσο και μετά από την κάθε διδακτική 
δραστηριότητα. Εκπαιδευτικός και μαθητές ασχολήθηκαν την τελευταία διδακτική 
ώρα  με τη συνολική αξιολόγησή του. Το ΔΣ πέτυχε να παρέχει ίσες ευκαιρίες πρόσβα-
σης σε νέες γνώσεις για όλους τους μαθητές, να προωθήσει την ενεργητική συμμετοχή 
τους στην απόκτησή τους, να συνδέσει τις νέες γνώσεις με σχετικές δεξιότητες. Να 
συμβάλει στη διαμόρφωση θετικής στάσης για το ρόλο των ευρωπαϊκών δικτύων συ-
νεργασίας στην ενοποίηση της Ευρώπης. Κατάφερε σε κάποιον βαθμό να αναπτύξει 
την ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη στους μαθητές, προσφέροντας στο μέτρο του σε 
έναν βασικό στόχο της εκπαίδευσης στο Δημοτικό. 

Τα αποτελέσματα της εργασίας παρουσιάστηκαν στη σχολική και στην ευρύτερη το-
πική κοινότητα με ποικίλους τρόπους. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του σχολείου, 
εκτέθηκαν μέσα από ομαδικές εργασίες των παιδιών, παρουσιάστηκαν σε γιορτή στο 
σχολείο. 

Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και τις οργανωμένες δραστηριότητες μέσα από φύλλα 
εργασίας, τα παιδιά ενεπλάκησαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και αξιοποίησαν 
τις γνώσεις τους ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις.  

Κατά τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών, ο εκπαιδευτικός καθοδηγούσε τις δρά-
σεις τους διασφαλίζοντας την ασφαλή επίτευξη των στόχων κάθε δραστηριότητας, υ-
ποστήριζε και ενίσχυε τις επιλογές τους ως προς τη διερεύνηση των πηγών γνώσης, 
τους εμψύχωνε για να ισχυροποιεί τα εσωτερικά τους κίνητρα και να επιτυγχάνει την 
επίτευξη των στόχων των δραστηριοτήτων από όλους, έδινε σαφείς οδηγίες για τη ε-
κτέλεση των δραστηριοτήτων, ενημέρωνε για τον υπολειπόμενο  χρόνο. 

Η αυξημένη γλωσσική ικανότητα των μαθητών και η επιλογή των συγκεκριμένων πλη-
ροφοριακών πηγών, συντέλεσαν στη θετική ανταπόκριση του συνόλου του τμήματος. 
Παρά τον όγκο και τη συνθετότητα των πληροφοριών, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ι-
κανοποιητικά. Η αναπαράσταση των πληροφοριών των φύλλων εργασίας μέσα από 
γραπτές πηγές, το απαιτητικό λεξιλόγιο και ο σχετικά υψηλός βαθμός αφαίρεσης ορι-
σμένων εννοιών κατέστησαν το ΔΣ ικανοποιητικό διδακτικό εργαλείο για την εφαρ-
μογή του στα παιδιά της Στ΄ τάξης. Η επίτευξη τόσο του γενικού σκοπού όσο και των 
επιμέρους ανά δραστηριότητα στόχων, προτρέπει τη μελλοντική αξιοποίησή του ΔΣ 
και από άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. 
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Επέκταση του ΔΣ. 

Η δομή του παρόντος ΔΣ θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση σχεδιασμού και άλλων 
παρόμοιων εργασιών για τη διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν το Ευρωπαϊκό γίγνε-
σθαι. Με τον τρόπο αυτό και σε βάθος χρόνου τα παιδιά του δημοτικού εργαζόμενα με 
παρόμοια ΔΣ θα μπορούσαν να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη γνώση γύρω και 
από τους θεσμούς, τους τρόπους λειτουργίας της και τη θέση των πολιτών στη Ευρω-
παϊκή Ένωση. 
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Ενδεικτική δικτυογραφία για την κατασκευή των φύλλων εργασίας 

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 20 Οκτωβρίου, 2016, από 
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=793&cnode=5
5 

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 20 Οκτωβρίου, 2012, από 
http://www.hellinon.net/GRLatin.htm 
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Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 22 Οκτωβρίου, 2016, από 
http://constantinople.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=10856 

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 19 Οκτωβρίου, 2016, από 
http://www.museduc.gr/images/stories/books/EMPORIKOI_DROMOI.pdf 

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 25 Οκτωβρίου, 2016, από 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/518,1898/ 

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 19 Οκτωβρίου, 2016, από 
http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section1/ploia/sitemap/sitemap.htm 

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 22 Οκτωβρίου, 2016, από 
http://fairtrade.gr/history.php Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 18 Ο-
κτωβρίου, 2012, από http://www.eufic.org/article/el/artid/tomatoes/ 

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 22 Οκτωβρίου, 2016, από 
http://users.sch.gr/maritheodo/history-pi/section1/ploia/sitemap/sitemap.htm 

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 25 Οκτωβρίου, 2016, από 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9788/ 

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα. (χ.η.) Ανακτήθηκε 19 Οκτωβρίου, 2016, από 
https://www.youtube.com/watch?v=4Wdo_hMT6b4 

 
* Το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, "Ενωμένοι στην πολυμορφία", χρησιμοποιή-
θηκε για πρώτη φορά το 2000. Τονίζει την απόφαση των Ευρωπαίων να ενωθούν δη-
μιουργώντας την ΕΕ και να συνεργαστούν για την ειρήνη και την ευημερία, αποκομί-
ζοντας ταυτόχρονα οφέλη από τον πολιτιστικό πλούτο, τις παραδόσεις και τις γλώσσες 
της Ευρώπης. 
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«Νερό, νεράκι, ένα θα σου πω… χωρίς εσένα εγώ δεν ζω!»:  
Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση των ΤΠΕ για την αξία του νερού 

 

Δημητροπούλου Αγλαΐα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Λογοθεραπεύτρια, Μ.Δ.Ε. «Ειδική Αγωγή», ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ 

agdimitropoulou@gmail.com 

Περίληψη 

Το νερό είναι αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας όλων και είναι πολύτιμο και 
αναντικατάστατο για τον άνθρωπο. Το διδακτικό σενάριο «Νερό, νεράκι, ένα θα σου 
πω… χωρίς εσένα εγώ δεν ζω!» αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση με κεντρικό ά-
ξονα το νερό και την αξία του, ενώ παράλληλα ενισχύει την εξοικείωση των παιδιών 
με τις ΤΠΕ και τα εργαλεία web 2.0. Το νερό είναι ένα θέμα οικείο σε όλα τα παιδιά, 
το οποίο δίνει την ευκαιρία για πολλές διερευνήσεις και δραστηριότητες που συνδέο-
νται με όλες τις μαθησιακές περιοχές. Η μελέτη του μπορεί να οδηγήσει στην προσέγ-
γιση πληροφοριών και γνώσεων που συνδέονται με τη Γλώσσα, την Μελέτη Περιβάλ-
λοντος, τα Μαθηματικά, την Τεχνολογία, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ευαισθητο-
ποίηση των παιδιών σε περιβαλλοντικά  θέματα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα σε 
ένα κοινωνικοπολιτισμικό μαθησιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τις διερευνήσεις και 
προωθεί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. 

Λέξεις-Κλειδιά: νερό, κύκλος νερού, διδακτικό σενάριο, εργαλεία web 2.0. 

Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία σεναρίου 

Το σενάριο «Νερό, νεράκι, ένα θα σου πω… χωρίς εσένα εγώ δεν ζω!» βασίζεται στις 
αρχές της ομαδοσυνεργατικής, διερευνητικής, μαθητοκεντρικής, διαθεματικής και διε-
πιστημονικής μάθησης, του εποικοδομητισμού και των κοινωνικοπολιτισμικών θεω-
ριών του Vygotsky. Εφαρμόζεται η μαθητοκεντρική και διερευνητική μέθοδος, αφού 
στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια οι ίδιοι 
οι μαθητές. Ο δάσκαλος βρίσκεται στο παρασκήνιο και επιτελεί το ρόλο συντονιστή 
και βοηθού, ώστε οι μαθητές να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν μόνοι τους τη 
γνώση. Χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, οι μαθητές ασχολούνται με διάφορα αντικείμενα 
εφαρμόζοντας την αρχή της ομαδοσυνεργατικότητας. Οι δραστηριότητες είναι οργα-
νικά ενταγμένες στα μαθήματα, ώστε να επιτυγχάνεται η διαθεματική προσέγγιση του 
θέματος: Γλώσσα, Μαθηματικά, Γεωγραφία, Φυσική, Αισθητική Αγωγή, Νέες Τεχνο-
λογίες. Επίσης, οι επιμέρους στόχοι του σεναρίου τέθηκαν με βάση και την θεωρία της 
πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το διδακτικό σενάριο «Νερό, νεράκι, ένα θα σου πω… χωρίς εσένα εγώ δεν ζω!» ε-
ντάσσεται κατά κύριο λόγο στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος της 
Β΄ Δημοτικού. Ειδικότερα, αξιοποιείται στην Ενότητα 9: Το Νερό (υποενότητες 9.1, 
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9.2, 9.3) του σχολικού εγχειριδίου. Επομένως, απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της Β΄ 
Τάξης του Δημοτικού, αλλά μπορεί πολύ εύκολα να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί 
και σε οποιαδήποτε άλλη τάξη του Δημοτικού με τη μορφή του project. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ 

Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μαθήματος 
της Μελέτης Περιβάλλοντος του Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, στο σενάριο αυτό τα 
παιδιά μπορούν να συνδέσουν το θέμα «το νερό» και με διάφορα άλλα γνωστικά αντι-
κείμενα που απλώνονται σε ένα μεγάλο μέρος του Αναλυτικού Προγράμματος. Συγκε-
κριμένα: α) Γλώσσα: λέξεις από την οικογένεια της λέξης «νερό», στιχάκια, τραγούδια, 
ποιήματα… β) Μαθηματικά: ποσοστό νερού στο ανθρώπινο σώμα. γ) Αισθητική Α-
γωγή: ζωγραφική, κολάζ, αφίσες, δραματοποίηση. δ) Γεωγραφία: κατανομή του νερού 
στον πλανήτη. ε) Φυσική: κύκλος νερού, μορφές νερού… ζ) Νέες Τεχνολογίες: διερεύ-
νηση στο διαδίκτυο, εργαλεία Web 2.0. 

Σκοπός και Στόχοι Διδακτικού Σεναρίου 

Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή με 
ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά της φύσης, ώστε να εκτιμήσουν την αξία του νερού 
στην ύπαρξη της ζωής του ανθρώπου. Οι επιμέρους στόχοι είναι οι ακόλουθοι. 

Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
 Να συγκρατήσουν την κατανομή του νερού στον πλανήτη Γη και να εξηγήσουν το 

γιατί αποκαλείται «γαλάζιος πλανήτης». 
 Να αναγνωρίσουν και να καταλάβουν τη σπουδαιότητα του νερού στη ζωή και στη 

διατήρησή της. 
 Να γνωρίσουν και να διαχωρίσουν τις μορφές του νερού στη φύση, καθώς και φαινό-

μενα που σχετίζονται με αυτές. 
 Να περιγράψουν τον κύκλο του νερού στη φύση και να εξηγήσουν το γιατί λέγεται 

«κύκλος». 

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
 Να ενταχθούν σε μικρές ομάδες εργασίας, όπου θα συνεργάζονται και θα συζητούν 

σε κλίμα φιλίας, ομαδικότητας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. 
 Να ασκηθούν στην ελεύθερη δημιουργική έκφραση. 
 Να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να χαρούν, να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν 

μέσα από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες. 

Στόχοι ως προς τη χρήση ΤΠΕ 
 Να χρησιμοποιήσουν λογισμικά, ιστοσελίδες και εργαλεία Web 2.0 για να απαντή-

σουν σε ερωτήματα. 
 Να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων που χρη-

σιμοποιούν για να συλλέξουν πληροφοριακό υλικό. 

Εκτιμώμενη Διάρκεια 
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Η εφαρμογή που Διδακτικού Σεναρίου θα διαρκέσει συνολικά 8 διδακτικές ώρες στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος. 

Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η υλοποίηση του σεναρίου έχει ως βασική προϋπόθεση τη διάταξη των θρανίων της 
τάξης σε ομάδες και την ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (φορητού για πρακτι-
κούς λόγους) σε κάθε ομάδα, ο οποίος θα πρέπει να έχει σύνδεση και με το διαδίκτυο. 
Επίσης, κρίνεται αναγκαία η εξοικείωση τόσο του διδάσκοντος όσο και των μαθητών 
με τα βασικά εργαλεία των Τ.Π.Ε. και ειδικότερα του web 2.0. Οι μαθητές χωρίζονται 
σε πέντε ομάδες και η κάθε ομάδα αποτελείται από 4-5 μαθητές. 

Για την επίτευξη του σεναρίου θα πρέπει να υπάρχουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές (ένας 
για κάθε ομάδα) με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, ένας βιντεοπροβολέας και 
ένας διαδραστικός πίνακας. Επιπλέον, θα χρειαστεί να έχει γίνει η εγκατάσταση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού «Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄-Δ΄ Δημοτικού» του Παιδαγω-
γικού Ινστιτούτου, του Google Earth και του Cartoon Story Maker. Κατά τη διάρκεια 
του παρόντος διδακτικού σεναρίου θα χρησιμοποιηθούν οι εφαρμογές: Text2mindmap, 
Mindomo, Wordart, Padlet, Google Forms. 

Γενική Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Τις δύο πρώτες ώρες, οι μαθητές ασχολούνται με το 1ο Φύλλο Εργασίας. Αρχικά, ο 
δάσκαλος παρουσιάζει στην τάξη τον ήρωα που θα βοηθήσει στην υλοποίηση όλου του 
διδακτικού σεναρίου. Πρόκειται για τη φώκια που μιλά στο λογισμικό του Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου για τη Μελέτη Περιβάλλοντος (Α΄-Δ΄ Δημοτικού). Οι μαθητές καλού-
νται να την περιγράψουν, να της δώσουν όνομα και να μαντέψουν πού μπορεί να ζει. 
Στο σημείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί και η πρώτη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας. 
Στη συνέχεια, ο δάσκαλος βάζει πάλι στην παρέα της τάξης τη φώκια και της δίνει το 
λόγο μέσα από την προβολή του λογισμικού και την ενασχόληση με τη δραστηριότητα 
2. Η φώκια συστήνεται και οι μαθητές πατούν στο «Κάθε σταγόνα νερού μετράει». 
Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τη σημασία του νερού για τα ζώα, τα φυτά και τους 
ανθρώπους (ενότητα «Πολύτιμο νεράκι» του λογισμικού). Στο τέλος του δίωρου, οι 
μαθητές ανακαλύπτουν τη θέση του νερού στη γλώσσα μας και «παίζουν» με τις λέξεις 
που βρήκαν οι ίδιοι (δραστηριότητα 3 και 4). 

Την τρίτη και τέταρτη ώρα, οι μαθητές ασχολούνται με τις τρεις φυσικές καταστάσεις 
του νερού μέσα από το 2ο Φύλλο Εργασίας. Αρχικά, κάνουν μικρά πειράματα με τις 
ομάδες τους (δραστηριότητα 1) και στη συνέχεια αναγνωρίζουν τις τρεις μορφές του 
νερού σε βίντεο και εικόνες (δραστηριότητα 2). Τέλος, οι μαθητές ανά ομάδες πραγ-
ματοποιούν μικρή έρευνα στο διαδίκτυο σχετικά με κάποια φυσικά φαινόμενα της κα-
θημερινότητας που σχετίζονται με τις μορφές του νερού και παρουσιάζουν τα αποτε-
λέσματά τους στην τάξη με όποιο τρόπο επιθυμούν (δραστηριότητα 3). 

Την πέμπτη και την έκτη ώρα, οι μαθητές εισάγονται στην ενότητα «9.2 Ο κύκλος του 
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νερού» του σχολικού εγχειριδίου με το 3ο Φύλλο Εργασίας και ο δάσκαλος βάζει πάλι 
στην παρέα τη φώκια, η οποία μιλάει από το λογισμικό («Νερό, νερό παντού») και 
παρουσιάζει στους μαθητές τον κύκλο του νερού. Έτσι, αναπτύσσεται συζήτηση στις 
ομάδες για τη συνεχή διαδρομή που κάνει το νερό στη φύση (δραστηριότητα 1). Η 
συζήτηση αυτή στις ομάδες συνεχίζεται και διευρύνεται στη δραστηριότητα 2, όπου οι 
μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε κάποια σχετικά με το κύκλο του νερού ερωτή-
ματα ύστερα από μια δική τους διερεύνηση του θέματος στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια 
του δίωρου, οι μαθητές ασχολούνται με τις δραστηριότητες 3, 4 και 5, οι οποίες απο-
βλέπουν στην εμπέδωση της νέας γνώσης με διάφορους, εναλλακτικούς, παιγνιώδεις 
και ευχάριστους τρόπους: τοποθέτηση εικόνων σε σωστή σειρά, διήγηση ιστορίας μιας 
σταγόνας σε πρώτο ενικό πρόσωπο, αντιστοίχηση, συμπλήρωση κενών, παρουσίαση 
κύκλου νερού με δραματοποίηση ή ζωγραφική ή κολάζ ή δημιουργία μελοποιημένου 
τραγουδιού (η κάθε ομάδα επιλέγει κι ένα διαφορετικό τρόπο). 

Την έβδομη και την όγδοη ώρα, οι μαθητές ασχολούνται με την ενότητα «9.3 Το νερό 
στην καθημερινή ζωή» του σχολικού εγχειριδίου και το 4ο Φύλλο Εργασίας. Διαβάζουν 
στις ομάδες τους το βιβλίο «Πέφτει, πέφτει η σταγόνα-Μια πρώτη ματιά στον κύκλο 
του νερού» του Σαμ Γκόντουιν (δραστηριότητα 1), αναζητούν επιπρόσθετες πληροφο-
ρίες στο διαδίκτυο (δραστηριότητα 2) και καλούνται να συζητήσουν μεταξύ τους για 
το ταξίδι του νερού δίνοντας έμφαση στα βασικά στάδια ύδρευσης. Τα αποτελέσματα 
της μελέτης τους τα παρουσιάζουν απαντώντας γραπτά σε ερωτήματα. Έπειτα, οι μα-
θητές σκέφτονται, συζητούν και ανακαλύπτουν τις χρήσεις του νερού στην καθημερι-
νότητά μας, ενώ φτιάχνουν από κοινού κι έναν σχετικό εννοιολογικό χάρτη (δραστη-
ριότητα 3). 

Φύλλα εργασίας 

Για την υλοποίηση των προαναφερθέντων δραστηριοτήτων, δόθηκαν στους μαθητές 
μέσω των Google Forms τα ακόλουθα φύλλα εργασίας. 

1ο Φύλλο Εργασίας: Το νερό στη φύση και η σημασία του για τους ζώντες οργανι-
σμούς. 

1. Επιλέξτε μια από τις διευθύνσεις http://www.youtube.com/watch?v=q0WW-
a6fU5M, http://www.youtube.com/watch?v=zDEJBieUx-M από τα «Αγαπημένα» και 
παρατηρήστε προσεκτικά το βίντεο. Έπειτα, πατήστε το εικονίδιο «Google Earth» που 
βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας και με 
τα βελάκια περιστρέψτε τον πλανήτη Γη προς όποια κατεύθυνση 
θέλετε. Όταν περιστρέψετε τη Γη έτσι ώστε να βλέπετε τη δι-
πλανή εικόνα, χρωματίστε την χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα 
χρώματα. Αφού συζητήσετε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
σας τις παρατηρήσεις σας, απαντήστε στις παρακάτω ερωτή-
σεις: 

i. Αν κάποιος έβλεπε τη Γη μας από μακριά, τι χρώμα θα την έβλεπε; Γιατί νομίζετε ότι 
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συμβαίνει αυτό; 

ii. Πολλοί αποκαλούν τη Γη «γαλάζιο πλανήτη». Συμφωνείτε με αυτό το χαρακτηρισμό 
και γιατί; 

iii. Στην εικόνα της Γης που έχετε στο «Google Earth» στον υπολογιστή πατήστε το + 
και παρατηρήστε από κοντά τα κομμάτια της στεριάς. Υπάρχουν σημεία με γαλάζιο 
χρώμα στη στεριά της Γης; Τι πιστεύετε ότι είναι αυτά τα σημεία; 

iv. Συζητήστε με την ομάδα σας πού υπάρχει το γλυκό νερό στον πλανήτη μας και πού 
το αλμυρό; Ποιο είναι περισσότερο; Για να απαντήσετε και να αποκτήσετε μια ευρύ-
τερη γνώση του θέματος μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σε μία οποιαδήποτε 
μηχανή αναζήτησης (π.χ. http://www.google.gr). Ενδεικτικά, σας δίνετε η ηλεκτρο-
νική διεύθυνση http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/water.htm/katanomi.htm (2η πα-
ράγραφος και σχετικές διαφάνειες). 

 2. Ανοίξτε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄-Δ΄ Δημοτικού» του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πατώντας στο φάκελο που βρίσκεται στην επιφάνεια εργα-
σίας με όνομα «ΜELETH». Στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδρομή «Αναλαμβάνουμε 
Δράση»-«Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον»-«Κάθε σταγόνα νερού μετράει»-«Πο-
λύτιμο νεράκι». Παρατηρήστε προσεκτικά τις εικόνες, πατήστε τις και συζητήστε με 
τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας για τη σημασία του νερού στη ζωή.  

Στη συνέχεια, πάρτε ένα μαραμένο φύλλο μαρουλιού από την έδρα και βάλτε το σε ένα 
δοχείο με νερό. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας μέχρι το τέλος της ώρας. Επίσης, 
επιλέξτε από τα «Αγαπημένα» τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

http://www.watersave.gr/files/PDF/04math.pdf (σελίδα 1), 
http://www.watersave.gr/files/PDF/04ekp.pdf (σελίδα 1), http://kpe-
kastor.kas.sch.gr/the_lake/water.htm/water.htm και http://kpe-
kastor.kas.sch.gr/the_lake/diafanies/diafania1.jpg και μελετήστε τις προσεκτικά. Με 
βάση την παραπάνω μελέτη σας και τις παρατηρήσεις που κάνατε και με τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας σας, απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα: 

i. Γιατί νομίζετε ότι «ξαναζωντάνεψε» το μαραμένο φύλλο μαρουλιού στο νερό; Τι συ-
μπεραίνετε για τη σημασία του νερού για τα φυτά; 

ii. Μόνο τα φυτά έχουν ανάγκη από νερό; Ποιοι οργανισμοί έχουν μεγάλη ανάγκη το 
νερό για να μπορούν να ζήσουν. Δώστε παραδείγματα. Γιατί το νερό χαρακτηρίζεται 
συχνά ως «πηγή ζωής»; 

iii. Το ανθρώπινο σώμα έχει νερό; Ποια εικόνα πιστεύετε ότι δείχνει το σωστό ποσοστό 
του νερού στο ανθρώπινο σώμα; 
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Υπολογίστε 
το βάρος του νερού που υπάρχει περίπου στο σώμα σας. 

iv. Πόσες μέρες  περίπου μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς νερό; 

3. Η σημασία του νερού για τον άνθρωπο φαίνεται και από το πόσο μεγάλη είναι η 
οικογένεια της λέξης «νερό». Για να ανακαλύψετε το πόσο πλούσιος είναι ο κόσμος 
του νερού, ανοίξτε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας τον φυλλομετρητή και επι-
σκεφτείτε τη σελίδα https://wordart.com/ Στη σελίδα αυτή δημιουργήστε όλοι μαζί ένα 
σύννεφο λέξεων με λέξεις που ανήκουν στην ίδια οικογένεια με τη λέξη “νερό”.  

4. Στη συνέχεια, παίξτε με τις λέξεις που δημιουργήσατε φτιάχνοντας με τις ομάδες 
σας στιχάκια και τραγούδια, ποιήματα και σκίτσα, παραμύθια, γρίφους και ό, τι άλλο 
θέλετε! Τέλος, παρουσιάστε το έργο σας και στις υπόλοιπες ομάδες, ανεβάζοντάς το 
στον συνεργατικό τοίχο της τάξης μας στο Padlet (https://padlet.com/). 

2ο Φύλλο Εργασίας: Οι φυσικές καταστάσεις του νερού. 

1. α) Γεμίστε μια παγοθήκη με νερό και στείλτε ένα μέλος της ομάδας σας να το βάλει 
στην κατάψυξη του κυλικείου για λίγη ώρα. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί; Μετά από λίγη 
ώρα βγάλτε την παγοθήκη από την κατάψυξη και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

β) Στείλτε ένα μέλος της ομάδας σας να φέρει ένα πιάτο με μερικά παγάκια από το 
κυλικείο του σχολείου και αφήστε τα στον ήλιο για λίγη ώρα. Τι πιστεύετε ότι θα πά-
θουν τα παγάκια; Μετά από λίγη ώρα παρατηρήστε το πιάτο και καταγράψτε τις παρα-
τηρήσεις σας. 

γ) Τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν αφήσετε ένα ποτήρι με νερό έξω από το παράθυρο για 
λίγες ημέρες; 

δ) Χουχουλίστε το τζάμι της τάξης και σημειώστε τις παρατηρήσεις σας. 

ε) Παρακολουθήστε τον δάσκαλο που βράζει νερό σε μια μικρή κατσαρόλα σκεπα-
σμένη με καπάκι. Παρατηρήστε προσεκτικά τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του βρα-
σμού και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 

Συζητήστε με την ομάδα σας όλες τις παρατηρήσεις σας και συμπληρώστε τις παρα-
κάτω προτάσεις υπογραμμίζοντας τη σωστή κάθε φορά λέξη: 

• Το νερό όταν βρεθεί σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μετατρέπεται σε υγρή/στερεή/α-
έρια μορφή. 
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• Όταν ο πάγος ζεσταθεί ξαναγίνεται υγρό/στερεό/αέριο. 

• Όταν το νερό βράζει μετατρέπεται σε υγρή/στερεή/αέρια μορφή. 

 2. α) Επιλέξτε από τα «Αγαπημένα» του υπολογιστή σας την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.youtube.com/watch?v=j0_j2Cq05Ks και παρατηρήστε τις εικόνες του βί-
ντεο. Αφού συζητήσετε με την ομάδα σας τη μορφή του νερού στην κάθε εικόνα, συ-
μπληρώστε τον παρακάτω πίνακα. 

Στερεή Μορφή Υγρή Μορφή Αέρια Μορφή 

π.χ.       χιόνι     

      

      

      

      

      

β) Παρατηρήστε τις εικόνες και σημειώστε κάτω από κάθε εικόνα τη φυσική κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται το νερό. 

 ………………………… …………………………. ……...…………………. 

 …………………………… …………………………. …..……………………... 

3. Χρησιμοποιήστε με την ομάδα σας μηχανές αναζήτησης (π.χ. http://www.google.gr) 
και αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα: «γιατί λιώνει το χιόνι;», «σε τι 
μετατρέπεται;», «γιατί στεγνώνουν τα βρεγμένα ρούχα;», «γιατί στεγνώνουν οι βρεγ-
μένοι δρόμοι μετά από βροχή;», «γιατί το νερό που βράζει στην κατσαρόλα διαρκώς 
λιγοστεύει;», «σε τι μετατρέπεται;». Παρουσιάστε τα αποτελέσματα της αναζήτησής 
σας στην τάξη με όποιο τρόπο επιθυμείτε και ανεβάστε τις πληροφορίες που συλλέξατε 
στον συνεργατικό τοίχο της τάξης μας στο Padlet (https://padlet.com/). 

 3ο Φύλλο Εργασίας: Ο κύκλος του νερού. 

 1. Ανοίξτε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄-Δ΄ Δημοτικού» του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πατώντας στο φάκελο που βρίσκεται στην επιφάνεια 
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εργασίας με όνομα «ΜELETH». Στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδρομή «Αναλαμβά-
νουμε Δράση»-«Ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον»-«Κάθε σταγόνα νερού μετράει»-
«Νερό νερό παντού». Παρατηρήστε προσεκτικά το ταξίδι που κάνει το νερό στη φύση 
και συζητήστε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας τους σταθμούς αυτής της διαδρο-
μής του νερού μεταξύ γης και ουρανού, μεταξύ στεριάς και ατμόσφαιρας… Γιατί η 
διαδρομή αυτή είναι γνωστή ως «ο κύκλος του νερού»; Είναι πράγματι ένας κύκλος 
αυτή η διαδρομή; 

2. Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον κύκλο του νερού; Για να αποκτήσετε μια 
ευρύτερη γνώση του θέματος κάντε τη δική σας διερεύνηση χρησιμοποιώντας μηχανές 
αναζήτησης (π.χ. http://www.google.gr). Ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις 
παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τα «Αγαπημένα»: 
http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html, 
http://www.watersave.gr/files/PDF/02math.pdf, 
http://www.watersave.gr/files/PDF/02ekp.pdf και  

http://kpe-kastor.kas.sch.gr/the_lake/water.htm/water_cycle.htm. Προσπαθήστε να α-
ξιολογήσετε κριτικά το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και να απαντήσετε στα εξής ε-
ρωτήματα: 

• Ποιοι παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στον κύκλο του νερού; 

• Γιατί ο κύκλος του νερού έχει μεγάλη σημασία τόσο για τη ζωή όσο και για την ίδια 
τη γη; 

• Πώς επηρεάζει τον κύκλο του νερού η καταστροφή των δασών; 

3. Βάλτε σε χρονική σειρά τις εικόνες γράφοντας το σωστό αριθμό στο κάθε κουτάκι 
και διηγηθείτε την ιστορία σε πρώτο πρόσωπο από την πλευρά μιας σταγόνας. Μπο-
ρείτε να χρησιμοποιήσετε τις λέξεις: ήλιος, υδρατμός, σταγόνες, βροχή, χιόνι και να 
ξεκινήσετε την ιστορία σας με τον ακόλουθο τρόπο: 

Γεια σας! Να σας συστηθώ. Είμαι μια σταγόνα νερού κι όλο 
σε κίνηση βρίσκομαι! Τώρα ταξιδεύω στη θάλασσα 
………………………………………………….………. 
…………………..……………………………….…….. 
………………………………………………………….. 

…………………………………………………………..  

 Μην ξεχάσετε να ανεβάσετε την υπέροχη ιστορία σας στον 
συνεργατικό τοίχο της τάξης μας στο Padlet (https://padlet.com/) για να την δουν και 
οι άλλες ομάδες. 

4. Θέλετε να παίξετε με τον κύκλο του νερού; 
i. Επιλέξτε από τα «Αγαπημένα» την ηλεκτρονική διεύθυνση http://5dim-

pyrgou.ilei.sch.gr/energy/activities/exercises/stage1/water_match/watercycle.htm και 
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κάντε την αντιστοίχιση. 

ii. Επιλέξτε από τα «Αγαπημένα» την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.kpe.gr/online/lake/jclose/kyklos_nero.htm και συμπληρώστε τα κενά. 

 5. Προσπαθήστε να παρουσιάσετε τον κύκλο του νερού με διάφορους τρόπους μέσα 
στην τάξη. Μπορείτε να σχεδιάσετε, να ζωγραφίσετε, να χρησιμοποιήσετε την τεχνική 
του κολάζ, να δημιουργήσετε ένα τραγούδι ή να δραματοποιήσετε το ταξίδι του νερού. 
(Κάθε ομάδα επιλέγει και διαφορετικό τρόπο παρουσίασης.) 

4ο Φύλλο Εργασίας: Το νερό στην καθημερινή μας ζωή. 

1. Διαβάστε με την ομάδα σας το βιβλίο «Πέφτει, πέφτει η σταγόνα-Μια πρώτη ματιά 
στον κύκλο του νερού» του Σαμ Γκόντουιν και προσέξτε ιδιαίτερα τη διαδρομή που 
κάνει η σταγόνα από την τεχνητή λίμνη ώσπου να καταλήξει στη θάλασσα (σελ. 16-
25). Συζητήστε μεταξύ σας τα διάφορα στάδια από τα οποία περνάει το νερό μέχρι να 
επιστρέψει και πάλι στη φύση και καταγράψτε τα: 

Τεχνητή λίμνη→…………→…………→…………→…………→…………→Θά-
λασσα. 

Με ποιο τρόπο το νερό μεταφέρεται από το ένα στάδιο στο άλλο; 

2. Επιλέξτε από τα «Αγαπημένα» την ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.watersave.gr/files/PDF/10ekp.pdf και μελετήστε προσεκτικά τις σελίδες 3-
5. Μπορείτε να αναζητήσετε και επιπλέον πληροφορίες με τη βοήθεια οποιασδήποτε 
μηχανής αναζήτησης (π.χ. http://www.google.gr). Έπειτα, αφού συζητήσετε με την ο-
μάδα σας, ασχοληθείτε με τις παρακάτω δραστηριότητες: 

α) Νομίζετε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νερό στο σπίτι μας απευθείας από τη φύση 
χωρίς καμιά επεξεργασία; Ποιες ουσίες θα πρέπει να απομακρυνθούν από το νερό προ-
κειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί; Τι θα λέγατε ότι είναι ο βιολογικός καθαρι-
σμός;  

3. α) Συζητήστε με την ομάδα σας και σκεφτείτε όλες τις ενέργειες του ανθρώπου, από 
την εργασία μέχρι τη διασκέδασή του, από το σπίτι μέχρι το αυτοκίνητό του, από τα 
πράγματα που καταναλώνει μέχρι αυτά που απορρίπτει… Φτιάξτε μια λίστα με 15 από 
αυτά και σκεφτείτε κάποιο από αυτά τα πράγματα ή τις ενέργειες του ανθρώπου, που 
να μην έχουν να κάνουν με το νερό. Τι διαπιστώνετε για τη σημασία του νερού στην 
καθημερινή μας ζωή; Δημιουργήστε έναν εννοιολογικό χάρτη με τη βοήθεια του 
Text2mindmap (https://www.text2mindmap.com/) σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε 
το νερό στην καθημερινή μας ζωή κι έπειτα ανεβάστε τον στο Padlet 
(https://padlet.com/) της τάξης μας, ώστε να τους συζητήσουμε όλοι μαζί. 

Προτάσεις προέκτασης σεναρίου 

Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να διευρυνθεί παίρνοντας τη μορφή project, το οποίο 
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θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε μια εκδήλωση με αφορμή τον εορτασμό της Παγκό-
σμιας Ημέρας Νερού στις 22 Μαρτίου. Επίσης, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα flip-
book από τους μαθητές σχετικά με τον κύκλο του νερού ή ένα animation υπό την κα-
θοδήγηση ενός δασκάλου αρκετά εξοικειωμένου με τις Νέες Τεχνολογίες. Οι μαθητές 
θα μπορούσαν ακόμα να οργανώσουν ένα σχέδιο δράσης για όλη τη σχολική χρονιά, 
προκειμένου να διαδώσουν τα συμπεράσματά τους, να επηρεάσουν και να ευαισθητο-
ποιήσουν και άλλους ανθρώπους της ευρύτερης κοινωνίας (αφίσες, ενημερωτικά έ-
ντυπα, εκδηλώσεις κ.ά.). Τέλος, η όλη εργασία των μαθητών θα μπορούσε να αξιοποι-
ηθεί και σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδελφοποίησης με άλλα σχολεία (π.χ. πρόγραμμα 
etwinning), με απώτερο στόχο να ανταλλάξουν οι μαθητές απόψεις και ιδέες με μαθη-
τές άλλων σχολείων για το σημαντικό θέμα του νερού. 

Βιβλιογραφικές Πηγές 

Δεσύπρη, Ε., (2007), Γνωρίζω το νερό, Παπαδόπουλος, Αθήνα. 

Δημοπούλου, Μ. & Ζόμπολας, Τ. & Μπαμπίλα, Ε. & Σκαναβή, Κ. & Φραντζή, Α. & 
Χατζημιχαήλ, Μ., (2008), Μελέτη Περιβάλλοντος. Β΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα. 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes. 
Cambridge, MA: Harvard University Press.  

Gardner, H. (1983). Frames of Mind.  New York: Basic Books Inc. 

Ματσαγγούρας, Η. (2000), Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα: Γρηγό-
ρης. 

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2006), Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχή της  πληροφορίας: 
Ολική προσέγγιση, Τόμοι. Α & Β, Αθήνα. 

Διαδικτυακές Πηγές 

http://www.youtube.com/watch?v=q0WW-a6fU5M, προσπελάστηκε στις 9/10/2017 

 http://www.youtube.com/watch?v=zDEJBieUx-M, προσπελάστηκε στις 9/10/2017 

http://kpe-kastor.kas.sch.gr, προσπελάστηκε στις 21/7/2017 

http://www.watersave.gr, προσπελάστηκε στις 20/7/2017 

http://ga.water.usgs.gov/edu/watercyclegreek.html, προσπελάστηκε στις 20/7/2017 

http://5dim-
pyrgou.ilei.sch.gr/energy/activities/exercises/stage1/water_match/watercycle.htm, 
προσπελάστηκε στις 23/7/2017 

http://www.kpe.gr/online/lake/jclose/kyklos_nero.htm, προσπελάστηκε στις 21/7/2017 

http://dim-rizou.pel.sch.gr/ergasies/nero/page10.html, προσπελάστηκε στις 23/7/2017 

http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=106, προσπελάστηκε στις 18/7/2017 
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Αξία του Κινηματογράφου για την Εκπαίδευση: Απόψεις Εκπαιδευτικών  

Δημητριάδου Χριστίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.07, Μ.Δ.Ε. Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

spyridonas2@gmail.com 

Περίληψη 

Παιδαγωγική του Κινηματογράφου και τυπική εκπαίδευση: αξίζει να συνυπάρχουν; 
Στόχος κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι ο γραμματισμός, δηλαδή η πλήρης συμ-
μετοχή στον πολιτισμό. Εφόσον ο πολιτισμός του 21ου αιώνα είναι ο πολιτισμός των 
οπτικοακουστικών μέσων, άρα και του κινηματογράφου, αναπόσπαστο κομμάτι κάθε 
εκπαιδευτικού συστήματος του 21ου αιώνα πρέπει να είναι και ο Κινηματογραφικός 
Γραμματισμός. Ωστόσο, η τοποθέτηση αυτή παραμένει θεωρητική αν δεν τεκμηριωθεί 
με έρευνα. Η παρούσα εργασία, μέρος μιας ευρύτερης σχετικής έρευνας του 2017 με 
θέμα «Κινηματογραφική Παιδεία στην Ημαθία», παρουσιάζει τις απόψεις των εκπαι-
δευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας για 
την ΚΠ: η πλειοψηφία την αναγνωρίζει ως μορφωτικό αγαθό ιδιαίτερης αξίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: κινηματογραφική εκπαίδευση, κινηματογραφικός γραμματισμός  

Εισαγωγή 

Οι εξωσχολικές κινηματογραφικές εμπειρίες των νέων στη σύγχρονη οπτικοακουστική 
(ΟΑ) πραγματικότητα αρχίζουν  να προσλαμβάνουν αξία και για το σχολείο. Η κινη-
ματογραφική παιδεία (ΚΠ) συνιστά αντικείμενο που μπορεί να παρέχει γνώσεις και 
δεξιότητες απαραίτητες για την αποκωδικοποίηση του πολιτικού, οικονομικού, κοινω-
νικού, πολιτιστικού κλπ περίγυρου. Εμπειρογνώμονες τίθενται υπέρ της ένταξής της 
στην εκπαίδευση με στόχο την αναβάθμισή της, τονίζοντας την ευθύνη του σχολείου 
να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης δημιουργικού ταλέντου: είναι αυτή η αλλαγή που 
θα αποφέρει την εμπνευσμένη σύνθετη σκέψη που απαιτείται στην ψηφιακή οικονομία 
του μέλλοντος (Council of EU, 2014). Ερευνητικό έργο για την ΚΠ έχει διενεργηθεί 
στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του Γραμματισμού και της Εκπαίδευσης στα 
Μέσα (ΓΜ & ΕΜ) των ευρωπαϊκών θεσμών και της UNESCO. Η τελευταία, με το 
ενιαίο μοντέλο «Γραμματισμού στα Μέσα και την Πληροφορία» (Ανδριοπούλου, 
2013:8), επιχειρεί να προσδώσει παγκόσμιο κύρος στο ζήτημα. Στη δε Ευρώπη, προω-
θείται μια «οργανωμένη ατζέντα» για το ΓΜ (McGonagle, 2013:211). Βάσει ευρωπα-
ϊκής έρευνας-σταθμού (Tornero, Celot & Varis, 2007:8) ο ΓΜ (media literacy) συνιστά 
αποτέλεσμα σύγκλισης των προηγηθέντων εξελικτικών σταδίων του γραμματισμού, 
δηλαδή του κλασσικού (ανάγνωση-γραφή), οπτικοακουστικού (π.χ. κινηματογράφος) 
και ψηφιακού (π.χ. υπολογιστής). Μάλιστα θεωρείται πως αποτελεί πια μια δεδομένη 
πραγματικότητα, εντός της οποίας η ενίσχυση των χρηστών με κριτικές δυνάμεις μπο-
ρεί να επισπευτεί μέσω της ΕΜ, συνεπώς και του κινηματογράφου. Ωστόσο, θεμέλιο 
λίθο αποτελεί η Ανακοίνωση για μια «Ευρωπαϊκή Προσέγγιση στο ΓΜ» (EC, 2007), 
μέσω της οποίας η Ευρώπη καλεί τα μέλη της να κινητοποιηθούν. Παρομοίως, η 
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Σύσταση «για την Παιδεία στα Μέσα» (EC, 2009) καλεί τα κράτη-μέλη να διεξάγουν 
έρευνες και εθνικό διάλογο περί εισαγωγής του ΓΜ στα αναλυτικά προγράμματα σπου-
δών (ΑΠΣ), να καταγράψουν την πρόοδο μιντιακής εγγραμματοσύνης και να συνεργα-
στούν με τον ΟΑ τομέα για συστηματικότερη προσπάθεια. Σε συναφή προτροπή κατα-
λήγει και μια μελέτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Celot, 2015), που παρουσιάζει μεγάλη 
ετερογένεια στα επίπεδα ΓΜ ανά την Ευρώπη. Η έρευνα για τα επίπεδα ΚΠ στην Ευ-
ρώπη (BFI, 2013), η άμεση συνέχειά της (Tornero, Martínez-Cerdá et al., 2015) και η 
Ανακοίνωση της Ένωσης (EC, 2014) για τον «Κινηματογράφο στην Ψηφιακή Εποχή» 
προσδοκάται ότι θα τον ενισχύσουν σε ένα σύγχρονο τεχνολογικά περιβάλλον μέσω 
στρατηγικών προσέλκυσης κινηματογραφικά εγγράμματου κοινού.  

Ερευνητική Βιβλιογραφία 

Τρεις συνιστώσες διακρίνονται κατά την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την ΚΠ: 
εκπαιδευτικοί, μαθητές και προκλήσεις. Πανευρωπαϊκή έρευνα για τις πρακτικές εκ-
παιδευτικών (BFI, 2013:13) παρουσιάζει ως κύριους στόχους τους την ανάπτυξη κινη-
ματογραφικής γλώσσας και δεξιοτήτων δημιουργίας, την κατανόηση της κινηματογρα-
φικής κληρονομιάς και τέχνης, την κριτική θέαση, τη βελτίωση της κοινωνικής συμπε-
ριφοράς, την επέκταση της ενασχόλησης με τον κινηματογράφο και την ψυχαγωγία. 
«Ο κινηματογράφος χρησιμοποιείται μεν ως εποπτικό μέσο (προβολή ταινιών), αλλά 
όχι συστηματικά», καταγράφει η πρώτη Εθνική Έρευνα (2011) για την Παιδεία στα 
Μέσα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Andriopoulou, 2012:8-9·ΙΟΜ, 2011), όπου 
φαίνεται παράλληλα πως οι εκπαιδευτικοί θα αποτιμούσαν θετικά την εισαγωγή της 
ΕΜ στα ΑΠΣ. Κατά την εφαρμογή έρευνας δράσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο 
πνεύμα της Στρατηγικής «Κινηματογράφος: Γραμματισμός 21ου Αιώνα» (Marsh & 
Bearne, 2008), αυξήθηκαν η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών και οι παιδαγωγικές 
τους γνώσεις στη διδακτική της κινούμενης εικόνας και άλλων γνωστικών αντικειμέ-
νων. Η έρευνα υπογραμμίζει επιπρόσθετα την εισαγωγή ενός μαθήματος ΓΜ στο σχο-
λείο, καθώς και τα οφέλη για τη συνιστώσα «μαθητές»: κινητοποίηση και βελτιωμένες 
κοινωνικές και γλωσσικές δεξιότητες. Οι Brooks, Cooper και Penke (2012:27) κατα-
γράφουν ότι οι μαθητές αισθάνονται πιο ενδυναμωμένοι λόγω βελτιωμένων επιδόσεων 
κατά τη χρήση ταινιών. Αναφέρουν δε ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται πολύπλευρη 
υποστήριξη στην προσπάθειά τους να παρέχουν ΚΠ στο σχολείο. Η έρευνα του IFI 
(2012:76) αποκαλύπτει το νέο μαθησιακό περιβάλλον, όπου ο βοηθός-εκπαιδευτικός 
εξασφαλίζει το μαθητικό ενθουσιασμό και προωθεί τη συνεργατική μάθηση, τον πολι-
τιστικό, κριτικό και δημιουργικό γραμματισμό. Ένα διαθεματικό πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης στην κινούμενη εικόνα (Donaldson et al., 2006) φέρνει στο φως δεκτική στάση των 
μαθητών, δεξιότητες τεχνολογικής φύσης και δημιουργικής, αυτόνομης σκέψης, συ-
νεργατικές ικανότητες, νέες στρατηγικές μάθησης, υπευθυνότητα, ικανότητες επίλυσης 
προβλημάτων, λήψης πρωτοβουλιών και αποφάσεων. Παρομοίως, μια έρευνα (Borotis 
et al., 2011) διαπιστώνει την εκπαιδευτική αξία των βίντεο, κυρίως από ψηφιακές βι-
ντεοθήκες, που σχετίζονται με τα ΑΠΣ, καθώς ενισχύουν την κατανόηση περιεχομένου 
και διευκολύνουν τη συζήτηση. Σε συναφή αποτελέσματα καταλήγει κι άλλη έρευνα 
(Kaltura, 2016), υπογραμμίζοντας ότι οι σημερινοί μαθητές είναι «βιντεο-

1854

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



εγγράμματοι». Σύμφωνα με τους Michel, Roebers και Schneider (2007:172), θετικός 
είναι ο συνδυασμός ταινίας και διδακτικού σεναρίου, συμβάλλοντας στη συγκράτηση 
ουσιαστικότερων πληροφοριών. Η μελέτη των Burn και Leach (2004) καταλήγει σε 
πόρισμα θετικής επίδρασης των ΤΠΕ κινούμενης εικόνας σε άλλους γραμματισμούς. 
Έρευνες δράσης (City of Bradford MDC, 2014) δείχνουν τον ευεργετικό αντίκτυπο του 
κινηματογράφου στις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής και στη βελτίωση της στάσης 
των μαθητών στο σχολείο (Evans, 2015).  

Ως προς τη συνιστώσα «προκλήσεις», έρευνα στον ελλαδικό χώρο (Σεμεντεριάδης, Σι-
δηροπούλου & Τσαμποδήμου, 2013:216-226) απορρίπτει τον κινηματογράφο ως μέσο 
βελτίωσης της συμπεριφοράς και αποκαλύπτει την αδυναμία εφαρμογής της ΚΠ στο 
νηπιαγωγείο, αν και αναγνωρίζεται η απήχησή της στους μικρούς μαθητές. Νεότερη 
έρευνα (Tornero, Martínez-Cerdá et al, 2015) αναδεικνύει μεν την αξία της ΚΠ και την 
αναγκαιότητα ένταξής της στη σχολική πραγματικότητα, παρουσιάζει δε σειρά προ-
βλημάτων: διαφορετικά επίπεδα ευρωπαϊκής πρακτικής - πόρισμα επίσης της έρευνας 
του BFI (2013:15) - απουσία επίσημης πολιτικής, έλλειψη δεξιοτήτων ΚΓ και δικτύω-
σης εκπαιδευτικών, περιορισμένη συνεργασία με ΟΑ παράγοντες, άγνοια καλών πρα-
κτικών, ανεπαρκή υλικοτεχνική υποδομή και κόστος πρόσβασης σε υλικό. Τέλος, συ-
στήνει στην Ένωση τη χάραξη μιας κοινής πολιτικής ένταξης της ΚΠ στα ΑΠΣ και 
ρύθμιση του νομικού πλαισίου περί πνευματικών δικαιωμάτων ταινιών.  

Ευρύτερη Έρευνα: Ποσοτική & Ποιοτική 

Η έρευνα «ΚΠ στην Ημαθία, 2017» έχει διενεργηθεί υπό το πρίσμα του διεθνούς δια-
λόγου περί ΚΠ και αξίας του κινηματογράφου για το σχολείο, των αυξημένων σε διε-
θνές επίπεδο εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών ένταξης του κινηματογράφου στη διδασκα-
λία τα τελευταία χρόνια και του ενδιαφέροντος της ερευνήτριας, που έχει εφαρμόσει 
στην εκπαιδευτική διαδικασία κινηματογραφικές δράσεις αποκομίζοντας θετικές ε-
μπειρίες. Ο απώτερος σκοπός της ευρύτερης έρευνας ήταν να ανιχνεύσει: α) τη σύγ-
χρονη πραγματικότητα ένταξης του κινηματογράφου στα σχολεία, β) τα προβλήματα 
κατά την ένταξη, γ) τις απόψεις των εκπαιδευτικών περί ΚΠ. Επιπρόσθετα, η έρευνα 
έχει αποτυπώσει ειδικότερα την ένταξη της δημιουργικής διάστασης της ΚΠ στην εκ-
παιδευτική διαδικασία. Πρωτίστως, όμως, έχει ανταποκριθεί στη ζήτηση για περαιτέρω 
έρευνα στον τομέα της ΚΠ. 

Περιγραφή Ποσοτικής Έρευνας 

Η συλλογή των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ανώνυμο ερωτηματολό-
γιο. Ως κατάλληλη κρίθηκε η αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Ο στατι-
στικός πληθυσμός συγκροτήθηκε από τους εκπαιδευτικούς – όλων των ειδικοτήτων – 
των δημοτικών σχολείων (78) της Ημαθίας, που χωρίστηκαν σε στρώματα (L12) βάσει 
υπαγωγής τους στις δημοτικές ενότητες. Το ποσοστό ανταπόκρισης του αρχικού δείγ-
ματος (Ν200) ήταν 74% (Ν148), από το οποίο το 72,5% (Ν145) κρίθηκε έγκυρο, αντι-
προσωπεύοντας περίπου το 15,5% των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το δημογραφικό 
δελτίο, οι εκπαιδευτικοί – 46 άντρες (32%) και 99 γυναίκες (68%) – κατατάχτηκαν σε 
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πέντε κατηγορίες με βάση την ηλικία τους (1=έως 25 ετών, 2=26-35, 3=36-45, 4=46-
55, 5=άνω των 55). Βάσει εκπαιδευτικής εμπειρίας, δημιουργήθηκαν 4 κατηγορίες εκ-
παιδευτικών: 1=0-6 έτη υπηρεσίας, 2=7-12 έτη, 3=13-20 έτη και 4=άνω των 21 ετών. 
Μια τρίτη κατηγοριοποίηση έγινε με βάση την περιοχή του σχολείου: 1=αστική, 2=η-
μιαστική, 3=αγροτική. Τέταρτη κατάταξη έγινε ανάλογα με την ειδικότητα (γενικής 
αγωγής, αγγλικής φιλολογίας, κλπ). Σε αντίθεση προς την πλειοψηφία των 129 συμμε-
τεχόντων (σχεδόν 89%), μόλις η μειοψηφία των 16 ερωτηθέντων (περίπου 11%) δή-
λωσε ότι έχει παρακολουθήσει κάποια επιμόρφωση στην ΚΠ. 

Το κυρίως ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο ευρύτερα θεματικά πεδία: το 
πρώτο, αυτό της αποτύπωσης της εικόνας εφαρμογής δράσεων ΚΠ και προβλημάτων, 
περιλάμβανε 20, ενώ το δεύτερο, των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών, 12 στοιχεία. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δεύτερου θεματικού πε-
δίου: (ερωτήσεις 21-32, διαρθρωμένες με βάση την πενταβάθμια κλίμακα Likert: Συμ-
φωνώ πολύ=1, Διαφωνώ πολύ=5). Το ερωτηματολόγιο δόθηκε τον Δεκέμβριο του 
2016 δοκιμαστικά σε 24 εκπαιδευτικούς. Εν συνεχεία, διεξήχθη η κανονική έρευνα 
κατά την περίοδο 17/1 - 17/2 2017. Οι αποκρίσεις των συμμετεχόντων, τόσο στην πι-
λοτική όσο και στην κανονική ποσοτική έρευνα, καταχωρήθηκαν στο λογισμικό στα-
τιστικής επεξεργασίας GNU PSPP. Η υποκλίμακα 21-32 υποβλήθηκε σε έλεγχο αξιο-
πιστίας εσωτερικής συνοχής. Ο συντελεστής Cronbach’s alpha ήταν 0.86>0.70, δίνο-
ντας ένα καλό επίπεδο εσωτερικής συνάφειας. Η δε περιγραφική στατιστική ανάλυση 
της υποκλίμακας που αφορά στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ΚΠ, παρου-
σιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 1.  

 
 Ερώτηση ΣΠ Σ ΟΣΟΔ Δ ΔΠ 

21 Το σχολείο μου είναι επαρκώς εξοπλισμένο για 
την υλοποίηση δράσεων ΚΠ. 4,83 28,97 31,03 26,21 8,97 

22 

Η κινηματογραφική εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
θα έπρεπε να διδάσκεται ως υποχρεωτικό μά-
θημα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, προκειμένου οι 
εκπαιδευτικοί να διδάξουν ΚΠ στο σχολείο. 

15,86 35,17 35,86 12,41 0,69 

23 

Η ολική ή μερική λύση προβλημάτων θα οδη-
γούσε στην αύξηση κινηματογραφικών δραστη-
ριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς στη διδα-
κτική διαδικασία.  

8,97 60 27,59 3,45 - 

24 
Η έκθεση σε μεγάλη κλίμακα ταινιών βοηθάει, 
ώστε οι μαθητές να εμπλουτίζουν τις γνώσεις 
τους για τον δικό τους και άλλους πολιτισμούς.  

25,52 60 11,72 2,76 - 

25 
Η κινηματογραφική εκπαίδευση συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων (π.χ. 
κινηματογραφικής δημιουργίας) των μαθητών. 

24,14 63,45 9,66 2,76 - 

26 Η κινηματογραφική εκπαίδευση συμβάλλει 
στην κριτική θέαση ταινιών από μαθητές. 26,21 65,52 5,52 2,76 - 

27 Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα χρήσιμο επο-
πτικό εργαλείο για τα μαθήματα του αναλυτικού 17,93 62,76 16,55 2,76 - 
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προγράμματος σπουδών. 

28 Ο κινηματογράφος αποτελεί ένα μέσο ικανό να 
υποκινήσει τον ενθουσιασμό των μαθητών. 33,10 62,07 4,83 - - 

29 Οι μαθητές του δημοτικού θα έπρεπε να έχουν 
περισσότερες ευκαιρίες ΚΠ. 24,83 63,45 11,03 0,69 - 

30 Είναι σημαντικό οι μαθητές του δημοτικού να α-
ποκτήσουν ΚΠ στο σχολείο. 22,07 60,69 15,17 2,07 - 

31 Σκοπεύω να αξιοποιήσω μελλοντικά τον κινη-
ματογράφο στη διδασκαλία. 3,45 68,97 24,83 2,76 - 

32 

Η κινηματογραφική εκπαίδευση θα έπρεπε να 
εισαχθεί (ως ανεξάρτητο μάθημα ή διαθεμα-
τικά) στα προγράμματα σπουδών του δημοτι-
κού. 

12,41 37,93 29,66 17,93 2,07 

Πίνακας 1: Αξία της ΚΠ-Στάσεις Εκπαιδευτικών 

Θετική ήταν η ανταπόκριση στις 10 από τις 12 ερωτήσεις (28-22), όπως συμπεραίνεται 
από τη μέση τιμή των απαντήσεων ανά ερώτηση (πίνακας 2).  

 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (M) ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (SD) 

28 1,72 0,55 
26 1,85 0,64 
29 1,88 0,61 
25 1,91 0,67 
24 1,92 0,69 

30 1,97 0,68 
27 2,04 0,68 
23 2,26 0,66 
31 2,27 0,57 
22 2,47 0,93 
32 2,59 0,99 
21 3,06 1,05 

MIN 1,72 0,55 
MAX 3,06 1,05 

Πίνακας 2: Αξία της ΚΠ: Μέση Τιμή ανά Ερώτηση 

Η μέση τιμή των απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων για το σύνολο των ερωτήσεων 
21-32 απέδωσε ένα αποτέλεσμα αρκετά κοντά στο 2 της «συμφωνίας» (πίνακας 3). 
Συμπερασματικά, μπορεί κάποιος να παρατηρήσει πως υπάρχει συνειδητοποίηση της 
αξίας της ΚΠ.  

ΥΠΟΚΛΙΜΑΚΑ 21-32 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (M) ΓΕΝΙΚΗ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (SD) 

2,16 0,47 

Πίνακας 3: Αξία της ΚΠ: Μέση Τιμή Συνολικής Υποκλίμακας 
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Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 

Οι εκπαιδευτικοί αποτιμούν θετικά την ΚΠ, εξωτερικεύοντας σε μεγάλο βαθμό την 
άποψη ότι εμπλουτίζει τις πολιτιστικές γνώσεις και κριτικές και δημιουργικές δεξιότη-
τες, συνεισφέρει εποπτικά στα γνωστικά αντικείμενα και προκαλεί τον ενθουσιασμό 
των μαθητών. Έτσι, είναι πεπεισμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι οι μαθητές θα έπρεπε 
να έχουν περισσότερες ευκαιρίες για ΚΠ στο σχολείο και πως θα ήταν ευεργετικό να 
αξιοποιήσουν μελλοντικά τον κινηματογράφο στη διδακτική πράξη. Επίσης, η μισή 
εκπαιδευτική κοινότητα έχει δεκτική στάση απέναντι σε μια πιθανή εισαγωγή ενός (αυ-
τόνομου ή διαθεματικού) μαθήματος ΚΠ στην εκπαίδευση και υπάρχει έντονη συνει-
δητοποίηση πως η επιμόρφωση ή ακαδημαϊκή κατάρτιση στην ΚΠ είναι μια αναγκαι-
ότητα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να μεταδώσουν πιο εμπεριστατωμένες 
γνώσεις στους μαθητές.  

Είναι γεγονός ότι η ΚΠ απουσιάζει από τα ωρολόγια προγράμματα. Επίσης, οι οδηγίες 
των ΑΠΣ αναφέρονται μονάχα στην αξιοποίηση ταινιών ως εποπτικού υλικού, όμως, 
χωρίς την εφαρμογή ενός παιδαγωγικού μοντέλου ΚΓ. Τα τελευταία χρόνια, αναγνω-
ρίζεται η ανάγκη να ενσωματωθεί η Εκπαίδευση στα Μέσα και ο Οπτικοακουστικός 
και Κινηματογραφικός Γραμματισμός στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Επιτροπή Εθνι-
κού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία, 2016:76-82). Η Διαρκής Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων (ΔΕΜΥ, 2016:2) μεταξύ άλλων προβλέπει την αναδιάρ-
θρωση της ύλης, την εισαγωγή των τεχνών ως διδακτική προσέγγιση στις Παιδαγωγι-
κές Σχολές και τη διαρρύθμιση σχολικών χώρων τέχνης (ΔΕΜΥ, 2016:7). Ξεχωριστή 
θέση κατέχει παράλληλα η επέκταση της Καλλιτεχνικής Παιδείας, στην οποία συγκα-
ταλέγεται ο κινηματογράφος, ως σημείο συνάντησης των μαθητών με τη γνώση και 
τους καλλιτέχνες (ΔΕΜΥ, 2016:32). Η έρευνα «ΚΠ στην Ημαθία» μπορεί να χαρακτη-
ρίζει μια μικρή εκπαιδευτική κοινότητα, δεν παύει, ωστόσο, να απεικονίζει μια συγκε-
κριμένη τάση, που πιθανόν απαντάται και αλλού: η Παιδαγωγική του Κινηματογράφου 
αναγνωρίζεται ως μορφωτικό αγαθό ιδιαίτερης αξίας. Ενισχύει λοιπόν το ζήτημα της 
ένταξης της ΚΠ στο πρόγραμμα σπουδών, αναδεικνύει, ωστόσο, ως βασικότερη προ-
ϋπόθεση την επίσημη θεσμοθέτησή της στην τυπική εκπαίδευση. 
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Εφαρμογές και παρεμβάσεις γραμματισμού με τη χρήση κινητού τηλεφώνου 
 

Γράμψας Λάμπρος 
Υποψ. Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Αιγαίου 

pred14009@aegean.gr 

Περίληψη 

Μολονότι το ζήτημα του γραμματισμού καταλαμβάνει υψηλή θέση στον διεθνή διά-
λογο για την ανάπτυξη, πρόσφατα στοιχεία αναφέρουν ότι περίπου 750 εκατομμύρια 
ενήλικες εξακολουθούν να μη διαθέτουν βασικές δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης. 
Εξαιτίας του ταχύτατου ρυθμού διάδοσης, της φορητότητας και των αναβαθμισμένων 
τεχνολογικών δυνατοτήτων έχει υποστηριχθεί ότι οι κινητές συσκευές - και ειδικότερα 
τα κινητά τηλέφωνα - μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό ρόλο στην άμβλυνση των 
υψηλών ποσοστών “αναλφαβητισμού”. Στη βάση των παραπάνω διαπιστώσεων, σκο-
πός της παρούσας εισήγησης είναι η συνοπτική παρουσίαση εφαρμογών και παρεμβά-
σεων στο πεδίο του “κινητού γραμματισμού” και, παράλληλα, η ανάδειξη των περιο-
ρισμών και των πιθανών πλεονεκτημάτων τους. Κριτήριο επιλογής των εγχειρημάτων 
αποτέλεσε η υιοθέτηση, εκ μέρους τους, μίας αντίληψης περί γραμματισμού ως ενός 
συνόλου αυτόνομων, ουδέτερων δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης, ανεξάρτητων από 
το ατομικό και κοινωνικό πλαίσιο των συμμετεχόντων (“αυτόνομο μοντέλο γραμματι-
σμού”). Από την ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, προκύπτουν τρεις κύριες κατη-
γορίες παρεμβάσεων και εφαρμογών. Διαπιστώνεται, επίσης, τόσο η έντονη γεωγρα-
φική διάσταση των εγχειρημάτων, όσο και η έλλειψη συγκριτικών ερευνών. 

Λέξεις-Κλειδιά: εγγραμματισμός, κινητός γραμματισμός, γραφή, ανάγνωση, κινητό 
τηλέφωνο 

Εισαγωγή 

Παρά το γεγονός ότι ο επιστημονικός διάλογος έχει αναδείξει σημαντικές διαστάσεις 
και έχει οδηγήσει σε πληθώρα ορισμών και αντιλήψεων (Keefe & Copeland, 2011; 
Street, 2006; UNESCO, 2004), ένας αξιοσημείωτος αριθμός κρατών εξακολουθεί να 
ορίζει τον γραμματισμό ως «…την ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και/ή να γράφει 
απλές δηλώσεις σε μια εθνική ή μητρική γλώσσα» (UNESCO, 2005, σελ. 157). Στο πλαί-
σιο αυτής της αντίληψης, ο γραμματισμός έχει συσχετισθεί με πλήθος δεικτών κοινω-
νικο-οικονομικής ανάπτυξης (UNESCO, 2005) ενώ, σε ατομικό επίπεδο, έχει συνδεθεί 
με την άμβλυνση της ανασφάλειας, την αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, τη διεκ-
δίκηση των δικαιωμάτων και τη διεύρυνση της συμμετοχής στη λήψη των πολιτικών 
αποφάσεων (Sen, 2002). Μολονότι το ζήτημα του γραμματισμού βρίσκεται σε υψηλή 
θέση στον διεθνή διάλογο για την ανάπτυξη, πρόσφατα στοιχεία αναφέρουν ότι περί-
που 750 εκατομμύρια ενήλικες - τα 2/3 εξ αυτών γυναίκες - δεν διαθέτουν βασικές 
δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης (UIS, 2017). 
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Τις τελευταίες δεκαετίες, υπό το αίτημα της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνία της 
πληροφορίας, συντελείται μία έντονη προσπάθεια εκπαιδευτικής αξιοποίησης νέων μα-
θησιακών μέσων, μεταξύ των οποίων, κεντρική θέση κατέχουν οι φορητές συσκευές. 
Κινητήριο μοχλό των ερευνητικών προσπαθειών αποτελούν τόσο οι ραγδαίες εξελίξεις 
στον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής, όσο και η εντυπωσιακή διείσδυση των 
κινητών συσκευών στις αναπτυσσόμενες χώρες (Duncombe, 2014). Εξαιτίας του υψη-
λού βαθμού διάδοσης, της φορητότητας και των αναβαθμισμένων τεχνολογικών δυνα-
τοτήτων, υποστηρίζεται ότι τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό 
ρόλο στην άμβλυνση των ποσοστών “αναλφαβητισμού” (Chudgar, 2014). Η αξιοποί-
ησή τους δεν απαιτεί το ίδιο επίπεδο υποδομών όπως οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας είναι ευρύτερα διαθέσιμα ενώ οι συσκευές νέας γενιάς δια-
θέτουν δυνατότητες αναπαραγωγής βίντεο και σύνδεσης στο διαδίκτυο (UNESCO, 
2014).  

Στη βάση των παραπάνω διαπιστώσεων, σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η συ-
νοπτική παρουσίαση επιλεγμένων εγχειρημάτων στον τομέα του “κινητού γραμματι-
σμού” (mobile literacy / m-literacy). Κοινό στοιχείο της πλειοψηφίας των ερευνητικών 
προσπαθειών - πέρα από την αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων κατά τη μαθησιακή 
διαδικασία - είναι η επικέντρωση σε πλαίσια (π.χ. αγροτικές περιοχές αναπτυσσόμενων 
χωρών) και κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. ενήλικες γυναίκες και παιδιά μετανάστες χωρίς 
σχολική εκπαίδευση) που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά “αναλφαβητισμού”. 

Μέθοδος 

Για τον εντοπισμό και τη συλλογή των άρθρων επιλέχθηκε η συνδυαστική χρήση των 
παρακάτω λέξεων-κλειδιών: “mobile phone, mobile device, literacy, illiteracy, reading, 
writing”. Το εύρος της αναζήτησης αφορά στα έτη 2007-2017. Οι μηχανές αναζήτησης 
οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν είναι η Scopus, η ERIC, το Google Scholar και οι ιστοσε-
λίδες των εκδοτών Taylor & Francis, ACM, Elsevier, SpringerLink, Sage και Wiley 
μέσω του Heal-Link. Από τη διαδικασία σχηματίστηκε ένα σώμα πενήντα επτά (57) 
κειμένων. Από αυτά εξαιρέθηκαν: α.) παρεμβάσεις γραμματισμού οι οποίες στηρίζο-
νται στη χρήση άλλων κινητών συσκευών (tablets, PDAs κ.α.), β.) εγχειρήματα που 
διερευνούν την αξιοποίηση του κινητού τηλεφώνου σε δραστηριότητες γραμματισμού 
εντός του σχολικού πλαισίου, γ.) εγχειρήματα τα οποία επικεντρώνονται, πρωτίστως, 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αριθμητικής (βλέπε Strigel & Pouezevara, 2012) και δ.) εγ-
χειρήματα που εμπίπτουν στη σφαίρα του κριτικού ή του λειτουργικού γραμματισμού. 
Η επιλογή των τελικών άρθρων αφορά σε παρεμβάσεις και εφαρμογές που περιλαμβά-
νονται σε εκθέσεις διεθνών φορέων, σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 
σε πρακτικά συνεδρίων. 

Εφαρμογές και παρεμβάσεις κινητού αλφαβητισμού 

Το κινητό τηλέφωνο ως υποστηρικτικό εκπαιδευτικό εργαλείο 
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Το εγχείρημα με τίτλο “ABC” (Alphabétisation de Base par Cellulaire) υλοποιήθηκε 
κατά τα έτη 2009 και 2010 σε αγροτικές περιοχές του Νίγηρα (Aker, Ksoll & Lybbert, 
2012). Στο πλαίσιο του προγράμματος, τα κινητά τηλέφωνα αξιοποιήθηκαν ως οικονο-
μικά εκπαιδευτικά εργαλεία με στόχο την ενίσχυση της εμπλοκής των ενηλίκων σε 
δραστηριότητες γραμματισμού και τη διεύρυνση των ευκαιριών εξάσκησης των δεξιο-
τήτων γραφής και ανάγνωσης, τόσο μέσα στην αίθουσα όσο και έξω από αυτήν. Το 
εγχείρημα “ABC” λειτούργησε συμπληρωματικά προς μία υπάρχουσα παρέμβαση εγ-
γραμματισμού σε συμβατικές τάξεις ενηλίκων. Στις τάξεις αυτές, χωρισμένες με βάση 
το φύλο, συμμετείχαν περίπου 6.700 ενήλικες από 134 χωριά (Wagner, 2014). Τα μα-
θήματα διαρκούσαν συνολικά 8 μήνες και κατανέμονταν σε μία περίοδο 2 ετών. Οι 
συναντήσεις πραγματοποιούνταν 5 φορές την εβδομάδα και διαρκούσαν 3 ώρες την 
ημέρα. Η διδασκαλία περιλάμβανε υλικό από το Υπουργείο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης 
και εστίαζε στη λύση απλών μαθηματικών προβλημάτων και στην εκμάθηση γραφής 
και ανάγνωσης στις τοπικές γλώσσες Hausa και Zarma (Hanemann & Scarpino, 2016). 
Για την εφαρμογή του εγχειρήματος “ABC”, κατάλληλα κρίθηκαν 113 χωριά. Το πρό-
γραμμα εφαρμόστηκε τελικά περίπου στα μισά από αυτά (58 χωριά “ABC”) ενώ τα 
υπόλοιπα (55) αποτέλεσαν την ομάδα σύγκρισης (comparison group) της έρευνας. 
Κατά την υλοποίηση της παρέμβασης, οι ενήλικες και των δύο ομάδων ακολούθησαν 
ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα γραμματισμού αλλά με δύο ουσιαστικές τροποποιήσεις. Οι 
συμμετέχοντες από τα χωριά “ABC” εκπαιδεύτηκαν επιπρόσθετα στις βασικές χρήσεις 
ενός απλού κινητού τηλεφώνου (π.χ. ενεργοποίηση, φόρτιση, αναγνώριση αριθμών και 
γραμμάτων πληκτρολογίου, ανάγνωση και αποστολή μηνυμάτων κ.α.) και παρέλαβαν 
μία κινητή συσκευή ανά 5 άτομα προκειμένου να εξασκήσουν και εκτός τάξης τις νε-
οαποκτηθείσες δεξιότητες (Aker et al., 2012). Σύμφωνα με τα δεδομένα των μελετών 
αποτίμησης, οι συμμετέχοντες από τα χωριά “ABC” σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις 
από εκείνους της ομάδας σύγκρισης. Όσον αφορά στα μαθηματικά και στις δεξιότητες 
γραφής, η διαφορά ανάμεσα στις βαθμολογίες των δύο ομάδων κυμάνθηκε μεταξύ 20% 
και 25% - στην περίπτωση της αξιολόγησης που διενεργήθηκε στο τέλος του προγράμ-
ματος - ενώ παρέμεινε υψηλότερη κατά 20% στις δοκιμασίες που διεξήχθησαν 7 μήνες 
αργότερα (Hanemann & Scarpino, 2016). Παρά τα θετικά αποτελέσματα, τα δεδομένα 
από τη δεύτερη αξιολόγηση κατέδειξαν τη μείωση των δεξιοτήτων και των δύο ομά-
δων. Το παραπάνω φαινόμενο, ωστόσο, διαπιστώθηκε σε μικρότερο βαθμό στα χωριά 
“ABC” (Wagner, 2014). 

Η παρέμβαση με τίτλο “Jokko Initiative” (“Jokko” σημαίνει “επικοινωνία” στη γλώσσα 
Wolof) υλοποιήθηκε στη Σενεγάλη κατά τα έτη 2009-2010 (Beltramo & Levine, 2010). 
Βασικός στόχος του εγχειρήματος ήταν η μείωση του αριθμού των “αναλφάβητων” 
ατόμων στις αγροτικές περιοχές της χώρας και η άμβλυνση του χάσματος ανάμεσα στα 
ποσοστά εγγράμματων ανδρών και γυναικών. Στο πλαίσιο των δράσεων, η αξιοποίηση 
των κινητών τηλεφώνων είχε διττό χαρακτήρα. Σε πρώτο επίπεδο, οι συσκευές λει-
τούργησαν ως υποστηρικτικά εργαλεία με κύριο σκοπό τη διατήρηση των δεξιοτήτων 
γραφής και ανάγνωσης που είχαν αποκτηθεί από την πρόσφατη φοίτηση των συμμετε-
χόντων σε τάξεις γραμματισμού ενηλίκων (post-literacy). Σε δεύτερο επίπεδο, τα κι-
νητά τηλέφωνα χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα επικοινωνίας και ενδυνάμωσης των μελών 

1863

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



της κοινότητας (Wagner, 2014). Το πρόγραμμα “Jokko” περιλάμβανε δύο φάσεις. 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης (Α), οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονταν στη βασική 
χρήση του κινητού τηλεφώνου ενώ έμφαση δίδονταν σε λειτουργίες που συνδέονται με 
τις δεξιότητες γραμματισμού όπως η αποστολή ή η ανάγνωση μηνυμάτων και η κατα-
χώρηση των στοιχείων των τηλεφωνικών επαφών του χρήστη. H δεύτερη φάση (Β), 
προέβλεπε την αξιοποίηση ενός κοινοτικού forum με τίτλο “RapidSMS”. Η υπηρεσία, 
διαθέσιμη σε διάφορες τοπικές γλώσσες, επέτρεπε στους χρήστες να στείλουν ένα γρα-
πτό μήνυμα σε όλα τα μέλη της κοινότητας χρησιμοποιώντας ένα ειδικό νούμερο 
(“Numero Jokko”). Πέρα από τη βελτίωση των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης των 
συμμετεχόντων, η υπηρεσία στόχευε στην ενίσχυση της επικοινωνίας ανάμεσα στα 
μέλη της κοινότητας, στην αύξηση της συμμετοχής τους στη λήψη των αποφάσεων και 
στην ταχύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με σημαντικές δραστηριότητες όπως 
συναντήσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, εμβολιασμούς κ.α. (Hanemann & Scarpino, 
2016). Σύμφωνα με αξιολόγηση των Beltramo και Levine (2010), τα αποτελέσματα του 
προγράμματος ήταν ιδιαίτερα θετικά καθώς παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του πο-
σοστού των “αναλφάβητων” γυναικών και κοριτσιών από 42% και 44% σε 18% και 
17% αντίστοιχα. Το ποσοστό των ατόμων που ήταν σε θέση να λάβουν και να στείλουν 
γραπτά μηνύματα αυξήθηκε από 8% σε 65% ενώ το ποσοστό κατοχής κινητού τηλε-
φώνου ανήλθε σε 29% έναντι 16% στην αρχή του προγράμματος. 

Σε παρόμοια κατεύθυνση κινείται το εγχείρημα με τίτλο “Mobile-Based Post-Literacy 
Programme” που ξεκίνησε στο Πακιστάν το 2009 και βρίσκεται πλέον στην τρίτη φάση 
υλοποίησής του (Hanemann & Scarpino, 2016; Miyazawa, 2009). Kαι σε αυτή την πε-
ρίπτωση, βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι η διατήρηση των νεοαποκτηθέντων 
δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης ενώ κύρια ομάδα-στόχο αποτελούν νεαρές “αναλ-
φάβητες” γυναίκες ηλικίας 15-30 ετών που ζουν σε αγροτικές περιοχές της χώρας. Η 
ουσιαστική διαφορά του συγκεκριμένου προγράμματος, σε σχέση με αντίστοιχα εγχει-
ρήματα της πρώτης κατηγορίας, έγκειται στον αναβαθμισμένο ρόλο του κινητού τηλε-
φώνου. Η διατήρηση των δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης δεν επιδιώκεται μόνο 
μέσα από τη γραπτή επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και μέσω της τακτι-
κής αποστολής εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή γραπτών μηνυμάτων (SMS). Το 
πρόγραμμα έχει διάρκεια έξι μήνες και περιλαμβάνει δύο στάδια. Κατά τη διάρκεια του 
πρώτου δίμηνου σταδίου, οι συμμετέχοντες διδάσκονται στην τάξη τις βασικές ενότη-
τες εκμάθησης γραφής και ανάγνωσης. Τα μαθήματα προσφέρονται 6 φορές τη βδο-
μάδα σε κέντρα εγγραμματισμού (literacy centers) και απαιτούν φυσική παρουσία. Α-
κολούθως, στο δεύτερο στάδιο οι συμμετέχοντες προμηθεύονται δωρεάν κινητά τηλέ-
φωνα τα οποία περνούν μόνιμα στην κατοχή τους κατά την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος (Hanemann & Scarpino, 2016). Το εκπαιδευτικό υλικό, με τη μορφή γραπτών 
μηνυμάτων στα αγγλικά και στη γλώσσα Urdu, προωθείται στις συσκευές των χρηστών 
6-8 φορές την ημέρα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που συνδέονται με την 
καθημερινότητα των συμμετεχόντων (μητρική υγεία, συνταγές μαγειρικής, θρησκευτι-
κές διδασκαλίες κ.α.). Οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν το υλικό και στη συνέχεια 
να απαντήσουν στις αντίστοιχες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που περιλαμβάνει 
(Belalcázar, 2015; Wagner, 2014). Η παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή 
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επιτυγχάνεται με δύο τρόπους: είτε μέσω ενός αυτόματου συστήματος που βασίζεται 
στην αξιοποίηση του διαδικτύου (web-based) και το οποίο χρησιμοποιείται και για την 
αποστολή των γραπτών μηνυμάτων, είτε μέσα από μία εξέταση που διενεργείται μία 
φορά το μήνα στα κέντρα εγγραμματισμού. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη 
λήξη του προγράμματος, οι χρήστες εξακολουθούν να λαμβάνουν SMS για 6 μήνες 
ενώ ενθαρρύνεται και η γραπτή επικοινωνία μεταξύ τους (Hanemann & Scarpino, 
2016). Μολονότι η παρέμβαση δεν έχει αξιολογηθεί συστηματικά (Wagner, 2014), 
σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, η συμβολή του προγράμματος στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων γραμματισμού είναι σημαντική. Στα οφέλη περιλαμβάνονται, επίσης, η αύ-
ξηση της αυτοπεποίθησης και η αλλαγή των αντιλήψεων ορισμένων γονέων αναφορικά 
με τη σπουδαιότητα της συμμετοχής των κοριτσιών στη σχολική εκπαίδευση 
(Belalcázar, 2015; Miyazawa, 2009). 

Το κινητό τηλέφωνο ως πάροχος του εκπαιδευτικού υλικού 

Μία ενδιαφέρουσα απόπειρα χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως παρόχου της εκπαι-
δευτικής πληροφορίας απαντάται στην έρευνα των Revelle, Reardon, Green, 
Betancourt και Kotler (2007) που πραγματοποιήθηκε στην πολιτεία της Καλιφόρνια. 
Γενικότερος στόχος της συγκεκριμένης παρέμβασης ήταν η αύξηση της εμπλοκής των 
γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους μέσα από την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
γραμματισμού. Το υλικό εστίαζε στην εκμάθηση των γραμμάτων της αλφαβήτου αξιο-
ποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία της γνωστής παιδικής σειράς Sesame Street. Στην έ-
ρευνα έλαβαν μέρος 80 γονείς με τα ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 3-4 ετών. Οι συμμε-
τέχοντες χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες με κριτήριο την οικονομική τους κατάσταση 
και στη συνέχεια παρέλαβαν ένα κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα αναπαραγωγής βί-
ντεο. Η παρέμβαση διήρκησε δύο μήνες. Αναλυτικά, 3-4 φορές την εβδομάδα, κάθε 
γονέας λάμβανε ένα γραπτό μήνυμα το οποίο του υπενθύμιζε τη συμμετοχή του στην 
έρευνα και συνακόλουθα τον καλούσε να ακούσει το ηχητικό μήνυμα. Στο ηχητικό 
μήνυμα, ένας χαρακτήρας του Sesame Street παρουσίαζε το γράμμα της ημέρας προ-
τείνοντας, ταυτόχρονα, δραστηριότητες γραμματισμού προσαρμοσμένες στις καθημε-
ρινές συνήθειες των συμμετεχόντων. Για παράδειγμα, οι γονείς και τα παιδιά καλού-
νταν να επισκεφτούν ένα κατάστημα τροφίμων και να αναζητήσουν φρούτα ή λαχανικά 
που αρχίζουν από το γράμμα “K”. Στη συνέχεια, το κινητό περνούσε στα παιδιά. Στο 
επόμενο ηχητικό μήνυμα, ένας νέος χαρακτήρας της σειράς παρουσίαζε λέξεις που ξε-
κινούσαν από το γράμμα της ημέρας και έπειτα εισήγαγε ένα σχετικό βίντεο (π.χ. “Κ 
όπως Καρπούζι”). Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που έλαβαν οι ερευνητές, το 75% των 
γονέων χαμηλού και το 50% των γονέων μεσαίου εισοδήματος ανέφεραν ότι τα βίντεο 
ήταν χρήσιμα για την εκμάθηση των γραμμάτων ενώ το 75% του συνόλου των συμμε-
τεχόντων θεώρησαν ότι το κινητό τηλέφωνο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εκπαι-
δευτικό εργαλείο. 

Προσανατολισμένη στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων ανάγνωσης είναι και η 
παρέμβαση με τίτλο “PocketSchool” (Kim, 2009) που υλοποιήθηκε σε αγροτικές πε-
ριοχές της Λατινικής Αμερικής. Πρόκειται στην ουσία για μία έρευνα δράση (action 
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research) η οποία είχε ως σκοπό να εξετάσει τα πιθανά αποτελέσματα των χαρακτηρι-
στικών μίας πρότυπης συσκευής (prototype) στη βάση ενός νέου μοντέλου κινητής μά-
θησης. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αφορμή για την παρέμβαση υπήρξαν οι μειωμένες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες της ομάδας-στόχου εξαιτίας μίας σειράς παραμέτρων του συ-
γκεκριμένου πλαισίου όπως οι συχνές μεταναστεύσεις, η ακραία φτώχια, η έλλειψη 
σχολικών υποδομών και η γλώσσα των αυτόχθονων πληθυσμών. Στη μελέτη συμμε-
τείχαν περισσότερα από 250 αυτόχθονα (indigenous) παιδιά εσωτερικοί μετανάστες 
και τουλάχιστον 20 γονείς από 5 διαφορετικά χωριά. Κοινό στοιχείο των παιδιών ήταν 
η απουσία σταθερής πρόσβασης στην επίσημη εκπαίδευση, οι συχνές μετακινήσεις των 
οικογενειών τους κατά τις περιόδους του θερισμού και η απουσία ευκαιριών γραμμα-
τισμού, κυρίως λόγω του “αναλφαβητισμού” της πλειοψηφίας των γονέων στα ισπα-
νικά ή της έλλειψης βιβλίων στο περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα παιδιά 
έλαβαν στην κατοχή τους τις πρότυπες κινητές συσκευές κάθε μία εκ των οποίων πε-
ριείχε, προεγκατεστημένα, μαθήματα για την εκμάθηση της αλφαβήτου, μία σειρά μι-
κρών ιστοριών και μερικά παιδικά τραγούδια. Τα μαθήματα αλφαβητισμού περιλάμ-
βαναν την παρουσίαση κάθε γράμματος και επίσης μία ενδεικτική λέξη η οποία ξεκι-
νούσε από αυτό το γράμμα. Στη συνέχεια, μία γυναικεία φωνή διάβαζε δυνατά το 
γράμμα και τη συγκεκριμένη λέξη και ακολούθως η συσκευή περνούσε στον επόμενο 
χαρακτήρα. Οι σύντομες ιστορίες, διάρκειας 2-3 λεπτών, παρουσιάζονταν στους συμ-
μετέχοντες τόσο γραπτά όσο και ηχητικά. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά με ελάχιστες 
γλωσσικές δεξιότητες στην ισπανική γλώσσα ήταν εξίσου σε θέση να συλλάβουν το 
περιεχόμενο ενώ τα παιδιά με υψηλότερες γλωσσικές δεξιότητες είχαν τόσο το κείμενο 
στην οθόνη όσο και τη φωνή για να κατανοήσουν τις ιστορίες. Παρά τα ενθαρρυντικά 
ευρήματα στο πεδίο της ευχρηστίας των συσκευών και της υποκίνησης των συμμετε-
χόντων, οι ερευνητές, αναφέρουν ως μειονεκτήματα την έλλειψη ιστοριών διαβαθμι-
σμένου επιπέδου και εξατομίκευσης με βάση το επίπεδο γραμματισμού του συμμετέ-
χοντα καθώς και την απουσία μίας λειτουργίας αυτόματης αξιολόγησης για την αποτί-
μηση της προόδου των παιδιών. 

Το κινητό τηλέφωνο ως αυτόνομο εργαλείο εγγραμματισμού 

Η εφαρμογή “Jonaki” (Ahmed, Mahmudul, Sultana, Iqbal & Johora, 2015) επιχειρεί να 
συμβάλει στη μείωση των υψηλών ποσοστών “αναλφαβητισμού” στο Μπαγκλαντές. 
Σημείο εκκίνησης των σχεδιαστών της αποτελεί η παρατήρηση ότι ένας σημαντικός 
αριθμός “αναλφάβητων” ενηλίκων συχνά αποφεύγει να συμμετάσχει σε τάξεις αλφα-
βητισμού εξαιτίας ανασφαλειών και συναισθημάτων ντροπής. Ενδιαφέρον στοιχείο της 
συγκεκριμένης εφαρμογής συνιστά η επικέντρωση σε ζητήματα που συνδέονται με την 
ευχρηστία (usability) και τη διεπαφή (interface) του εργαλείου καθώς πρόθεση των 
ερευνητών είναι να χρησιμοποιηθεί από “αναλφάβητους” χρήστες χωρίς τη βοήθεια 
άλλων προσώπων. Για τη συλλογή των δεδομένων σχεδιασμού, ελήφθησαν συνολικά 
80 προσωπικές και τηλεφωνικές συνεντεύξεις από άτομα χωρίς σχολική εκπαίδευση. 
Με βάση τα αντίστοιχα ευρήματα, η υλοποίηση του εργαλείου βασίστηκε στην πλατ-
φόρμα Java, Micro Edition. Ταυτόχρονα, στο πεδίο της ευχρηστίας, έγινε προσπάθεια 
ώστε η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό να απαιτεί ελάχιστα βήματα. Στην παρούσα 
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μορφή της, η εφαρμογή περιλαμβάνει βίντεο για κάθε ένα από τα φωνήεντα του αλφα-
βήτου της γλώσσας Bengali. Αφού τρέξει το λογισμικό, στην οθόνη εμφανίζονται, αρ-
χικά, οι γραφικές αναπαραστάσεις των γραμμάτων ενώ κάθε επιλογή οδηγεί σε ένα 
βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται το ορθό κράτημα του μολυβιού, ο τρόπος γραφής του 
επιμέρους συμβόλου και η σχετική προφορά του. Παρά την καινοτόμα προσέγγιση, το 
εργαλείο δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί εμπειρικά. Ως πιθανό μειονέκτημα αναφέρεται η 
αδυναμία της εφαρμογής να τρέξει σε κινητά τηλέφωνα που δεν υποστηρίζουν την 
πλατφόρμα Java ME. 

Το λογισμικό “Ustad Mobile” (“Ustad Mobile”, 2013) αποτελεί μία ενδιαφέρουσα προ-
σπάθεια προσαρμογής του εκπαιδευτικού εργαλείου στους τεχνολογικούς περιορι-
σμούς και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο της ομάδας-στόχου. Στο πρώτο 
στάδιο σχεδιασμού, η εφαρμογή απευθύνεται κυρίως σε “αναλφάβητες” γυναίκες από 
το Αφγανιστάν. Και σε αυτή την περίπτωση κεντρικός σκοπός είναι ο αριθμητισμός 
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης. Το διαθέσιμο περιεχόμενο, ω-
στόσο, παρουσιάζει μεγαλύτερο εύρος από ανάλογων εγχειρημάτων εκκινώντας από 
την εκμάθηση των γραμμάτων της αλφαβήτου και φθάνοντας μέχρι την αντίστοιχη ύλη 
της Γ’ τάξης. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το Ustad Mobile ενσωματώνει μία 
σειρά τεχνολογικών καινοτομιών (Dawson, 2013). Έτσι, η λήψη του δεν απαιτεί τη 
σύνδεση στο δίκτυο καθώς διατίθεται χωρίς αντίτιμο από μικρά καταστήματα κινητής 
τηλεφωνίας, η εφαρμογή μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει εξίσου σε έξυ-
πνα ή απλά κινητά τηλέφωνα, ενώ η χρήση της κάρτας SIM είναι προαιρετική 
(Dawson, 2013; Wagner, 2014). Σχετικά με το ίδιο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα 
μαθήματα προσφέρονται στις γλώσσες Dari και Pashto. Η εκμάθηση της αλφαβήτου 
βασίζεται στην ακρόαση ηχητικών αποσπασμάτων με την προφορά κάθε γράμματος 
και στα παραδείγματα χρήσης του μέσω μιας σειράς λέξεων. Για τη διδασκαλία της 
γραφής, το λογισμικό περιλαμβάνει βίντεο στα οποία εμφανίζεται ένα ανδρικό χέρι να 
γράφει τα γράμματα στον πίνακα. Τέλος, εκτός από τις κλασικές δραστηριότητες αξιο-
λόγησης (ασκήσεις, κουίζ, εκπαιδευτικά παιχνίδια), η εφαρμογή παρέχει τη δυνατό-
τητα παρακολούθησης των επιδόσεων του μαθητή καθώς τα αποτελέσματα των δρα-
στηριοτήτων μπορούν να μεταβιβαστούν από κινητό σε κινητό μέσω της ασύρματης 
τεχνολογίας Bluetooth (Wagner, 2014). 

Ένα παρόμοιο εγχείρημα αξιοποίησης του κινητού τηλεφώνου προς την κατεύθυνση 
της αυτομάθησης περιγράφεται σε πρόσφατο άρθρο των Al-Barhamtoshy, Abdou και 
Rashwan (2014). Πρόκειται για μία σαφώς πιο σύνθετη εφαρμογή η οποία εκτός από 
το εκπαιδευτικό υλικό, επιχειρεί να ενσωματώσει τα εργαλεία αξιολόγησης. Αναφο-
ρικά με τον σχεδιασμό, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο αποτελείται από τέσ-
σερις κεντρικές μονάδες (modules): Αναλυτικότερα, η μονάδα της ανάγνωσης (Α) βα-
σίζεται στην αξιοποίηση της τεχνολογίας αναγνώρισης ομιλίας (Automatic Speech 
Recognition). Ο χρήστης διαβάζει ένα γραπτό απόσπασμα και στη συνέχεια το λογι-
σμικό αντιστοιχίζει τη βαθμολογία εκφώνησης με την αντίστοιχη των μοντέλων του 
συστήματος. Εάν η βαθμολογία αυτή υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο, η εκφώνηση 
του χρήστη λαμβάνεται ως ορθή αλλιώς απορρίπτεται. Η μονάδα της γραφής (Β) 
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στηρίζεται, με τη σειρά της, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας επαλήθευσης χειρόγρα-
φου (Handwriting Verification Technology). Όπως παραπάνω, στην οθόνη του τηλε-
φώνου εμφανίζεται μία εικόνα που περιέχει ένα γράμμα του αραβικού αλφάβητου ή 
ένα γραπτό απόσπασμα. Ο χρήστης καλείται να γράψει πάνω από τη διαφανή εικόνα 
και στη συνέχεια το σύστημα υπολογίζει την ακρίβεια της εισαγωγής με βάση ορισμένα 
κριτήρια ποιότητας (π.χ. βαθμός απόκλισης από το πρότυπο, αριθμός ‘μολυβιών’ για 
το σχηματισμό του γράμματος, ορθή κατεύθυνση γραμμάτων, ολοκληρωμένοι ή ημι-
τελείς χαρακτήρες). Η μονάδα των μαθημάτων (Γ) περιέχει άφθονο πολυμεσικό υλικό. 
Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να σταματήσει την προβολή, να ανατρέξει 
σε κάθε κομμάτι της ύλης ή να εστιάσει σε επιμέρους στοιχεία. Η κύρια εφαρμογή (Δ), 
τέλος, αποτελεί το σημείο ένωσης των παραπάνω τεχνολογιών και διαθέτει, με τη σειρά 
της, τρεις διαδοχικές λειτουργίες (εκπαίδευσης, εξάσκησης, εκπαιδευτικών παιχνι-
διών). Η διεπαφή της εφαρμογής είναι προσαρμοσμένη στις συνήθης “βασικές” ψη-
φιακές δεξιότητες των “αναλφάβητων” ατόμων, διαθέτοντας μενού με επιλογές βάθους 
έως δύο επιπέδων. Μολονότι η εφαρμογή κινείται στη λογική της αυτομάθησης, η α-
ξιολόγηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο μικτής μαθησιακής διαδικασίας (διδασκαλία σε 
τάξη / περίοδοι αυτομάθησης). Στην έρευνα συμμετείχαν 18 “αναλφάβητα” άτομα. 
Σύμφωνα με τους σχεδιαστές, η εφαρμογή συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων γραμματισμού των συμμετεχόντων. Ως μειονεκτήματα, ωστόσο, αναφέ-
ρουν την αδυναμία του λογισμικού να ανιχνεύσει χειρόγραφες εισαγωγές που δεν ακο-
λουθούν τον ενδεδειγμένο τρόπο γραφής, τις επιδόσεις του εργαλείου αναγνώρισης ο-
μιλίας σε θορυβώδη περιβάλλοντα και τις υψηλές απαιτήσεις της εφαρμογής σε σχέση 
με τις υπολογιστικές δυνατότητες των πιο συνηθισμένων κινητών συσκευών. 

Συζήτηση 

Από την ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, με κριτήριο τη χρήση των κινητών τη-
λεφώνων σε δραστηριότητες γραμματισμού, προέκυψαν τρεις κύριες κατηγορίες ερευ-
νητικών προσπαθειών. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει παρεμβάσεις οι οποίες επι-
χειρούν να αξιοποιήσουν το κινητό τηλέφωνο ως υποστηρικτικό εκπαιδευτικό εργα-
λείο. Η εμπλοκή των συσκευών αφορά πρωτίστως στη διατήρηση των δεξιοτήτων γρα-
φής και ανάγνωσης που έχουν αποκτηθεί από τη φοίτηση σε συμβατικές τάξεις αλφα-
βητισμού ενηλίκων. Ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε κοι-
νωνικού πλαισίου, βαρύτητα δίδεται, επίσης, στην εκμάθηση των βασικών λειτουργιών 
της συσκευής, την πληροφόρηση, την επικοινωνία και την ενδυνάμωση των συμμετε-
χόντων ενώ βασικό εργαλείο των παρεμβάσεων αποτελούν τα γραπτά μηνύματα 
(SMS). Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται εγχειρήματα, στο πλαίσιο των οποίων, οι 
κινητές συσκευές αντιμετωπίζονται ως πάροχοι του εκπαιδευτικού υλικού. Σε αυτή την 
περίπτωση, έμφαση δίδεται στην εκμάθηση της αλφαβήτου, την  ανάπτυξη των δεξιο-
τήτων ανάγνωσης και την αύξηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Για την επίτευξη των 
παραπάνω, τόσο τα μαθήματα όσο και το πολυμεσικό υλικό, παρέχονται προεγκατε-
στημένα στις συσκευές των συμμετεχόντων. Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει 
εφαρμογές οι οποίες επιχειρούν να αξιοποιήσουν τα κινητά τηλέφωνα ως αυτόνομα 
εργαλεία εγγραμματισμού. Σε αυτή την ομάδα ερευνών - που στοχεύουν αμφίδρομα 
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στην εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης - διαπιστώνονται προσπάθειες μεγιστοποίησης 
της ευχρηστίας και παρακολούθησης της προόδου του μαθητή μέσω ασύρματων τε-
χνολογιών ή ενσωμάτωσης λογισμικού αυτόματης αξιολόγησης. 

Η εστίαση στα ευρήματα που προέκυψαν από την αξιολόγηση των παρεμβάσεων και 
την πειραματική δοκιμή των εφαρμογών κινητού γραμματισμού, υπέδειξε την ύπαρξη 
ορισμένων περιορισμών και πλεονεκτημάτων. Αναφορικά με τους πρώτους, στα εμπό-
δια συγκαταλέγονται ενδεικτικά: α.) η απουσία εξατομίκευσης και προσαρμογής του 
εκπαιδευτικού περιεχομένου στο επίπεδο γραμματισμού των συμμετεχόντων, β.) η κα-
τοχή τηλεφώνων παλαιότερης γενιάς με περιορισμένες δυνατότητες, γ.) η αδυναμία 
φόρτισης λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης, δ.) η συχνά ασταθής σύνδεση με το 
διαδίκτυο, ε.) η ασυμβατότητα ανάμεσα στις εφαρμογές και τα λειτουργικά συστήματα 
των συσκευών, ζ.) η δυσκολία στρατολόγησης διδασκόντων με επαρκείς ψηφιακές δε-
ξιότητες στις αγροτικές περιοχές, η.) το υψηλό λειτουργικό κόστος ορισμένων παρεμ-
βάσεων και θ.) η μειωμένη πρόσβαση στο κινητό τηλέφωνο εξαιτίας πιθανών πολιτι-
σμικών περιορισμών ή έμφυλων ιεραρχιών χρήσης. Σχετικά με τα πλεονεκτήματα, 
παρά την όποια ανομοιογένεια ως προς το πλαίσιο και τους στόχους, η πλειοψηφία των 
εγχειρημάτων αναφέρουν οφέλη στα πεδία της καλλιέργειας και διατήρησης των δε-
ξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης, της αυτονομίας, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της αυ-
τοπεποίθησης και του βαθμού δέσμευσης των συμμετεχόντων. 

Κεντρικό εύρημα της ανασκόπησης αποτελεί, επίσης, η διαπίστωση της έλλειψης συ-
γκριτικών μελετών. Η έλλειψη αυτή φαίνεται να αφορά, πρωτίστως, στη σύγκριση δια-
φορετικών εγχειρημάτων μεταξύ τους. Έτσι, μολονότι επισημαίνονται έρευνες που 
προβαίνουν στην αντιπαραβολή των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων πριν και μετά την 
παρέμβαση (π.χ. Beltramo & Levine, 2010) ή στη σύγκριση των επιδόσεων της πειρα-
ματικής και της συγκριτικής ομάδας (π.χ. Aker et al., 2012), τα οφέλη που προκύπτουν 
από την αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων σε δραστηριότητες γραμματισμού, δεν 
είναι επαρκώς τεκμηριωμένα. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να αντανακλά τόσο το πρώ-
ιμο στάδιο ανάπτυξης του συγκεκριμένου πεδίου, όσο και την υψηλή δυσκολία σχε-
διασμού των παρεμβάσεων η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επικέντρωση των ερευνη-
τικών προσπαθειών, κυρίως, στο κομμάτι της υλοποίησης. 

Τέλος, αν και - όπως επισημάνθηκε προηγουμένως - η ανασκόπηση δεν παρουσιάζει 
εγχειρήματα που εμπίπτουν στη σφαίρα του λειτουργικού ή του κριτικού γραμματι-
σμού (π.χ. Dodson, Sterling & Bennett, 2013), από την ευρύτερη μελέτη της σχετικής 
αρθρογραφίας, είναι σαφές ότι τα εγχειρήματα που τοποθετούνται εντός της λογικής 
του “αυτόνομου μοντέλου” (βλέπε Street, 2006), αποτελούν την πλειοψηφία στο σύ-
νολο των παρεμβάσεων. Μάλιστα, το γεγονός αυτό δεν φαίνεται να αφορά αποκλει-
στικά τις παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία (“Το 
κινητό τηλέφωνο ως υποστηρικτικό εκπαιδευτικό εργαλείο”) (βλέπε Belalcázar, 2015), 
αλλά και τις εφαρμογές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από μικρότερες ερευνητι-
κές ομάδες. Δεδομένου ότι ο τρόπος με τον οποίο ορίζεται ο γραμματισμός μπορεί να 
καθορίσει από τους στόχους και τη στρατηγική του προγράμματος, έως το διδακτικό 
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υλικό και τις μεθόδους αξιολόγησης (UNESCO, 2004), οι εκπαιδευτικοί, κοινωνικο-
οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες του πλαισίου θα πρέπει να λαμβάνονται πλη-
ρέστερα υπόψη κατά τον σχεδιασμό. Όπως εύστοχα επισημαίνει η Belalcázar (2015) 
απαιτείται περισσότερη έρευνα προκείμενου «…η κινητή μάθηση να μπορέσει να ανα-
πτυχθεί και να υποστηρίξει τον γραμματισμό, δημιουργώντας, παράλληλα, περαιτέρω ευ-
καιρίες διεκδίκησης, συμμετοχής και καλύτερης διαβίωσης» (σελ. 7). 
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Περίληψη 

Το άρθρο αφορά στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας για την κατά-
κτηση φωνολογικής ενημερότητας από μαθητή της Α΄ δημοτικού με Εγκεφαλική Πα-
ράλυση - Σπαστική Τετραπληγία. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα χαρακτηρι-
στικά του μαθητή στον γνωστικό τομέα και ακολουθούν ο ορισμός της Εγκεφαλικής 
παράλυσης και η βασική ταξινόμηση. Στη συνέχεια, παρατίθενται η ανάλυση των με-
θόδων, τεχνικών διδασκαλίας και των ενισχυτών που αξιοποιήθηκαν κατά την παρέμ-
βαση. Αξίζει να επισημανθεί ότι αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες με την χρήση του 
διαδραστικού πίνακα κατά τη διδακτική πράξη. Καταγράφονται οι στόχοι και ο σχε-
διασμός της παρέμβασης, ενώ στα εκπαιδευτικά ημερολόγια προβάλλονται η αρχική 
αξιολόγηση, η παρέμβαση και η τελική αξιολόγηση. Τέλος, δίνονται τα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα και συμπεράσματα σχετικά με την κατάκτηση των στόχων και την ανά-
γκη επαναπροσδιορισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εγκεφαλική Παράλυση, πρόγραμμα παρέμβασης, φωνολογική ενη-
μερότητα, Νέες Τεχνολογίες 

Εισαγωγή 

Ο όρος Εγκεφαλική παράλυση αναφέρεται σε μια ομάδα χρόνιων παθήσεων, νευροα-
ναπτυξιακής φύσης, οι οποίες οφείλονται σε βλάβη μίας ή περισσότερων περιοχών του 
εγκεφάλου και επηρεάζουν την κινητικότητα του σώματος καθώς και τον συντονισμό 
των μυών. Συχνά, εκτός από την κίνηση, τη στάση, την ισορροπία, το μυϊκό έλεγχο και 
συντονισμό, επηρεάζεται η νοημοσύνη, η μνήμη, η ομιλία, αλλά και οι αισθητηριακές 
λειτουργίες όπως η όραση και η ακοή. 

Ο Α.,  μαθητής της Α΄ τάξης του δημοτικού σχολείου πάσχει από εγκεφαλική Παρά-
λυση με Σπαστική Τετραπληγία. Έχει στραβισμό και φοράει γυαλιά. Τα δύο προηγού-
μενα χρόνια φοιτούσε σε κανονικό σχολείο στην Α’ τάξη υποστηριζόμενος από τμήμα 
ένταξης. Φέτος, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο παιδιών με εγκεφαλική παράλυση, πα-
ρακολουθεί ξανά το πρόγραμμα της Α’ τάξης μαζί με άλλους πέντε μαθητές. Από την 
παρατήρηση προκύπτει ότι με τον προφορικό λόγο που έχει αναπτύξει, εκφράζει τις 
προσωπικές του ανάγκες μονολεκτικά: νερό, τοστ, τσίσα. Η ομιλία του χαρακτηρίζεται 
δυσαρθρική, ενώ αντιλαμβάνεται τις οδηγίες και ανταποκρίνεται με επιτυχία. Σε 
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ερωτήσεις που του τίθενται απαντά μονολεκτικά ωστόσο, δεν έχει αναπτύξει κίνητρα 
για να συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και στις συζητήσεις εντός της 
τάξης. Είναι ήσυχος και συχνά δείχνει να χάνεται. Εκφράζει τα συναισθήματά του 
(χαρά-λύπη-θυμό) μέσω των εκφράσεων του προσώπου (όταν χαίρεται χαμογελά ε-
γκάρδια, όταν πονάει ή θυμώνει κλαίει). Στον γνωστικό τομέα παρουσιάζει έλλειψη 
φωνολογικής ενημερότητας. Ο Α. χρειάζεται να αποκτήσει φωνολογική ενημερότητα, 
να καλλιεργήσει περισσότερο τον προφορικό του λόγο, να βελτιωθεί η οπτικοακου-
στική του αντίληψη, να αναπτύξει την κοινωνικότητά του και φιλικές σχέσεις με τους 
συμμαθητές του. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Υπάρχει πληθώρα μορφών Εγκεφαλικής Παράλυσης που ταξινομούνται με βάση το 
πώς επηρεάζουν την κίνηση του ανθρώπου αφενός και αφετέρου ποια τμήματα του 
σώματος επηρεάζουν. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, του οποίου η 
κατηγοριοποίηση εμπεριέχει και τους δύο τρόπους ταξινόμησης, η Εγκεφαλική Παρά-
λυση αφορά σε Σπαστική Τετραπληγία ΕΠ (σε προσβολή και των τεσσάρων άκρων με 
αμφοτερόπλευρη σπαστικότητα κυρίως των άνω, η βάδιση είναι δύσκολη έως ακατόρ-
θωτη), Σπαστική Διπληγία ΕΠ (βλάβη του πυραμιδικού συστήματος του εγκεφάλου με 
αποτέλεσμα κινητική δυσλειτουργία στα δύο κάτω άκρα), Σπαστική Ημιπληγία ΕΠ( 
προσβολή μόνο μίας πλευράς του σώματος, χαρακτηρίζεται από ασυμμετρία στην 
στάση και την κίνηση), Δυσκινητική ΕΠ (προκαλεί έντονους μυϊκούς σπασμούς σε ο-
λόκληρο το σώμα) και Αταξική ΕΠ (χαρακτηρίζεται από χαμηλό μυϊκό τόνο και δυ-
σχερή συντονισμό των κινήσεων, η κίνηση είναι ιδιαίτερα ασταθής, ταυτόχρονα επη-
ρεάζεται η αίσθηση ισορροπίας - η αντίληψη του βάθους) (Μουταβελής, 2011). Η με-
θοδολογία που ακολούθησα στις διδασκαλίες μου με τον Α. βασίστηκε στην διαφορο-
ποιημένη διδασκαλία, στην τεχνική της διδασκαλίας αλυσιδωτών αντιδράσεων και α-
νάλυσης έργου (task analysis)και οι οποίες αποτελούν τεχνικές διδασκαλίας νέων αντι-
δράσεων και βασίζονται στη συμπεριφορική – αναλυτική προσέγγιση. 

 Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία είναι μια φιλοσοφία της εκπαίδευσης, η οποία ανα-
γνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη δια-
σφάλιση ότι όλοι οι μαθητές λαμβάνουν κατάλληλες ευκαιρίες μάθησης, καθώς και την 
ανατροφοδότηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Σκοπός του είναι να μεγιστο-
ποιήσει την ανάπτυξη του κάθε μαθητή, καθώς και την ατομική του επιτυχία, συνα-
ντώντας το επίπεδό του, διευκολύνοντάς τον στη διαδικασία της μάθησης. Η ΔΔ στη-
ρίζεται στη βασική ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση ότι κανένας μαθητής δεν είναι ίδιος με 
τον άλλον, αναγνωρίζoντας τη διαφορετικότητα όλων των μαθητών και κυρίως αυτών 
με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε γνωστικό επίπεδο, στην επικοινωνία και στις 
προτιμήσεις στον τρόπο μάθησης. Πιο συγκεκριμένα, στη ΔΔ ο εκπαιδευτικός, πριν 
ενεργήσει, σχεδιάζει ποικίλες προσεγγίσεις σε αυτό που οι μαθητές είναι ανάγκη να 
μάθουν, πώς θα το μάθουν ή πώς μπορούν να εκφράσουν αυτό που έχουν μάθει με 
σκοπό να αυξηθεί η πιθανότητα κάθε μαθητής να μάθει όσα περισσότερα μπορεί, όσο 
είναι δυνατόν πιο αποτελεσματικά ( Μουταβελής, 2010). Ο εκπαιδευτικός για τον 
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σχεδιασμό και την εφαρμογή της παρέμβασής του χρειάζεται να εξακριβώσει τη μαθη-
σιακή ετοιμότητα (το σημείο εισόδου του μαθητή σε μία συγκεκριμένη έννοια ή δεξιό-
τητα), τα ενδιαφέροντα (ενδιαφέρον είναι η έλξη, η περιέργεια ή ακόμα και το πάθος 
ενός μαθητή για ένα συγκεκριμένο θέμα) και το μαθησιακό προφίλ (ο τρόπος με τον 
οποίο μαθαίνει) για να εντοπίσει με απτό τρόπο τα δυνατά σημεία του μαθητή από τα 
οποία θα ξεκινήσει. Ο εκπαιδευτικός στη Δ.Δ λειτουργεί, ουσιαστικά, ως διευκολυντής 
της μάθησης.  

Η ανάλυση της συμπεριφοράς στοχεύει τόσο στην ανάδειξη θεωρητικών σχημάτων 
που άπτονται της συμπεριφοράς και της μάθησης, όσο και πρακτικών εφαρμογών που 
αφορούν στη βελτίωση συνολικά της ζωής του ανθρώπου. Η Εφαρμοσμένη Ανάλυση 
της Συμπεριφοράς (ΕΑΣ) στοχεύει πρωτίστως στις εφαρμογές των ευρημάτων της βα-
σικής έρευνας σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου. Η ΕΑΣ ορίζεται ως η 
επιστήμη που εφαρμόζει μεθόδους που προκύπτουν από τις αρχές του συμπεριφορι-
σμού. Σκοπός της είναι να βελτιώσει τη συμπεριφορά του ανθρώπου σε ικανοποιητικό 
βαθμό και σε τομείς που θεωρούνται κοινωνικά σημαντικοί καταδεικνύοντας με εμπε-
ριστατωμένη θεμελίωση ότι οι μέθοδοι παρέμβασης που χρησιμοποιούνται, είναι αυτές 
που πραγματικά συμβάλλουν στη βελτίωση της συμπεριφοράς του ανθρώπου (Γενά, 
2002). Η ανάλυση της συμπεριφοράς επικεντρώνεται στους τρόπους τροποποίησης 
μορφών συμπεριφοράς, οι οποίες στο παρελθόν θεωρούνταν πάγιες και αμετάβλητες, 
με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της προσαρμογής του ανθρώπου, όσο διαταραγμένη 
κι αν είναι η συμπεριφορά του, στην κοινωνική πραγματικότητα. Οι εφαρμογές της 
ανάλυσης της συμπεριφοράς δεν περιορίστηκαν σε θεραπευτικές παρεμβάσεις για ά-
τομα με ιδιαιτερότητες, αλλά γενικεύτηκαν τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον τομέα 
της συμβουλευτικής των γονέων (Γενά, 2007). Οι συμπεριφορικές – αναλυτικές  πα-
ρεμβάσεις επικεντρώνονται στη συστηματική διδασκαλία μικρών μετρήσιμων μονά-
δων συμπεριφοράς. Κάθε συμπεριφορά αναλύεται σε μικρότερα βήματα, τα οποία δι-
δάσκονται με συγκεκριμένο τρόπο, όταν ο μαθητής δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις 
συνήθεις διδακτικές προσεγγίσεις. Έμφαση δίνεται στις αλλεπάλληλες επαναλήψεις 
διδακτικών επεισοδίων (mash trials), έως ότου το παιδί εκδηλώσει την αντίδραση – 
στόχο ανεξάρτητα, δηλαδή, χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτή.  

Η τεχνική της διδασκαλίας αλυσιδωτών αντιδράσεων που αξιοποιείται στα συμπεριφο-
ρικά – αναλυτικά προγράμματα ενδείκνυται για την διδασκαλία αντιδράσεων που πε-
ριλαμβάνουν πολλά βήματα και χρησιμοποιείται ευρέως για μαθητές με διάχυτες ανα-
πτυξιακές διαταραχές. Ως Αλυσίδα Αντιδράσεων ορίζεται μία σειρά αντιδράσεων, οι 
οποίες ενισχύονται μόνο αν εκτελεστούν όλες μαζί και με συγκεκριμένη ακολουθία 
(Γενά, 2002). Κατά την τεχνική αυτή ενδείκνυται να γίνεται σαφής διατύπωση της τε-
λικής συμπεριφοράς, επισήμανση των επιμέρους δεξιοτήτων της τελικής συμπεριφο-
ράς και διαμόρφωση μιας αλυσωτής ακολουθίας από την απλούστερη προς την πιο 
σύνθετη δεξιότητα. Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η ανεπίσημη αξιολόγηση, προκειμένου 
να διαπιστωθεί ποιες δεξιότητες ο μαθητής κατέχει ήδη, και τέλος, έναρξη της διδα-
σκαλίας με οδηγό την ευκολότερη δεξιότητα της διαμορφούμενης αλυσωτής ακολου-
θίας, την οποία ο μαθητής δεν έχει κατακτήσει. 
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Πλήθος ερευνών έχουν τεκμηριώσει την αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικα-
σίας της ανάλυσης έργου στην περίπτωση των μαθητών με αναπτυξιακές διαταραχές, 
με μέτριες και σοβαρές δυσκολίες μάθησης αλλά και για μαθητές με ήπιες δυσκολίες 
μάθησης. Ο όρος «ανάλυση έργου» αναφέρεται σε ένα φάσμα στρατηγικών με τις ο-
ποίες επιδιώκεται η απλοποίηση του διδακτικού στόχου μέσω της κατάτμησής του σε 
μικρά, κατάλληλα να διδαχτούν, βήματα (Ζησιμόπουλος, 2007). Έτσι, ο εκπαιδευτικός 
διδάσκει το πρώτο μέρος, στη συνέχεια το δεύτερο και έπειτα επαναλαμβάνονται και 
τα δύο μαζί. Ακολουθεί το επόμενο και γίνεται εξάσκηση και των τριών. Η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται έως ότου ολοκληρωθεί η δραστηριότητα. Η τεχνική αυτή εφαρμόζε-
ται σε περιπτώσεις παιδιών που δεν μπορούν να συνθέσουν πληροφορίες σε μια οργα-
νωμένη ενότητα. Έτσι δίνεται η δυνατότητα προσαρμογής της διδακτέας ύλης στο 
ρυθμό μάθησης κάθε παιδιού (Γενά, 2002). 

 Η σημασία της ενίσχυσης κατά την διάρκεια της διδασκαλίας είναι σημαντική. Κάθε 
αντίδραση του παιδιού ακολουθείται από συνέπειες, οι οποίες όταν εκλαμβάνονται ως 
ενίσχυση, τείνουν να αυξάνουν την πιθανότητα μελλοντικής εμφάνισης της ενισχυόμε-
νης αντίδρασης, ενώ μειώνουν τη συχνότητα οι συνέπειες που είναι ανεπιθύμητες για 
το μαθητή. Πιο συγκεκριμένα, οι ενισχυτές είναι τα ερεθίσματα εκείνα που ως επακό-
λουθα μιας συμπεριφοράς διατηρούν ή αυξάνουν τη συχνότητα εκδήλωσης αυτής της 
συμπεριφοράς (Γενά, 2002). Οι ενισχυτές διακρίνονται σε: α) Πρωτογενείς. Πρόκειται 
για ενισχυτές που έχουν εγγενείς και όχι επίκτητες ενισχυτικές ιδιότητες, λόγω της βιο-
λογικής τους σημασίας για τον άνθρωπο (π.χ. φαγητό). Λειτουργούν ενισχυτικά, χωρίς 
να μεσολαβεί διδασκαλία. β) Δευτερογενείς. Πρόκειται για ερεθίσματα που αποκτούν 
την αξία τους μέσω της σύνδεσής τους με πρωτογενείς ενισχυτές (π.χ. έπαινος) ή άλ-
λους εδραιωμένους δευτερογενείς ενισχυτές (Γενά, 2002). Υπάρχουν τρεις βασικές κα-
τηγορίες δευτερογενών ενισχυτών: οι κοινωνικοί ενισχυτές (όπως ο έπαινος, το χαμό-
γελο, η αγκαλιά, η προσοχή), οι ενισχυτές δραστηριοτήτων (όπως η πρόσβαση σε α-
ντικείμενα και ασχολίες παιχνιδιού και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες), οι ανταλ-
λάξιμοι ή συμβολικοί ενισχυτές (όπως τα χρήματα, οι βαθμοί, τα αστεράκια, ή οι πό-
ντοι), τους οποίους μπορούν να ανταλλάξουν τα άτομα με άλλους ενισχυτές (Slavin, 
2006). 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στη χρήση Νέων Τεχνολογιών, που α-
ξιοποιήθηκε στις διδασκαλίες με τον Α. Οι Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των 
Επικοινωνιών στην εκπαίδευση μαθητών με ΕΠ λειτουργούν ως γνωστική πρόσθεση 
με σκοπό την υπερκέραση ή την αντιστάθμιση της διαφορετικότητας, καθιστώντας πε-
ρισσότερο προσβάσιμο το περιβάλλον με αποτέλεσμα οι ευκαιρίες για τα άτομα με 
λειτουργικούς περιορισμούς να αυξάνονται. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι ΤΠΕ, σε συνδυα-
σμό με την κατάλληλη μέθοδο, βρίσκουν γόνιμο έδαφος στην άμβλυνση των δυσκο-
λιών των μαθητών με ΕΠ και εντός της τάξης. Διευκολύνουν τη σχολική καθημερινό-
τητα, αντισταθμίζοντας λειτουργικούς περιορισμούς μέσα από τη βελτίωση της αλλη-
λεπίδρασης με το περιβάλλον καθώς και μέσα από την αύξηση της γνωστικής τους 
επίτευξης (Μουταβελής, 2010).  
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Συμπερασματικά, γίνεται σαφές ότι σε τάξεις μαθητών με ΕΠ υπάρχει η ανάγκη εφαρ-
μογής Διαφοροποιημένης Τεχνολογίας, ενώ η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδακτική 
πράξη κρίνεται απαραίτητη καθώς διευκολύνει την προσπέλαση της γνώσης και την 
άμβλυνση των θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΕΠ. Συνεπώς, κατά την πα-
ρέμβασή χρησιμοποιήθηκαν οι παραπάνω τεχνικές, οι οποίες εντάσσονται στην συμπε-
ριφοριστική προσέγγιση και είναι κατάλληλες για την εκπαίδευση ατόμων με διάχυτες 
αναπτυξιακές διαταραχές. 

Στόχοι 

Κατά την αξιολόγηση του Α. αξιοποιήθηκε η ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου της 
Α’ Δημοτικού για Αμβλύωπες μαθητές με γραμματοσειρά Verdana 28 (που ενδείκνυται 
για «Μερικώς βλέποντες» μαθητές) μέσω  διαδραστικού πίνακα. Στόχος ήταν ο έλεγχος 
της αναγνώρισης στην αρχή και στο τέλος των λέξεων των συλλαβών -τα  και -πα. 
Ειπώθηκε στον μαθητή ότι σήμερα θα γίνει χωρισμός των λέξεων σε «κομματάκια» 
και θα πει αν ακούει τη φωνούλα –τα. Δείχθηκε η πόρτα της τάξης και έγινε χωρισμός 
της λέξης προφορικά, πιάνοντας τα χέρια του παιδιού και χτυπώντας παλαμάκια. Ζη-
τήθηκε από τον μαθητή να πει που ακούει –τα και απάντησε λανθασμένα στην αρχή. 
Έγινε η ίδια διαδικασία στις επόμενες έξι λέξεις  κάνοντας χρήση και ψευδολέξεων με 
αντικείμενα εντός τάξης. Απάντησε συνολικά σωστά στις 2 από τις 7 λέξεις για το αν 
άκουγε τη συλλαβή και σε όλες λάθος για το που βρισκόταν η συλλαβή. Μετά από 5 
λεπτά έδειχνε να κουράζεται. Τότε δόθηκε η επιλογή στον μαθητή να ζωγραφίσει ένα 
λουλούδι στον διαδραστικό πίνακα (κρατώντας η εκπαιδευτικός το χέρι και το joystick) 
και να συνεχίσει άλλη δραστηριότητα. Αφού ζωγράφισε, ακολούθησε η ίδια διαδικασία 
μέσω συλλαβών και δισύλλαβων λέξεων και ψευδολέξεων στον διαδραστικό πίνακα 
για τον εντοπισμό των συλλαβών –πα και –τα, αξιοποιώντας και τις σελίδες της Γλώσ-
σας της Α΄ Δημοτικού με γραμματοσειρά Verdana 28.  Συνολικά από τις 9 λέξεις εντό-
πισε σωστά τις συλλαβές στις 2. Κατανοώντας τις φωνολογικές αδυναμίες του Α. οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι ήταν να αποκτήσει ο μαθητής φωνολογική ενημερότητα και 
να βελτιωθεί η οπτικοακουστική αντίληψη του μαθητή. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι που 
τέθηκαν ήταν να χωρίζει ο μαθητής προφορικά τις λέξεις στις συλλαβές τους και να 
εντοπίζει τις συλλαβές -πα και -τα  στις λέξεις που ακούει. Να κοιτά τις λέξεις που του 
δίνονται και να δείχνει στις λέξεις τις συλλαβές -πα και -τα. 

Σχεδιασμός 

Κατά την παρέμβασή έγινε η προσαρμογή της διδασκαλίας στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
μαθητή. Στην αρχή έγινε ακριβής επεξήγηση του στόχου την συμπεριφορά δηλαδή που 
ο Α. χρειαζόταν να εκδηλώσει, ξεκινώντας από την πιο απλή δραστηριότητα προς την 
πιο σύνθετη με συνεχή εξάσκηση – επανάληψη μέχρις ότου το καταφέρει σωστά μόνος 
του (βλ. 1η - 2η   συνεδρία παρέμβασης). Φυσικά  υπήρχε συνεχής θετική ενίσχυση (με 
τον όρο θετική ενίσχυση εννοούμε την αύξηση της πιθανότητας να παρουσιαστεί μια 
συμπεριφορά όταν ακολουθείται, από ένα θετικό, για το άτομο, ερέθισμα που θα οδη-
γήσει στην επιθυμητή συμπεριφορά) κάθε φορά που κουραζόταν. Στην δεύτερη συνε-
δρία παρέμβασης, στην πιο σύνθετη δραστηριότητα, ακολουθώντας την 
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πολυαισθητηριακή μέθοδο, έγινε προβολή μέσω του διαδραστικού πίνακα το τραγούδι 
«Η πολυλογού παντόφλα» με στόχο να οξυνθεί η οπτικοακουστική αντίληψη του Α.. 
Με αυτόν τον τρόπο έβλεπε την εικόνα και άκουγε τις λεξούλες  που ξεκινούσαν με τη 
συλλαβή «πα». 

Από τους δευτερογενείς ενισχυτές στις διδασκαλίες με τον Α. έγινε αξιοποίηση των 
παρακάτω κοινωνικών ενισχυτών. Κάθε φορά που ο Α. εντόπιζε την ζητούμενη συλ-
λαβή γινόταν λεκτική ενίσχυση με σκοπό να την επαναλάβει, λέγοντάς: «Μπράβο Α. 
τα πας τέλεια, συνέχισε έτσι»!, «Είσαι φοβερός, τα βρήκες όλα!». Άλλοι ενισχυτές στην 
κατηγορία αυτή που αξιοποιήθηκαν ήταν η αγκαλιά και το χαμόγελο. Παράλληλα, α-
ξιοποιήθηκαν ενισχυτές δραστηριοτήτων. Γνωρίζοντας ότι του αρέσουν τα πλαστικά 
φρούτα της τάξης και να ακούει στο διάλειμμα τραγούδια μέσω του διαδραστικού πί-
νακα, όταν κουραζόταν και δεν είχε βλεμματική επαφή, του ανακοινωνόταν ότι μόλις 
τελειώσει θα ακούσει όποιο τραγούδι ήθελε εκείνος ή ότι θα παίξει με την εκπαιδευτικό 
και τα «φρουτάκια». Κλείνοντας, κατά την πρώτη συνεδρία παρέμβασης η θετική ενί-
σχυση γινόταν κάθε φορά που εκδήλωνε την επιθυμητή συμπεριφορά στην πορεία. Ω-
στόσο, η θετική ενίσχυση των διδασκαλιών γινόταν σε κάθε 3η  ή 4η  επιθυμητή αντί-
δραση ανάλογα με την δυσκολία της κάθε δραστηριότητας, ώστε να αποτραπεί το εν-
δεχόμενο να μην μπορεί να εκδηλώσει στην πορεία της διδασκαλίας την επιθυμητή 
συμπεριφορά χωρίς την χορήγηση των ενισχυτών. 

Εκπαιδευτικό ημερολόγιο 

Το πρόγραμμα της αξιολόγησης-παρέμβασης-τελικής αξιολόγησης με τον Α. πραγμα-
τοποιήθηκε σε 14 συναντήσεις, 2-3 ωρών κάθε φορά και διήρκησε σχεδόν 1,5 μήνα. 
Ενδεικτικά γίνεται παράθεση των πιο σημαντικών εκπαιδευτικών συναντήσεων της πα-
ρέμβασης.  

1η συνεδρία παρέμβασης 

Στην πρώτη εικοσάλεπτη παρέμβαση έγινε προβολή μέσω του διαδραστικού πίνακα 
ενός πάρκου. Ρωτήθηκε τι δείχνει η εικόνα και αν έχει πάει ποτέ. Απάντησε ότι δεν 
ήξερε. Ακολούθησε εξήγηση, του ζητήθηκε αρχικά να πει τι βλέπει στην εικόνα, και 
για να βοηθηθεί η εκπαιδευτικός του υπέδειξε το παγκάκι και τον ρώτησε τι ήταν. Α-
πάντησε σωστά, βοηθήθηκε να χτυπήσει παλαμάκια και να χωρίσει τη λέξη σε συλλα-
βές, στη συνέχεια ρωτήθηκε αν ακούει τη φωνούλα –πα, απάντησε ότι την άκουγε στην 
αρχή και αν άκουγε τη φωνούλα -τα και απάντησε ότι δεν την άκουγε. Η ίδια διαδικα-
σία ακολουθήθηκε και για τις λέξεις: φύλλα, δέντρα και απάντησε σωστά. Κάθε φορά 
ενισχύονταν λέγοντάς «Μπράβο Α. τα πας περίφημα συνέχισε» ή «Μπράβο είσαι φο-
βερός τα βρήκες όλα», πράγμα που τον ενθάρρυνε και συνέχιζε με περισσότερο κέφι. 
Ρωτήθηκε αν κουράστηκε και αφού απάντησε θετικά επιλέχθηκε στο διαδραστικό πί-
νακα το τραγούδι: «Με Λάχανα και Χάχανα» για να αποφορτιστεί.. Από την παρατή-
ρηση είχε προκύψει ότι του άρεσε ιδιαίτερα. Στη συνέχεια, κάνοντας πιο σύνθετη την 
δραστηριότητα αφού προηγουμένως τα πήγε περίφημα. Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός 
του εξήγησε ότι σε ένα πάρκο μπορεί να βρεθεί και μία παπαρούνα υποδεικνύοντάς 

1878

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



του την παπαρούνα σε εικόνα. Ζητήθηκε να χωριστεί η λέξη με παλαμάκια. Αφού το 
έκανε, ζητήθηκε να εντοπίσει στη λέξη παπαρούνα, η οποία είχε γραφτεί κάτω από την 
εικόνα, τη φωνούλα -πα και να τη δείξει και στον διαδραστικό πίνακα. Απάντησε ότι 
την έβλεπε και έδειξε στο τέλος της λέξης. Η ίδια διαδικασία συνεχίστηκε και στις 
επόμενες λέξεις. Μετά την τρίτη λέξη έκανε συνεχώς λάθη, αν και ενισχύονταν συνε-
χώς. Η εκπαιδευτική διαδικασία σταμάτησε και επιλέχθηκε η συμμαθήτρια που συμπα-
θεί ιδιαίτερα να καθίσει μαζί του. Δόθηκε μία μπαλίτσα και άρχισαν να τη σπρώχνουν 
ο Α. από τη μια μεριά του θρανίου η Μ. από την άλλη (ο Α. μπορεί ελάχιστα να κου-
νήσει το χέρι του). Τέλος, αφού σταμάτησε το παιχνίδι με τη Μ. του προτάθηκε να 
παίξει και με μια άλλη συμμαθήτριά του την Π. για να αρχίσει να αποκτά καλές σχέσεις 
και με τους υπόλοιπους συμμαθητές του. 

2η συνεδρία παρέμβασης 

Η εκπαιδευτική διαδικασία ξεκίνησε λέγοντας στον Α.: «Σήμερα θα ασχοληθούμε με 
κάτι που είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσει πολύ». Προκειμένου να βελτιωθεί η οπτικο-
ακουστική του αντίληψη προβλήθηκε στον διαδραστικό πίνακα το τραγουδάκι από το 
«Ένα γράμμα μια ιστορία», «Η Πολυλογού Παντόφλα» λέγοντάς του: «Θα ακούσεις 
το τραγουδάκι και θέλω να μου πεις λεξούλες που να έχουν μέσα τη φωνούλα -πα ή τη 
φωνούλα –τα.. Βρήκε μόνος του τις λέξεις: πάρτι, πιάτα, παπαρούνες. Χώρισε με την 
εκπαιδευτικό τις λέξεις σε συλλαβές και ρωτήθηκε πού ακούει τις φωνούλες –πα, -τα, 
και απάντησε σωστά σε όλες. Στον διαδραστικό πίνακα είχαν γραφτεί κι άλλες λέξεις 
που ακούστηκαν και απεικονίστηκαν στο βιντεάκι. Τις λέξεις στη σελίδα τις είπε προ-
φορικά η εκπαιδευτικός, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία. Στις λέξεις στη δεύ-
τερη σελίδα ζητήθηκε από τον Α. να δείξει αν έβλεπε τις φωνούλες –πα, -τα με τον 
τρόπο που έχει ήδη παρουσιαστεί παραπάνω (δίπλα από τις λέξεις υπήρχαν οι εικόνες 
γιατί αρκετές από αυτές δεν γνώριζε τι είναι). Απάντησε σωστά στις 10 από τις 15 
λέξεις (στις λάθος λέξεις έλεγε ότι άκουγε ή έβλεπε τις φωνούλες ενώ δεν υπήρχαν), 
πράγμα που είναι αρκετά ικανοποιητικό σε σχέση με τις μέχρι τώρα επιδόσεις του Α. 
Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή τη φορά δεν κουράστηκε ούτε βαρέθηκε. Το τραγούδι 
μέσω του διαδραστικού πίνακα τον κινητοποίησε. Φυσικά, ενισχύονταν θετικά από την 
εκπαιδευτικό ως εξής: «Μπράβο Α. τα πας περίφημα!» και όταν δίσταζε να δείξει τις 
συλλαβές στις λέξεις η εκπαιδευτικός του χαμογελούσε λέγοντας: «Είμαι σίγουρη ότι 
το ξέρεις!». 

Συνεδρία τελικής αξιολόγησης 

Στη τελική αξιολόγηση του Α. επαναλήφθηκε ο τύπος των δραστηριοτήτων κλιμα-
κωτά, ξεκινώντας από την πιο απλή προς την πιο σύνθετη δραστηριότητα. Στη τελευ-
ταία συνάντηση είχε πλέον αναπτυχθεί μεταξύ της εκπαιδευτικού και του Α. μια πολύ 
καλή σχέση. Ξεκίνησε η τελική αξιολόγηση επισημαίνοντας στον Α. ότι θα ξεκινούσε 
να βρίσκει λέξεις που υπάρχουν μέσα στο σπίτι και που έχουν τις φωνούλες –τα, -πα 
(στην αρχή, στη μέση, στο τέλος) και έπειτα θα άκουγε τραγουδάκι για να εντοπίσει 
λεξούλες. Οι λέξεις που είπε από μόνος του ήταν:  πιάτα, πόρτα, παράθυρο. Η εκπαι-
δευτικός τον βοήθησε κρατώντας του τα χέρια να τις χωρίσει σε συλλαβές χτυπώντας 
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παλαμάκια. Ρωτήθηκε πού ακούει –πα ή –τα και απάντησε σωστά. Τον χάιδεψε στο 
μάγουλα λέγοντας: «Μπράβο Α. τα πας εξαιρετικά συνέχισε!» Του προτάθηκε να κάνει 
την ίδια διαδικασία και με λέξεις ρούχων και δέχτηκε. Βρήκε μόνος του τη λέξη πα-
ντελόνι, ανέλυσε με την ίδια διαδικασία τις λέξεις: παπούτσι, τακούνι. Ο Α. άρχισε να 
κουράζεται και του προτάθηκε να ζωγραφίσει στον υπολογιστή μαζί με την Μ. Αφού 
τελειώσε τη ζωγραφική, Ο Α. άκουσε και παράλληλα έβλεπε στον διαδραστικό πίνακα 
το τραγούδι από τα «Λάχανα και Χάχανα», «ο Παπαγάλος». Η εκπαιδευτικός του υπέ-
δειξε στο διαδραστικό πίνακα τις λέξεις και δίπλα τις εικόνες που ακούστηκαν στο 
τραγούδι και τις χώρισε σε συλλαβές και στην πορεία του ζητήθηκε να υποδείξει αν 
έβλεπε τις φωνούλες –πα  -τα στις λέξεις. Απάντησε σωστά στις 3 από τις 4 λέξεις. Στο 
τέλος, ήρθε η επιβράβευση από την εκπαιδευτικό με μία αγκαλιά για την όλη του προ-
σπάθεια και ακολούθησε παιχνίδι με τα πλαστικά φρουτάκια. Έπειτα του προτάθηκε 
να παίξει με έναν συμμαθητή του για να αρχίσει να εξοικειώνεται μαζί τους. 

Αποτελέσματα- Συμπεράσματα 

     Τα συμπεράσματα σχετικά με την επίτευξη τον στόχων είναι τα ακόλουθα: 

Ο Α. συμμετέχει πιο ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς προσαρμόστηκε η 
διδασκαλία στις ιδιαίτερες ανάγκες και αδυναμίες του. Υπήρχε διαρκής ενίσχυση (λε-
κτική επιβράβευση, ενισχυτές δραστηριότητας κλπ.) ώστε να μην χάνει το ενδιαφέρον 
του. Στο τέλος των δραστηριοτήτων ενισχύθηκε η κοινωνικότητά του για τη βελτίωση 
των σχέσεών του και με τους υπόλοιπους συμμαθητές του εκτός της Μ. Ο Α. όσον 
αφορά την φωνολογική επίγνωση  κατά την τελική αξιολόγηση εντόπισε ακουστικά 5 
στις 6 φορές αν υπήρχαν ή όχι οι φωνούλες –πα, -τα. Ενώ εστίασε σωστά στις λέξεις 
και εντόπισε τις φωνούλες 3 στις 4 φορές. Επομένως η βλεμματική εστίαση βελτιώθηκε 
σε κάποιο βαθμό. Ο Α. σε σχέση με την οπτικοακουστική του αντίληψη δεν έδειξε 
μεγάλη βελτίωση εφόσον κατά την παρέμβαση από το τραγούδι βρήκε μόνο  3 λέξεις 
ενώ στην τελική αξιολόγηση δεν βρήκε καμία. Ο Α. κατά την αρχική αξιολόγηση και 
παρέμβαση έδειχνε να αποσπάται εύκολα η προσοχή του. Αργότερα, σε κάθε συνά-
ντηση και ενώ το είδος των δραστηριοτήτων επαναλαμβάνονταν κλιμακωτά, εστίαζε 
περισσότερο την προσοχή του και σε αυτό συνέβαλε και η συχνή διακοπή της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας με ευχάριστα πράγματα για εκείνον.   

Σε επόμενη παρέμβαση θα ήταν καλό το πρόγραμμα να εστιάσει στην ενίσχυση της 
οπτικοακουστικής του αντίληψης και της φωνολογικής του επίγνωσης. Συγκεκριμένα, 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει περισσότερα βιντεάκια στο διαδραστικό πίνακα ζητώ-
ντας από τον Α. να εντοπίσει λέξεις που έχουν μέσα τις φωνούλες –πα –τα, διότι ο 
στόχος αυτός δεν επετεύχθη απόλυτα. Επόμενος στόχος θα ήταν η εξοικείωσή του με 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή στη μαθησιακή διαδικασία, ώστε να μην τον χρησιμοποιεί 
μόνο για να ζωγραφίζει. Οι επόμενοι στόχοι θα ήταν να δείξει με το ποντίκι τις φωνού-
λες -πα -τα στις λέξεις παράθυρο και τάπα και να πατήσει, αρχικά, στο πληκτρολόγιο 
τα γράμματα π, τ, α και στη συνέχεια, τις φωνούλες -πα -τα που θα του ζητηθούν προ-
φορικά. 
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Η εξοικείωση του Α. με τον Η/Υ  θα τον βοηθούσε να αναπτύξει περισσότερο τις δε-
ξιότητες της οπτικοακουστικής αντίληψης, του οπτικοκινητικού συντονισμού και η 
διαδικασία της κατάκτησης της φωνολογικής επίγνωσης θα καθίστατο πληρέστερη κα-
θώς θα γινόταν με την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. Συ-
μπερασματικά, οι στόχοι που τέθηκαν ανταποκρίνονταν στο μαθησιακό προφίλ, στο 
επίπεδο των γνώσεων και ικανοτήτων του μαθητή και ως εκ τούτου δεν ήταν ακατόρ-
θωτοι. 
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Η σχέση των κωφών μαθητών με το μάθημα της Ιστορίας. 

Οικονόμου Έλλη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02.50, Υποψ.Διδάκτορας 

ellioikon575@gmail.com 

Περίληψη 

Το ερευνητικό θέμα που θα παρουσιαστεί σχετίζεται με τις δυσκολίες και τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες κωφοί μαθητές της Α' Γυμνασίου στο σχολικό 
μάθημα της Ιστορίας. Η πιλοτική έρευνα που διεξήχθη εξέτασε τη δυνατότητα των 
μαθητών ως προς την αναγνωστική τους κατανόηση, την ευχέρειά τους στην επεξερ-
γασία συγκεκριμένων κεφαλαίων της Αρχαίας Ιστορίας και κατά συνέπεια η επίδοσή 
τους στη γραφή. Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ερωτηματολόγιο 
το οποίο αξιολογεί τις απόψεις των καθηγητών για το μάθημα της Ιστορίας, την ανά-
πτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης από τους φοιτούντες κωφούς και 
όχι βαρήκοους μαθητές. Συγκεκριμένα, οι καθηγητές κλήθηκαν να απαντήσουν κατά 
πόσο οι μαθητές του συγκεκριμένου μαθήματος, μπορούν να ανταποκριθούν στους 
στόχους που θέτουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για μαθητές με προβλήματα 
ακοής. 

Λέξεις-Κλειδιά: κωφός, ανάγνωση, σχολικό μάθημα, ιστορία 

Εισαγωγή 

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η εκμάθηση της ανάγνωσης και της γραφής μοιά-
ζει να είναι μια απλή διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά η εκμάθηση της ανάγνωσης αποτελεί 
μια μακρά διαδικασία. Στα πρώτα σχολικά χρόνια το παιδί μαθαίνει τις πρώτες αρχές 
της ανάγνωσης, τη συσχέτιση μεταξύ ήχου και της γραπτής αναπαράστασής του, κα-
θώς και τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου (Πόρποδας, 2002). 

Η Καζάζη (2003) αναφέρει ότι ο σκοπός της ανάγνωσης διαρθρώνεται σε πέντε επί-
πεδα: α) της επικοινωνίας, όταν ο αναγνώστης αποκωδικοποιεί και ερμηνεύει το κεί-
μενο που έχει γράψει ο συγγραφέας, β) της μάθησης, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, 
γ) της άντλησης πληροφοριών, όπου αξιοποιούνται οι προϋπάρχουσες γνώσεις που δια-
θέτει ο αναγνώστης, δ) της ευχαρίστησης που λαμβάνει το άτομο μέσα από το κείμενο 
και ε) του ενδιαφέροντος, όταν το άτομο διαβάζει κείμενα που ικανοποιούν τα ενδια-
φέροντά του. 

Η κατάκτηση της ανάγνωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο οποίος έχει άμεση ε-
πίδραση στην εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου. Στο 
πλαίσιο μιας πολύπλοκης και εγγράμματης κοινωνίας, η ένταξη του ατόμου στο ευρύ-
τερο κοινωνικό περιβάλλον προϋποθέτει την ικανότητα της ανάγνωσης και της γρα-
πτής έκφρασης, δηλαδή του εγγραμματισμού. 
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Σύμφωνα με τον Moores (1996), η ανάγνωση μπορεί να θεωρηθεί σημαντική για τα 
κωφά παρά για τα ακούοντα άτομα. Λόγω της περιορισμένης ποσότητας των γενικών 
πληροφοριών που αποκτώνται μέσω του προφορικού λόγου, η πρόσβαση ενός κωφού 
ατόμου στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο συχνά εξαρτάται από το πόσο το άτομο αυτό 
έχει αναπτύξει την ευχέρεια στην ανάγνωση και στη γραφή. Ωστόσο, η εκμάθηση της 
ανάγνωσης και της γραφής αποτελεί πιο δύσκολο έργο για τα περισσότερα κωφά παι-
διά σε σχέση με το μέσο ακούον παιδί.  

Επιπλέον, για τους κωφούς, όπως για κάθε ανθρώπινη κοινότητα, η ιστορική συνεί-
δηση είναι πολύτιμο εφόδιο: αναπτύσσει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, καλλιεργεί 
κοινοτικούς δεσμούς και αξίες και σφυρηλατεί διακοινοτική συνείδηση και ανθρώπινη 
στάση ζωής. Ιδιαίτερα για τις «μικρές» και «αφανείς» κοινότητες, όπως είναι η κοινό-
τητα των κωφών, η γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού τους αποτελεί παιδευτικό 
εργαλείο μεγάλης αξίας. Μέσα από τη «δική τους ιστορία» οι μαθητές κατανοούν και 
προσεγγίζουν βαθύτερα και την ιστορία της ευρύτερης κοινότητας, της ελληνικής. Μ΄ 
αυτόν τον τρόπο το σχολείο συμβάλλει στο χτίσιμο της συμμετοχικής κοινωνίας που 
επιδιώκουμε. 

Μέθοδοι εκπαίδευσης κωφών παιδιών στην Ελλάδα 

Κατά υπολογισμούς, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα από άλλες χώρες, οι κωφοί/βα-
ρήκοοι σχολικής ηλικίας στην Ελλάδας πρέπει να είναι 1500-2000, κατανεμημένοι σε 
ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις και στη γενική εκπαίδευση, εντούτοις ακριβή στοιχεία 
για τον πληθυσμό των κωφών δε διατίθενται. Επίσης, τα δεδομένα αυτά δεν περιλαμ-
βάνουν στοιχεία για τον αριθμό των κωφών παιδιών που μένουν έξω από κάθε εκπαι-
δευτικό πλαίσιο, εξ αιτίας δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών κυρίως. 

Στην πορεία της εκπαίδευσης των κωφών παιδιών στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν 
διαφορετικές μέθοδοι επικοινωνίας και διδασκαλίας. Οι πιο γνωστές είναι ο προφορι-
σμός, η ολική επικοινωνία και στα τελευταία χρόνια η δίγλωσση προσέγγιση. Στον 
προφορισμό που κυριάρχησε μέχρι το 1980 περίπου, δινόταν έμφαση στην ανάπτυξη 
της ομιλούμενης γλώσσας, με την αξιοποίηση των υπολειμμάτων της ακοής, μέσω των 
τεχνολογικών βοηθημάτων και άλλων πρόσφορων χειρισμών και μαθημάτων, όπως η 
χειλεανάγνωση, η ορθοφωνία, η χρήση γραπτού λόγου κλπ. 

Διατύπωση του Προβλήματος – Ερευνητικά Ερωτήματα 

Στην παρούσα εργασία μελετάται κατά πόσο οι κωφοί μαθητές μπορούν να διαβάσουν 
προσεκτικά και να κατανοήσουν τις επιμέρους ιδέες του κειμένου. Η παρούσα εργασία 
βασίζεται σε 4 άξονες που απασχόλησαν τις έρευνες: α) Ποια είναι η σχέση της κατα-
νόησης στην ανάγνωση με τον τρόπο επικοινωνίας που προτιμούν οι κωφοί/βαρήκοοι 
μαθητές (ομιλία ή νοηματική γλώσσα ή και τα δύο); β) Ποια είναι η σχέση μεταξύ 
κατανόησης στην ανάγνωση και φωνολογικής επίγνωσης των κωφών και βαρήκοων 
μαθητών; γ) Ποια είναι η σχέση της κατανόησης στην ανάγνωση με την ποσότητα της 
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ανάγνωσης; δ) Ποιοι παράγοντες μπορούν να προβλέψουν την κατανόηση στην ανά-
γνωσης; 

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής έρευνας είναι μια πρώτη μελέτη των προβλημάτων 
ανάγνωσης, επεξεργασίας των κειμένων και των παραθεμάτων του μαθήματος της Ι-
στορίας των κωφών μαθητών της Α΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, γίνεται μια πρώτη προ-
σπάθεια να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα : α) Πόσο προσεκτική είναι η ανά-
γνωση των μαθητών, ώστε να αντιληφθούν τη συνοχή του κειμένου; β) Κατά πόσον οι 
μαθητές μπορούν να εκφράσουν την κεντρική ιδέα του κειμένου; γ) Πόσο εύστοχα 
μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις που θέτει το σχολικό εγχειρίδιο; δ) Έχουν τη 
δυνατότητα να αναγνωρίσουν και να αναλύσουν τις πρωτογενείς και δευτερογενείς πη-
γές του σχολικού εγχειριδίου; και ε) Σε ποιο βαθμό ενδιαφέρονται οι μαθητές για το 
ιστορικό παρελθόν και τη διάσωση της ιστορικής μνήμης; 

Μεθοδολογία 

Για την αξιολόγηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με το βαθμό διαμόρφω-
σης ιστορικής συνείδησης από τους κωφούς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
την αξιολόγηση της προόδου των μαθητών απάντησαν οι εκπαιδευτικοί τους που διδά-
σκουν το μάθημα της Ιστορίας. Το δείγµα της πιλοτικής έρευνας αποτέλεσαν 2 γυναί-
κες φιλόλογοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Γυμνασίου Κωφών και Βαρηκόων 
Αγίας Παρασκευής. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και 
πληροφορήθηκαν ότι θα διασφαλιστεί η ανωνυμία τους και δεν θα εξαχθούν συµπερά-
σµατα για την ταυτότητα των ίδιων ή των σχολικών µονάδων τους και αφετέρου ότι 
τα αποτελέσµατα της έρευνας θα µπορούσαν να αποβούν ωφέλιµα για τους ίδιους και 
το έργο τους (Cohen, Manion & Morrison, 2008).  

Ερευνητικό Εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι ερωτηματολόγιο (Cohen & 
Manion, 1997), προέρχεται από την ίδια την ερευνήτρια και συντάχθηκε για τις ανά-
γκες τις πιλοτικής έρευνας. Το ερωτηματολόγιο αυτό αξιολογεί τις απόψεις των καθη-
γητών για το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο Κωφών, την ανάπτυξη ιστορικής σκέ-
ψης και ιστορικής συνείδησης από τους φοιτούντες μαθητές. 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται σε στοι-
χεία ταυτότητας του καθηγητή, όπως το φύλο, την ηλικία, την καταγωγή του, την ακα-
δημαϊκή του μόρφωση, την επιμόρφωσή του σχετικά με τον τομέα της ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης και την επαγγελματική του εμπειρία .Στο δεύτερο μέρος, χρησιμοποι-
ήθηκαν ανοιχτές ερωτήσεις (free-response ή open ended questions), όπου οι ερωτώµε-
νοι καλούνται να διατυπώσουν τις απαντήσεις τους µε τον τρόπο που επιθυµούν (µε 
δικά τους λόγια, µέσα στο δικό τους σύστηµα αναφοράς, µε όσες λεπτοµέρειες θέ-
λουν). Οι ανοιχτές ερωτήσεις είναι εύκαµπτες, επιτρέπουν ελευθερία έκφρασης στον 
ερωτώµενο και δεν υποβάλλουν κάποιες απαντήσεις. Επίσης, εκτός από την αυτονόητη 
απαίτηση η απάντηση να αναφέρεται στο εξεταζόµενο θέµα, δεν τίθεται κανένας άλλος 
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περιορισµός ούτε ως προς το περιεχόµενο ούτε ως προς τον τρόπο απάντησης. Πιο 
αναλυτικά, οι ερωτήσεις που τέθησαν προς απάντηση παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1 Οι ανοιχτές ερωτήσεις που τέθησαν προς απάντηση στους εκπαιδευτικούς 
στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου. 

1.  Ενδιαφέρονται οι μαθητές για το μάθημα της Ιστορίας; Αν ενδιαφέρονται, με ποιες 
ενέργειες-δραστηριότητες το εκδηλώνουν; 

2.  Μαθαίνουν να διατυπώνουν στόχους και ερωτήσεις; 
3.  Χρησιμοποιούν «γνωστές» ιστορικές έννοιες, όταν παρουσιάζουν κάποιο θέμα; 

4.  
Αντιμετωπίζουν με κριτικό τρόπο το ιστορικό υλικό (π.χ.: εκφράζουν απορίες ή αμ-
φιβολίες για όσα γράφει το βιβλίο, αναζητούν άλλη εκδοχή, προσπαθούν να ερμη-

νεύσουν κάποιο γεγονός, κ.λπ.); Αν ναι, συνήθως σε ποια θέματα; 

5.  Γενικά, πώς θα σχολιάζατε το ενδιαφέρον τους για το μάθημα και την καθημερινή 
συμμετοχή τους; 

6.  Συνολικά, μαθαίνουν να εκτιμούν την ιστορική γνώση; 

7.  Καταλαβαίνουν ότι τα ιστορικά γεγονότα συνδέονται με σχέσεις αιτίας-αποτελέ-
σματος; 

8.  Μαθαίνουν να προσεγγίζουν κριτικά τις ιστορικές πηγές; 

9.  Μαθαίνουν να τοποθετούν τα ιστορικά γεγονότα στο ιστορικό πλαίσιο (χώρος-χρό-
νος); 

10.  Μαθαίνουν πώς να εισχωρούν στην ουσία των ιστορικών γεγονότων; 
11.  Θεωρείτε ότι καλλιεργείται η άσκηση στην παρατήρηση και στην κριτική σκέψη; 
12.  Καλλιεργείται η συνεργασία-αυτενέργεια-επικοινωνία; 

13.  Καλλιεργείται ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης (με την έκφραση των αντιρρή-
σεων, την κριτική σκέψη κτλ); 

Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

Τον Ιανουάριο του 2016 μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον διευθυντή του σχο-
λείου που έλαβε μέρος στην έρευνα, έγινε ενημέρωση για το σκοπό της έρευνας και 
συμφώνησε να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν την τρέχουσα σχολική 
χρονιά ή παλαιότερα έτη το μάθημα της Ιστορίας. Αρχικός σχεδιασμός της ερευνήτριας 
ήταν η επίσκεψη της στο σχολικό χώρο και η διεξαγωγή ημι-δομημένης συνέντευξης 
του ερωτηματολογίου. Αυτό κατέστη αδύνατον διότι τα χρονικά πλαίσια δεν το επέ-
τρεψαν, καθότι απαιτούνταν έγκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(ΙΕΠ) και του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τελικά, με τη σύμ-
φωνη γνώμη του διευθυντή του σχολείου, η πιλοτική έρευνα διεξήχθη μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά, τα οποία συνοδεύ-
ονταν από ενημερωτική επιστολή όπου αναφερόταν τα στοιχεία επικοινωνίας της ε-
ρευνήτριας για διευκρινίσεις. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τους 
εκπαιδευτικούς, τα απαντημένα ερωτηματολόγια εστάλησαν ηλεκτρονικά πίσω. Τα δε-
δομένα συλλέχθηκαν εντός έξι εβδομάδων. Απώτερος στόχος αποτελεί μελλοντική έ-
ρευνα μεγαλύτερου δείγματος σε όλα τα σχολεία κωφών της Ελλάδος. 
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Αποτελέσματα 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας εργασίας πάρθηκαν τα αποτελέσματα 
και εξήχθησαν τα συμπεράσματα που παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 2. Πιο 
συγκεκριμένα, οι μαθητές ενδιαφέρονται αρκετά για το μάθημα της Ιστορίας υπό 
μορφή συζήτησης σε κάποια συγκεκριμένη ενότητα των μαθημάτων αλλά κυρίως η 
ελλιπής κατάρτιση της ελληνικής γλώσσας τους εμποδίζει να διεισδύσουν αναλυτικό-
τερα σε λεπτομέρειες. Σε αυτό οφείλεται η αδυναμία των κωφών μαθητών να διατυ-
πώσουν στόχους και ερωτήσεις. Πολύ σπάνια έως καθόλου χρησιμοποιούν «γνωστές» 
ιστορικές έννοιες, όταν παρουσιάζουν κάποιο θέμα. Αποδέχονται όσα γράφει το βιβλίο 
και πολύ σπάνια εκφράζουν κριτική σκέψη (μια μειοψηφία εξαιρετικών μαθητών με 
μεγάλες δυνατότητες μπορεί να σχολιάζει ιστορικές πηγές) γιατί αυτό προϋποθέτει 
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας στην οποία η πλειοψηφία των μαθητών παρου-
σιάζουν μεγάλες ελλείψεις. Σχετικά με το ενδιαφέρον τους για το μάθημα η μία εκπαι-
δευτικός αναφέρει ότι εκφράζουν την επιθυμία να επισκεφτούν κάποιο μουσείο να τα 
δουν από κοντά τα τεκμήρια που συνδέονται με την συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, 
ενώ η άλλη υπογραμμίζει ότι το ενδιαφέρον είναι μειωμένο. Συνολικά, μαθαίνουν να 
εκτιμούν την ιστορική γνώση και καταλαβαίνουν ότι τα ιστορικά γεγονότα συνδέονται 
με σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος. Μερικές φορές, ανάλογα το δυναμικό του τμήματος 
και το γνωστικό επίπεδο του μαθητή μαθαίνουν να προσεγγίζουν κριτικά τις ιστορικές 
πηγές και πώς να εισχωρούν στην ουσία των ιστορικών γεγονότων. Επίσης, καλλιερ-
γείται η άσκηση στην παρατήρηση και στην κριτική σκέψη, στη συνεργασία-αυτενέρ-
γεια-επικοινωνία και στον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης  

Πίνακας 2 Κύρια συμπεράσματα που εξήχθησαν από τα αποτελέσματα ερωτηματολο-
γίου 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Μεγάλο ενδιαφέρον για το μάθημα της 

Ιστορίας 
Ελλιπής κατάρτιση της ελληνικής γλώσ-

σας εμπόδιο σε λεπτομέρειες 

Εκτίμηση ιστορικής γνώσης Σπάνια έως καθόλου χρήση «γνωστών» 
ιστορικών εννοιών 

Παρατήρηση και κριτική σκέψη  Σπάνια κριτική σκέψη 
Συνεργασία-αυτενέργεια-επικοινωνία 
και εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης 

Αρκετό έως μειωμένο ενδιαφέρον για 
μουσειακές επισκέψεις 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διαμόρφωσης ιστορικής συνείδησης από τους κω-
φούς μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ανάγνωσης, ως ικανότητα κατα-
νόησης κειμένων. Συγκεκριμένα, κατά πόσο οι Κωφοί μαθητές Γυμνασίου διαβάζουν 
προσεκτικά ένα ιστορικό κείμενο του σχολικού εγχειριδίου, ώστε να καταλάβουν τη 
συνοχή / συνεκτικότητα ενός ιστορικού κειμένου και να εντοπίσουν ασαφή στοιχεία. 
Ακόμα, κατά πόσο κατανοούν την κεντρική ιδέα ενός κειμένου και συγκρατούν πλη-
ροφορίες από ένα κείμενο προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης, να 
κρίνουν κριτικά ένα παράθεμα και να εισχωρούν ουσιαστικά στα ιστορικά γεγονότα 
που διδάσκονται. 
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Με βάση τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, θα πρέπει να αναφερθεί πως κρίνε-
ται απαραίτητο να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ήταν ιδιαίτερα λα-
κωνικές. Η παρουσία μονολεκτικών απαντήσεων δυσκόλεψε την εξαγωγή αναλυτικών 
συμπερασμάτων.  

Συμπέρασμα 

Παρότι το δείγμα της μελέτης αυτής ήταν πολύ μικρό και δεν μας επιτρέπει γενίκευση 
αποτελεσμάτων, ωστόσο περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για τις αντιλήψεις και τις ε-
μπειρίες των καθηγητών για την ιστορική συνείδηση των μαθητών του σχολείου τους, 
μέσω της ανάγνωσης και της χρήσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. 

Συμπερασματικά, από την έρευνά μας φαίνεται, όπως και από την έρευνα των Kelly, 
Albertini και Shannon (2001), ότι οι κωφοί έχουν πολλά προβλήματα στην ανάγνωση 
και ιδιαίτερα στην κατανόηση ενός κειμένου. Ακόμα, έχουν σημαντικά χαμηλότερες 
επιδόσεις από τους συνομηλίκους τους ακούοντες. Ειδικότερα, οι κωφοί μαθητές δυ-
σκολεύονται αρκετά να διαβάσουν με προσοχή ένα κείμενο, να κατανοήσουν την κε-
ντρική του ιδέα και να συγκρατήσουν πληροφορίες από αυτό. 

Οι εκπαιδευτικοί των κωφών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις αδυναμίες αυτές των 
μαθητών και να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν τις ικανότητες που χρειάζονται προκει-
μένου να μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν κείμενα. Συγκεκριμένα, οι εκπαι-
δευτικοί των κωφών μαθητών να βοηθήσουν τους κωφούς μαθητές να κατακτήσουν 
ικανότητες τέτοιες, ώστε να μπορούν να διαβάζουν προσεκτικά ένα κείμενο και να κα-
τανοούν τη συνοχή του. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τους μαθητές να καλ-
λιεργήσουν και να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα, προκειμένου να μπορούν να 
διακρίνουν τις κύριες από τις δευτερεύουσες πληροφορίες ενός κειμένου και να διατυ-
πώνουν την κεντρική του ιδέα. Ακόμα, όλοι οι μαθητές, κωφοί και ακούοντες, θα πρέ-
πει να βοηθηθούν για να καλλιεργήσουν και να εξασκήσουν τις ικανότητες που χρειά-
ζονται για να μπορούν να συγκρατούν πληροφορίες από ένα κείμενο και να απαντούν 
σε ερωτήσεις κατανόησης. Για να κατακτηθούν αυτές οι ικανότητες θα πρέπει οι εκ-
παιδευτικοί να δώσουν στους μαθητές το χρόνο και την εκπαίδευση που τους χρειάζε-
ται, προκειμένου να κατακτήσουν την ανάγνωση και κατά συνέπεια την κατανόηση 
κειμένων. Επομένως, οι κωφοί μαθητές να αποκομίσουν την έννοια του ανήκειν και 
της ιστορικής μνήμης μέσω του μαθήματος της Ιστορίας, όπως για κάθε ανθρώπινη 
κοινότητα, έτσι και για τους κωφούς, η ιστορική συνείδηση να είναι πολύτιμο εφόδιο: 
αναπτύσσει αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, καλλιεργεί κοινοτικούς δεσμούς και αξίες 
και σφυρηλατεί διακοινοτική συνείδηση και ανθρώπινη στάση ζωής (ΥΠΟΠΕΘ, 2004) 
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Τεχνολογικές πρακτικές στην εκπαίδευση για παιδιά με αυτισμό 
Τ.Π.Ε.-Μάθηση-Παιχνίδι 

Ρουμπιδάκη Ελισσάβετ 
elsarou@yahoo.com 

Το παιχνίδι αποτελεί ένα κατεξοχήν πλαίσιο μάθησης και κοινωνικοποίησης, παρακι-
νητικό μέσω της πρόκλησης και μη τιμωρητικό στα λάθη . Η μάθηση που βασίζεται σε 
ψηφιακά παιχνίδια είναι μια από τις πλέον σύγχρονες κατευθύνσεις που εμφανίζονται 
στην εκπαιδευτική τεχνολογία .Τα σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια επιπλέον χαρακτηρί-
ζονται από στοιχεία όπως η εύκολη προσομοίωση καταστάσεων του πραγματικού κό-
σμου και της καθημερινής ζωής, αλλά και η ξεχωριστή δυνατότητά τους να κερδίζουν 
και να διατηρούν το ενδιαφέρον μέσα από μηχανισμούς πλούσιας αλληλεπίδρασης και 
ισορροπημένης πρόκλησης. Η Ειδική Αγωγή μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση των 
ψηφιακών παιχνιδιών καθώς αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα της επανάληψης, πρα-
κτικής εξάσκησης, εκμάθησης πολλών θεματικών ενοτήτων και προσαρμογής στις α-
νάγκες του χρήστη. 

Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε όλους τους το-
μείς της ανθρώπινης δραστηριότητας προσδίδει μια ιδιαιτερότητα και ενισχύεται και η 
ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να δημιουργεί,ο συμμετοχικός –συνεργατικός 
χαρακτήρας της μάθησης,ηδυνατότητα αναλυτικής και συνθετικής σκέψης,η καλλιέρ-
γεια κλίματος αμοιβαίου σεβασμού . Έτσι με την απόκτηση της ικανότητας να εφαρ-
μόζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήσητης υπολογιστικής τεχνολογίας σε ση-
μαντικές ανθρώπινες ασχολίες,δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις που ευνο-
ούν μια παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία επικεντρωμένη στον μαθητή, διευκο-
λύνεται η διαφοροποίηση και η εξατομίκευση των μαθησιακών ευκαιριών και τέλος οι 
μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους ε-
ξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση . 

Ηχρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση θεμελιώνει τη συμμετοχική μέθοδο 
στη διδασκαλία .Η ουσία του συμμετοχικού τρόπου βρίσκεται στην ανάπτυξη της συλ-
λογικότητας και της πρωτοβουλίας των εκπαιδευομένων που αντιμετωπίζονταιως αυ-
τόνομες προσωπικότητες .Συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και βρίσκο-
νται σε σχέση αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτικό . Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται 
η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της συνεργατικότητας και της ικανότητας επικοι-
νωνίας . Όλα αυτά προϋποθέτουν τη χρήση μεθόδων που να προωθούν και να ενισχύ-
ουν: 

Α) την ενεργοποίηση του μαθητή και την εμπλοκή του σε διαδικασίες μέσα από τις 
οποίεςθα κατακτά ο ίδιος τη γνώση 

Β) τη δημιουργική δράση και τον πειραματισμό 

Γ) τη συνεργατική και αποκαλυπτική μάθηση  
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Δ) την ανάπτυξη ικανοτήτων καιδεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα  

Ε) τη συζήτηση,τον προβληματισμό και την καλλιέργεια ελεύθερης σκέψης και έκφρα-
σης . 

Ζ) τη μάθηση πάνω στο πως μαθαίνουμε  

Η) την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων μέσα από την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
με στόχο την αλλαγή του μαθησιακού περιβάλλοντος προς καινοτόμες παιδαγωγικές 
αντιλήψεις. 

Ο υπολογιστής συμβάλλει σημαντικά :  

α) στην αύξηση της προσοχής και την προσήλωση του μαθητή στην εργασία 

Β) στην διευκόλυνσητης επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ συμμαθητών 

Γ) στη δημιουργία κινήτρων για μάθηση  

Δ) στη δημιουργία ευκαιριών για επιπλέον εξάσκηση  

Ε) στην αύξηση της αυτοεκτίμησης 

Αν και η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση των μαθητών είναι σαφέ-
στατα προς όφελος τους, δε μπορεί όμως να χαρακτηριστεί ως πανάκεια για την επί-
λυση όλων των εκπαιδευτικών προβλημάτων .Η επικοινωνία των μαθητών με τον υπο-
λογιστή δεν έχει την αμεσότητα και την επαφή που χαρακτηρίζουν τις ανθρώπινες σχέ-
σεις. Επίσης είναι πολύ σημαντικό για τη σωστή λειτουργία των Τ.Π.Ε. η επιλογή και 
η χρήση κατάλληλων λογισμικών που προωθούν τη μάθηση. Κυρίως όμως οι Τ.Π.Ε. 
δε μπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπικότητα ενός δασκάλου, ούτε να προσφέ-
ρουν την ζεστασιά ενός χαμόγελου επιδοκιμασίας στην επιτυχημένη προσπάθεια του 
μαθητή, ανάγκη που είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα παιδιά με δυσκολίες . 

Συνεπώς,οι εφαρμογές των Η/Υδημιουργούν καινούργια μαθησιακά περιβάλλοντα,δε 
δίνουν όμως απάντηση σε όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αίθουσα δι-
δασκαλίας. 

Ειδική αγωγή και υπολογιστές 

Οι Τ.Π.Ε. (Μειμάρη , 1997) μπορούν να τοποθετηθούν ως προς τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες σε τρία επίπεδα: 

Α) Ως μηχανισμοί επικοινωνίας, προσέγγισης και παρέμβασης των προσώπων με ειδι-
κές ανάγκες προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 
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Β) Ως νέο περιβάλλον τεχνολογικό με επικοινωνιακέςκαι οπωσδήποτε μαθησιακές συ-
νιστώσες  

Γ) Ως τομέας βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των προσώπων με ειδικές ανάγκες 
με απώτερο στόχο την προϋπόθεση εμπειρίας για μια αποτελεσματική διαχείριση των 
δυο προηγουμένων και μια ολοένα αυξανόμενη δυνατότητα επαγγελματικής κατοχύ-
ρωσηςαλλά και για την απαραίτητη συμμετοχή τους σε κάθε σχεδιασμό εφαρμογών 
και γενικότερης πολιτικής των νέων τεχνολογιών. 

Ιδιαίτερα για τους μαθητές με ιδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η χρήση του Η/Υ δίνει 
πολλές ευκαιρίες στα άτομα με ειδικές ικανότητες με αποτέλεσμα τα οφέλη να είναι 
πολλά,γιατί οι μαθητές παίρνουν στα χέρια τους την ίδια τους τη μάθηση και εργάζο-
νται με τους δικούς τους ρυθμούς . Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και το εκπαιδευτικό 
λογισμικό αποκαθιστούν τις φυσικές αδυναμίες των παιδιών και βοηθούν στην πρό-
σβαση της πληροφορίας και επομένως στην εκπαίδευσή τους . 

Η J.Day 1995 περιγράφει τρείς τρόπους με τους οποίους οι Η/Υ μπορούν να διευκολύ-
νουν την πρόσβαση στη μάθηση γιατί απομακρύνουν τα «φυσικά»εμπόδια,αυτά που 
έχουν σχέση με δυσκολίες κινητικότητας, παρουσιάζουν τα μαθήματα με διαφορετι-
κούς τρόπους και υποστηρίζουν τους μαθητές σε ιδιαίτερους τομείς δυσκολιών .Η τε-
χνολογία της πληροφορίας προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη σε άτομα με σωματικές 
αναπηρίες, αφού έχει τα μέσα και τα εργαλεία στη φυσική,γνωστική και υποστηρικτική 
πρόσβαση. 

Στη φυσική πρόσβασηοδηγούνται τα παιδιά που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
χέρια τους,αλλά μπορούν να λειτουργήσουν έναν Η/Υ με το κεφάλι ή άλλο μέρος του 
σώματός τους .Το ίδιο και τα κωφάπαιδιά ή τα παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν 
.Τους δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να επικοινωνήσουν .Με την χρήση 
εικόνων μέσα σε γραπτά κείμενα που παρέχονται μέσω του Η/Υ,οι μαθητές που αντι-
μετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες,έχουν υποστηρικτική βοήθειααφού ο Η/Υ καλύπτει 
κάποιες αδυναμίες τους στο γράψιμο και στο διάβασμα . Έτσι μαθητές με σωματικές 
δυσκολίες από θεατές γίνονται συμμετέχοντες και έπειτα δημιουργοί . 

Οι δυσκολίες που συχνά συναντά η εφαρμογή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση,έχουν 
να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναγνωριστεί ένα μαθησιακό πρό-
βλημα και με την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας και την 
απαραίτητη γνώση του χειρισμούτου Η/Υ από το δάσκαλο,ο οποίοςθα αναγνωρίσει την 
κατάλληλη ιδιότητα της ειδικής τεχνολογίας που θα δώσει λύση στο μαθησιακό πρό-
βλημα του μαθητή . Γι ’αυτό ο ρόλος του δασκάλου είναι σημαντικός .Οι εκπαιδευτικοί 
που εργάζονται στην ειδική αγωγή πρέπει να επισημάνουν το πρόβλημα,να προσδιορί-
ζουν ο μέσο που επιλύει το συγκεκριμένο πρόβλημα και να βρουν λύση έχοντας υπόψιν 
το πρόβλημα και το μέσο .Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν το πολυδιά-
στατο πρόβλημα των ανθρώπων με αναπηρία εφαρμόζοντας τις Τ.Π.Ε. στην Ειδική 
Αγωγή.Ο Η/Υ αποτελεί μια πολύπλευρη εκπαιδευτική πηγή που μπορεί να 
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χρησιμοποιηθεί με ποικίλους τρόπους .Προγράμματα,λογισμικά,παιχνίδια μάθησης 
και ψυχαγωγίας μπορεί να αποτελέσουν σημαντικές πηγές εκμετάλλευσης και τόσο ο 
χειρισμός όσο και η αξιοποίησή τους από το δάσκαλο,κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά. 

Μια ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική αλλά και ψυχαγωγική δραστηριότητα μέσω υπολογι-
στή είναι το ψηφιακό παιχνίδι, αφού το παιχνίδι είναιη πλέον ευχάριστη δραστηριότητα 
των παιδιών. 

Μάθηση και ψηφιακό παιχνίδι 

Το παιχνίδι είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα των μικρών παιδιών. Δε νοείται παιδί χω-
ρίς παιχνίδι. Για το παιδί κάθε δραστηριότητα είναι παιχνίδι, όπως δηλώνεται και από 
την ετυμολογική συγγένεια των δύο λέξεων. Η λέξη παιχνίδι έχει τις ρίζες της στην 
αρχαία ελληνική γλώσσα. Η λέξη παιδιά σημαίνει «ότι ανήκει, ή αναφέρεται στο 
παιδί». Η προέλευση της λέξης παιχνίδι από τις λέξεις παις, παίζω, παιδεία, υπογραμ-
μίζει το πόσο αυτή η λέξη έχει σχέση με το παιδί, τη διασκέδαση, την πνευματική καλ-
λιέργεια και την εκπαίδευσή του. Η λέξη παιδιά καθώς και τα παράγωγά της, παίζειν, 
παίγμα, και παίγνιον χρησιμοποιούνταν για να δηλώσουν όχι μόνο τα παιχνίδια των 
παιδιών αλλά και κάθε είδος παιχνιδιού (Κοτσακώστα / Καρανταΐδου /Μιχαλόπουλος, 
2000).  

Οι τρόποι με τους οποίους έχει ερμηνευτεί η αξία του παιχνιδιού, είτε αυτοί προέρχο-
νται από την ψυχανάλυση, τη γνωστική και εξελικτική ψυχολογία, την παιδαγωγική ή 
την κοινωνιολογία, έχουν συσχετιστεί με την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Το 
παιχνίδι είναι σημαντικό εργαλείο για τη σωματική, γλωσσική, νοητική, πνευματική, 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.  

Τα ομαδικά παιχνίδια που απαιτούν γρήγορες κινήσεις συμβάλλουν στη σωματική α-
νάπτυξη των παιδιών, ενδυναμώνοντας το νευρικό τους σύστημα, διευκολύνοντας τη 
λειτουργία της αναπνοής, εντείνοντας την κυκλοφορία του αίματος και επιφέροντας 
μία ισορροπία και χαλάρωση. Επίσης τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη ευκαμψία αρ-
θρώσεων, αντοχή στην κόπωση και επιδεξιότητα.  

Με το παιχνίδι καλλιεργείται και η πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, διότι πειθαρχεί-
ται το πνεύμα, συγκεντρώνεται η προσοχή του, αναπτύσσεται η κρίση, ο συλλογισμός, 
η φαντασία και η μνήμη. Παράλληλα το παιχνίδι συμβάλλει και στην συναισθηματική 
του ανάπτυξη προκαλώντας ευχάριστες συναισθηματικές καταστάσεις που συμβάλ-
λουν στην πνευματική ευφορία. Η ψυχή του παιδιού σμιλεύεται και εξευγενίζεται μέσω 
του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αποτελεί τρόπο έκφρασης της συναισθηματικής ζωής και 
μέσο εκτόνωσης του άγχους και της ψυχικής υπερέντασης. Στη γλωσσική ανάπτυξη, 
το παιχνίδι ενθαρρύνει τα παιδιά να φτιάχνουν ιστορίες, να μεταχειρίζονται περιγρα-
φική γλώσσα και να επικοινωνούν ιδέες και συναισθήματα. Το παιχνίδι προάγει τη 
γλωσσική ικανότητα των παιδιών, δεδομένου ότι το παιχνίδι και στην ατομική του α-
κόμη μορφή συνοδεύεται από (αυτό-)συζήτηση και ταυτόχρονα εμπλουτίζει τις 
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γνώσεις τους, που αφορούν τις αμοιβαίες προσδοκίες και τους κανόνες διεξαγωγής της 
γλωσσικής επικοινωνίας. Μερικά είδη παιχνιδιών, όπως είναι για παράδειγμα τα παι-
χνίδια με κούκλες, έχουν μεγαλύτερη «διαλογική αξία» και προκαλούν τα παιδιά πε-
ρισσότερο για «συζήτηση». Γι’ αυτό μερικοί παιδαγωγοί συνιστούν τη χρήση τέτοιου 
υλικού για τη γλωσσική ενίσχυση των παιδιών με προβλήματα λόγου ( Κοτσακώστα / 
Καρανταΐδου /Μιχαλόπουλος, 2000).  

Ακόμη το παιχνίδι χρησιμεύει στο παιδί ως μέσο για την παροχέτευση της οργής, του 
φόβου, του μίσους, της ζηλοτυπίας και των άλλων βίαιων συναισθημάτων του. Αποτε-
λεί επίσης σημαντική ασφαλιστική δικλείδα των απωθημένων στο υποσυνείδητο επι-
θυμιών του, αποκαθιστώντας τη συναισθηματική του ισορροπία. Με το παιχνίδι ανα-
πτύσσεται το κοινωνικό συναίσθημα του παιδιού το οποίο είναι αναγκαίο για την αρ-
μονική του συμβίωση μέσα στην κοινωνία. Επίσης αναπτύσσεται η αμοιβαία εκτίμηση, 
ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, ο αλτρουισμός και η δικαιοσύνη. Καλλιεργούνται 
οι αρετές της γενναιότητας, της ειλικρίνειας, της τιμής και της αυτοθυσίας, δημιουρ-
γώντας μια ηθική προσωπικότητα. Από την άλλη, καταστέλλονται τα εγωιστικά του 
ένστικτα, ασκείται η αυτοπειθαρχία, η αυτοκυριαρχία, η υπομονή και η επιμονή. Με 
τη συμβολή του σε όλα τα παραπάνω το παιχνίδι αποβαίνει έτσι σαν ένα μέσο αυτοέκ-
φρασης της προσωπικότητας του παιδιού.  

Το παιχνίδιδιαχωρίζεται από το καθήκον και την εργασία . Συνήθως παρουσιάζεται 
σαν ξεκούραση,γέμισμα του χρόνου τις ελεύθερες ώρες, σαν ξεγνοιασιά και ανα-
ψυχή.Το παιχνίδι για το παιδί είναι η πιο σοβαρή ενασχόληση και αυτή η ενασχόληση 
παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση της προσωπικό-
τητας του παιδιού τόσο σωματικά όσο διανοητικά και κοινωνικά.  

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν μορφή ηλεκτρονικής μάθησης, βασίζονται στο 
παίζω και μαθαίνω από όπου και αντλούν τα πλεονεκτήματα τους ως εκπαιδευτικό 
μέσο,στηρίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης και υποστηρίζονται από ένα σύγ-
χρονο περιβάλλον μάθησης άμεσα αποδεκτό από τους μαθητές, αυτό των υπολογιστών. 

Μέσα από την κατάλληλη διαμόρφωση –σχεδιασμό των ηλεκτρονικών παιχνιδιών,α-
κολουθώντας την κατάλληλη θεωρία –τεχνική μάθησης,μεβάση το είδος του παιχνι-
διού και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων,το ηλεκτρονικό παιχνίδι 
μπορεί να εξυπηρετήσει ποικίλους εκπαιδευτικούς σε επίπεδο διαχείρισης και υποστή-
ριξηςτης εκπαιδευτικής διαδικασίας αναπτύσσοντας αντίστοιχες γνώσεις,έτσι ώστε να 
μετατρέψει τις ικανότητες σε δεξιότητες, όχι απαραίτητα σε τυπικό περιβάλλον διδα-
σκαλίας. 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν δώδεκα χαρακτηριστικά (σύμφωνα με τον 
Prensky,2001)που προκαλούν την ενασχόληση των παιχτών μαζί τους που είναι η δια-
σκεδαστικότητα, οι κανόνες,οι στόχοι,η αλληλεπιδραστικότητα,η προσαρμοστικό-
τητα,παρέχουν αποτελέσματα, ενημέρωση καταστάσεις νίκης, διλήμματα, ανταγωνι-
σμό, προκλήσεις,αντιθέσεις,δημιουργούν προβλήματα προς λύση,έχουν σενάριο και 

1893

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



περιβάλλον εργασίας, οι παίκτες επικοινωνούν μεταξύ τους και είναι όπως καιτα ανα-
λογικά παιχνίδια . Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα που σχετίζεται με ένα τεχνολογικό 
μέσο ορίζεται από τρείς παραμέτρους : 

Α) το σκοπό 

Β) τηδράση 

Γ) τις συνθήκες πραγματοποίησης  

Οι αναπαραστάσεις που σχηματίζει ο χρήστης για το τεχνολογικό μέσο που χρησιμο-
ποιεί εξαρτώνται από τις λειτουργίες και τις αναδράσεις στις ενέργειες του χρήστη κα-
θώς και από τις δράσεις που ο χρήστης υλοποιεί με το μέσο αυτό (Levy,1995).Ένα 
εκπαιδευτικό παιχνίδι είναι επιτυχές εάν καταφέρει να κρατήσει το ενδιαφέρον των 
μαθητών μέχρι την επίτευξη του σκοπού του, δηλαδή της μάθησης( Cowan,1975).H 
διαχείριση της τάξης,επίσης,ο χρόνος που πρέπει να διατεθεί και η τεχνογνωσία που 
απαιτείται για τη χρήση παιχνιδιών δημιουργούν αμφιβολίες και επιφυλάξεις.Η ευθύνη 
του εκπαιδευτικού που εφαρμόζει ένα τέτοιο σύστημα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την 
επιλογή των κατάλληλων παιχνιδιών. 

Παιδαγωγική αξιοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν ένα παιδαγωγικό «εργαλείο» που ενισχύει την 
ενεργητική συμμετοχή και διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, είναι 
ένα τεχνολογικό εργαλείο που είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση. 

Οι μαθητέςπου δε συμμετέχουν ενεργά στην παραδοσιακού τύπου διδασκαλία εκφρά-
ζουν ευκολότερα τις απορίες τους.Οι μέτριοι μαθητές διατυπώνουν ερωτήσεις,διερευ-
νούν,προσπαθούν να κατανοήσουνκαι να αποσαφηνίσουν σε βάθος τις έννοιες του 
γνωστικού αντικειμένου,προκειμένου να είναι ικανοί να απαντούνσε ερωτήσεις του 
παιχνιδιού .Από την άλλη πλευρά ορισμένοιεντελώς αδιάφοροι μαθητές δεν ενεργο-
ποιούνται ούτε από αυτή τη δραστηριότητα. 

Ψηφιακά παιχνίδια και εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Η Ειδική Αγωγή μπορεί να επωφεληθεί από τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιώνκαθώς 
αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα επανάληψης,επανάληψης,πρακτικής εξάσκησης, εκ-
μάθησης πολλών θεματικών ενοτήτων και προσαρμογής στις ανάγκες του χρήστη . 

Μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις νοητικές και συναισθηματικές δυνατότη-
τες του μαθητή και να προσφέρουν διαχωρισμό της πληροφορίας σε μικρά διαδοχικά 
βήματα τα οποία μπορούν να αφομοιωθούν από το χρήστη .Μέσω των ψηφιακών παι-
χνιδιών δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες να αποκτήσουν εμπειρία 
με καταστάσεις που συναντούν σε καθημερινό επίπεδο,προωθούν ικανότητες επίλυσης 
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προβλημάτων και ετοιμάζουν τους εαυτούς τους δυνητικά για κοινωνική ενσωμάτωση 
και ασφάλεια . (Φύτρος,2005). 

 H εκπαιδευτική αξία των ψηφιακών παιχνιδιών στην Ειδική Αγωγή έγκειται στο γεγο-
νός ότι προσφέρουν :οικονομία της προσοχής και της εκμάθησης, αύξηση ικανοποίη-
σης, επιμονής,προσωπικής εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία, μείωσης του άγ-
χους,της αύξησης της πρωτοβουλίας, αξία της συμμετοχικότητας και της αίσθησης έ-
νταξης στο κοινωνικό σύνολο, ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης καθώς και ενθάρρυν-
σης μαθητών με μειωμένο ενδιαφέρον και κίνητρο για μάθηση (Αργυροπούλου &Μα-
νώλη,2008). 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αξιολογούνται με τα ίδια κρι-
τήρια και με τις ίδιες αρχές που προβλέπονται για όλους τους μαθητές . Ανάμεσα στους 
σκοπούς της αξιολόγησης,στην περίπτωση των Α.Μ.Ε.Ε.Α., ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δίνεται στις δεξιότητες που αποκτά και αξιοποιεί ο μαθητής σε σχέση με την καθη-
μερινή του ζωή . 

Η Ειδική Αγωγή περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες ατόμων με αναπηρία όπως :άτομα 
με προβλήματα ακοής ή όρασης,άτομα με νοητική υστέρηση,άτομα με μαθησιακές δυ-
σκολίες, καθώς και άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. 

Αυτισμός 

Ο αυτισμός αποτελεί μια σοβαρή και εκτεταμένη διαταραχή της ανάπτυξης .Τα βασικά 
χαρακτηριστικά των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος είναι (Loma Wing,2000): 

Α) η ποιοτική παρέκκλιση στη κοινωνική συναλλαγή :Εκδηλώνεται συνήθως με βλεμ-
ματική επαφή,έκφραση προσώπου, στάση του σώματος, αδυναμία στην ανάπτυξη σχέ-
σεων με συνομηλίκους, έλλειψη κοινωνικής ή συγκινησιακής αμοιβαιότητας 

Β)η ποιοτική παρέκκλιση στην επικοινωνία : Εκδηλώνεται συνήθως με καθυστέρηση,ή 
πλήρης έλλειψη της ανάπτυξης της ομιλούμενης γλώσσας ή σε άτομα με επαρκή ομιλία 
έκδηλη παρέκκλιση της ικανότητας να αρχίσουν ή να συνεχίσουν μια συζήτηση με 
άλλους, είτε με στερεότυπη και επαναληπτική χρήση της γλώσσας  

Γ) τα περιορισμένα,επαναληπτικά και στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς: ενδιαφερό-
ντωνκαι δραστηριοτήτων εκδηλώνονται με τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα : 

-περιορισμένη ενασχόληση με έναν ή περισσότερους στερεότυπους και περιορισμέ-
νους τύπους ενδιαφερόντων  

-εμφανώς άκαμπτη εμμονή σε συγκεκριμένες μη λειτουργικές συνήθειες ή τελετουρ-
γίες  

-στερεότυποι και επαναληπτικοί κινητικοί μανιερισμοί  

1895

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



-επίμονη ενασχόληση με μέρη αντικειμένων  

Ο αυτισμός είναι μια σύνθετη νευροβιολογική διαταραχή που οφείλεται σε εγκεφαλική 
δυσλειτουργία . Αυτό το βιολογικό υπόστρωμα που δεν έχει ακόμη πλήρως ανιχνευθεί 
ερμηνεύει την ανομοιογένεια των ψυχολογικών και γνωστικών χαρακτηριστικών των 
ατόμων με αυτισμό .Γνωρίζουμε ότι ο αυτισμός δε θεραπεύεται και συνοδεύει το άτομο 
σε όλη του τη ζωή επηρεάζοντας την αντίληψη,τη σκέψη και τη συμπεριφορά του .Από 
άτομο σε άτομο παρουσιάζει διαφορετικού βαθμού σοβαρότητα και για αυτό χρησιμο-
ποιείται ο όρος «διαταραχές αυτιστικού φάσματος » . Ποικίλει η νοητική ικανότητα 
από άτομο σε άτομο και μπορεί να συνυπάρχει με νοητική υστέρηση και με σοβαρές 
μαθησιακές δυσκολίες. 

Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις-στόχοι 

Κάθεεκπαιδευτική παρέμβαση για τους μαθητές με αυτισμό προϋποθέτει την κατανό-
ηση των γνωστικών μηχανισμών που εμπλέκονται στη μάθηση,όπως η αντίληψη προ-
σοχή μνήμη και η σκέψη . Στους μαθητές με αυτισμό υπάρχει μια ανομοιογένεια ως 
προς αυτές τις γνωστικές διεργασίες,η οποία οδηγεί σε ανομοιογένεια στη συμπερι-
φορά και τελικά σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες . Ο προσδιορισμός των στό-
χων διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αντιλήψεις για τον αυτι-
σμό(www.autismhellas.gr): 

1) Τα άτομα με αυτισμό έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο αντίληψης και κατανόησης των 
ανθρώπων και του περιβάλλοντος 

2) Ο τρόπος σκέψης των ατόμων με αυτισμό είναι διαφορετικός 

3) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν είναι να αλλάξει το άτομο αλλά να το βοηθήσει να 
κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των άλλων, με σεβασμό στις διαφο-
ρές, τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και ικανότητες του. 

Οι μαθητές με αυτισμό έχουν ανάγκη από: 

Α) δομημένο μαθησιακό περιβάλλον 

Β) σταθερό ημερήσιο πρόγραμμα 

Γ) ένα-προς-ένα διδασκαλία και με εναλλακτικούς τρόπους 

Δ) εμπλουτισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με επίκεντρο τις προτιμήσεις και τα 
ενδιαφέροντά τους 

Αυτισμός και Τ.Π.Ε. 
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Η ανάγκη για διδασκαλία γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή ως μέσο εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας των παιδιών με ειδικέςανάγκες είναι 
αναγνωρισμένη καθώς προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής του μαθητή με αυτισμό σε 
ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που είναι προβλέψιμο και δεν περιέχει κοινωνικά ερεθί-
σματα και βοηθάει το μαθητή να διατηρήσει την προσοχή και την συγκέντρωση του σε 
μια δραστηριότητα . Επίσης μπορεί να προσφέρει στους πιο ικανούς μαθητές με αυτι-
σμό διόδους ασφαλέστερης γραπτής επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους που βρίσκο-
νται πολύ μακριά τους. Οι Η/Υ θεωρούνται κατάλληλο μέσο για τη διδασκαλία ατόμων 
με αυτισμό γιατί: 

-περιορίζουν τα αισθητηριακά ερεθίσματα 

-έχουν προβλέψιμη και «σωστή» συμπεριφορά και άρα είναι ελέγξιμες συσκευές 

-δεν τιμωρούν τις λανθασμένες απαντήσεις  

-είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο που επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση 

-δίνουν τη δυνατότητα μη-λεκτικής ή λεκτικής έκφρασης  

 Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει όσον αφορά τη χρήση του Η/Υ : 

-να χρησιμοποιεί υλικό με ρεαλιστικό χαρακτήρα, επιλέγοντας δραστηριότητες που υ-
λοποιούνται πρώτα στο χώρο της τάξης και μετά εμφανίζονται στην οθόνη του Η/Υ . 
Αυτό θα βοηθήσει το μαθητή να κατανοήσει ότι η οθόνη του Η/Υ και όχι το περιεχό-
μενό της αφορά την απεικόνιση του πραγματικού κόσμου. 

-να φροντίσει ώστε η ενασχόληση με τον υπολογιστή να μην μετατραπεί σε μια εμμονή 
για αυτό το σκοπό θα πρέπει να έχει η χρήση του σαφή χρονικά περιθώρια και εναλ-
λαγή σειράς στη χρήση από άλλους μαθητές . 

-να τον χρησιμοποιεί και σαν μέσο επιβράβευσης μιας επιθυμητής συμπεριφοράς των 
μαθητών με αυτισμό. 

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να σχεδιάζει κάθε φορά τις δραστηριότητες έτσι ώστε να 
κινούν το ενδιαφέρον του μαθητή και να τον βοηθούν να γενικεύει τις αποκτημένες 
γνώσεις του. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός μιας διδακτικής πρότασης με βάση 
το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2011) και γνώμονα την Kοινωνικοπολιτισµική Θεωρία 
του  Vygotsky (1978). Συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε να αναδειχθεί ο τρόπος με τον ο-
ποίο, οι μαθητές της Α΄ δημοτικού μπορούν να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση μέσα 
από δραστηριότητες που αξιοποιούν διδακτικά το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο 
«Ένα λιοντάρι στο Παρίσι» της  Beatrice Alemagna (2010).  

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ο σχεδιασμός μιας διδακτικής πρότασης με βάση 
το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Σχολείο 21ου αιώνα» (2011). Μέσα 
από τη χρήση διδακτικών στρατηγικών και μεθόδων που αναγνωρίζουν την ολιστική, 
κοινωνική και συνεργατική φύση της μάθησης αξιοποιείται δημιουργικά το εικονογρα-
φημένο παιδικό βιβλίο «Ένα λιοντάρι στο Παρίσι», της  συγγραφέως και εικονογράφου 
Beatrice Alemagna, σε μετάφραση της Εύης Γεροκώστα. Σκοπός της παρούσας εργα-
σίας είναι να καταδείξει πώς, μέσα από τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων που αξιοποιούν 
διδακτικά το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και εφαρμόζουν τις προτάσεις του Νέου 
Προγράμματος Σπουδών (2011), οι μαθητές της Α΄ δημοτικού μπορούν να καλλιεργή-
σουν την ενσυναίσθηση και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα διαφορετικότητας και 
αποδοχής «του  άλλου». 

Το εικονογραφημένο βιβλίο επιλέχτηκε ανάμεσα σε πολλά άλλα του είδους του, με 
βάση το εξώφυλλό του, από τους ίδιους τους μαθητές, στο πλαίσιο ενός ετήσιου προ-
γράμματος φιλαναγνωσίας, που υλοποιήθηκε στην τάξη, με θέμα «Γνωρίζω τους  λα-
ούς μέσα από τα παραμύθια». Το βιβλίο κέρδισε τις εντυπώσεις των μικρών μαθητών 
με την πρώτη ματιά για την πολύ ιδιαίτερη εικονογράφησή του. Είναι ένα ενδιαφέρον 
στη σύλληψή του βιβλίο, το οποίο αναδεικνύει την παιδική λογοτεχνία με τα σύγχρονα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος και η κοινωνία. Εκδόθηκε για πρώτη φορά 
στη Γαλλία το 2007. Στη χώρα μας εκδόθηκε το 2010. Διακρίθηκε στην Έκθεση Παι-
δικού Βιβλίου της Μπολόνια (2007), με το βραβείο «Bologna Ragazzi Awards» στην 
κατηγορία «Μυθοπλασία». Η συγγραφέας εμπνέεται από το λιοντάρι της πλατείας 
Ντανφέρ-Ροσερό στο Παρίσι. Με ένα ποιητικό κείμενο ακολουθεί τον πρωταγωνιστή 
της ιστορίας, ένα λιοντάρι, και με διάθεση χιουμοριστική περιγράφει την 
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καθημερινότητά του από τη στιγμή της άφιξής του στην πόλη του φωτός. Το μοναχικό 
λιοντάρι έχει εγκαταλείψει τη σαβάνα του αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο. Περιπλα-
νιέται στους δρόμους και λυπάται επειδή περνά απαρατήρητο. Τελικά, βρίσκει τη θέση 
του στην πλατεία Ντανφέρ-Ροσερό και στις καρδιές των Παριζιάνων. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η παρούσα διδακτική πρόταση έχει χαρακτήρα διαθεματικό. Με βάση τη διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης, καταλύονται «τα διακριτά μαθήματα ως πλαίσιο οργάνωσης 
της σχολικής γνώσης» και επιχειρείται η προσέγγιση της σχολικής γνώσης ως  «ενιαιο-
ποιημένη» και όχι ως «κατακερματισμένη και αναπλαισιωμένη αφαίρεση» (Ματσαγγού-
ρας, 2007: 48).  Πρόκειται για την οριζόντια διασύνδεση των επιμέρους γνωστικών 
περιοχών του Αναλυτικού Προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνεται η εξέταση ενός θέ-
ματος από πολλές οπτικές γωνίες, καλλιεργώντας παράλληλα  δεξιότητες, στάσεις και 
αξίες  (Ματσαγγούρας, 2000).  

Παράλληλα, η διδακτική πρόταση έχει και χαρακτήρα διεπιστημονικό. Με βάση τη 
διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, αναζητούνται τρόποι «σύμπραξης και συσχέ-
τισης» του περιεχομένου των διαφόρων μαθημάτων, με στόχο την «πληρέστερη και 
σφαιρικότερη μελέτη», αλλά και τη «βαθύτερη κατανόηση του περιεχομένου τους». Φαι-
νομενικά, μπορεί η διαθεματικότητα να συνάδει με τη διεπιστημονικότητα. Ωστόσο, 
διαφέρει ουσιαστικά. Σύμφωνα με τη διαθεματικότητα, το υπό εξέταση αντικείμενο 
της γνώσης απαιτεί τη συμβολή διαφόρων επιστημών. Άρα, «ο όρος διαθεματικότητα 
υπερβαίνει τη διεπιστημονικότητα και την υπερκαλύπτει, καθώς μέσα από το ΑΠΣ πραγ-
ματοποιούνται προεκτάσεις, όχι μόνο στον επιστημονικό κλάδο, αλλά και σε άλλα επί-
πεδα (π.χ. στην τέχνη και τεχνολογία)» (Ματσαγγούρας, 2000: 314).  

Το θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας διδακτικής πρότασης αποτέλεσε η Kοινωνικο-
πολιτισµική θεωρία του Vygotsky (1978). Μέσα από τη θεωρία αυτή, αναδεικνύεται ο 
θεμελιώδης ρόλος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη γνωστική ανάπτυξη του παι-
διού και τονίζεται ο ρόλος που διαδραματίζει η κοινότητα στη διαδικασία, επειδή της 
«δίνει νόημα». Οι έννοιες (εμπειρίες) αποκτούν νόημα μέσα από κοινωνικές πρακτικές 
(π.χ. γλωσσική επικοινωνία) σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Αυτό σημαίνει πως ο εκ-
παιδευτικός, προκειμένου να οργανώσει την εκπαιδευτική διαδικασία θα λάβει υπόψη 
του τις εμπειρίες που φέρνουν οι μαθητές του από την οικογένεια και το ευρύτερο κοι-
νωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους και θα επιχειρήσει να τις αναδείξει στην τάξη 
(Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2011).  

Παρουσίαση της διδακτικής πρότασης 

Το εικονογραφημένο βιβλίο «Ένα λιοντάρι στο Παρίσι» απευθύνεται τόσο σε μικρούς 
όσο και μεγάλους αναγνώστες (Beckett, 1999). Ενήλικοι και ανήλικοι αποτελούν το 
«διπλό αναγνωστικό κοινό» του βιβλίου και «ικανοποιούνται» σε διαφορετικά σημεία 
του (Γιαννικοπούλου, 2008: 48). Η παρούσα διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε σε μα-
θητές της Α΄ δημοτικού και είχε διάρκεια τρία διδακτικά δίωρα. Η τάξη, διέθετε Η/Υ, 
προτζέκτορα, εκτυπωτή, scanner, cd-player, mp3, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και 
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κασετόφωνο ηχογράφησης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν διάφορα παιχνίδια, μουσικά 
όργανα, χρωματιστά υφάσματα και ρούχα του βεστιαρίου του σχολείου. Το βιβλίο προ-
βλήθηκε στους μαθητές με τη μορφή PowerPoint, μέσω του προτζέκτορα.  

Ο σχεδιασμός της διδακτικής πρότασης έγινε με βάση την εργασία των μαθητών σε 
ανομοιογενείς ομάδες και ισοδύναμες σε επίπεδο τάξης. Εφαρμόστηκε η  μαθητοκε-
ντρική μέθοδος διδασκαλίας. Μέσω αυτής, καλλιεργείται η συνεργατικότητα, προω-
θείται η ενεργητική μάθηση, ενθαρρύνεται η ανάδειξη ενδιαφερόντων και συντελείται 
η βελτίωση της αυτο-εικόνας και της αυτοπεποίθησης των μαθητών (Ματσαγγούρας, 
2000). Επιχειρήθηκε η διαθεματική και διεπιστημονική σύνδεση του βιβλίου «Ένα λιο-
ντάρι στο Παρίσι» με τις μαθησιακές περιοχές ή τα επιστημονικά πεδία της Γλώσσας, 
των Μαθηματικών, των Τεχνών (Εικαστικά & Θέατρο) και των Τ.Π.Ε (Νέο Πρό-
γραμμα Σπουδών, 2011).  

Στόχος δεν ήταν ο σχεδιασμός μιας διδακτικής παρέμβασης, όπου για κάθε μια  μαθη-
σιακή περιοχή θα αντιστοιχούν δραστηριότητες με ιεραρχημένους στόχους. Άλλωστε,  
η έννοια της ενσυναίσθησης δεν επιτρέπει μια τέτοιου είδους προσέγγιση, η οποία θα 
παρέπεμπε στον γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα παλαιότερων ΑΠΣ (Ματσαγγούρας, 
2000). Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκαν δραστηριότητες που δε συμβάλλουν μόνο στην 
κατανόηση του κειμένου, αλλά καθιστούν τους μαθητές συνεργούς στα δρώμενα του 
βιβλίου και κινητοποιούν τη δημιουργική αποκλίνουσα σκέψη τους (Αποστολίδου, Πα-
σχαλίδης, & Χοντολίδου, 1995∙ Κατσίκη & Γκίβαλου, 2001). Καθώς το παιχνίδι θεω-
ρείται η κυρίαρχη δραστηριότητα για την ανάπτυξη και τη μάθηση των παιδιών ηλικίας 
4-7 ετών, σχεδιάστηκαν δραστηριότητες σε παιγνιώδη μορφή, με στόχο την κοινωνική, 
συναισθηματική, κινητική και νοητική εμπλοκή τους με άλλα παιδιά και ενήλικες, με 
αντικείμενα και αναπαραστάσεις, οικείες ή νέες, με καταστάσεις ρεαλιστικές και φα-
νταστικές. Πρόκειται για δραστηριότητες κοινωνιοκεντρικού χαρακτήρα, αφού οι μα-
θητές ασχολούνται με σύγχρονα θέματα, όπως είναι η μετανάστευση ή η διαφορετικό-
τητα (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2011). 

Τα στάδια της διδακτικής πρότασης 

Η διαθεματική προσέγγιση του εικονογραφημένου οργανώθηκε σε τρία στάδια: το προ-
στάδιο, το κυρίως στάδιο και το μεταστάδιο (Γρίβα & Σέμογλου, 2013∙ Willis, 1996).  

Προστάδιο (α΄ διδακτικό δίωρο) 

Το στάδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς «χτίζει τις γέφυρες» μεταξύ των κειμένων 
και των μαθητών. Ο κυριότερος σκοπός του είναι να δώσει κίνητρα για την ανάγνωση 
που θα ακολουθήσει (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2005∙ Τσιλιμένη, 2007) και να πλου-
τίσει τον γνωστικό και πολιτισμικό ορίζοντα των μαθητών, δημιουργώντας ένα πλαίσιο 
προβληματισμού που θα διευκολύνει την εξαγωγή νοήματος (Νέο Πρόγραμμα Σπου-
δών,  2011).  

Εφαρμόζεται η 1η δραστηριότητα διερεύνησης της  προϋπάρχουσας γνώσης μέσα από 
ένα βίντεο στο YouTube. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η κατάκτηση της 
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νέας γνώσης, της επικοινωνιακής ικανότητας και του γλωσσικού - κριτικού γραμματι-
σμού. Με δεδομένο ότι οι ΤΠΕ δεν είναι απλό εργαλείο μάθησης, αλλά   θύρα προς τον 
ψηφιακό κόσμο της εποχής μας (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2011), προβάλλεται μέσω 
του προτζέκτορα της τάξης ένα βίντεο από το YouTube με τα αξιοθέατα της πόλης του 
φωτός (Αξιοθέατα στο Παρίσι, 2010). Ενεργοποιείται, έτσι, η προϋπάρχουσα γνώση 
των παιδιών (Vigotsky, 1978) σχετικά με τη χώρα καταγωγής του παραμυθιού, το Πα-
ρίσι. «Διευρύνεται το πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών με γνώσεις, πληροφορίες, ει-
κόνες, ακούσματα και εμπειρίες που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προσωπικών 
ερμηνειών για το λογοτεχνικό κείμενο» (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,  2011:  29).  
 
Ακολουθεί η 2η δραστηριότητα διερεύνησης των αρχικών ιδεών για το περιεχόμενο του 
βιβλίου μέσα από το εξώφυλλο και την τεχνική της αξιοποίησης των ελεύθερων συ-
νειρμών. Με στόχο τη διατύπωση υποθέσεων/προβλέψεων για το περιεχόμενο του βι-
βλίου η εκπαιδευτικός επιδεικνύει το εξώφυλλο του βιβλίου  (Ποσλανιέκ, 1992), με 
στόχο τα παιδιά να αντλήσουν πληροφορίες για το περιεχόμενο του βιβλίου. Στην ερ-
μηνευτική αποκωδικοποίηση του βιβλίου από τα παιδιά συμβάλλει αποτελεσματικά 
τόσο ο τίτλος (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2005), όσο και η εικόνα του βιβλίου (Γιαν-
νικοπούλου, 2008). Ο τίτλος προοικονομεί στοιχεία της πλοκής και δημιουργεί προσ-
δοκίες για το περιεχόμενο του βιβλίου. Στην πρόσληψη του κειμένου, το ίδιο αποτελε-
σματικά συμβάλλει και η εικόνα του εξώφυλλου, καθώς αποτελεί ανατύπωση μιας ε-
σωτερικής εικόνας και απεικονίζει τον ήρωα σε μια καθοριστική δραστηριότητα για 
την ιστορία (Γιαννικοπούλου, 2008). Με στόχο την ενθάρρυνση της έκφρασης των αρ-
χικών προσδοκιών των παιδιών για το περιεχόμενο του βιβλίου μέσω του περικειμενι-
κών στοιχείων του εξώφυλλου (Σδρούλια & Τσιλιμένη, 2017), εφαρμόζεται η τεχνική 
της αξιοποίησης των ελεύθερων συνειρμών και του καταιγισμού των ιδεών 
(brainstorming) (Ματσαγγούρας, 2007). 

Κυρίως στάδιο (β΄ διδακτικό δίωρο) 

Η εφαρμογή συνεχίζεται με την 3η δραστηριότητα διερεύνησης των αρχικών ανταπο-
κρίσεων μέσα από την τεχνική Cliffhanger  «Το πάγωμα του αίματος» (Καλογήρου, 
2016). Η εκπαιδευτικός σταματά απότομα την ανάγνωση και  υποβάλλει ερωτήσεις 
στα παιδιά (π.χ. Τι νομίζετε ότι έγινε μετά;). Οι παρεμβάσεις αυτές επιβάλλονται προ-
κειμένου να «προωθηθεί ένα κλίμα διερεύνησης και στοχασμού» (Τσιλιμένη, 2007: 
139). Στόχος της δραστηριότητας είναι να ασκηθούν τα παιδιά στην ακρόαση, να δια-
τυπώσουν υποθέσεις/προβλέψεις για το περιεχόμενο του βιβλίου και να καλλιεργήσουν 
τη φαντασία και την επινοητικότητά τους. Για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου, 
την παραγωγή προφορικού λόγου και την κατάκτηση του λεξιλογίου του βιβλίου, η 
αφήγηση γίνεται με παράλληλη επίδειξη εικόνων του βιβλίου μέσα από ένα Power 
Point που έχει ετοιμάσει η εκπαιδευτικός. Η εκπαιδευτικός φροντίζει να δίνεται χρόνος, 
ώστε τα παιδιά να παρατηρούν τις εικόνες σε βάθος. Με στόχο τη δημιουργία συνειρ-
μών και την αισθητική απόλαυση του κειμένου, η ανάγνωση διανθίζεται με κατάλληλη 
μουσική (Καλογήρου, 2003), την οποία η εκπαιδευτικός αναζητά στην ηλεκτρονική 
πύλη ανάρτησης και προβολής βίντεο (YouΤube). Στη φάση αυτή το κείμενο 
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λειτουργεί ως «κίνητρο» και δημιουργεί ένα αίσθημα ανυπομονησίας στα παιδιά για 
τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν (Καλογήρου & Βησσαράκη, 2005).  

Η 4η δραστηριότητα έχει στόχο την ερμηνευτική αποκωδικοποίηση του βιβλίου. Μετά 
την ανάγνωση δίνεται χρόνος στους μαθητές να εκφράσουν τις πρώτες εντυπώσεις και 
σκέψεις τους για το κείμενο (Τσιλιμένη, 2003) και να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατα-
νόησης περιεχομένου και αιτιολόγησης που τους θέτει η εκπαιδευτικός (π.χ. Γιατί έ-
φυγε το λιοντάρι από τη σαβάνα; Τι ήταν αυτό που έκανε το λιοντάρι ευτυχισμένο στο 
Παρίσι;) 

Ακολουθεί η 5η δραστηριότητα κατάκτησης της βασικής ιδέας του κειμένου με στόχο 
τη διερεύνηση των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών των παιδιών μέσα από συζή-
τηση. Τα παιδιά καλούνται να κατανοήσουν τη βασική ιδέα του κειμένου (μετανά-
στευση, διαφορετικότητα). Ενθαρρύνονται να εκφρασθούν προφορικά καταθέτοντας 
τις εμπειρίες και τα βιώματά τους στην τάξη αναφορικά με το περιεχόμενο και την ιδέα 
της ιστορίας. Με κατάλληλες ερωτήσεις, υποβοηθούνται από την εκπαιδευτικό να βά-
λουν στη θέση του λιονταριού, τον μετανάστη, τον αλλοδαπό, τον μαθητή με κινητικές 
δυσκολίες, τον «διαφορετικό». Αυτόν που επιθυμεί να γίνει μέλος μιας ομάδας, διατη-
ρώντας την ταυτότητα και τη μοναδικότητά του. Αυτόν που δε θέλει να περάσει απα-
ρατήρητος, αλλά ούτε και να στοχοποιηθεί. Πρόκειται για μια δραστηριότητα κοινω-
νιοκεντρικού χαρακτήρα, που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή 
με σύγχρονα και επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι η μετανάστευση και η δια-
φορετικότητα (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2011). 

Για τη διερεύνηση του βαθμού κατανόησης σημείων του κειμένου σχετικά με τον χώρο 
μέσα από έναν χάρτη εφαρμόζεται η 6η δραστηριότητα. Στόχος της δραστηριότητας 
είναι η αναγνώριση οικείων και απλών χαρτών και η περιγραφή θέσεων ή διαδρομών 
κάνοντας χρήση απλών χωρικών εννοιών. Προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν σα-
φέστερη εικόνα των σταθμών του λιονταριού κατά την περιήγησή του μέσα στην πόλη 
του Παρισιού, καλούνται να σημειώσουν πάνω σε έναν χάρτη (Παράρτημα 1), παρό-
μοιο με εκείνον του βιβλίου, τη διαδρομή του λιονταριού από την αρχή (σταθμός του 
τρένου) μέχρι το τέλος (άγαλμα του Ντανφέρ-Ροσερό). Περιγράφουν τις θέσεις και τις 
διαδρομές κάνοντας χρήση απλών χωρικών εννοιών (αριστερά, δεξιά, ευθεία κτλ.). Στη 
συνέχεια, διαπιστώνουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους παρακολουθώντας στο 
YouTube ένα βίντεο, στο οποίο χαρτογραφείται η πορεία του λιονταριού με τη μορφή 
κινούμενων σχεδίων (Un lion á Paris - Ένα λιοντάρι στο Παρίσι – διαδρομή, 2014).  

Η δραματοποίηση και εικαστική έκφραση είναι δραστηριότητες που αρέσουν ιδιαίτερα 
στα παιδιά και μέσω αυτών επιχειρείται η καλλιέργεια της φαντασίας και της επινοη-
τικότητας, η ανάπτυξη του αισθητικού γραμματισμού, της κριτικής ικανότητας, της 
δημιουργικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθη-
σης, της ενσυναίσθησης και της ανεκτικότητας  προς τους «άλλους».  Χωρισμένα σε 
τόσες ομάδες όσες και σταθμοί του λιονταριού, τα παιδιά συνεργάζονται μεταξύ τους 
και αναλαμβάνουν τη δραματοποίηση μιας σκηνής, εμπνευσμένης από τη διαδρομή 
του λιονταριού. Επιστρατεύουν τη φαντασία τους και επινοούν τις σκέψεις του 

1903

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



λιονταριού ή τους διαλόγους με τους άλλους ήρωες της ιστορίας. Τα παιδιά με τις ο-
μάδες τους, καλούνται να αποτυπώσουν εικαστικά το περιβάλλον όπου διαδραματίζε-
ται η σκηνή, χρησιμοποιώντας άλλοτε το καβαλέτο και τα χρωματιστά υφάσματα (α-
ξιοθέατα) κι άλλοτε τα τραπεζάκια και τα καρεκλάκια (καφετέριες της πόλης). Φορώ-
ντας μία μάσκα λιονταριού, η οποία μπορεί να κατασκευαστεί στα πλαίσια του μαθή-
ματος των Εικαστικών, τα παιδιά απελευθερώνονται εσωτερικά και εκφράζονται δη-
μιουργικά. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τη σκηνή που έχει ετοιμάσει στις υπόλοιπες ομά-
δες. Συμπληρωματικά, η δραματοποίηση αυτή μπορεί να βιντεοσκοπηθεί από τα παιδιά 
με την ψηφιακή κάμερα (7η δραστηριότητα). 

Μεταστάδιο (γ΄ διδακτικό δίωρο) 

Στο στάδιο αυτό ελέγχεται ο βαθμός κατανόησης και της εμπέδωσης της νέας γνώσης 
μέσα από δραστηριότητες που στόχο έχουν την έκφραση των συναισθημάτων και συ-
γκεκριμένα την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης των παιδιών (Πάτσιου & Καλογήρου, 
2013). 

Η εφαρμογή της 8ης δραστηριότητας παραγωγής προφορικού λόγου «Συνεχίζω την ι-
στορία έξω από το Μουσείο του Λούβρου», «Εκφράζομαι με κίνηση και χορό» έχει 
στόχο την εξοικείωση με τα εργαλεία ψηφιακού γραμματισμού. Τα παιδιά επισκέπτο-
νται εικονικά, μέσω του διαδικτύου, το Μουσείο του Λούβρου. Εστιάζουν την προσοχή 
τους στον πίνακα της Μόνα Λίζα. Συνεργάζονται σε ζευγάρια και καλούνται να φαντα-
στούν τη συνέχιση μιας ιστορίας, όπου η Μόνα Λίζα και το λιοντάρι ζουν τη δική τους 
περιπέτεια έξω από το Μουσείο. Παράγοντας ηχητικά ερεθίσματα με τα μουσικά όρ-
γανα που διαθέτει η αίθουσα της μουσικής ή χρησιμοποιώντας απλά υλικά (π.χ. τσα-
λακώνοντας μια εφημερίδα για να αναπαράγουν τον ήχο της βροχής) εκφράζονται δη-
μιουργικά μέσα από τον χορό και την κίνηση (ηχοϊστορία). Στο στάδιο αυτό, εφόσον 
υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, μπορούν να σχεδιαστούν κι άλλες δραστηριότητες (π.χ. 
συνέχιση της ιστορίας ή προσθήκη μιας σκηνής) με στόχο την ανάδειξη της καλλιτε-
χνικής φύσης των παιδιών μέσα από το ιχνογράφημα (Μπράσερ, 2014).  

Εφαρμόζεται η 9η δραστηριότητα δραματοποίησης με στόχο την καλλιέργεια της δη-
μιουργικής έκφρασης μέσα από το θέατρο. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν 
σε έναν διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Ας φτιάξουμε μια ιστορία καρέ - καρέ με 
μια φωτογραφία». Συνεργάζονται με την ομάδα τους. Φορούν τη στολή του λιονταριού 
που διαθέτει το βεστιάριο του σχολείου και υποδύονται το λιοντάρι. Καλούνται να 
«μπουν στη θέση» του λιονταριού και εκφράζουν με «παγωμένες εικόνες» του προσώ-
που και του σώματός τους, τα συναισθήματα του λιονταριού που δείχνουν τη μοναχι-
κότητα και τη διαφορετικότητά του. Μέσα από τη «μεταμφίεση» αυτή, που προκαλεί  
ενθουσιασμό, τα παιδιά  αποκτούν νέα ταυτότητα και εκφράζονται ελεύθερα. 

Παράλληλα, κάποια άλλα παιδιά υποδύονται τους Γάλλους ή τις Γαλλίδες, που είτε 
αποτελούν κομμάτι της εικονογράφησης, είτε είναι πρόσωπα της φαντασίας τους. Με 
την ψηφιακή μηχανή φωτογραφίζουν «παγωμένες εικόνες», οι οποίες θα αποτελέσουν 
το υλικό για το σενάριο της ιστορίας. Όλες οι φωτογραφίες εκτυπώνονται από τα παιδιά 
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σε τόσα αντίγραφα όσα και οι ομάδες. Κάθε ομάδα καλείται να φτιάξει το δικό της 
σενάριο δίνοντας σ’ αυτό έναν τίτλο.  Εναλλακτικά, οι φωτογραφίες σκανάρονται από 
τα παιδιά και εισάγονται στο Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνων «PhotoStory». Έτσι, 
οι ιστορίες εμπλουτίζονται με εντυπωσιακά ειδικά εφέ και μουσικές επενδύσεις, που 
θα επιλέξουν τα παιδιά. 

Ακολουθεί η 10η δραστηριότητα διερεύνησης και έκφρασης συναισθημάτων μέσα από 
το συμβολικό παιχνίδι. Προβάλλονται στους μαθητές διαδοχικά δύο σελίδες του βι-
βλίου όπου στην πρώτη απεικονίζεται το λιοντάρι στην πλατεία Ντανφέρ Ροσερό και 
συγκρίνεται με την εικόνα του εξώφυλλου. Ζητείται από τα παιδιά  να «μαντέψουν» 
πώς νιώθει ο ήρωας την ώρα που καθρεφτίζεται στα νερά του Σηκουάνα και πώς όταν 
βρίσκεται στο βάθρο της πλατείας να κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό κορίτσι. Τα 
παιδιά καλούνται να βρουν τρόπους να επικοινωνήσουν με το λιοντάρι. Μέσα από το 
συμβολικό παιχνίδι, υποδύονται ρόλους, χρησιμοποιούν παλιές τηλεφωνικές συσκευές 
ή άλλα αντικείμενα που μπορούν με τη φαντασία τους να τα αναπαραστήσουν. Γρά-
φουν γράμματα, στέλνουν μηνύματα στο κινητό ή e-mail για να μάθουν, αν το λιοντάρι 
είναι τώρα ευτυχισμένο, αν νοσταλγεί την πατρίδα του και τι είναι αυτό που το κράτησε 
στο Παρίσι. Οι συνομιλίες ηχογραφούνται ή βιντεοσκοπούνται από τα παιδιά, τα e-
mails εκτυπώνονται και τα γράμματα εσωκλείονται σε ταχυδρομικούς φακέλους. 

Εφαρμόζεται η 11η δραστηριότητα διερεύνησης προσωπικών εμπειριών και ικανότη-
τας σύνδεσης των εμπειριών αυτών με τις ιδέες του βιβλίου μέσα από ένα σενάριο με 
τίτλο «Τι θα γινόταν αν…». Τα παιδιά γίνονται μικροί συγγραφείς και καλούνται να 
συμμετέχουν σε ένα διαγωνισμό σεναρίου παιδικού βιβλίου που διοργανώνεται από 
έναν εκδοτικό οίκο. Βασικός όρος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι η αντικατάσταση 
του πρωταγωνιστή της ιστορίας «Ένα λιοντάρι στο Παρίσι» με έναν ήρωα της φαντα-
σίας τους. Επιστρατεύουν εκτός από τη φαντασία τους, την επινοητικότητα και τις ε-
μπειρίες τους. Κάνουν συνδέσεις μεταξύ της καινούργιας γνώσης και της προϋπάρχου-
σας μέσα από τον διάλογο, αναγνωρίζοντας τη γλώσσα ως ένα από τα πιο σημαντικά 
νοητικά εργαλεία (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, 2011∙ Vigotsky, 2003). Βάζουν στη θέση 
του λιονταριού έναν άνθρωπο (μετανάστη, πρόσφυγα, άτομο με αναπηρία κτλ.). Σε 
συνεργασία με την ομάδα τους  υποδύονται τους ρόλους του συγγραφέα, του εικονο-
γράφου, του διευθυντή του εκδοτικού οίκου, του δημοσιογράφου, του φωτογράφου και 
του κοινού και παρουσιάζουν την ιστορία τους σε μια εκδήλωση προκειμένου να απο-
σπάσουν το βραβείο καλύτερου σεναρίου. 

Η εφαρμογή ολοκληρώνεται με τη 12η δραστηριότητα συναισθηματικής αποφόρτισης 
μέσα από το κουκλοθέατρο. Με στόχο να καλλιεργήσουν τα παιδιά την ενσυναίσθηση 
και την ανεκτικότητα προς του «άλλους», αλλά και να αποφορτιστούν από τις δύσκο-
λες καταστάσεις που βιώνουν οι «διαφορετικοί», χρησιμοποιούν τις κούκλες του κου-
κλοθέατρου και «μπαίνουν στη θέση» των «άλλων». Εκφράζουν τα συναισθήματά τους 
και προτείνουν λύσεις για να απαλύνουν τον πόνο όσων βιώνουν την διαφορετικότητα. 

Συμπεράσματα 
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Συνδυάζοντας δύο τέχνες, τον λόγο και την εικονογράφηση (Τσιλιμένη, 2007) το εικο-
νογραφημένο παιδικό βιβλίο «Ένα λιοντάρι στο Παρίσι» κατάφερε να εξάψει τη φα-
ντασία των παιδιών (Καλογήρου, 2003), συμβάλλοντας στην ηθική και συναισθημα-
τική ωρίμανσή τους, καθώς και στην κοινωνικοποίησή τους, μέσω των ιδεών και των 
αξιών του ήρωα της ιστορίας (Καρπόζηλου, 1994∙ Τσιλιμένη, 2003). Μέσα από τη μυ-
θοπλασία τα παιδιά κατανόησαν τα συναισθήματα του  «άλλου» και την οπτική γωνία 
της θέασης των πραγμάτων που εκείνος υιοθετεί (Αναγνωστόπουλος, 2003). Παράλ-
ληλα, κατανόησαν και τα δικά τους συναισθήματα και απόκτησαν ταυτότητα και θε-
τική στάση για τη ζωή (Καρπόζηλου, 1994).                                       Καλλιεργήθηκε 
έτσι, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ικανότητα της ψυχικής ταύτισης των παιδιών με 
«τον άλλο», η ενσυναίσθηση.  

Αξιοποιώντας το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίου ως διδακτικό μέσο, η παρούσα δι-
δακτική πρόταση, παρέχει μια ποικιλία από τρόπους μάθησης σε παιδιά πρωτοσχολική 
ηλικίας. Αν και πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν φέρει τον τύπο αυτού του βιβλίου μέσα 
στην τάξη, ελάχιστοι τον χρησιμοποιούν ως μέσο διδασκαλίας και μάθησης. Αυτό, ί-
σως οφείλεται στην επιφυλακτικότητα τους να σχεδιάσουν δραστηριότητες, τις οποίες 
θα τις εφαρμόσουν στην τάξη. Από την άλλη, απαιτείται  πολύς χρόνος, κόπος  και 
γνώση των περιεχομένων και των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος από τον εκ-
παιδευτικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία αυτά ως κύριο μέσο διδασκα-
λίας. 

Η παρούσα εργασία, μπορεί να αποτελέσει μια πρόσκληση αλλά ταυτόχρονα και μια 
πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό για να την εφαρμόσει στην πράξη αυτούσια ή να τη 
μετασχηματίσει ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του. Επιτυγχάνεται,  με αυτόν τον 
τρόπο η διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών και ανα-
πτύσσονται ευκαιρίες μάθησης, οι οποίες αυξάνουν τη δυνατότητα να γίνουν καινοτό-
μες αλλαγές μέσα στην τάξη. 
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Η διδασκαλία της νεότερης ελληνικής ιστορίας με την αξιοποίηση 
του παλιού ελληνικού κινηματογράφου 

Αντωνοπούλου Αθανασία, (κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών)  
antonopoa@gmail.com  

Περίληψη 

Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένο θέαμα των 
νεότερων θεατών. Αυτό το στοιχείο μπορεί να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό, που 
εντάσσοντάς τον στη μαθησιακή διαδικασία, έχει στη διάθεσή του έναν ελκυστικό 
τρόπο διδασκαλίας της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από τις κωμωδίες της δε-
καετίας του ‘60, οι μαθητές ταξιδεύουν στο παρελθόν βρίσκοντας τα εργαλεία για να 
κατανοήσουν το παρόν. Χρησιμοποιώντας ποικίλα ελκυστικά εργαλεία (θεατρικό παι-
χνίδι, ΤΠΕ, παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια, κατασκευές κλπ) μαθαίνουν, συγκρίνουν, ανα-
λύουν, ιεραρχούν και καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη. Με τις αναγκαίες προσαρ-
μογές, το πρόγραμμα που περιγράφεται στην παρούσα εισήγηση μπορεί να εφαρμοστεί 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και οι σχετικές δράσεις που προτείνονται εμπλέ-
κουν όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κινηματογράφος, ιστορία, οπτικοακουστική αγωγή 

Εισαγωγή 

Ένα από τα θέματα που προβληματίζουν τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το γνω-
στικό αντικείμενο της Ιστορίας, είναι να βρουν τρόπους για να κάνουν τη διδασκαλία 
τους πιο ελκυστική, οικεία και εύληπτη από τους μαθητές τους. Ο προβληματισμός 
αυτός βρίσκεται στον πυρήνα της εισήγησης αυτής, καθώς ο εκπαιδευτικός καλείται 
σήμερα να αξιοποιήσει -για να επιτύχει τα παραπάνω- σύγχρονα και ελκυστικά εργα-
λεία, μεταξύ των οποίων τα σύγχρονα οπτικοακουστικά Μέσα. Ένα από αυτά τα Μέσα 
είναι ο κινηματογράφος, για τον οποίο γνωρίζουμε ότι από την προσχολική, κιόλας, 
ηλικία έχει σημαντική θέση στη ζωή του παιδιού, διαπίστωση που κάνει αναγκαία την 
ενσωμάτωσή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ενσωμάτωση αυτή έχει πολλές δια-
στάσεις, με πιο σημαίνουσα τη γνωστική, αλλά εξίσου σημαντικές είναι και οι συγκι-
νησιακές, οι αισθητικές και οι επικοινωνιακές προεκτάσεις. Και αυτό γιατί η κινημα-
τογραφική εικόνα είναι ταυτόχρονα γνώση αλλά και βίωση των γεγονότων που προ-
βάλλονται στην οθόνη και γι’ αυτό μπορεί να συναγωνιστεί –και πολλές φορές να ε-
κτοπίσει- άλλες τυπικές μορφές εκπαίδευσης (Πλειός, 2005). Ειδικότερα για τον κινη-
ματογράφο υπάρχει μια χρήσιμη ιδιαιτερότητα, το γεγονός δηλαδή ότι η 7η Τέχνη συ-
νεπικουρείται από άλλες τέχνες (μουσική, χορός, αρχιτεκτονική κ.ά.) γεγονός που την 
καθιστά ένα σύνθετο καλλιτεχνικά επικοινωνιακό μέσο. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο κινηματογράφος είναι ένας τρόπος προσέγγισης της ιστορικής γνώσης, αφού 
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αποτελεί ταυτόχρονα και υποκείμενο και αντικείμενο της ιστορίας. Η «ανάγνωση» δη-
λαδή μιας κινηματογραφικής ταινίας αφορά στην άντληση πληροφοριών για την ιστο-
ρική περίοδο που πραγματεύεται αλλά και στις αντιλήψεις των δημιουργών της για το 
παρελθόν, τη συγκεκριμένη εποχή που η ταινία δημιουργήθηκε (Σμυρναίος, 2008). 
Μαζί με τα άλλα Μέσα, ο κινηματογράφος έχει μεγάλη απήχηση στους θεατές και α-
ποτελεί έναν απλό και προσιτό τρόπο προσέγγισης της ιστορίας και ταυτόχρονα ένα 
αποτελεσματικό μέσο αποστολής μηνυμάτων (Μαυροσκούφης, 2005). Κάποιοι μάλι-
στα ιστορικοί (όπως ο Hayden White) ονομάζουν την κινηματογραφική ταινία 
«historiophoty”, θεωρώντας την συμπληρωματική της ιστοριογραφίας (Σμυρναίος, 
2008).  

Τις παραπάνω διαπιστώσεις συμπληρώνει η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (Dual 
coding theory), σύμφωνα με την οποία (Clark & Paivio, 1991) οι μαθητές μαθαίνουν 
και κατανοούν καλύτερα όταν εκτίθενται ταυτόχρονα σε λέξεις και εικόνες. Στον αν-
θρώπινο εγκέφαλο υπάρχουν δύο γνωστικά συστήματα: το ένα για τις οπτικές και το 
άλλο για τις λεκτικές πληροφορίες. Έτσι κάθε νέα πληροφορία που εισάγεται σ’ αυτόν 
αποθηκεύεται στο αντίστοιχο σύστημα (Μητροπούλου, 2005). Είναι σημαντικό, λοι-
πόν, να συνυπάρχουν στο σχολικό περιβάλλον τόσο λεκτικές μορφές πληροφορίας (α-
φηγήσεις, κείμενα) όσο και μη λεκτικές (ταινίες, φωτογραφίες κλπ), δίνοντας μάλιστα 
σε κάθε είδος την ίδια βαρύτητα (Σολομωνίδου, 2006). Η όραση άλλωστε αποτελεί τη 
βασική αίσθηση με την οποία κατανοούμε και αντιλαμβανόμαστε όσα συμβαίνουν 
γύρω μας (Palau, 1969). Οι μαθητές συγκρατούν με το διάβασμα το 10% των νέων 
πληροφοριών, με την ακρόαση το 20%, με την όραση το 30%, με τον συνδυασμό α-
κρόασης και όρασης το 50% (Γεωργιάννης, 1981).  

Η μοναδικότητα επίσης του κινηματογράφου ως Μέσου, έγκειται στο γεγονός ότι υπη-
ρετεί ταυτόχρονα και ψυχολογικούς και διδακτικούς στόχους (Βερτσέτης, 2003, Κου-
τρούμπα, 2002). Οι ταινίες εξυπηρετούν τρεις σημαντικές λειτουργίες: την καλλιτε-
χνική, την οικονομική και φυσικά την επικοινωνιακή. Στο σχολείο μας ενδιαφέρει η 
επικοινωνιακή διάσταση που είναι τεσσάρων επιπέδων (Κολοβός, 2000, Καβαλιέρου, 
2006): συγκινησιακή (που αφορά στη συγκινησιακή σχέση του θεατή με όσα διαδρα-
ματίζονται στην οθόνη), γνωστική (οι πληροφορίες που «εισπράττει» ο θεατής από την 
ταινία που βλέπει), αξιολογική (η άμεση και έμμεση αξιολόγηση όσων προβάλλονται) 
και αισθητική (μια που ο θεατής μιας ταινίας παρακολουθεί ένα έργο τέχνης με αισθη-
τικό αποτέλεσμα.  

Τα είδη των κινηματογραφικών ταινιών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδα-
σκαλία της ιστορίας είναι πολλά: ταινίες τεκμηρίωσης, ρεπορτάζ, επίκαιρα, ιστορικές 
ταινίες, βιογραφικές ταινίες, κοινωνικές ταινίες, ταινίες εποχής και κινουμένων σχε-
δίων (Pinel, 2004).  

Η διδασκαλία της κινηματογραφικής ταινίας στο σχολείο έχει τέσσερις διαστάσεις 
(Christ & Potter, 1998): γνωστική, αισθητική, συναισθηματική και πνευματική. Επειδή 
η κινηματογραφική ταινία είναι και αυτή ένα κείμενο, ακολουθεί κειμενικές 
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λειτουργίες (Κορκοβέλου, 2008): τη λειτουργία της καταστατικότητας (το θέμα δη-
λαδή της ταινίας), τη λειτουργία της πληροφορητικότητας (το πώς δηλαδή ο σκηνοθέ-
της παρουσιάζει το θέμα της ταινίας, στοιχεία που έχουν σχέση με τα σκηνικά, τον 
φωτισμό, τον ήχο κλπ), τη λειτουργία της προθετικότητας (το τι θέλει να πει  ο δη-
μιουργός της ταινίας), τη λειτουργία της διακειμενικότητας (κειμενικά είδη και επίπεδα 
γλώσσας, γλωσσικά δάνεια, εκφορά-προφορά-χροιά φωνής κλπ) και τη λειτουργία της 
αποδεκτότητας (πώς ο θεατής αποδέχεται μια ταινία όταν καταλαβαίνει τις προθέσεις 
του σκηνοθέτη).  

Ο κινηματογράφος θεωρείται τέχνη αλλά παράλληλα διατηρεί και έναν δεύτερο σημα-
ντικό ρόλο: αυτόν του μέσου μαζικής ενημέρωσης. Η ίδια η πραγματικότητα ενέπνεε 
τον κινηματογράφο, απόδειξη ότι ο κινηματογράφος ήταν φορέας των προοδευτικών 
και των συντηρητικών τάσεων που υπήρχαν στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα ενέπνεε 
την κοινωνία. Η μεταφορά αυτή της πραγματικότητας δε γινόταν με τη λεπτομέρεια 
και την αντικειμενικότητα μιας δημοσιογραφικής κάμερας. Μεσολαβούσε αφενός το 
υποκειμενικό «φιλτράρισμα» του δημιουργού της ταινίας, αφετέρου μια προσαρμογή 
σε αυτά που ο κόσμος ήθελε και είχε ανάγκη να δει. Η κινηματογραφική οθόνη αντα-
νακλούσε, λοιπόν, όψεις της κοινωνικής πραγματικότητας (Σωτηροπούλου, 1998), έ-
στω και με κάποιες υποκειμενικές επιλογές. Πρέπει, λοιπόν, να κατανοήσουμε ότι αυτό 
που προβάλλει μια κινηματογραφική ταινία δεν είναι η πραγματικότητα αλλά μια ά-
ποψη για αυτήν (Σεραφετεινίδου, 1987).  

Ιδιαίτερα χρήσιμος είναι στο μάθημα της ιστορίας αφού μπορεί να αξιοποιηθεί για τη 
διατύπωση νέων ιστορικών ερωτημάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ένα σημαντικό 
αρχείο για τα ιστορικά γεγονότα από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τις μέρες μας. Ακόμη 
αποτελεί αποθήκη συλλογικής μνήμης αφού ο κινηματογραφικός φακός έχει «αιχμα-
λωτίσει» πολλές εικόνες του παρελθόντος. Τέλος προσφέρει πολύτιμες μαρτυρίες για 
τις αξίες μιας κοινωνίας και είναι πηγή για ποικίλες ερμηνευτικές θεωρήσεις, αφού σε 
διαφορετικές περιόδους το παρελθόν αποτυπώνεται με διαφορετικούς τρόπους (Μαυ-
ροσκούφης, 2005).  

Σημειώνεται πάντως ότι αρκετοί ιστορικοί διατυπώνουν αμφιβολίες για τη θεωρητική 
βάση του κινηματογράφου ως ιστορικής πηγής αφού θεωρούν ότι κινείται με άνεση 
μεταξύ θρύλου και Ιστορίας, παραποιώντας ή επινοώντας γεγονότα (Ρεπούση, 2004). 
Συχνά επίσης υπεραπλουστεύονται τα ιστορικά γεγονότα, δίνονται ελλιπείς εξηγήσεις 
στους θεατές και δε δίνεται προτεραιότητα στην πιστή απόδοση των ιστορικών λεπτο-
μερειών. Η αντιμετώπιση, λοιπόν, του κινηματογράφου ως πιστής αντανάκλασης μιας 
εποχής είναι λάθος, αφού οι ταινίες εκφράζουν καταρχάς τις αντιλήψεις και τα στερε-
ότυπα των ίδιων των δημιουργών. Ο εκπαιδευτικός που θα αποφασίσει να αξιοποιήσει 
τον κινηματογράφο στο μάθημα της ιστορίας, οφείλει όχι μόνο να λαμβάνει υπόψη του 
αυτές τις αμφιβολίες, αλλά να τις αναδεικνύει στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλλιερ-
γώντας έτσι και τον οπτικό γραμματισμό των μαθητών του. Ιδιαίτερη σημασία έχει η 
επιλογή της ταινίας αλλά και ο τρόπος χρησιμοποίησής της στο μάθημα της ιστορίας, 
που πρέπει να περιλαμβάνει στάδια παρακολούθησης και επαναπαρακολούθησης 
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κάποιων σημαντικών σημείων, παρεμβολές διευκρινίσεων, ερωτήσεις, συζήτηση κλπ 
(Σμυρναίος, 2008). Μια τελευταία σημαντική πτυχή είναι ότι η συνεχής διδακτική 
χρήση του κινηματογράφου, μπορεί να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα στους μα-
θητές, που αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο ότι το μάθημα υπονομεύει την αισθητική 
απόλαυση με την οποία ο κινηματογράφος είναι συνδεδεμένος (Βερτσέτης, 2003).  

Στο μάθημα της ιστορίας η αξιοποίηση του κινηματογράφου ενισχύει τον στόχο της 
διδασκαλίας καθώς διευρύνει υπό προϋποθέσεις το οπτικό πεδίο των μαθητών προσφέ-
ροντάς τους έναν νέο τρόπο θέσης των πραγμάτων (Κόκκινος, 1998). Επειδή ο ιστορι-
κός δεν έχει ως πρώτη ύλη το ίδιο το παρελθόν, χρησιμοποιεί τα ίχνη του παρελθόντος, 
δηλαδή τις μαρτυρίες και τις πηγές. Οι ιστορικοί διαχωρίζουν αυτές τις πηγές σε γρα-
πτές και παραστατικές. Οι παραστατικές χωρίζονται  σε οπτικές πηγές (φωτογραφία, 
τηλεόραση, κινηματογράφος, σκίτσα, κόμικ, κινούμενα σχέδια, γελοιογραφίες, χάρτες, 
πίνακες, γραφήματα και διαγράμματα), ακουστικές (ραδιόφωνο, προφορικές αφηγή-
σεις, μουσική, τραγούδια), απτικές (μνημεία, ανθρώπινα λείψανα, σκεύη), ιστορικούς 
τόπους και πηγές μικτού τύπου (μουσεία ή πινακοθήκες). Ο κινηματογράφος ανήκει 
(Ρεπούση, 2004) στις παραστατικές πηγές και μάλιστα συνδυάζει και στοιχεία άλλων 
μορφών πηγών αφού χρησιμοποιεί στοιχεία ακουστικά-ηχητικά αλλά και κειμενικά (α-
φήγηση, διάλογοι, μονόλογοι κλπ).  

Ο κινηματογράφος σπάνια επεδίωξε να αποτελέσει ιστορικό ντοκουμέντο αλλά η ίδια 
η φύση της διαδικασίας της παραγωγής της κινηματογραφικής ταινίας του πρόσδωσε 
τέτοιο ρόλο ως ένα βαθμό (Τομάη & Κωνσταντοπούλου, 2001). Η προβολή, λοιπόν, 
ελληνικών ταινιών ή αποσπασμάτων τους σε μια σχολική τάξη αποτελεί καταρχάς μια 
λαμπρή πηγή άντλησης πληροφοριών για μια σειρά από τομείς της κοινωνικής πραγ-
ματικότητας (εκπαίδευση, πολίτευμα, οικονομία, οικογένεια, λαογραφία, γλώσσα 
κλπ). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν είτε αυτόνομα (π.χ. το πολί-
τευμα στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’50, στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής 
και Πολιτικής Αγωγής) είτε σε σχέση με το σήμερα (π.χ. με αφορμή την ταινία «Το 
ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο» συγκρίνουμε την εκπαίδευση των δύο περιόδων ).  

Ο κινηματογράφος εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία με δύο τρόπους. Ο πρώ-
τος αφορά στη δημιουργία ταινιών (κυρίως μικρού μήκους) από τους μικρούς μαθητές 
και ο δεύτερος στη χρησιμοποίηση κινηματογραφικού υλικού στις σχολικές τάξεις 
(Κομνηνού, 2001). Στο προτεινόμενο εδώ εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ασχοληθούμε 
με τη δεύτερη περίπτωση, τη χρήση δηλαδή ελληνικών ταινιών του παλιού ελληνικού 
κινηματογράφου ως εκπαιδευτικό εργαλείο. 

Η ζώνη του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου είναι αυτή από τα μέσα της δεκαετίας 
του ’50 ως τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Η επιρροή του κινηματογράφου την εποχή 
εκείνη ήταν τεράστια και αυτό  κανείς μπορεί να το ερμηνεύσει εξετάζοντας τα δεδο-
μένα της εποχής. Τη δεκαετία του ’50 και του ’60 ο αναλφαβητισμός στην Ελλάδα 
ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, τουλάχιστον ως τη μεταρρύθμιση του 1964, οπότε και το 
σκηνικό αλλάζει. Τη δεκαετία του ’60, επίσης, στήθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία, 

1912

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



αμερικανικών προδιαγραφών, γύρω από τον ελληνικό κινηματογράφο, που πολλαπλα-
σίασε την επίδρασή του στη ζωή των Ελλήνων. Όλη αυτή η κινηματογραφική υπερπα-
ραγωγή (Σωτήρης, 1974, Παραδείση, 1993) είχε σαν συνέπεια κάθε πτυχή της ζωής να 
βρίσκει ανάκλαση σε κάποια ταινία. Έτσι οι ελληνικές ταινίες της εποχής εκείνης κα-
ταμαρτυρούν πολλά γεγονότα ενταγμένα σε ιστορικά πλαίσια. Οι ελληνικές ταινίες ε-
κείνης της εποχής εξακολουθούν να είναι δημοφιλείς και σήμερα (αυτό τουλάχιστον 
δείχνουν οι μετρήσεις τηλεθέασης) ιδιαίτερα στον παιδικό και εφηβικό κόσμο και εξα-
κολουθούν να προβάλλουν πρότυπα συμπεριφοράς με σημαντική επίδραση, όπως σχε-
τικές έρευνες δείχνουν. 

Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης 

Η παλιά ελληνική κωμωδία μπορεί να αξιοποιηθεί μέσα από μια ποικιλία εκπαιδευτι-
κών δράσεων. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα; 

-Επεξεργασία τίτλων αρχής και τέλους: πληροφορίες, κινηματογραφικά επαγγέλματα, 
βιογραφίες συντελεστών, εφέ και γραφικά, οικονομικά στοιχεία για την παραγωγή των 
ταινιών (διαφήμιση, χορηγοί), γλωσσική επεξεργασία τίτλου (ορθογραφία της εποχής, 
μέρη του λόγου, σημεία στίξης κλπ), δημιουργία νέων τίτλων κλπ 

-Η διαφήμιση: στους τίτλους, στη διάρκεια της ταινίας, άμεση ή έμμεση, product 
placement 

-Οι αφίσες των παλιών ελληνικών ταινιών: εξοικείωση με αυτό το κειμενικό είδος, χα-
ρακτηριστικά των κινηματογραφικών αφισών, σύγκριση με τις σημερινές κινηματο-
γραφικές αφίσες, δημιουργία δικής μας αφίσας 

-Η γλώσσα του κινηματογράφου: εξοικείωση με τη γλώσσα της κινηματογραφικής α-
φήγησης (σκηνές, πλάνα, ονομασία πλάνων ανάλογα με την οπτική γωνία, το ύψος της 
κινηματογραφικής μηχανής, τη θέση της κάμερας, την απόσταση από το «αντικεί-
μενο»), κανόνες του κινηματογράφου (κατανόηση του κανόνα των 180ο, του κανόνα 
των 30ο, του κανόνα των τριών, των κανόνων συνέχειας κλπ) 

-Το Storyboard της ταινίας: κατανόηση του οπτικού χάρτη της ταινίας, δημιουργία του 
δικού μας storyboard για μια σκηνή της ταινίας (σε ομάδες) 

-Περίληψη και εννοιολογικός χάρτης της ταινίας (μέσα από την κατανόηση της σενα-
ριακής πλοκής της) 

-Κριτική κινηματογράφου: εξοικείωση με αυτό το κειμενικό είδος (βρίσκουμε στο δια-
δίκτυο κριτικές κινηματογράφου, γράφουμε τη δική μας κριτική 

-Τρόπος ζωής τότε και σήμερα: υλοποίηση project (π.χ. το αυτοκίνητο στη ζωή του 
μέσου Έλληνα τη δεκαετία του ’60) ή μελέτες περίπτωσης (π.χ. η αρχιτεκτονική στα 
μεγάλα αστικά κέντρα τη δεκαετία του ’50), επεξεργασία επιμέρους θεμάτων 
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(διατροφή, ενδυμασία, τρόπος ζωής, τρόπος διασκέδασης, το εκπαιδευτικό σύστημα 
τότε και σήμερα, επαγγέλματα που εξαφανίστηκαν, το πολίτευμα τότε και σήμερα, 
ήθη-έθιμα και παραδόσεις).  

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν στην 
τάξη και αφορούν στην εκπαίδευση: Υπήρχε ενδυματολογική ομοιομορφία στα σχο-
λεία. Ακόμη η κοινωνία έτρεφε μεγάλο σεβασμό στον πολύ χαμηλά αμειβόμενο εκπαι-
δευτικό, στον οποίο απευθυνόταν όχι με το επώνυμό του αλλά με την ιδιότητά του 
(κύριε καθηγητά…). Η άσκηση σωματικής βίας ήταν αποδεκτή στην τάξη και συχνή. 
Νομοθετικά κατοχυρωμένη ήταν η αστυνόμευση εκτός σχολείου (Χτυποκάρδια στο 
θρανίο). Η έδρα στην τάξη είναι υπερυψωμένη και παντού υπάρχουν σύμβολα της αρ-
χαιολατρείας, της θρησκείας και φυσικά του βασιλιά. Στα «Χτυποκάρδια στο θρανίο, 
1963» ο Σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει μετά από συζήτηση για την τύχη της Αλί-
κης-Πετροβασίλη (σε αντίθεση με το «Ξύλο βγήκε από το Παράδεισο, 1959» όπου ο 
Διευθυντής είναι κυρίαρχος). Στα «Χτυποκάρδια» εμφανίζεται και ο «φροντιστής» που 
θα αναλάβει την υποστήριξη της μέτριας μαθήτριας. Το γλωσσικό ζήτημα είναι επίσης 
παρόν αφού οι εκπαιδευτικοί (οι μορφωμένοι) χρησιμοποιούν την καθαρεύουσα ενώ οι 
μαθήτριες (ο λαός) τη δημοτική. Το κάπνισμα απαγορεύεται εντός και εκτός σχολείου, 
η υπόκλιση είναι επιβεβλημένη και το σκασιαρχείο και η κοροϊδία είναι τρόποι αμφι-
σβήτησης του καθηγητικού κατεστημένου από τους μαθητές. Φανερή είναι επίσης η 
διάκριση των δύο φύλων ως προς την αγωγή τους. 

-Η γλώσσα των ταινιών: σύγκριση της προφορικής γλώσσας της εποχής με τη σημε-
ρινή, ομοιότητες και διαφορές, κατανόηση του ιστορικού πλαισίου (κοινωνικά, οικο-
νομικά, πολιτιστικά στοιχεία), γλωσσικά λάθη, φράσεις, μεταφορές κλπ (προτείνεται 
μάλιστα εδώ η χρήση της Πύλης της Ελληνικής Γλώσσας) 

-Φτιάχνουμε ένα σποτ για την ταινία (με τη βοήθεια απλού λογισμικού, π.χ. του movie 
maker, προτείνεται να δημιουργηθεί ένα μικρό σποτ (έως ένα λεπτό) με το οποίο θα 
διαφημίζεται η ταινία (η τακτική αυτή ήταν πολύ διαδεδομένη στις δεκαετίες του ’50 
και του ’60 και οι μαθητές μπορούν να πάρουν ιδέες από τη δομή και λογική των αντί-
στοιχων τηλεοπτικών τρέιλερ) 

-Αξίες, αρχές, στερεότυπα και πρότυπα: καλύτερη κατανόηση της εποχής των ταινιών, 
συγκρίσεις με το σήμερα, κριτική σκέψη (δομή ελληνικής οικογένειας, μορφή γάμου, 
ισότητα των δύο φύλων, στερεότυπα, πρότυπα ομορφιάς τότε και σήμερα, μετανά-
στευση, αστυφιλία κλπ) 

-Οικονομία και επιχειρηματικότητα: στις ταινίες αποτυπώνεται η οικονομική ζωή της 
μεταπολεμικής Ελλάδας (ανερχόμενοι τομείς επιχειρηματικής δράσης, επιχειρηματικές 
πρακτικές, είδος και μέγεθος επιχειρήσεων, κυρίαρχοι βιομηχανικοί κλάδοι, προφίλ 
του πλούσιου της εποχής, τιμές βασικών προϊόντων και μισθών, είδη διαφήμισης) 

-Πραγματοποίηση έρευνας: οι μαθητές ετοιμάζουν ένα ερωτηματολόγιο για τις 
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αγαπημένες τους ταινίες (ηθοποιούς κλπ) 

-Μπερδεύουμε ταινίες και ήρωες: τι θα γινόταν αν βάζαμε στην ίδια ταινία τον «Μπα-
καλόγατο» (Χατζηχρήστος) και τον «Βλάκα και μισό» (Ευθυμίου) 

-Τεστ παρατηρητικότητας: κερδισμένη η ομάδα που θα είναι πιο προσεκτική κατά τη 
διάρκεια της προβολής και θα απαντήσει στις ερωτήσεις (πόσες σφαλιάρες έφαγαν οι 
μαθήτριες στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο», πόσα αδέρφια έχει η Αλίκη 
στη «Μανταλένα», ποιο το επίθετο του Βουτσά στο «Ανθρωπάκι») 

-Κάνουμε μαθηματικά: μονάδες βάρους της εποχής (η οκά αναφέρεται σε πολλές ται-
νίες), νομίσματα της εποχής, τιμές προϊόντων, μισθοί, δημιουργούμε μαθηματικά προ-
βλήματα σε ομάδες (χαρακτηριστικό παράδειγμα αστείου τέτοιου προβλήματος είναι 
η στρογγυλοποίηση του Ζήκου (του γνωστού Μπακαλόγατου) όπου ο γνωστός πρωτα-
γωνιστής σε μια σκηνή της ταινίας «Της Κακομοίρας» κάνει …ανάποδες στρογγυλο-
ποιήσεις που του επιτρέπουν να βάζει στην τσέπη του τις σχετικές διαφορές…) 

Συμπέρασμα 

Όλοι αποδεχόμαστε την άποψη ότι ζούμε σε μια εποχή «εξεικονισμού» της εκπαίδευ-
σης. Έχουμε, εμείς οι εκπαιδευτικοί, την ευθύνη προετοιμασίας των μαθητών μας για 
έναν κόσμο γεμάτο ήχους, λέξεις και φυσικά εικόνες και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν 
επαναπροσδιορίσουμε εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους διδασκαλίας. Το παρόν εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση τέτοια εργαλεία. Χρησι-
μοποιεί μάλιστα τις παλιές ελληνικές κωμωδίες γιατί θεωρούνται προνομιακά εργαλεία 
(Βασιλειάδης & Μυλωνάκη, 2009) λόγω της ψυχαγωγικής τους διάστασης η οποία 
διευκολύνει την πρόσληψη και κατανόηση κοινωνικών και ιδεολογικών μηνυμάτων 
από τους μαθητές. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον τρόπο υλοποίησης ενός προγράμματος σχολικών 
δραστηριοτήτων με τίτλο «Οι περιπέτειες ενός κουναβιού, παίζοντας με τα πρωτόνια, 
στο CERN» το οποίο εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 σε δύο σχολεία, 
στα μαθήματα Φυσικής,  Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και 
Γλώσσας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Η προτεινόμενη δράση αξιοποιεί τις γνώσεις των μα-
θητών στη Φυσική και στις Τ.Π.Ε. για την προσέγγιση και κατανόηση του επιστημονι-
κού τρόπου σκέψης, της σύγχρονης φυσικής και των πειραμάτων στον Ευρωπαϊκό Ορ-
γανισμό Πυρηνικών Ερευνών CERN, μέσα από δραστηριότητες STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics). Επιπροσθέτως, ενισχύει την ανάπτυξη 
γλωσσικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, με την αποτύπωση, από τους μαθητές, 
κάθε δραστηριότητας σε ένα ψηφιακό ημερολόγιο ως την περιπέτεια ενός κουναβιού 
και των φίλων του, μέσα στο CERN. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίχθηκε στην 
πρωτοβουλία του πειράματος CMS του CERN με τίτλο “Playing with Protons” και 
υποστηρίχτηκε από το Ευρωπαϊκό έργο CREATIONS. 

Λέξεις-Kλειδιά: Σύγχρονη Φυσική, STEM , CERN, Playing with Protons 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη εκπαίδευση είναι ανάγκη να λειτουργεί ως μια ασφαλής νησίδα θαλπωρής, 
κοινωνικοποίησης, μάθησης και πειραματισμού. Το σχολείο, ως ζωντανός οργανισμός 
μάθησης, πρέπει να λειτουργεί μαθητοκεντρικά και διαθεματικά. Ο ρόλος του εκπαι-
δευτικού είναι πολύ σημαντικός, καθώς πρέπει να λειτουργεί διαμεσολαβητικά και υ-
ποστηρικτικά προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν τις ήδη υπάρ-
χουσες γνώσεις και αντιλήψεις τους σε συνεκτικές έννοιες, αλλά  και να κτίσουν πάνω 
σε αυτές τη νέα γνώση (Pine, Messer & John, 2001).  

Οι Φυσικές Επιστήμες ωθούν τα παιδιά στην αναζήτηση σχέσεων αιτίας και αποτελέ-
σματος, τα εξοικειώνουν με τους νόμους της φύσης και ενισχύουν τις δεξιότητες ερμη-
νείας και επιχειρηματολογίας. Στο Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών για 
τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου δίνεται έμφαση στη δομή της ύλης, 
τις μορφές ενέργειας, τον ηλεκτρισμό και τα φυσικά φαινόμενα. Οι μαθητές παρωθού-
νται να αναγνωρίσουν τον τρόπο που οι Φυσικές Επιστήμες εξελίσσονται για να 
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ερμηνεύσουν τον φυσικό κόσμο και μαθαίνουν να εκτιμούν την ακρίβεια της παρατή-
ρησης και της περιγραφής,  σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας τις δικές τους λύσεις. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνσή  τους από τις υποκειμενικές τους απόψεις και 
την υιοθέτηση αντικειμενικών αποτελεσμάτων στα οποία οδηγούνται μέσα από το σχε-
διασμό και την υλοποίηση των ερευνών τους (Vosniadou κ.ά., 2001).  

Η βελτίωση της εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες μπορεί να πραγματοποιηθεί με  
την αξιοποίηση ενός εύρους σύγχρονων παιδαγωγικών στρατηγικών (Morton, 2012).  
Ενεργό ρόλο στη βελτίωση αυτή μπορούν να έχουν οι ΤΠΕ, καθώς αποτελούν βασικό 
εργαλείο για τον εμπλουτισμό και την ενίσχυση της μάθησης (Μείζον Πρόγραμμα Ε-
πιμόρφωσης, 2011). Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να συμβάλουν στην κατανόηση βασικών εν-
νοιών των Φυσικών Επιστηµών και να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη ανώτε-
ρων γνωστικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση της νέας 
γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές (Underwood, 2009).  Το Πρόγραμμα Σπουδών 
για τις ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση 
μαθησιακών καταστάσεων που θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση των γνώσεων και των 
τεχνικών δεξιοτήτων, την καλλιέργεια ικανοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα και, τε-
λικά, την αυτόνομη ανάπτυξη όλων των μαθητών. Προτείνεται η υλοποίηση διαθεμα-
τικών σχεδίων εργασίας, που βοηθούν τους μαθητές να συνεργαστούν, να διερευνή-
σουν, να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν ολοκληρωμένα ψηφιακά έργα. Έτσι, ενθαρ-
ρύνεται η διερευνητική προσέγγιση των νέων γνώσεων, η συνεργατική μάθηση, η αυ-
τενέργεια και η δημιουργικότητα των μαθητών (Ford & Forman, 2006; Duschl, 
Schweingruber & Shouse, 2007). 

Πρόσφατες έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες θέτουν στην 
κορυφή των εκπαιδευτικών στόχων την ανάπτυξη δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου, όπως 
τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, τη διενέργεια επιστημονικών διερευνήσεων, 
την ανάπτυξη μοντέλων και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιότητων (Psycharis, 
2016). Μέσα στο πλαίσιο αυτό, τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη, οι αρμόδιοι 
φορείς των χωρών που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική, αναφέρονται στο STEM. Το 
STEM εστιάζει στην επίλυση αυθεντικών πραγματικών προβλημάτων με την επιλογή 
θεωριών, εννοιών και εργαλείων από διάφορες επιστήμες ώστε να λυθεί ένα πρόβλημα 
ή να δημιουργηθεί μια κατασκευή (Psycharis, 2016). Η υλοποίηση του STEM μπορεί 
να συνδυαστεί με την ανακαλυπτική/διερευνητική μάθηση μέσω καινοτόμων παιδαγω-
γικών μεθόδων, παρέχοντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ενθαρρύνο-
ντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστη-
ριότητες (Bell κ.ά., 2010). 

Οι παραπάνω δεξιότητες και ικανότητες που αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές 
μέσα από τις δραστηριότητες STEM, μπορούν να ενισχυθούν μεταγνωστικά μέσα από 
το μάθημα της Γλώσσας. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας στις τε-
λευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, η Γλώσσα αποτελεί μέσο προαγωγής της δια-
νόησης και ειδικά της δημιουργικής κριτικής σκέψης. Ειδικότερα, συνιστά φορέα και 
μέσο υλοποίησης των σκοπών των υπολοίπων μαθημάτων και γενικά της εκπαίδευσης.  
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Οι δημιουργικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των γνώσεων, μεγι-
στοποιούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο και δεξιοτή-
των για τους μαθητές (Howell, 2012).   

 Η πρώιμη, διαθεματική έκθεση των μαθητών  στην επιστήμη, μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση για τη μελλοντική επιστημονική κατανόηση αλλά και το έδαφος για την ανά-
πτυξη σημαντικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών μάθησης (Duschl, Schweingruber & 
Shouse, 2007; Eshach & Fried, 2005; Watters κ.α., 2000). Επιπλέον, η πρώιμη ενασχό-
ληση των μαθητών με δραστηριότητες STEM λειτουργεί  θετικά στις μελλοντικές α-
ντιλήψεις τους και αποτελεί εφαλτήριο για να εμπλακούν μελλοντικά με την επιστήμη 
και την τεχνολογία (Bagiati, Yoon, Evangelou & Ngambeki, 2010). 

Το πρόγραμμα «Οι περιπέτειες ενός κουναβιού, παίζοντας  με τα πρωτόνια στο CERN 
» εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017 σε δύο σχολεία στα μαθήματα Φυσι-
κής, Τ.Π.Ε. και Γλώσσας της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος 
ήταν να  γνωρίσουν οι μαθητές τα σύγχρονα επιτεύγματα της Φυσικής και συγκεκρι-
μένα τα πειράματα στο CERN αλλά και να μυηθούν στον επιστημονικό τρόπο σκέψης 
και τη σύγχρονη φυσική μέσα από δραστηριότητες STEM. Οι δραστηριότητες σχεδιά-
στηκαν έτσι ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές στην επίλυση προβλημάτων και στηρί-
χθηκαν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στηρίχθηκε στην πρωτοβουλία του πειράματος CMS του 
CERN με τίτλο “Playing with Protons” και υποστηρίχτηκε από το Ευρωπαϊκό έργο 
CREATIONS (Alexopoulos & Nantsou, 2017). 

Γενικός σκοπός και επιμέρους στόχοι 

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν αφενός να μυήσει τους μαθητές στον επι-
στημονικό τρόπο σκέψης και τη σύγχρονη φυσική μέσα από τη γνωριμία με τα πειρά-
ματα και τα επιτεύγματα του CERN και αφετέρου να τους βοηθήσει να κατανοήσουν 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. ως ένα εργαλείο διε-
ρεύνησης, απόκτησης γνώσης και επίλυσης προβλήματος.  Επιπροσθέτως, να αναπτύ-
ξουν τις γλωσσικές και μεταγνωστικές τους δεξιότητες αποτυπώνοντας κάθε δραστη-
ριότητα σε ένα ψηφιακό ημερολόγιο ως την περιπέτεια ενός κουναβιού και των φίλων 
του μέσα στο CERN.   

Συνολικά υλοποιήθηκαν επτά δραστηριότητες εξυπηρετώντας τους επιμέρους στόχους 
οι οποίοι μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικούς άξονες.  Στον πρώτο άξονα 
(Γνωρίζοντας και κατανοώντας) εντάσσονται η κατανόηση της δομής της ύλης, η κα-
τανόηση και χρήση του μικροελεγκτή Arduino και η γνωριμία και χρήση λογισμικού 
storytelling για τη δημιουργία ψηφιακού ημερολογίου. Στον δεύτερο άξονα (Διερευ-
νώντας και αξιοποιώντας τις πληροφορίες και τις γνώσεις) εντάσσονται η επαφή με την 
έρευνα σε ένα μεγάλο ερευνητικό κέντρο, η σύνδεση των πειραμάτων με τις επιστημο-
νικές ανακαλύψεις, η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και η εξοικείωση με τη 
διενέργεια έρευνας και την  παρουσίασή της.  Στον τρίτο άξονα (Επικοινωνώντας) 
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εντάσσονται η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και 
υπευθυνότητας, η παρουσίαση της εργασίας στην ολομέλεια της τάξης, στο 7ο Μαθη-
τικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας και στις «Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας» 
του δικτύου Teachers4Europe και η επικοινωνία με μαθητές άλλων σχολείων και με 
τους επιστήμονες του CERN μέσω τηλεδιασκέψεων. 

Διαδικασία υλοποίησης 

Η υλοποίηση του προγράμματος στηρίχθηκε στη μέθοδο Project η οποία ανήκει στις 
ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας, όπου η μάθηση πηγάζει από την εμπειρία που 
αποκτούν τα μέλη μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες (Ματσαγγού-
ρας, 2005). Για τη δημιουργία δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν τα βήματα της διε-
ρευνητικής μάθησης (Bell κ.ά., 2010). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν συμβουλευτι-
κός και οι παρεμβάσεις γίνονταν μόνο όταν το ζητούσαν οι μαθητές (Helm & Katz, 
2012).  Όλες οι ομάδες αναλάμβαναν την ίδια δραστηριότητα και πρότειναν ένα τρόπο 
υλοποίησής της μέσα από το ημερολόγιο που έγραφαν. Στη συνέχεια γινόταν επιλογή 
της καλύτερης προσπάθειας από τους ίδιους τους μαθητές και η νικήτρια ομάδα πα-
ρουσίαζε το πλάνο υλοποίησης. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνολικά επτά δρα-
στηριότητες από τον Οκτώβριο 2016 έως και τον Μάιο 2017.  

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων οι μαθητές είχαν στη διάθεση τους πολυμε-
σικό υλικό μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε γι αυτό το σκοπό. Επίσης είχαν 
στη διάθεσή τους απλά υλικά για τις κατασκευές τους και υλικά από το εργαστήριο 
Φυσικής. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή ανά δύο ή τρία άτομα και 
με βάση την αναλογία αυτή δημιουργήθηκαν και οι ομάδες. Επίσης, χρησιμοποίησαν 
τον μικροελεγκτή Arduino καθώς και τα εξής λογισμικά: Microsoft PowerPoint, 
Scratch, Scratch4Arduino και τα Διαδικτυκά εργαλεία Toondo και Padlet.  Ο τρόπος 
υλοποίησής των δραστηριοτήτων παρουσιάζεται παρακάτω: 

Δραστηριότητα 1: Γνωριμία με το CERN 

Στην πρώτη δραστηριότητα, η είδηση ότι ένα κουνάβι βραχυκύκλωσε το μεγαλύτερο 
ερευνητικό κέντρο στοιχειωδών σωματιδίων στον κόσμο, στάθηκε αφορμή για την ε-
μπλοκή των μαθητών στο πρόγραμμα. Οι μαθητές γνώρισαν το CERN και τον πρωτα-
γωνιστή της ιστορίας τους, το κουνάβι, μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένο ψηφιακό 
υλικό βασισμένο στο ντοκιμαντέρ «Στο Σύμπαν του CERN». Έπειτα, συζήτησαν για 
το CERN και εμπνεύστηκαν τους ήρωες τους. Χρησιμοποιώντας ως βάση το υλικό που 
τους δόθηκε και αναζητώντας πληροφορίες στο Διαδίκτυο δημιούργησαν μία ψηφιακή 
παρουσίαση για το CERN και έγραψαν την πρώτη ημέρα του ημερολογίου του ήρωα 
τους. 

Δραστηριότητα 2: Γνωριμία με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης 
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Η δεύτερη δραστηριότητα, βασίστηκε στο πρόγραμμα "Be a Physicist" του Πανεπιστη-
μίου της Γενεύης και είχε στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν τον επιστημονικό τρόπο 
σκέψης. Ακριβώς όπως οι φυσικοί στο CERN αναζητούν αόρατα στοιχειώδη σωματί-
δια, οι μαθητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν το περιεχόμενο πέντε κουτιών χωρίς 
να τα ανοίξουν μέσα από διαδοχικές υποθέσεις και πειραματισμό. Κάθε ομάδα τα με-
λέτησε και διατύπωσε υποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους, λαμβάνοντας υπόψη 
παράγοντες όπως το βάρος ή τον ήχο που έκανε το καθένα. Στο τέλος της δραστηριό-
τητας με βάση την εμπειρία τους εμπνεύστηκαν τη δεύτερη ημέρα του ημερολογίου 
τους.  

Δραστηριότητα 3:  Αναζήτηση της δομής της ύλης 

Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές γνώρισαν τη δομή της ύλης και κατασκεύασαν 
μοντέλα ατόμων και μορίων με διάφορα υλικά, όπως πλαστελίνη, μακαρόνια και ξυ-
λάκια. Επίσης, ξεκίνησαν την επαφή τους με τα πειράματα του CERN, ξεκινώντας πα-
ράλληλα την τρίτη μέρα του ημερολογίου τους με μία ξενάγηση στο χώρο όπου βρί-
σκεται η φιάλη με το Υδρογόνο στο CERN. Στη συνέχεια, μέσα από το ταξίδι των 
πρωτονίων προσπάθησαν να εξηγήσουν στο ημερολόγιο τους τη διαδρομή των αδρο-
νίων στον επιταχυντή LHC (Large Hadron Collider).  

Δραστηριότητα 4 : Γνωριμία με τα στοιχειώδη σωμάτια 

Στην τέταρτη δραστηριότητα οι μαθητές γνώρισαν τα στοιχειώδη σωμάτια, χρησιμο-
ποίησαν τη φαντασία τους για να τα ζωγραφίσουν και κατασκευάσουν μοντέλα ύλης 
και αντιύλης. Η δραστηριότητα βασίστηκε στο πρόγραμμα “Enthusing Future 
Physicists» του Πανεπιστημίου του Birmingham (Pavlidou & Lazzeroni, 2016). Από 
τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές εμπνεύστηκαν την τέταρτη μέρα του ημερολογίου 
τους, όπου περιγράφουν τις περιπέτειες του κουναβιού και των φίλων του προσπαθώ-
ντας να καταλάβουν τι είναι τα στοιχειώδη σωμάτια.  

Δραστηριότητα 5:Αναζητώντας μεγάλους επιστήμονες  στους δρόμους του CERN 

Στην πέμπτη δραστηριότητα οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τη ζωή και το έργο μεγά-
λων επιστημόνων μέσα από ένα παιχνίδι με τη μορφή κυνηγιού κρυμμένου θησαυρού 
στους δρόμους του CERN. Η δραστηριότητα στηρίζεται στο γεγονός ότι όλοι οι δρόμοι 
στο CERN έχουν πάρει το όνομα τους από μεγάλους επιστήμονες. Πρόκειται για μία 
ακόμη περιπέτεια του κουναβιού το οποίο καλείται να λύσει μαζί με τους φίλους του 
μία σειρά από γρίφους προκειμένου να ανακαλύψει που κρύβεται ο φίλος του το πο-
ντίκι. Οι μαθητές παίζοντας το παιχνίδι αναζήτησης και ανακάλυψης έπρεπε να συνθέ-
σουν δύο ακόμη ημέρες στο ημερολόγιο τους.  

Δραστηριότητα 6: Κατασκευή της μακέτας του CERN 

Στην έκτη δραστηριότητα οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τον ηλεκτρισμό και με τον 
τρόπο που αυτός αξιοποιείται για να γίνουν τα πειράματα στο CERN. Αφού διδάχθηκαν 
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την αντίστοιχη ενότητα μέσα από μικρά πειράματα, κατασκεύασαν τα δικά τους ηλε-
κτρικά κυκλώματα και την μακέτα του CERN. Με απλά υλικά δημιούργησαν τις επί-
γειες εγκαταστάσεις των τεσσάρων πειραμάτων και του Globe Επιστήμης και Καινο-
τομίας. Με την κατάλληλη συνδεσμολογία αξιοποίησαν τις γνώσεις τους στα ηλε-
κτρικά κυκλώματα για να ηλεκτροδοτήσουν τις εγκαταστάσεις τους. Στο ημερολόγιο 
τους περιέγραψαν τα πειράματα του CERN και εμπνεύστηκαν μία ακόμη περιπέτεια 
του κουναβιού και των φίλων τους μέσα στις εγκαταστάσεις τους.  

Δραστηριότητα 7 : Κατασκευή μοντέλου του επιταχυντή LHC 

Στην έβδομη δραστηριότητα οι μαθητές αξιοποίησαν τις γνώσεις τους στον ηλεκτρισμό 
και τον προγραμματισμό ώστε να προσομοιώσουν την κίνηση των αδρονίων στον επι-
ταχυντή LHC του CERN. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας οι μαθητές χρησιμο-
ποίησαν απλά υλικά, τον μικροελεγκτή Arduino και το ελεύθερο λογισμικό 
Scratch4Arduino. Από τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές εμπνεύστηκαν μία ακόμη 
ημέρα στο ημερολόγιο τους περιγράφοντας την κίνηση των αδρονίων στον επιταχυντή 
και τα αποτελέσματα των συγκρούσεων.  

Αποτελέσματα 

Τόσο ο κεντρικός όσο και οι επιμέρους στόχοι που είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος επιτεύχθηκαν υπερβαίνοντας τις αρχικές προσδοκίες. Οι μαθητές συμ-
μετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.  Μέσα από το παιχνίδι προσέγ-
γισαν δύσκολες έννοιες της φυσικής και ανέπτυξαν τις δεξιότητες του γραπτού λόγου 
και της χρήσης των Τ.Π.Ε.. Βελτίωσαν τις μεταξύ τους σχέσεις, εκτίμησαν και αξιο-
ποίησαν τις διαφορετικές δεξιότητες των συμμαθητών τους δημιουργώντας θετικό 
κλίμα αποδοχής της διαφορετικότητας.  

Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων είχε κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα, δηλαδή α-
ποτέλεσε συστατικό στοιχείο τους και ήταν ενσωματωμένη στη μαθησιακή πορεία 
(Dufresne & Gerace, 2004). Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε άτυπα μέσα από την 
παρατήρηση, την παρουσίαση στην ομάδα, την  αξιολόγηση από συμμαθητές και τη  
συζήτηση μέσα στην τάξη (Καψάλης, 1984). Μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριό-
τητας, οι μαθητές καλούνταν να παρουσιάσουν την εργασία τους στην ολομέλεια και 
να εξηγήσουν το σκεπτικό και τα βήματα επίτευξής της. Επίσης, κλήθηκαν να παρου-
σιάσουν  τις εργασίες τους σε τρεις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 
Η μία παρουσίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, όπου είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τις εργασίες τους στους επιστήμονες του CERN, αλλά και στους μαθη-
τές τεσσάρων ακόμη σχολείων. Επίσης, ομάδα μαθητών παρουσίασαν το πρόγραμμα 
στο 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας καθώς και στις «Μέρες Έκφρασης 
και Δημιουργίας» του δικτύου Teachers4Europe στο Ηράκλειο.  
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Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα που πρόεκυψαν από την αξιολόγηση του προγράμματος είναι ιδιαί-
τερα αισιόδοξα και ενθαρρυντικά. Οι δραστηριότητες STEM με βάση τις αρχές της 
διερευνητικής μάθησης, μέσα από ένα ομαδοσυνεργατικό πνεύμα, μπορεί να  οδηγή-
σουν στην κατανόηση δύσκολων εννοιών της σύγχρονης Φυσικής, αλλά και την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, αλγοριθμικής και δημιουργικής σκέψης. Ε-
πίσης η γνωριμία  των μικρών μαθητών με το έργο ενός μεγάλου ερευνητικού κέντρου 
μπορεί να ενισχύσει τις γνώσεις τους και να διεγείρει το ενδιαφέρον τους.  Τέλος, η 
δυνατότητα που είχαν οι μαθητές να παρουσιάσουν το έργο τους και εκτός των ορίων 
του σχολείου, τους χάρισε την ευκαιρία να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους, αλλά 
και να ξετυλίξουν τη δημιουργικότητά τους.  
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Περίληψη 

Έρευνες έχουν καταγράψει τις γνωστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε 
σχέση με  τη δομή και τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Σκοπός της εργασίας 
μας είναι να παρουσιάσουμε ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, φυσικής διεπαφής, το οποίο 
βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις λειτουργίες του πεπτικού συστήματος, να α-
νακαλύψουν τη χρησιμότητα των οργάνων και να αντιληφθούν τη σημαντικότητα της 
υγείας ως αποτέλεσμα της εύρυθμης λειτουργίας του πεπτικού συστήματος. Για τη λει-
τουργία του παιχνιδιού επιστρατεύθηκε το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch 
και το ηλεκτρονικό κύκλωμα Makey-Makey. Η χρήση του από μαθητές της Δ΄ Δημο-
τικού  έδειξε ότι το παιχνίδι συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των γνώσεών τους για 
το πεπτικό σύστημα, ενώ οι χρήστες του εκφράστηκαν με ενθουσιασμό για τη νέα μα-
θησιακή εμπειρία την οποία και έκριναν  ελκυστικότερη σε σχέση με την παραδοσιακή 
μαθησιακή διαδικασία στη σχολική τάξη.  

Λέξεις-Kλειδιά: πεπτικό σύστημα, απτική διεπαφή, Makey-Makey, Scratch 

Εισαγωγή 

Η υπάρχουσα διεθνής και εγχώρια βιβλιογραφία δείχνει ότι τα παιδιά ηλικίας 4-12 ετών 
αντιμετωπίζουν γνωστικές δυσκολίες σε σχέση με τις αναπαραστάσεις που έχουν για 
τη δομή και τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος: γνωρίζουν την είσοδο και την 
έξοδο αυτού του συστήματος από τη στιγμή της λήψης της τροφής, αλλά δεν έχουν 
διαμορφώσει ικανοποιητική εικόνα για το τι συμβαίνει μέσα τους το οποίο φαίνεται ότι 
το αντιλαμβάνονται με μια απλουστευτική διάθεση.  

Σε έρευνα της Teixeira (2000) διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά στην ηλικία των 4 ετών α-
ντιμετωπίζουν την κοιλιά ως άδειο χώρο που υποδέχεται την τροφή με την ίδια φυσική 
κατάσταση που εμφανίζεται κατά το μάσημά της ως μικρά κομμάτια χωρίς να έχει υ-
ποστεί οποιαδήποτε χημική μεταβολή.  Η εικόνα αυτή μεταβάλλεται από την ηλικία 
των 8 ετών, αφού τα παιδιά είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι η κοιλιά είναι χώρος 
γεμάτος όργανα και ότι η τροφή διέρχεται από διαφορετικά όργανα με διαφορετική 
ωστόσο μορφή. Στην ηλικία των 10 ετών η σκέψη των παιδιών για τη διαδικασία της 
πέψης και της απορρόφησης της τροφής προοδεύει,  αφού οι εξηγήσεις που δίνουν ε-
μπεριέχουν τις υφιστάμενες χημικές αλλαγές  (Rowlands, 2004). 
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Σε  έρευνα σε 118 παιδιά ηλικίας 10-11 ετών (Ψαρρός&Σταυρίδου, 2015) διαπιστώ-
θηκε ότι τα παιδιά γνωρίζουν αρκετά όργανα του πεπτικού συστήματος, τα αντιμετω-
πίζουν ως ενιαίο σύνολο και αντιλαμβάνονται την ύπαρξη κάποιας σύνδεσης μεταξύ 
αυτών. Από τις ζωγραφιές των παιδιών στην έρευνα, φάνηκε ότι τα περισσότερα παιδιά 
θεωρούν ότι ο πεπτικός σωλήνας αποτελείται από τον οισοφάγο και το στομάχι τα ο-
ποία παρουσιάζονται ενωμένα, ενώ γνωρίζουν λίγα για την ύπαρξη του λεπτού ή του 
παχέος εντέρου.  Επίσης τα παιδιά δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο τα συστατικά των τρο-
φών διοχετεύονται από το εσωτερικό του πεπτικού σωλήνα στο υπόλοιπο σώμα.  

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι η δημιουργία και αξιολόγηση μιας απτικής 
φυσικής διεπαφής  που θα προσφέρει τη  δυνατότητα στους μαθητές μέσα σε ένα συ-
νεργατικό περιβάλλον να εξερευνήσουν, μέσω της αφής, και να γνωρίσουν τα όργανα 
που  προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται την τροφή, με έναν βιωματικό και παιγνιώδη 
τρόπο, επιτυγχάνοντας την ενσώματη μάθηση. 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Ανθρώπινο σώμα, πεπτικό σύστημα και νέες τεχνολογίες 

Ο Deshmukh (2015) επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας σε 
σχετικά μαθήματα βιολογίας, η διδακτική προσέγγιση είναι απαραίτητο να περιλαμβά-
νει μια αποτελεσματική, πλήρη και ακριβή κατανόηση τόσο των επιμέρους εννοιών 
όσο και συνολικά της υπό μελέτη έννοιας. Αντίστοιχα, οι Reiss&Tunnicliffe 
(2001)  προτείνουν η διδακτική παρέμβαση να αρχίζει από τα μεμονωμένα όργανα του 
πεπτικού συστήματος και στη συνέχεια να γίνονται προσπάθειες οι μαθητές να μάθουν 
ότι αυτά τα όργανα δημιουργούν ένα δομικό και λειτουργικό σύστημα (όργανα, θέση, 
σύνδεση μεταξύ τους σε οργανικό σύστημα). Η οπτικοποίηση των συστημάτων του 
ανθρώπινου σώματος βοηθά στην κατανόηση και μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση 
διαγραμμάτων. Οι Mathai & Ramadas (2009) διερευνώντας τις οπτικοποιήσεις του αν-
θρώπινου συστήματος επισήμαναν ότι οι μαθητές μπορούν να αποδώσουν καλύτερα 
με τον συνδυασμό διαγραμμάτων και κειμένου στα πλαίσια μιας διδακτικής εμπειρίας.  

Η ενσώματη μάθηση, μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση, μπορεί να υποστηρίξει την αλ-
ληλεπίδραση των μαθητών με το ανθρώπινο σώμα. Η έννοια της ενσώματης νόησης 
έχει σχέση με το βίωμα, την εμπειρία, την αντίληψη, την αίσθηση, την κίνηση, τη σω-
ματική και νοητική δράση. Το ρεύμα της ενσώματης προσέγγισης υποστηρίζει ότι το 
σώμα είναι ένα μέσο ανάπτυξης της γνώσης του ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση 
δομείται βάσει της αλληλεπίδρασής του ατόμου με τον έξω κόσμο χρησιμοποιώντας 
το μυαλό αλλά και το σώμα. Από αυτή τη σκοπιά, η νόηση, η δράση, καθώς και η 
αναπαράσταση, δεν νοούνται πλέον ξεχωριστά αλλά συνδέονται μεταξύ τους (Gallese 
&Lakoff, 2005· Garbarini&Adenzato, 2004).  

Σε αυτό το πλαίσιο, η χρήση επαυξημένης τεχνολογίας για την αναπαράσταση συστη-
μάτων του ανθρώπινου σώματος παρέχει έναν αριθμό πλεονεκτημάτων έναντι της 
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παραδοσιακής διδασκαλίας, αφού καταφέρνει να διεγείρει διαφορετικές αισθήσεις, την 
αφή, την όραση και την ακοή, κάνοντας τον μαθητή από παθητικό λήπτη πληροφοριών 
σε ενεργό παράγοντα της μαθησιακής διαδικασίας (Pérez-López, Contero, &Alcaniz, 
2010). Οι απτικές διεπαφές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μια φυσική και άμεση 
μορφή αλληλεπίδρασης, προσιτή στους μαθητευόμενους, να προωθήσουν την ενεργη-
τική συμμετοχή τους, παρέχοντας παράλληλα συμπαγείς απεικονίσεις αφηρημένων εν-
νοιών, καθώς και τη δυνατότητα ομαδικής συνεργασίας (Antle&Wise, 2013). Ενώ στις 
αρχές της δεκαετίες του 2000, η σχεδίαση και ανάπτυξη απτικών διεπαφών απαιτούσε 
ακριβό, σύνθετο και απαιτητικό λογισμικό και υλικό, σήμερα η ανάπτυξή τους είναι 
φθηνή και προσβάσιμη ακόμη και από μαθητές δημοτικού. 

Χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση αναδεικνύεται το προγραμματιστικό σύστημα 
Scratch που σχεδιάστηκε στο ΜΙΤ, με σκοπό να δώσει τη δυνατότητα ακόμα και στους 
αρχάριους χρήστες των  υπολογιστών, που στερούνται προαπαιτούμενης γνώσης προ-
γραμματισμού, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, να παράγουν  προϊόντα πο-
λυμέσων και να τα μοιραστούν με τους φίλους τους ή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Wilson, 2010). To Scratch στηρίζεται στη συνένωση εικονικών εντολών που μοιάζουν 
με τουβλάκια, τα διαφορετικά σχήματα των οποίων αποτρέπουν τα παρατηρούμενα 
λάθη άλλων προγραμματιστικών περιβαλλόντων (Maloney, 2004).  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση του   MakeyMakey στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα. Πρόκειται για μια συσκευή κατάλληλη για  αυτοσχεδιασμό απτικών 
διεπαφών που αποτελείται από την πλακέτα MakeyMakey, ένα καλώδιο USB (για τη 
σύνδεση της πλακέτας με τον Η/Υ) και εφτά κροκοδειλάκια (καλώδια που συνδέουν 
την πλακέτα με το νέο πλήκτρο). Επιτρέπει στους χρήστες του  να κάνουν διασυνδέσεις 
με αντικείμενα καθημερινής χρήσης  τα οποία αντιμετωπίζονται  ως  “πλήκτρα” και να 
τα μετατρέψουν σε διαδραστικά παιχνίδια (Leduc-Mills, 2013). 

Το παιχνίδι «Περιήγηση στο πεπτικό σύστημα και τα ευτράπελά της» 

Στόχοι 

Λαμβάνοντας υπόψη τις καταγεγραμμένες μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι μαθητές κατά την εκμάθηση του πεπτικού συστήματος, μετά την ολοκλήρωση του 
παιχνιδιού αναμένεται οι μαθητές να είναι σε θέση:  

• να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τα όργανα του πεπτικού συστήματος 
• να αντιλαμβάνονται τη βασική λειτουργία των οργάνων του πεπτικού συστήματος 
• να γνωρίζουν τη διαδρομή της τροφής μέσα στο πεπτικό σύστημα και να συνειδητο-

ποιούν τις  βασικές χημικές αλλαγές που υφίσταται   
• να συσχετίζουν γνωστές αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος (καούρα, ρέψιμο, λό-

ξιγκας) με το πεπτικό σύστημα. 

Υλοποίηση 
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Για τη σχεδίαση του παιχνιδιού  κατασκευάστηκε ένα ομοίωμα ανθρώπινου σώμα-
τος,  διαστάσεων 0,50 Χ 0,30 εκατοστών, πάνω σε ένα μακετόχαρτο, διαστάσεων 1,00 
X 0,70 εκατοστών. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των οργάνων 
ήταν υλικά χαμηλού κόστους, όπως σφουγγάρια, φελιζόλ,  σωλήνας πλαστικός και 
χρώματα. Χρησιμοποιήθηκε προβολικό για την επαύξηση του ομοιώματος και τη δη-
μιουργία ενός περιβάλλοντος μεικτής πραγματικότητας, από το οποίο οι μαθητές λαμ-
βάνουν πολυτροπικές πληροφορίες. Σε εννέα σημεία πάνω στο ομοίωμα ανοίχθηκαν 
τρύπες, οι οποίες αποτέλεσαν τους ακροδέκτες των  καλωδίων, που συνδέθηκαν με τη 
συσκευή του MakeyMakey, με την οποία συνδέθηκε κι άλλο ένα καλώδιο ο ακροδέ-
κτης του οποίου δόθηκε στους μαθητές ώστε να έχει το ρόλο της γείωσης στο παιχνίδι. 
Επιπρόσθετα, κατασκευάστηκε κι ένα κουτί πάνω στο οποίο ανοίχτηκαν τρεις τρύπες 
και τοποθετήθηκαν αλλά τρία καλώδια, συνδεδεμένα κι αυτά με την συσκευή του 
MakeyMakey. 

Το  MakeyMakey συνδέθηκε με τον υπολογιστή Οι μαθητές μπορούσαν να αλληλεπι-
δράσουν με την εκπαιδευτική εφαρμογή με 2 τρόπους: α) να αγγίζουν τα διάφορα όρ-
γανα β) να επιλέγουν τη σωστή απάντηση από το κουτί όπου υπήρχαν οι τρεις επαφές 
για τις δυνατές απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθετε η εφαρμογή. Αν η απάντηση είναι 
σωστή, τότε το κύκλωμα κλείνει και το πρόγραμμα στη γλώσσα προγραμματισμού 
Scratch εκφωνεί το κατάλληλο μήνυμα. Αν η απάντηση είναι λανθασμένη, τότε το κύ-
κλωμα δεν κλείνει και ακούγεται μήνυμα που καλεί τον μαθητή να ξαναπροσπαθήσει.  

 

Για τη λειτουργία της διεπαφής σχεδιάστηκαν 5 δραστηριότητες γραμμένες στη 
γλώσσα προγραμματισμού Scratch. Πρωταγωνιστές των δραστηριοτήτων  ορίστηκαν 
ο Λαλάκης ο γαστρεντερολόγος  και οι βοηθοί του, η Λίτσα η Φυσαλιδίτσα και η Σίτσα 
η Φλογίτσα που εμφανίζονται δίπλα από το ομοίωμα και με τη συνδρομή παιγνιώδους 
αφηγηματικού λόγου, ευχάριστων εικόνων, αλλά και γνώριμων ήχων (π.χ. λόξιγκας, 
ρέψιμο) παροτρύνουν και καθοδηγούν τα παιδιά ώστε να εντοπίσουν τα ζητούμενα όρ-
γανα αγγίζοντάς τα, να ακολουθήσουν την πορεία της τροφής με το δάχτυλό τους, αλλά 
και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με τις διαταραχές του πεπτικού συστήματος. 
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Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες 

Η εφαρμογή δοκιμάστηκε σε 11 ομάδες μαθητών 2-5 ατόμων της Δ΄ Δημοτικού κατά 
τη διάρκεια του 2ου Φεστιβάλ Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Μεικτής Πραγματικό-
τητας και Απτικών Συσκευών που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Παιδαγωγικής 
Σχολής Φλώρινας τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017. Συνολικά συμμετεί-
χαν 36 μαθητές και η διάρκεια κάθε μαθησιακής συνεδρίας διαρκούσε από 25-35 λε-
πτά. 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στο ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν πριν και 
μετά το παιχνίδι  και  περιελάμβαναν 7 ερωτήσεις γνωστικού περιεχομένου με  τρεις 
επιλογές. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 12 ερωτήσεις οι οποίες  αξιο-
λογούσαν το εκπαιδευτικό περιβάλλον σε 4 άξονες: 

Ευκολία χρήσης (3 ερωτήσεις): μετράει την ευκολία χρήσης της εφαρμογής.    Αυτοτε-
λής εμπειρία (3 ερωτήσεις): μετράει την εσωτερική ικανοποίηση του χρήστη από τη 
χρήση της εφαρμογής.                                                                                            Συ-
γκέντρωση χρήστη (3 ερωτήσεις): μετράει τη συγκέντρωση του χρήστη κατά τη χρήση 
της εφαρμογής.                                                                                                   Προσ-
λαμβανόμενη μάθηση (3 ερωτήσεις): μετράει τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με 
την εκπαιδευτική αξία της εφαρμογής.                                                               Όλες οι 
ερωτήσεις απαιτούσαν απαντήσεις τύπου Likert 5 σημείων. 

Αποτελέσματα 

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο γνωστικού περιεχομένου 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές αντιμε-
τώπισαν γνωστικές δυσκολίες σχετικά με το πεπτικό σύστημα αφού οι σωστές απαντή-
σεις που έδωσαν πριν από το παιχνίδι ήταν κάτω από το 50%. Η εικόνα αυτή άλλαξε 
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μετά τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι, αφού στο σύνολο των ερωτήσεων παρατηρήθηκε 
μεγάλη πρόοδος. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση του ποσοστού στην τελευταία ερώ-
τηση, που έφτασε το 69% από 19%, καθώς πριν από το παιχνίδι απάντησαν σωστά 
μόνο 8 μαθητές, ενώ μετά το παιχνίδι ο αριθμός αυτών που απάντησαν σωστά αυξή-
θηκε κατά 18, σύνολο 26 στο σύνολο των 40 συμμετεχόντων.  Με βάση αυτά τα απο-
τελέσματα συμπεραίνουμε ότι οι γνωστικοί στόχοι του παιχνιδιού επιτεύχθηκαν ικανο-
ποιητικά. 

 

Απαντήσεις στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 

Όπως φαίνεται, στον παρακάτω πίνακα, η αξιολόγηση των μαθητών σε σχέση με το 
περιβάλλον μεικτής πραγματικότητας ήταν ιδιαίτερα θετική. Οι μαθητευόμενοι υπο-
στήριξαν ότι θα ήθελαν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή συχνά και ότι απόλαυσαν 
πραγματικά την εμπειρία μάθησης. Οι μαθητευόμενοι επίσης υποστήριξαν ότι το εκ-
παιδευτικό περιβάλλον κατάφερε να κερδίσει την προσοχή τους για τα 30 λεπτά που 
διήρκεσε η δραστηριότητα παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνταν σε ένα σχετικά 
θορυβώδες περιβάλλον μιας έκθεσης. Οι μαθητές μέσα από τις απαντήσεις τους φαίνε-
ται να προτιμούν αντίστοιχες διεπαφές για το σχολικό περιβάλλον, όμως παρότι αξιο-
λόγησαν θετικά τη μαθησιακή αξία της εφαρμογής ήταν πιο επιφυλακτικοί στις αξιο-
λογήσεις τους σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές.  Οι απαντήσεις των μαθητών 
δείχνουν ότι το προτεινόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 
πρόταση για τη διδασκαλία του πεπτικού συστήματος  

 
Ερώτηση Μ.Ο. Τ.Α. 
Θα ήθελα να χρησιμοποιώ την εφαρμογή συχνά 3.914 .8869 
Η εφαρμογή μου φάνηκε πολύπλοκη χωρίς να υπάρχει λόγος 2.143 .9121 
Μου φάνηκε εύκολο να χρησιμοποιήσω  την εφαρμογή 4.343 .7253 
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Κατά τη χρήση της εφαρμογής, η προσοχή μου ήταν απολύτως ε-
στιασμένη σε αυτό που έκανα. 4.143 .9745 

Ήμουν συγκεντρωμένος στις περιγραφές της εφαρμογής αλλά και 
στο τι πρέπει να κάνω. 4.143 1.0042 

Δεν είχα δυσκολίες στο να μείνω συγκεντρωμένος 3.943 1.1361 
Απόλαυσα πραγματικά την εμπειρία μάθησης. 4.000 1.1114 
Η μαθησιακή εμπειρία αυτή μου άφησε ένα όμορφο συναίσθημα 3.829 1.1242 
Η μαθησιακή εμπειρία αυτή ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. 3.743 1.1718 
Θα προτιμούσα να μάθαινα στο σχολείο για το συγκεκριμένο θέμα 
με τη χρήση αυτής της εφαρμογής 4.057 1.1361 

Με αυτή την εφαρμογή, μπορώ να μάθω πιο γρήγορα από ότι στο 
σχολείο 3.514 1.1472 

Έτσι, μπορώ να μάθω περισσότερα και καλύτερα από ότι στο σχο-
λείο 

3.800 1.2078 
   

Συζήτηση 

Με την παρουσίαση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού “Περιήγηση στο 
πεπτικό σύστημα και τα ευτράπελά της”,  αποδείχτηκε ότι οι μαθητές ερχόμενοι σε 
επαφή με το πεπτικό σύστημα με έναν βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο όχι μόνο απο-
κομίζουν γνωστικά οφέλη  αλλά μαθαίνουν διασκεδάζοντας, όπως αποδεικνύεται από 
τον ενθουσιασμό που εκδήλωσαν κατά την εμπλοκή τους σ’ αυτήν τη μαθησιακή ε-
μπειρία μεικτής πραγματικότητας αλλά και τη θετική κριτική που άσκησαν για την 
αποτελεσματικότητά της σε σχέση με την παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία στη 
σχολική τάξη. 

Η νέα γενιά υλικού και λογισμικού δημιουργίας πρωτοτύπων όπως το MakeyMakey, 
σε συνδυασμό με την ανάδειξη της κουλτούρας των κατασκευαστών (makerculture) 
έχουν δημιουργήσει μια νέα τάση δημιουργίας απτών τεχνολογιών μάθησης. Οι ερευ-
νητές αλλά και οι δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν ή να αναπαρά-
γουν εύκολα απτικές συσκευές με υλικά χαμηλού κόστους και ως εκ τούτου η εστίαση 
τώρα είναι στην αποτελεσματική εκμετάλλευση των φυσικών διεπαφών ή στον εντο-
πισμό κατάλληλων ενσωματωμένων μεταφορών και στην πραγματοποίησή τους σε μο-
ντέλα αλληλεπίδρασης. Η θετική αποτίμηση των μαθητών προσθέτει αξία σε τέτοιες 
καινοτόμες προσπάθειες και λειτουργεί ενθαρρυντικά για ανάλογες προσπάθειες. 
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Το Facebook στην υπηρεσία της φιλαναγνωσίας: ανατροπή των κυρίαρχων πρα-
κτικών και προστιθέμενη παιδαγωγική αξία. 

Μουλά Ευαγγελία, Παπαδομαρκάκης Ιωάννης, Κουζουκάκης Χρήστος 
moulaevang@gmail.com; gpapadom@gmail.com; supercris2411@gmail.com 

Περίληψη 

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται μια εφαρμογή αξιοποίησης του Facebook ως εργα-
λείου για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, στο πλαίσιο ενός μαθητικού διαγωνι-
σμού. Γίνεται αναφορά στη θετική μαθησιακή δυναμική του Facebook μέσα από ερευ-
νητικά δεδομένα, αλλά και η ιδεολογική διάσταση των κοινωνικών δικτύων που ενι-
σχύεται από την κυρίαρχη πρακτική τους. Διερευνάται επίσης η σχέση της νέας γενιάς 
με τις ΤΠΕ και η θέση της λογοτεχνίας στην ψηφιακά διαμεσολαβημένη εποχή μας. Ο 
διαδικτυακός διαγωνισμός: Μάντεψε το βιβλίο αποσκοπούσε στην ανατροπή της συμ-
βατικής χρήσης του Facebook, με σκοπό την ανάδειξη της – δυνάμει- παιδαγωγικής 
προστιθέμενης αξίας του και εντέλει τη συμβολή του στην τόνωση του ενδιαφέροντος 
για λογοτεχνική ανάγνωση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Facebook, μαθητικός διαγωνισμός, διερευνητική μάθηση, φιλανα-
γνωσία. 

Το Facebook ως παιδαγωγικό εργαλείο 

Το  Facebook είναι σήμερα το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είναι 
απλά ένα ακόμα μέσο που συναγωνίζεται τις υπόλοιπες παρεμφερείς υπηρεσίες, αλλά 
ένα μοναδικό φαινόμενο (Αllen, 2012: 214). Ήδη το 2014 αριθμούσε πάνω από 1.28 
δισεκατομμύρια χρήστες, από τους οποίους τα 800 εκατομμύρια ήταν καθημερινοί και 
μάλιστα αποκτούσαν πρόσβαση από το κινητό τους ή άλλες φορητές συσκευές.  

Παρά την ύπαρξη πολυάριθμων παρόμοιων κοινωνικών δικτύων, το μέγεθος και η μα-
κροβιότητα του Facebook το αναγάγουν δυνάμει σε ένα πολλά υποσχόμενο μαθησιακό 
περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς, με δεδομένα τον υψηλό βαθμό χρήσης και διείσ-
δυσής του στις νεανικές ηλικίες, την συνεχώς αυξανόμενη επέκταση της πρόσβασης 
μέσω των κινητών συσκευών και την πολιτική της εταιρείας για χρήση της πραγματι-
κής ταυτότητας των χρηστών.  

Συνεπώς είναι αρκούντως αιτιολογημένη η πολυεπίπεδη ακαδημαϊκή-ερευνητική ενα-
σχόληση με διάφορες πτυχές του και δη με την παιδαγωγική δυναμική του. Έτσι, το 
Facebook αρχίζει σταδιακά να αποκτά την εκτίμηση της εκπαιδευτικής κοινότητας. 
Εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς αντιμετωπίζουν πιο ψύχραιμα τη χρήση του και η ρη-
τορική της δαιμονοποίησής του εξασθενεί σταδιακά. Έτσι, υπό προϋποθέσεις, το Fa-
cebook αντιμετωπίζεται και ως μαθησιακό περιβάλλον. 
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Ως διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα θεωρούνται όλα τα λογισμικά, περιβάλλοντα 
ή υπηρεσίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την προώθηση διδακτικών σκοπών, για 
πρακτική άσκηση ή για δημιουργία μαθημάτων εξ αποστάσεως  (Hart, 2014). Εξίσου, 
η έννοια συμπεριλαμβάνει και κάθε τεχνολογία που ενθαρρύνει τη συνεργατική  προ-
σέγγιση της μάθησης και όπου οι χρήστες μετατρέπονται σε ενεργούς συμμέτοχους και 
δημιουργούς περιεχομένου (Hazari et al., 2009). 

Έρευνες που εξετάζουν τον αντίκτυπο των διαδικτυακά υποστηριζόμενων περιβαλλό-
ντων μάθησης καταγράφουν ως θετικά στοιχεία τη βελτίωση της μαθητικής επίδοσης, 
την κινητροδότηση, την ικανοποίηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων στοχασμού, την αλλη-
λεπίδραση, το θετικό ισοζύγιο κόστους-οφέλους, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτή-
των και τη μείωση του ποσοστού διαρροής  (Bekele & Menchaca, 2008). 

Η επίπλαστη ουδετερότητα των κοινωνικών δικτύων και η σχέση τους με τη νεα-
νική κουλτούρα  

Τα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα το Web 2.0 δεν είναι σε καμία περίπτωση ιδεολο-
γικά ουδέτερα περιβάλλοντα, αλλά κυριαρχούνται από τις ιδέες και τα οράματα της 
δεδομένης κοινωνίας (Volker, 2013: 208) και διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες 
της αγοράς. Ο McLuhan (1964), πολύ πριν από την επινόηση του Facebook, δήλωνε 
ότι τα μέσα είναι η προέκταση των ανθρώπων και ότι απορροφούν στοιχεία από τους 
δημιουργούς και τους χρήστες τους. Έτσι το μέσο γίνεται το μήνυμα (McLuhan, 1964: 
23) και καθορίζει τον τρόπο ανάγνωσής του. Επιπλέον, ο Habermas (1989) υποστηρίζει 
ότι οι τεχνολογίες μετατρέπονται σε ιδεολογικά εργαλεία όταν εισέρχονται στη σφαίρα 
της επικοινωνίας.   

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται στο Facebook, το οποίο αντανακλά την καθημερι-
νότητα των χρηστών του και εξίσου την διαμορφώνει, δημιουργώντας και νομιμοποιώ-
ντας ποικίλες συμπεριφορές, στις οποίες λανθάνει ένα νέο μοντέλο ζωής. Οι 
Hoechsmann και Poyntz (2012: 11) επισημαίνουν ότι οι περισσότερες μελέτες σχετικά 
με τη χρήση των ψηφιακών περιβαλλόντων δίνουν έμφαση στις αρνητικές επιδράσεις 
των μέσων στους ανυποψίαστους νέους, όπως είναι η πρόκληση της νεανικής επιθετι-
κότητας και εγκληματικότητας, η προβολή του καταναλωτικού μοντέλου ζωής, η έκ-
θεση σε ποικίλες μορφές σεξουαλικότητας, η εξοικείωση με τη χρήση ουσιών και με 
τη βία, συνέπειες που εντείνονται εξαιτίας της διαδραστικής διάστασης των νέων επι-
κοινωνιακών συνθηκών.  Η χρήση του Facebook επηρεάζει την κοινωνία και την ευ-
ρύτερη κουλτούρα, στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται και επι-
κοινωνούν μεταξύ τους. Αλλάζει την έννοια της φιλίας, σχετικοποιεί τις ηλικιακές κα-
τηγορίες και επηρεάζει το κοινωνικό κεφάλαιο των ανθρώπων, άλλοτε επιφέροντας 
θετικό ψυχολογικό όφελος και άλλοτε προκαλώντας εθιστική συμπεριφορά και αισθή-
ματα εξάρτησης (Korpijaakko, 2015: 116) 

Κατ’ αναλογία και ο εκπαιδευτικός κόσμος τείνει να υπερτονίζει τη σχέση του διαδι-
κτύου με τη νεανική παραβατικότητα, τη βίαιη συμπεριφορά, τον κυβερνοεκφοβισμό,  
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και τους πάσης φύσεως κινδύνους που ελλοχεύουν,  ή  ακόμα και με τους αρνητικούς 
δείκτες σχολικής επίδοσης  (Hoechsmann and Poyntz, 2012: 39).  

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συρρικνώνουν και οριοθετούν τη νεανική κουλτούρα 
και αυτοαντίληψη και υπαγορεύουν συμπεριφορές που διαμορφώνουν ένα νέο αξιακό 
σύστημα, υποτελές στο καταναλωτικό μοντέλο ζωής, εντός του οποίου η  ευκαιριακή 
και επιφανειακή προβολή αποθεώνεται, ενώ η γνώση απαξιώνεται και μαζί με αυτήν 
και όλες οι δραστηριότητες που τη στήριζαν, όπως το διάβασμα και δη το λογοτεχνικό. 

Θετικό μαθησιακό αποκόμισμα από την αξιοποίηση του Facebook 

Η ιδέα ότι το  Facebook και γενικότερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λειτουργούν 
ανταγωνιστικά προς τη σχολική επίδοση και απορροφούν ζωτικό χρόνο από τη μελέτη 
αμφισβητείται  (Pasek, More and  Hargittai, 2009), καθώς δεν πρόκειται για μια αυ-
στηρά αιτιοκρατική σχέση, αλλά για μια πολυπαραγοντική συνθήκη, στην οποία συμ-
μετέχουν και συνυπολογίζονται μια πληθώρα μεταβλητών. 

Ο Junco (2012) προτείνει μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση του  Facebook, όχι ως ενός 
εξ ολοκλήρου ενιαίου και με καθολικές ιδιότητες χώρου, αλλά ως ενός πολυδιάστατου 
και με ποικίλες δυνατότητες πεδίου, σε σχέση πάντα με συγκεκριμένες λειτουργίες του. 
Έτσι, ο χρόνος που αφιερώνεται σε παιχνίδια μέσω του Facebook συνδέεται με μειω-
μένη ακαδημαϊκή επίδοση, ενώ ο χρόνος που απαιτείται για σχολιασμό και αλληλεπί-
δραση με συμμαθητές επιδρά θετικά στις σπουδές. Το ευρύ φάσμα εργαλείων και ιδιο-
τήτων του Facebook υπαγορεύει ποικίλες χρήσεις και συνεπώς εκβάλλει σε ποικίλα 
μαθησιακά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο τυπικής όσο και άτυπης εκπαίδευσης.   

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι σε πρώτο επίπεδο εντοπίζονται 
ορισμένα χειροπιαστά οφέλη από τη χρήση του Facebook, όπως είναι η ανάπτυξη της 
γλωσσικής επικοινωνιακής δεξιότητας. Το Facebook απαιτεί από τους μαθητές να εκ-
φράζονται και να επικοινωνούν γραπτώς. Αν και η γραφή αυτή είναι σχετικά ανορθό-
δοξη και μη συντεταγμένη, αυτό δεν αναιρεί το όφελος της ενασχόλησης με το γρά-
ψιμο. Περαιτέρω, εφόσον οι μαθητές πεισθούν για την αναγκαιότητα της σωστής γρα-
πτής επικοινωνίας, θα υιοθετήσουν αντίστοιχες συμπεριφορές, χωρίς να χρειαστεί να 
προηγηθεί η υποχρεωτική εκμάθηση όλων των ορθογραφικών και γραμματικών κανό-
νων, που καταπνίγει τον ενθουσιασμό. Μέσα από το Facebook δίνεται έμφαση στην 
πρακτική διάσταση της γλώσσας, στην εφαρμοσμένη εκδοχή της (performance), μέσα 
από την οποία μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση της  γενικής γλωσσικής ικανότητας 
(competence) (Chomski, 1986). Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς υποθάλπουν 
τη διαπροσωπική επικοινωνία, συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη, αλλά και στη 
μελλοντική κατάκτηση προηγμένων δεξιοτήτων επικοινωνίας, που κρίνονται κεφα-
λαιώδους σημασίας στη σημερινή αγορά εργασίας.  

Οι Casey και Evans (2011) σε έρευνά τους κατέγραψαν τη δημιουργία μιας αίσθησης 
κοινότητας, που ενέπνεε τους ανήκοντες στην ανάπτυξη περιεχομένου, στην αύξηση 

1937

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



της συμμετοχής και στη γενικότερη δραστηριοποίησή τους. Οι Ellison, Steinfield και  
Lampe (2007) διαπίστωσαν αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου των σπουδαστών που 
ανήκαν σε παρόμοια δίκτυα και ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεών τους και εκτός 
διαδικτύου. 

Η συμμετοχή σε ένα δίκτυο ενθαρρύνει την ομαδική συνεργασία. Αρχής γενομένης με 
τη συνεργασία με τους "φίλους", οι χρήστες του Facebook αναπτύσσουν ευέλικτους 
τρόπους για να μπορούν να συνεργάζονται και σε εξειδικευμένες ομάδες ενδιαφερό-
ντων. Η εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα για τη δημιουργία ο-
μάδων συνεργασίας σε διασχολικές δράσεις και πρότζεκτς. Αναμφίβολα δε, με τη 
χρήση του Facebook οι μαθητές αποκτούν, χωρίς συνειδητά κατευθυνόμενη  προσπά-
θεια ή εξωτερική μέσω κάποιου ενήλικα ή ειδικού βοήθεια, ψηφιακές δεξιότητες, κυ-
ρίως μέσα από την μεταξύ τους αλληλοϋποστήριξη και ανταλλαγή  χρήσιμων γνώσεων.  

Οι εκπαιδευτικοί που απορρίπτουν εκ προοιμίου  το Facebook ως μαθησιακό περιβάλ-
λον στερούνται την ευκαιρία να αξιοποιήσουν την κοινωνική δικτύωση για να εμπνεύ-
σουν στα παιδιά θετική προδιάθεση για τη μάθηση, μέσω ενός φιλικού προς αυτά ερ-
γαλείου της καθημερινής τους πρακτικής. Με την ενσωμάτωση ιστότοπων κοινωνικού 
δικτύου στη μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από τις 
δεξιότητες που οι μαθητές έχουν ήδη αναπτύξει εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, 
από τα ενδιαφέροντα και τις συνήθειες τους και να μεγιστοποιήσουν το προσδοκώμενο 
όφελος (Hahn, 2008). 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των κοινωνικών δικτύων ως παιδαγωγικών εργαλείων είναι 
ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να ενσωματώσουν και να μοιραστούν μέσω αυ-
τών πολυμέσα, προσφέροντας έτσι μια πλούσια και ποικίλη μαθησιακή εμπειρία στους 
μαθητές τους. Εξίσου προσφέρονται ως ένα συνεργατικό μαθησιακό περιβάλλον που 
δεν δεσμεύεται από χρονικούς περιορισμούς, επιτρέπει την αύξηση των ευκαιριών ά-
τυπης μάθησης και υποστηρίζει την ενεργό μάθηση μέσω αλληλεπίδρασης εκπαιδευ-
τικών και μαθητών, καθώς όπως επισημαίνουν οι Casey και  Evans, «τα κίνητρα, τα 
ενδιαφέροντα, η προσοχή και η συμμετοχή των [μαθητών] μπορεί να επηρεαστούν έ-
ντονα από τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους τους» (Casey και Evans, 2011: 3).   

Εξίσου, αξίζει να σημειωθεί  ότι πολλές προκαθορισμένες ιδιότητες των κοινωνικών 
δικτύων αντιστοιχούν σε ορισμένα στάδια της γνωστικής πυραμίδας του Bloom, ως 
εξής: στο επίπεδο της γνώσης, αντιστοιχεί η δραστηριότητα κατά την οποία ο μαθητής 
εντοπίζει ή αναγνωρίζει κάτι ή όταν εκδηλώνει την προτίμησή του, στο επίπεδο της 
κατανόησης αντιστοιχεί ο σχολιασμός ή η προσθήκη ετικετών και στο επίπεδο της α-
ξιολόγησης, η αιτιολόγηση κάποιας απόφασης, ή η επιλογή της συνεργασίας και δικτύ-
ωσης για την επίτευξη ορισμένου σκοπού (Churches, 2009). 

Αντι-ηγεμονική πρακτική και παιδαγωγική υπεραξία του Facebook 
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Οι σύγχρονοι κριτικοί (Fitzpatrick, 2006) εκφράζουν την αγωνία τους για το γεγονός 
ότι η έντυπη-γουτεμβέργια μορφή της λογοτεχνίας τείνει να απαρχαιωθεί και τονίζουν 
ότι πρέπει πάση θυσία να διασωθεί από τις σύγχρονες τεχνολογίες, που απειλούν τη 
μέχρι προσφάτως αδιαπραγμάτευτη θέση της στη δυτική κουλτούρα του 20ού αι. 

Είναι όμως οι νέες τεχνολογίες εξ ορισμού σε αντιπαλότητα με τη λογοτεχνική ανά-
γνωση; O McLuhan (1988) χαρτογραφεί και αναλύει τις επιπτώσεις των μέσων και των 
τεχνολογιών γενικότερα, μέσω τεσσάρων σημείων που τα μέσα επηρεάζουν σε σχέση 
με το τι ενισχύουν,  τι αναστρέφουν, τι επαναφέρουν και τι απαρχαιώνουν. 

Με δεδομένη τη θετική –υπό προϋποθέσεις-  συμβολή του Facebook στη μαθησιακή 
διαδικασία και τη δυνατότητα του διαδικτύου γενικότερα να ευνοεί την έρευνα και τον 
εντοπισμό έγκυρου μαθησιακού περιεχομένου –εν προκειμένω λογοτεχνικών βιβλίων, 
κριτικών, σχολιαστικών μετακειμένων κ.ά.- στόχος μας είναι να αντιστρέψουμε την 
τάση πρόσληψης της λογοτεχνικής ανάγνωσης ως παρωχημένης δραστηριότητας και 
να επαναφέρουμε τη λογοτεχνία στο προσκήνιο, αξιοποιώντας το Facebook ως παιδα-
γωγικό περιβάλλον. Έτσι  τα ίδια τα χαρακτηριστικά του facebook θα ενεργοποιηθούν 
στην κατεύθυνση αναστροφής της διαπιστωμένης πτώσης του ενδιαφέροντος για τη 
λογοτεχνική ανάγνωση, γεγονός για το οποίο ευθύνεται εν μέρει και η νέα ψηφιακή 
πραγματικότητα (Μουλά, 2016).  

Εντούτοις, στην πρόσφατη μεταδιδακτορική έρευνα της Σωτηρίας Καλασαρίδου, με 
θέμα: Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: Ανάγνωση και εκπαίδευση, εντοπίζονται και κατα-
γράφονται στο διαδίκτυο, περιοδικά κριτικής και λογοτεχνίας, ιστολόγια για τη λογο-
τεχνία, κοινωνικά δίκτυα βιβλίων, ιστότοποι πληροφοριακού υλικού και βάσεις δεδο-
μένων, ιστότοποι δημιουργικής γραφής, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ιστολόγια συγγρα-
φέων, ψηφιακές εκδόσεις, ιστοσελίδες εκδοτικών οίκων, παιδικές ιστοσελίδες ή εκπαι-
δευτικού χαρακτήρα, ιστοσελίδες αποφθεγμάτων και αποσπασμάτων, ψηφιοποιημένα 
τεύχη έντυπων περιοδικών λογοτεχνίας, ποικίλα αποθετήρια, ιστολόγια συγγραφέων, 
εκπαιδευτικές πλατφόρμες, περιοδικά ποικίλης ύλης κ.ά., τα οποία στην συντριπτική 
πλειοψηφία τους συνδέονται με λογαριασμό στο Facebook. Αυτό καθιστά πασιφανή 
τη δημοτικότητα του εν λόγω δικτύου, καθώς αναδεικνύεται πλέον όρος εκ των ων ουκ 
άνευ, δομικό στοιχείο της δημόσιας ταυτότητας κάθε φορέα και αναπόδραστη επιλογή 
σε κάθε αξιόλογη προσπάθεια διάχυσης της πληροφορίας που φιλοδοξεί να μεγιστο-
ποιήσει την απήχησή της. 

Με βάση το δεδομένο ότι τα άτομα που επισκέπτονται συστηματικά κοινωνικά δίκτυα 
διέρχονται από τρεις φάσεις: την ανακάλυψη, την επιφανειακή εμπλοκή που χαρακτη-
ρίζεται από την εγγραφή τους και μετατροπή τους σε μέλη και, τέλος, την αληθινή 
δέσμευση, που προκύπτει με την υιοθέτηση των πρακτικών της όποιας υπηρεσίας 
(Fogg & Eckles, 2007), επιδιώκουμε να επιτύχουμε την τελευταία (αληθινή δέσμευση), 
αντιστρέφοντας την επικρατούσα δυναμική εις βάρος της λογοτεχνικής ανάγνωσης και 
επανεπικαιροποιώντας την. Θεωρούμε ότι το Facebook δύναται να υπηρετήσει μια 
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αντι-ηγεμονική εναλλακτική προοπτική (Pratt, 2004), εάν και εφόσον αξιοποιηθεί στο-
χευμένα και έτσιπαραγάγει παιδαγωγική υπεραξία. 

Θεωρητικά ερείσματα του διαγωνισμού 

Η  φιλοσοφία της δημιουργίας ενός μαθητικού διαγωνισμού επίλυσης γρίφων που σχε-
τίζονται με λογοτεχνικά κείμενα, μέσω του Facebook, ερείδεται στη θεωρία του κον-
στρουκτιβισμού, στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρίες μάθησης και της μάθησης με 
βάση την επίλυση προβλήματος. 

Ο κονστρουκτιβισμός προϋποθέτει διερευνητική διαδικασία και αποδίδει ενεργό ρόλο 
στο μαθητή για την κατασκευή της γνώσης (LeFrançois, 2012), στοιχεία που δυνάμει 
ενεργοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς οι εκπαιδευόμενοι αυτενεργούν, διερευνούν 
και πειραματίζονται. Επιπλέον, μέσα από το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο που δια-
μορφώνεται, οι μαθητές αλληλεπιδρούν και διαμοιράζονται εμπειρίες, συμμετέχοντας 
έτσι σε διαδικασίες κοινωνικής μάθησης που ενεργοποιούν στην πράξη τη ζώνη επι-
κείμενης ανάπτυξης του Lev Vygotsky (LeFrançois, 2012). 

Χωρίς να το αντιλαμβάνονται οι μαθητές μετέχουν ουσιαστικής μάθησης, εφόσον αυτή 
«συμβαίνει όταν τα άτομα ασχολούνται με κοινωνικές δραστηριότητες  και εμπλέκο-
νται σε συνεργατικές προσπάθειες» (Ang et al., 2008: 540). Τέλος ενισχυτική στην 
προσπάθεια διερεύνησης και κατασκευής της νέας γνώσης από πλευράς των μαθητών 
είναι και οι δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος (Hazari et al., 2009) και στην προ-
κείμενη περίπτωση, γρίφων. Η διάσταση της μαθηματικής λογοτεχνίας που εμπεριέχει 
επίλυση προβλήματος έχει εξάλλου ερευνηθεί από διάφορες οπτικές, που όμως δίνουν 
έμφαση στην κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης δια της αφήγησης (Βακάλη et al. 
2015). Η δική μας οπτική αφορά στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας δια της πρόκλη-
σης ενδιαφέροντος μέσα από διαδικασίες επίλυσης προβλήματος.  Η έννοια του προ-
βλήματος εδώ συνδυάζει τις τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις που του αποδίδονται, 
δηλαδή την ενεργό εμπλοκή, την περιέργεια και τη διερεύνηση  (Οon Seng, 24), αλλά 
δεν σχετίζεται με πραγματικά, καθημερινά ζητήματα. Παρόλα αυτά, η διαδικασία απο-
τελεί μύηση στην ευρετική-ανακαλυπτική μάθηση και επιτρέπει στους μαθητές να συν-
δέουν και να συνδυάζουν την πληροφορία που τους παρέχεται με άλλες πηγές και με 
το διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα ενθαρρύνεται και η ανάπτυξη της συνεργασίας (Oon 
Seng, 13). 

Ο διαγωνισμός: Μάντεψε το βιβλίο 

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το έτος 2016-17 για τους μαθητές της Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου από το τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
Αρχικά δήλωσαν συμμετοχή τα εξής σχολεία: 

• 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου  
• 1ο Γυμνάσιο Κω 
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• 2ο Γυμνάσιο Λέρου 
• Γυμνάσιο Ζηπαρίου  
• Γυμνάσιο Πάτμου 
• 2ο Γυμνάσιο Ρόδου 
• Μουσικό Γυμνάσιο 
• 2o Γυμνάσιο Καλύμνου 
• 7ο Γυμνάσιο Ρόδου 
• Γυμνάσιο Λ-Τ Λειψών 
• Ροδίων Παιδεία 
• ΓΕΛ Κρεμαστής 

Συνολικά δηλώθηκαν 29 ομάδες των πέντε μαθητών, δηλαδή 145 μαθητές. 

Κάθε εβδομάδα σε ειδική σελίδα στο Facebook 
(https://www.Facebook.com/BOOKGUESSING/?pnref=story)  αναρτιόταν ένας γρί-
φος που περιείχε αινιγματικά-ελλειπτικά δοσμένες πληροφορίες για το βιβλίο. Οι πε-
νταμελείς ομάδες μαθητών που είχαν συσταθεί καλούνταν να τον επιλύσουν. Οι ομάδες 
εντός Ρόδου μπορούσαν για περαιτέρω βοήθεια να επισκέπτονται τα  Σάββατα, και ώ-
ρες 10-12 μ.μ., τη Δημοτική βιβλιοθήκη Ρόδου, από τα ράφια της οποίας είχαν αντληθεί 
οι περισσότεροι τίτλοι. Για τις ομάδες εκτός Ρόδου και προς εξισορρόπηση του παρα-
πάνω πλεονεκτήματος, εάν ο γρίφος δεν είχε επιλυθεί προς το τέλος της εβδομάδας, 
αναρτιόταν μια φωτογραφία από το ράφι που φιλοξενούσε το βιβλίο, η οποία περιόριζε 
το πεδίο της αναζήτησης και διευκόλυνε τον εντοπισμό του τίτλου. Οι απαντήσεις των 
ομάδων στέλνονταν στο γραμματοκιβώτιο (inbox) της σελίδας και ελέγχονταν από τη 
συντονίστρια (υπεύθυνη Σχ.Δρ.). Για να κατοχυρωθεί ο πόντος υπέρ της ομάδας που 
έλυνε το γρίφο, έπρεπε πριν από τη λήξη της εβδομάδας να αποστέλλεται από μέρους 
της και μια σύντομη περιγραφή-περίληψη του βιβλίου. Επίσης, τον γρίφο συνόδευαν 
επεξηγηματικές φωτογραφίες που παρέπεμπαν, άμεσα ή έμμεσα, είτε στον τίτλο είτε 
στο περιεχόμενο του βιβλίου. Με την ανάρτηση κάθε νέου γρίφου, αναρτιόταν επίσης 
και ένα αρχείο με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μέχρι εκείνη τη στιγμή, ώστε οι 
ομάδες να γνωρίζουν τη σειρά κατάταξής τους. 

Ο εύστοχος εντοπισμός του βιβλίου που κρυβόταν πίσω από κάθε γρίφο απαιτούσε μια 
σειρά συνδυαστικών δεξιοτήτων. Πέρα από το εμφανές απαιτούμενο της γνώσης σε 
θέματα λογοτεχνίας, που σε καμία περίπτωση δεν θα επαρκούσε, καθώς το λογοτεχνικό 
σύμπαν είναι αχανές και συνεχώς επεκτεινόμενο, αλλά και λόγω του νεαρού της ηλι-
κίας των μαθητών, που εξ ορισμού σημαίνει περιορισμένη, προσωπική "αναγνωσμένη 
βιβλιοθήκη", ο διαγωνισμός ενθάρρυνε την αξιοποίηση και άλλων δεξιοτήτων των 
συμμετεχόντων. 

Εφόσον το περιβάλλον που αναπτύχθηκε ο διαγωνισμός ήταν το διαδίκτυο, ήταν ανα-
μενόμενο οι μαθητές να καταφεύγουν σ’ αυτό, τόσο για την εξεύρεση απαντήσεων ή 
βοηθητικών στοιχείων, όσο και για την σύνταξη της περίληψης του βιβλίου. Η σωστή 
και συνδυασμένη επιλογή λέξεων-κλειδιών από τα δεδομένα του γρίφου οδηγούσε τις 
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περισσότερες φορές στην εύρεση του βιβλίου. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι το πο-
σοστό των αντιγραμμένων και επικολλημένων από το διαδίκτυο περιγραφών-περιλή-
ψεων ή κριτικών των βιβλίων, ανερχόταν στο 65%, κατόπιν δικής μας καταμέτρησης. 
Μολονότι είναι ιδιαίτερα υψηλό, το υπόλοιπο 35% είναι εξίσου αισιόδοξο και καθιστά 
το ιδιαζόντως απαιτητικό εγχείρημα επιτυχημένο. 

Ο διαγωνισμός είχε διάρκεια από το πρώτο δεκαήμερο Νοεμβρίου μέχρι το τέλος Α-
πριλίου. Νικήτρια ομάδα θα ήταν όποια συγκέντρωνε περισσότερους πόντους από την 
επίλυση των γρίφων (κατά 70%) και από το αυτοματοποιημένο τεστ γνώσεων επί των 
βιβλίων που θα είχαν αναφερθεί στο παιχνίδι, με το πέρας της διαδικασίας (κατά 30%). 

Τα βιβλία που αξιοποιήθηκαν, επιλεγήκαν με διάφορα κριτήρια, ώστε να καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Υπήρχαν βιβλία νεανικής λογοτεχνίας αλλά και κλα-
σικά μυθιστορήματα για ενήλικες, από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους λογοτέχνες. 
Αυτά ήταν τα εξής:  

• Μόμο-Μίκαελ Έντε 
• Άρωμα καλοκαιριού- Λίτσα Ψαραύτη  
• Οδός Γραβιάς- Τούλα Τίγκα 
• Η ζωή του Πι- Γιαν Μαρτέλ  
• Ο πόλεμος των κουμπιών- Λουί Περγκό  
• Αναζητώντας τους χαμένους ήρωες- Ελένη Δικαίου 
• Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυκτα- Μαρκ Χάντον  
• Σ’ ένα γυμνάσιο θηλέων- Κατίνα Παππά 
• Τι σου είναι η αγάπη τελικά- Αλκυόνη Παπαδάκη 
• Είμαι το τυρί- Ρομπέρ Κορμιέρ  
• Το ρολόι του κόσμου χτυπά μεσάνυχτα- Μενέλαος Λουντέμης 
• Οι αλήθειες των άλλων- Νίκος Θέμελης 
• Οι νικητές- Ζώρζ Σαρρή 
• Σουέλ- Ιωάννα Καρυστιάνη  
• Αμίλητα βαθιά νερά- Ρέα Γαλανάκη  
• Ο Χριστός ξανασταυρώνεται- Νίκος Καζαντζάκης 
• Λεωνής- Γιώργος Θεοτοκάς 
• Ερόικα- Κοσμάς Πολίτης 
• Ο κώδικας της Λέρου- Κώστας Στοφόρος  

Όταν έκλεισε ο κύκλος των 20 εβδομάδων, σε συγκεκριμένη ορισθείσα ημερομηνία 
και ώρα, δόθηκε ένα τεστ αξιολόγησης της κατάκτησης των γνωστικών στόχων 
(https://docs.google.com/forms/d/1HONhzsZ5VJZzRdXqOsdgzmYSDCIVtdW4YSH
nWz3rRpw/edit?usp=drive_web), αλλά και μια φόρμα αξιολόγησης της δράσης 
https://docs.google.com/forms/d/1vvxtM07iIhfHetdxLW1L0MxhvdrNKTjevFFA-
BeDMyVg/edit#responses 
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Στο τεστ, σε περίπτωση ισοψηφίας, θα προσμετρούταν και ο χρόνος διεκπεραίωσής 
του. Νικήτρια ομάδα ανακηρύχτηκε η μία εκ των δύο που συμμετείχαν από το Γυμνά-
σιο Λειψών.  

Συμπεράσματα 

Από την αξιολόγηση της δράσης, την οποία ολοκλήρωσαν εντέλει 18 ομάδες σχολείων 
(σημαντική διαρροή υπήρξε μετά την 13η εβδομάδα), προέκυψαν τα εξής:  Το 55,6% 
θεωρεί ότι η επιλογή του Facebook ως χώρου διεξαγωγής του διαγωνισμού ήταν επι-
τυχής, ενώ το 88,9% κρίνει ότι λάμβανε άμεση ανατροφοδότηση από το διαχειριστή 
της σελίδας και ότι οι συνοδευτικές επεξηγηματικές φωτογραφίες ήταν βοηθητικές. Η 
διάρκεια του διαγωνισμού κρίθηκε κατά 66,7% κανονική. Το ίδιο ποσοστό  απάντησε 
ότι οι φωτογραφίες από τα ράφια της βιβλιοθήκης που περιείχαν τα βιβλία, λειτούρ-
γησε επικουρικά. Το 77,8 % υποστήριξε ότι η επίλυση του γρίφου ήταν αποτέλεσμα 
ομαδικής προσπάθειας. Το 66,7% απάντησε ότι ανέτρεχε στο διαδίκτυο για την επί-
λυση του γρίφου και ότι αυτό επιχειρούταν με χρήση συνδυασμού δεδομένων από το 
γρίφο (75%). Σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως δημιουργήθηκε η επιθυμία ανάγνωσης ο-
λόκληρου βιβλίου και δη των: Ο κώδικας της Λέρου, του Κ. Στοφόρου, η Ζωή του Πι 
του Γιαν Μαρτέλ και το Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα του Μάρκ Χάντον. Δεν 
είναι τυχαία η προτίμηση σε βιβλία με πρωταγωνιστές παιδιά, μέσα από τα οποία οι 
αναγνώστες ταυτίζονται τουλάχιστον ηλικιακά. 

Το 88,9% δήλωσε ότι, όταν επισκεπτόταν την προσωπική τους σελίδα στο Facebook, 
επισκεπτόταν και τη σελίδα του διαγωνισμού, ενώ 66,7% θα συμμετείχε ευχαρίστως 
ξανά σε παρόμοιο διαγωνισμό. Όλα τα παιδιά εντόπισαν έστω και μία φορά ένα βιβλίο 
στη φυσική του μορφή και το ξεφύλλισαν. Τα βιβλία που εντοπίστηκαν περισσότερο 
ήταν Ο Χριστός ξανασταυρώνεται του Ν. Καζαντζάκη, Η ζωή του Πι του Γιαν Μαρτέλ 
και η Μωβ ομπρέλα της Άλκης Ζεή, βιβλία που θεωρούνται κλασικά στο είδος τους και 
γι’ αυτό γνωρίζουν μεγάλη διάδοση. Η βασικότερη πηγή στην οποία κατέφευγαν για 
βοήθεια ήταν η τοπική (δημοτική ή δημόσια) βιβλιοθήκη (33,3%) και ακολουθούσε η 
σχολική (22,2%), πράγμα που αναδεικνύει τη σημασία των βιβλιοθηκών στην διάδοση 
και ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.  

Συνολικά κρίνουμε ότι η δράση υπερκάλυψε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, αλλά 
θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική εάν διαρκούσε μικρότερο διάστημα, ώστε 
να μην εξασθενίσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Το Facebook, υπό προϋποθέσεις, 
παρά τη ρητορική της δαιμονοποίησής του, που επικρατεί, μπορεί να μετατραπεί σε 
μαθησιακό περιβάλλον που θα μεγιστοποιεί τη θετική προδιάθεση των μαθητών και θα 
τη μετουσιώνει σε ουσιαστική μαθησιακή εμπειρία. 
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Το Facebook ως περιβάλλον τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης 
στα Ανώτατα Ιδρύματα 

Γιακουμάκης Γιώργος 
giakoumakisgi@gmail.com 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερες επιστημονικές έρευνες επικεντρώνονται 
στην  ενσωμάτωση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωση (SNSs) στην εκπαίδευση και τη 
συμβολή τους στην μαθησιακή και διδακτική διαδικασία. Στόχος της παρούσας εργα-
σίας είναι η μελέτη των πρόσφατων διεθνών διερευνητικών προσπαθειών σχετικά με 
το Facebook ως περιβάλλον τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης στα Ανώτατα 
Ιδρύματα και η αποκόμιση ωφέλιμων συμπερασμάτων για όλους τους εμπλεκόμενους. 
Από την ανασκόπηση επί της σύγχρονης βιβλιογραφίας, φαίνεται ότι η χρήση του Fa-
cebook: α.) μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία, β.) να αυξήσει την εμπλοκή των 
σπουδαστών, γ.) να οπτικοποιήσει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, δ.) να ενισχύσει τη 
συνεργασία και τον διάλογο, ε.) να επιτρέψει την εξ’ αποστάσεως πρόσβαση σε εκπαι-
δευτικούς πόρους. Επιπλέον, τα εμπειρικά συμπεράσματα των ερευνών δείχνουν ότι οι 
φοιτητές προτιμούν το Facebook σε σχέση με συμβατικά εργαλεία Διαχείρισης της 
Μάθησης (LMS).  

Λέξεις-Κλειδιά: Facebook, SNSs, Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, καθώς 
και η αλματώδης εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού, επηρέασαν ένα ευρύ φάσμα κοινωνι-
κών και εκπαιδευτικών αναγκών. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχουν προσελκύ-
σει οι Χώροι Κοινωνικής Δικτύωσης (SNSs) όπως για παράδειγμα το Facebook, το 
Twitter και το Instagram. Αναμφισβήτητα, το Facebook, αποτελεί σήμερα το δημοφι-
λέστερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης παγκοσμίως, με 
περισσότερους από 1,9 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες ανά Μήνα (Facebook, 
2017). Ιδρύθηκε από τον Mark Zuckerberg, τριτοετή τότε φοιτητή του Harvard, στις 4 
Φεβρουαρίου 2004. Παρά το γεγονός ότι το Facebook δεν έχει σχεδιαστεί ως ένα πε-
ριβάλλον για την οικοδόμηση και διαχείριση των μαθησιακών εμπειριών, έχει τερά-
στιες δυνατότητες στον τομέα της εκπαίδευσης. Η ευρεία διάδοση του και οι απεριόρι-
στες δυνατότητες του, οδήγησαν τους εκπαιδευτικούς στην χρήση του ως ένα δυναμικό 
περιβάλλον μάθησης (Allen, 2012), ενώ παράλληλα, έχει ενεργοποιήσει ακαδημαϊκούς 
και ερευνητές για τα πιθανά πλεονεκτήματα της χρήσης του σε σχέση με την εκπαί-
δευση. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των πρόσφατων διεθνών διερευ-
νητικών προσπαθειών σχετικά με το Facebook ως περιβάλλον τεχνολογικά υποστηρι-
ζόμενης εκπαίδευσης στην ανώτατη εκπαίδευση και η αποκόμιση ωφέλιμων συμπερα-
σμάτων για όλους τους εμπλεκόμενους. 
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Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Εκπαίδευση 

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (SNSs) αποτελούν εξαιρετικά δημοφιλείς προορι-
σμούς, κυρίως για τους νέους, προσφέροντας, τρόπους επικοινωνίας και αλληλεπίδρα-
σης, διάδοσης των πληροφοριών, ακόμη και εναλλακτικούς τρόπους μάθησης. Οι Boyd 
& Ellison (2007) ορίζουν τα SNSs ως διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν τους 
χρήστες να κατασκευάσουν ένα δημόσιο ή ημι-δημόσιο προφίλ, να μοιράζονται συν-
δέσεις με άλλα προφίλ χρηστών και να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν και 
να περιφέρουν τόσο την λίστα με τις συνδέσεις τους, όσο και εκείνων που έχουν δη-
μιουργηθεί από άλλους εντός των ορίων του συστήματος. Τα τελευταία χρόνια η χρήση 
των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης με σκοπό να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική και 
μαθησιακή διαδικασία έχει επιστήσει την προσοχή ακαδημαϊκών και ερευνητών.  

Σχετικές έρευνες έχουν επισημάνει το θετικό ρόλο των SNSs και τα πλεονεκτήματα 
που προσφέρουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, επιστημονικές μελέτες κα-
τέδειξαν ότι τα SNSs: 1.) καλλιεργούν την επικοινωνία και τη συνεργασία (Wheeler, et 
al, 2008), 2.) βελτιώνουν την κοινωνική ζωή (Jacobsen & Forste, 2011), 3.) δίνουν κί-
νητρα και ευκαιρίες μάθησης (Mazer, et al, 2007), 4.) ενεργοποιούν  τους μαθητές 
(Ziegler, 2007), 5.) επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να είναι αποτελεσματικότεροι ως 
σύμβουλοι (Lipka, 2007) και 6.) εξασφαλίσουν τη συνέχεια στην δια βίου μάθηση 
(Kayri & Çakır, 2010). Η Estus (2010) ισχυρίζεται ότι τα SNS μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως πλατφόρμα, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ 
των συμμετεχόντων και να γίνει η πηγή ενθάρρυνσης και κινήτρου μεταξύ των μαθη-
τών, οι οποίοι θα συνεισφέρουν και θα μοιράζονται τις εμπειρίες και τις γνώσεις. Ση-
μαντική παράμετρο αποτελεί η χρήση των SNSs στην εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση 
μαθημάτων, ιδιαίτερα χρήσιμη για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να πα-
ρακολουθήσουν τις δια ζώσης παραδόσεις (Hobl & Welzer, 2010), για λόγους απόστα-
σης, προσωπικών προβλημάτων, εργασίας, οικογενειακών και κοινωνικών υποχρεώ-
σεων.  

Ωστόσο, η διεθνής έρευνα σχετικά με τη χρήση των SNSs για εκπαιδευτικούς σκοπούς, 
αναδεικνύει και σημαντικά ανακύπτοντα προβλήματα. Παρόλο που οι φοιτητές έχουν 
την ικανότητα να διαχειρίζονται δραστηριότητες πολλαπλών εργασιών, η χρήση των 
δικτύων και κυρίως ο χρόνος που αφιερώνουν, φαίνεται ότι επιφέρει αρνητικές επιπτώ-
σεις στους τελικούς βαθμούς τους (Kirschner & Karpinski, 2010). Εντούτοις, η σχετική 
βιβλιογραφία δείχνει ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να διαπιστωθεί η επί-
δραση του χρόνου χρήσης των SNSs στην ακαδημαϊκή επίδοση (Celik, et al., 2015). 
Επιπλέον, προκύπτουν ζητήματα απόσπασης της προσοχής, με αποτέλεσμα να παρα-
τηρούνται προβλήματα δυσκολίας διαχωρισμού εκπαιδευτικής και ψυχαγωγικής δρα-
στηριότητας (Petrovic et al., 2014). Τέλος, οι Brady et al. (2010) παρατηρούν σπατάλη 
χρόνου κατά το σχολιασμό και την ενημέρωση της ομάδας χρηστών, καθώς και ότι 
συχνά, κατά τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, προκύπτουν θέματα  ιδιω-
τικότητας και ασφάλειας.  
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Το Facebook ως περιβάλλον τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης  

Αν και το σύνολο των SNSs έχουν σχεδιαστεί για να συνδέουν τους ανθρώπους μέσω 
του παγκόσμιου ιστού, το Facebook θεωρείται γενικά ως η κορυφαία τοποθεσία κοι-
νωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν οι φοιτητές (Junco, 2015; Stutzman, 2006). 
Σχετικά με τη γενικότερη χρήση του Facebook από τους φοιτητές, οι έρευνες επικε-
ντρώνονται στο χρόνο που δαπανάται στην πλοήγηση, ανεξάρτητα από το σκοπό της 
χρήσης του. Ορισμένα στοιχεία έχουν δείξει αρνητική σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής επί-
δοσης (GPA) και του χρόνου χρήσης του (Junco, 2015; Kirschner & Karpinski, 2010) 
ή τη μη συσχέτιση τους (Pasek, et. al., 2009). Εντούτοις, οι ερευνητές υποστηρίζουν 
ότι ενδέχεται να υπάρχουν άλλες μεταβλητές που σχετίζονται περισσότερο με την Α-
καδημαϊκή Επίδοση των φοιτητών και το χρόνο που αφιερώνεται στην προετοιμασία 
για το μάθημα (Junco, 2012). Επιπλέον, τονίζουν ότι οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στο Πανεπιστήμιο και δεν ασχολούνται με τις σπουδές τους είναι εκείνοι 
που πιθανότερα θα στραφούν περισσότερο στο Facebook, για λόγους ψυχαγωγίας ή 
ακόμα και για να αντιμετωπίσουν τις απογοητεύσεις τους (Michikyan, et. al., 2015). 
Από την άλλη, η έρευνα των Mendez et al. (2009) έδειξε ότι όταν η χρήση του Face-
book συνδυαστεί με αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και φοιτητών η ακαδημα-
ϊκή επίδοση των φοιτητών αυξάνεται. Όπως υποστηρίζουν οι Rouis et al. (2011), οι 
φοιτητές που διαθέτουν ανεπτυγμένη την ικανότητα αυτορρύθμισης μπορούν να περιο-
ρίσουν το χρόνο που αφιερώνουν στο Facebook και, ως εκ τούτου, η χρήση του δεν θα 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή τους επίδοση. Τέλος, στην πρόσφατη με-
λέτη του Kitchakarn (2016) διαπιστώθηκε ότι η μαθησιακή επίδοση των φοιτητών συ-
σχετίζεται θετικά με τις αντιλήψεις τους για τη χρησιμότητα του Facebook και τη 
στάση τους απέναντι στην εκτέλεση δραστηριοτήτων σε αυτό.   

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές ερευνητικές προσπάθειες σχετικά 
με την εκπαιδευτική χρήση του Facebook στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι 
μελέτες δείχνουν ότι η αποδοχή από τους φοιτητές, σε σχέση με την ενσωμάτωση του 
Facebook στην ακαδημαϊκή τους ζωή είναι θετική και αντιλαμβάνονται τα οφέλη μέσω 
της ενισχυμένης επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης και της ευελιξίας στην παροχή πε-
ριεχομένου μαθημάτων (Kitchakarn, 2016; Duncan & Barczyk, 2013; Irwin, et al., 
2012). Η Piriyasilpa (2010) πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της ε-
φαρμογής του Facebook ως μέρος της διδασκαλίας στην τάξη. Η μελέτη έδειξε ότι η 
ενσωμάτωση του ήταν επωφελής για τους φοιτητές και συγκεκριμένα τους βοήθησε να 
δημιουργήσουν το κοινωνικό τους δίκτυο, ενώ παράλληλα είχε θετικά αποτελέσματα 
στην υποστήριξη της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Σε αντίστοιχη έρευνα της Shih 
(2011), στόχος της οποίας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ενσωμάτωσης του Fa-
cebook  στο μάθημα της Αγγλική γλώσσας μέσα από μια μικτή προσέγγιση διδασκα-
λίας, βρέθηκε ότι οι φοιτητές μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες γραφής και τις 
γνώσεις τους στα αγγλικά και επιπλέον η χρήση του Facebook ενισχύει σημαντικά το 
ενδιαφέρον, το κίνητρο και τη συνεργασία. 

1948

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Οι Ractham, Kaewkitipong & Firpo (2012) χρησιμοποίησαν το Facebook ως εργαλείο 
μάθησης σε μάθημα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων, με σκοπό να οικοδο-
μήσουν ένα βελτιωμένο περιβάλλον μάθησης. Οι ερευνητές προσπάθησαν να εφαρμό-
σουν και να αξιολογήσουν διάφορα χαρακτηριστικά του Facebook, σε μια προσπάθεια 
να ενισχύσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία και άλλες καινοτόμες χρήσεις στις 
μελλοντικές τάξεις. Στην μελέτη, παρατηρήθηκε ότι υπήρχε μεγάλη δυναμική για τις 
άτυπες μορφές μάθησης, με το Facebook ως τον κύριο χώρο για να επικοινωνούν και 
να συνεργάζονται οι φοιτητές. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επί-
δραση του Facebook ήταν εξαρτώμενο από τις δεξιότητες του εκπαιδευτή και την προ-
θυμία του να δεσμεύσει τον απαιτούμενο χρόνο. Σε παραπλήσια έρευνα των Munoz & 
Towner (2009), βρέθηκε ότι το Facebook αυξάνει τόσο τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
εκπαιδευτικών - φοιτητών όσο και φοιτητών - φοιτητών μέσα στο διαδικτυακό περι-
βάλλον, οι οποίες βοηθούν τους σπουδαστές να αλληλοϋποστηρίζονται, όσον αφορά 
τις εργασίες που τους ανατίθενται στις εξετάσεις και τα ομαδικά Project. 

Σε μια πρόσφατη μελέτη, ο McCarthy (2012) διερεύνησε τη χρήση του Facebook ως 
μία εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή δια ζώσης καθοδήγηση των προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών φοιτητών. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η χρήση του Facebook ως μέ-
ρος του προγράμματος βοήθησε τους φοιτητές που ήταν περισσότερο εσωστρεφής να 
κερδίσουν ακαδημαϊκές διασυνδέσεις. Στην έρευνα της de Villiers (2010), σχετικά με 
τις δυνατότητες του Facebook για ακαδημαϊκή χρήση, διαπιστώθηκε ότι η μάθηση ενι-
σχύθηκε από τη συμμετοχή των φοιτητών στις συζητήσεις. Παράλληλα, οι φοιτητές 
επωφελήθηκαν από την επαφή με τους συμφοιτητές τους, καθώς και από την έρευνα 
πέρα από το καθορισμένο υλικό για μελέτη. Αντίστοιχα, η μελέτη των Hurt et al. (2012) 
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το Facebook διευκολύνει τον συνδυασμό διδασκαλία και 
μάθησης - με την κοινωνική αλληλεπίδραση και επιπλέον παρέχει άμεση πρόσβαση σε 
καθηγητές, σε ένα «ανεπίσημο περιβάλλον». Οι Kayri & Çakır, (2010) θεωρούν ότι το 
Facebook μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και επισημαίνουν ότι, 
όχι μόνο καθιστά το μάθημα ευχάριστο, αλλά παρέχει πληθώρα ηλεκτρονικών υλικών 
και διευκολύνει τη συνεργασία. 

Άλλες μελέτες επικεντρώνονται στη σύγκριση του Facebook με συμβατικά εργαλεία 
Διαχείρισης της Μάθησης (LMS), όπως είναι το Joomla, Moodle, e-class, κ.ά. Τα ευ-
ρήματα των ερευνών δείχνουν ότι οι σπουδαστές προτιμούν το Facebook στην υποστή-
ριξη της μάθησης και της διδασκαλίας σε σχέση με τα LMS (Bosch, 2009). Επιπλέον, 
σε αντίθεση με τα παραδοσιακά LMS τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στο επίπεδο 
της περιεκτικότητας, το Facebook θεωρείται ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον το 
οποίο υποστηρίζει διαδικασίες συνεργατικής μάθησης (Meishar-Tal, et. al., 2012). Οι 
Wang et. al. (2011), υποστηρίζουν ότι το Facebook έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποι-
ηθεί ως ένα LMS επειδή περιέχει τα παιδαγωγικά, κοινωνικά και τεχνολογικά στοιχεία 
που απαιτούνται από ένα LMS. Σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι, όταν 
ένα εκπαιδευτικό υλικό «ανεβαίνει» στο Facebook, όλοι οι φοιτητές λαμβάνουν γνω-
στοποίηση, ενώ από την άλλη, στα LMS οφείλουν να ελέγξουν αν το νέο υλικό έχει 
αναρτηθεί. Επιπρόσθετα, στο Facebook παρέχεται η δυνατότητα χρήσης εποπτικών 
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μέσων όπως βίντεο και εικόνων, τα οποία διεγείρουν την προσοχή και προκαλούν το 
ενδιαφέρον των φοιτητών. Σήμερα, είναι ακόμα πιο ελκυστικό με την χρήση του Skype 
μέσω του Facebook, όπου δίνει τη δυνατότητα σύγχρονης επικοινωνίας με εικόνα και 
ήχο.  

Συμπεράσματα 

Το νέο υπό διαμόρφωση τοπίο στην ανώτατη εκπαίδευση, επιτάσσει την προσαρμογή 
και ένταξη καινοτόμων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας, προκειμένου να επιτευχθεί 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων των φοιτητών, καθώς και των 
Νέων Τεχνολογιών. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική συζήτηση επικεντρώνεται 
στην δυνατότητα εκπαιδευτικής αξιοποίησης των SNSs στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο 
γεγονός αυτό συνετέλεσε η διαρκώς αυξανόμενη τάση της χρήσης των SNSs και κυ-
ρίως του Facebook, μεταξύ των φοιτητών. Παρά τη συνεχιζόμενη δημοτικότητά του 
ως Ιστοσελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης, η εκπαιδευτική αξία του Facebook δεν έχει 
πλήρως καθοριστεί, καθώς η έρευνα βρίσκεται υπό εξέλιξη και σε πρώιμα στάδια. Ω-
στόσο, τα αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνητικών προσπαθειών είναι ενθαρρυ-
ντικά και αποτυπώνουν θετικά συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι με την κα-
τάλληλη διαχείριση, το Facebook μπορεί α.) να υποστηρίξει τη διδασκαλία, β.) να αυ-
ξήσει την εμπλοκή των σπουδαστών, γ.) να οπτικοποιήσει το εκπαιδευτικό περιεχό-
μενο, δ.) να ενισχύσει τη συνεργασία και τον διάλογο, ε.) να επιτρέψει την εξ’ αποστά-
σεως πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους. Επιπλέον, τα εμπειρικά συμπεράσματα των 
ερευνών αναδεικνύουν την προτίμηση των φοιτητών στο Facebook σε σχέση με συμ-
βατικά εργαλεία Διαχείρισης της Μάθησης (LMS), λόγω κυρίως της ταχύτητας γνω-
στοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, της δυνατότητας συνεργασίας και των εποπτι-
κών μέσων που διαθέτει. Από την άλλη, αποτυπώνεται αρνητική ή μηδενική συσχέτιση 
μεταξύ ακαδημαϊκής επίδοσης και του χρόνου χρήσης του Facebook, η οποία ενδέχεται 
να οφείλεται σε άλλες μεταβλητές. Αντίθετα, ο συνδυασμός χρήσης και αλληλεπίδρα-
σης με τον εκπαιδευτικό επιφέρει υψηλότερη μαθησιακά αποτελέσματα. Εν κατα-
κλείδι, τα ευρήματα των πρόσφατων επιστημονικών ερευνών δείχνουν ότι με την κα-
τάλληλη καθοδήγηση, υποστήριξη και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στη μα-
θησιακή διαδικασία, το Facebook θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως εργαλείο τεχνολο-
γικά υποστηριζόμενης μάθησης, εμπλουτίζοντας την Ανώτατη Εκπαίδευση με νέες 
πρακτικές προς όφελος όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ωστόσο, θεωρούμε ότι α-
παιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να προσδιοριστεί πλήρως η εκπαιδευτική 
χρήση του Facebook και να εκτιμηθεί με σαφήνεια η δυνατότητα αξιοποίησής του στα 
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη φυσική αγωγή των μαθητών δημοτικού με προ-
βλήματα όρασης, που φοιτούν σε τυπικό σχολείο. Η αποτελεσματική συμμετοχή των 
παιδιών με προβλήματα όρασης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βελτίωση της φυ-
σικής τους κατάστασης καθώς και η ψυχαγωγία που προσφέρει είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική και αναφαίρετο δικαίωμα όλων των μαθητών. Η εργασία ασχολείται με τη σπου-
δαιότητα που έχει το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για τα παιδιά με προβλήματα όρα-
σης καθώς και με το πώς μπορούν να ενταχθούν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο 
δημοτικό σχολείο και με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, όπου αυτές χρειάζονται, κα-
θώς και με τις απαραίτητες προφυλάξεις να καρπωθούν τα οφέλη του. Το μάθημα της 
φυσικής αγωγής για τα παιδιά με προβλήματα όρασης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά 
όταν πραγματοποιείται παράλληλα σε βλέποντες και μη μαθητές. Το μάθημα της φυ-
σικής αγωγής θα βοηθήσει τους μαθητές με προβλήματα όρασης να καταλάβουν πως 
«μπορούν». 

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσική Αγωγή, πρόβλημα όρασης, μαθητές, δημοτικό σχολείο. 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας η αυτονόητη αποδοχή της διαφορετικότητας και της δυνατότητας συμ-
μετοχής σε ίση βάση σε όλες τις όψεις της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και πο-
λιτιστικής ζωής, είναι πλέον, νομικά τουλάχιστον, πραγματικότητα για τα άτομα με 
αναπηρία και στη χώρα μας. Από τη θεωρητική αποδοχή όμως, ως την πρακτική εφαρ-
μογή, χρειάζεται μεγάλος αγώνας και προσπάθεια καταπολέμησης των προκαταλή-
ψεων και διαμόρφωσης θετικών στάσεων. Η ένταξη και η πλήρης συμμετοχή των ατό-
μων με αναπηρία στην κοινωνία, αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Η ενσωμάτωση των 
παιδιών με προβλήματα όρασης στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι καίριας σημασίας για 
την καταπολέμηση των προκαταλήψεων. Η ένταξη πρέπει, όπου αυτό είναι δυνατόν, 
να είναι πλήρης και περισσότερο από όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος 
για αυτό, προσφέρεται το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  

Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί το πώς οι μαθητές με προβλήματα 
όρασης θα μπορέσουν να ενταχθούν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, από τα πρώτα 
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ακόμα σχολικά τους χρόνια, στο «τυπικό» δημοτικό σχολείο, και να παρακολουθήσουν 
τα διδακτικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. Η εργασία αποτελείται από 
πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο της κεφάλαιο θα δοθεί ο ορισμός της τύφλωσης. Στη συ-
νέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας θα επιχειρηθεί μια σύντομη αναφορά στην 
εκπαίδευση των ατόμων με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο θα 
γίνει μια προσπάθεια ανάδειξης της αναγκαιότητας-σπουδαιότητας που αποκτά η φυ-
σική αγωγή στα άτομα με προβλήματα όρασης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα μελετηθεί ο 
σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αρχικά, θα 
γίνει προσπάθεια να αναδειχτεί η σπουδαιότητα της ένταξης των παιδιών με προβλή-
ματα όρασης στο «τυπικό» σχολείο και έπειτα θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί ο τρόπος 
που η Φυσική Αγωγή στο «τυπικό» δημοτικό σχολείο μπορεί να διδαχθεί ισότιμα και 
σε παιδιά με προβλήματα όρασης. Τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι προτά-
σεις της εργασίας.  

Τύφλωση 

«Η τύφλωση οφείλεται σε βλάβη της οπτικής οδού, που αποτελείται από τα δύο μάτια 
(δέκτες των οπτικών ερεθισμάτων), τα δύο οπτικά νεύρα (αγωγός του οπτικού ερεθί-
σματος) και από τους δύο λοβούς του ινιακού λοβού του εγκεφάλου (κέντρο συναρμο-
λόγησης και επεξεργασίας των ερεθισμάτων). Η βλάβη που συμβαίνει στα μάτια μπο-
ρεί να αφορά τον κερατοειδή χιτώνα, τον φακό, τον σκληρό χιτώνα ή τον χοτριοαμφι-
βληστροειδή χιτώνα» (Γιαγκούδη, 1992). Τυφλά είναι τα άτομα, «τα οποία είναι ανί-
κανα να μετρήσουν δάκτυλα χεριού σε απόσταση τριών (3) μέτρων ή έχουν οπτική οξύ-
τητα κάτω του 1\20 όταν η φυσιολογική όραση είναι 20\20 (Χιουρέα, 2009). Μερικώς 
βλέποντες, είναι τα άτομα τα οποία: I. είναι ανίκανα να μετρήσουν δάκτυλα χεριού σε 
μια απόσταση έξι (6) μέτρων ή έχουν οπτική οξύτητα κάτω των 6\60 (0.1) της κλίμακας 
Snellen (Α΄επίπεδο Μερ. Βλεπόντων) και II. είναι ανίκανα να μετρήσουν δάκτυλα χεριού 
σε μια απόσταση μεγαλύτερη των έξι (6) μέτρων ή έχουν οπτική οξύτητα κάτω από το 
18\60 (0.3) το μέγιστο έως 6\60 (0.1) το ελάχιστο της κλίμακας Snellen (Β΄επίπεδο Μερ. 
Βλεπόντων-ελαφρύτερο) βαθμού». (Αγγελοπούλου- Σακαντάμη, 1999).  

Αίτια της τύφλωσης: Η τύφλωση μπορεί να προληφθεί και μάλιστα σύμφωνα με ια-
τρικά αποτελέσματα, κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Επομένως, η ενημέρωση είναι πολύ 
σημαντική και συμβάλλει δυναμικά στην πρόληψη της τύφλωσης. Τα αίτια της τύφλω-
σης διακρίνονται σε: α) Κληρονομικά (π.χ. διάφορα οικογενειακά, εκφυλιστικά φαινό-
μενα, όπως είναι η έλλειψη χρωστικής ουσίας στο χοριοειδή, στον αμφιβληστροειδή 
κ.λπ.) β) Επίκτητα (π.χ. μολυσματικές ασθένειες από τις οποίες έχει προσβληθεί η μη-
τέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γ) Τραυματισμοί του κρανίου του εμβρύου 
κατά τη γέννηση, δ) Μολυσματικές ασθένειες ιδιαίτερα κατά την παιδική ηλικία, α-
φροδίσια νοσήματα, ε) Η παρουσία κακοηθών αλλαγών (όγκων, ινοπλασμάτων) στον 
ιστό τμημάτων του οπτικού οργάνου, το γλαύκωμα, η εγκεφαλική παράλυση, στ) Σο-
βαροί τραυματισμοί και δηλητηριάσεις, κ.λπ.) (Κυπριωτάκης, 1985). Τα επίκτητα αίτια 
τύφλωσης έχουν άμεση σχέση με το βιοτικό-υγειονομικό επίπεδο των χωρών. 
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Ομάδες υψηλού κινδύνου: Μεγάλο ποσοστό σοβαρών οφθαλμολογικών βλαβών πα-
ρουσιάζουν συχνά τα παιδιά με προγεννητικές και περιγενετικές δυσμενείς επιδράσεις 
(Τριανταφύλλου, 1984). 1. Τα πολύ μικρά βρέφη με βάρος γέννησης μικρότερο από 
1.800 γρ. 2. Τα δίδυμα. 3. Τα νεογνά που χρειάσθηκαν οξυγόνο. 4. Τα πρόωρα. 5. Τα 
βρέφη με κάποιο σωματικό-νοητικό πρόβλημα. 

Εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με προβλήματα όρασης στην Ελλάδα 

Στόχος του θεσμικού πλαισίου για τη ειδική αγωγή στην Ελλάδα είναι η ένταξη των 
μαθητών με προβλήματα όρασης σε «τυπικά» σχολεία, ώστε να αποφευχθεί η ιδρυμα-
τοποίηση, αλλά και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την καλύτερη εκπαίδευση αυτών 
των παιδιών (Χιουρέα, χ.χ.). Στην Ελλάδα υπάρχουν 4 ειδικά δημοτικά σχολεία για 
μαθητές με προβλήματα όρασης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα). Το ειδικό 
σχολείο των Αθηνών λειτουργεί στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυ-
φλών ( ΚΕΑΤ) και της Θεσσαλονίκης στον «ΗΛΙΟ». Τα άλλα δύο ξεκίνησαν μόλις τα 
τελευταία χρόνια από τοπικές πρωτοβουλίες. Ειδικά σχολεία υπάρχουν μόνο στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση και όχι στη δευτεροβάθμια. Οι μαθητές του γυμνασίου και του 
λυκείου πηγαίνουν στα κοινά σχολεία για βλέποντες.  

«Βασικός σκοπός του Κ.Ε.Α.Τ. είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη και αρτιότερη εκπαί-
δευση και επιμόρφωση των τυφλών παιδιών και η προσπάθεια ένταξης των τυφλών 
παιδιών στην κοινωνία, καθώς και η εφαρμογή προγραμμάτων που αποβλέπουν στην 
ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους» (Χιουρέα, 2007). Στα Κ.Ε.Α.Τ. και ΗΛΙΟΣ 
λειτουργούν δημόσιο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο (υπάγονται στο Υπουργείο 
Παιδείας). Οι μαθητές μαθαίνουν το σύστημα BRAILLE (γραφή και ανάγνωση) και 
διδάσκονται όλα τα μαθήματα σύμφωνα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα του Υ-
πουργείου Παιδείας (Χιουρέα, 2007). Σήμερα αρκετοί τυφλοί μαθητές φοιτούν σε τυ-
πικά σχολεία, στα λεγόμενα ‘Τμήματα Ένταξης’. Παρακολουθούν τα μαθήματα μαζί 
με τους βλέποντες συμμαθητές τους, ενώ υπάρχει κι ένας δάσκαλος με σπουδές στην 
ειδική αγωγή στο σχολείο, ο οποίος βοηθάει τον κάθε μαθητή με προβλήματα όρασης 
όπου χρειάζεται, ώστε να μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στην τάξη. Οι οργανισμοί για 
τους τυφλούς ‘ΦΑΡΟΣ’ και ‘ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ’ (ΠΣΤ) προ-
σφέρουν κάποιες μορφές εκπαιδευτικών παροχών και επαγγελματικής κατάρτισης ό-
πως μαθήματα χειροτεχνίας (γλυπτική, κεραμική), σεμινάρια για τηλεφωνητές και πρό-
σφατα, σεμινάρια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

Αναγκαιότητα της φυσικής αγωγής στα παιδιά με προβλήματα όρασης 

Ερευνητικά δεδομένα μαρτυρούν τα οφέλη του μαθήματος φυσικής αγωγής στα παιδιά 
με αναπηρία. Προσφέρει μια ποικιλία κινήτρων να διδαχθούν κινητικές δεξιότητες, να 
αναπτύξουν τα φυσιολογικά τους συστήματα (υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών του 
οργανισμού), να αντιμετωπίσουν τις ψυχολογικές τους διαδικασίες, να αναπτύξουν τις 
κοινωνικές τους δεξιότητες και γενικά, να επιδράσουν στη συναισθηματική τους ευη-
μερία. Επιπλέον, αυξάνονται οι πιθανότητες συμμετοχής σε αθλήματα μετά την 
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αποφοίτηση τους. Ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλλει στην υπερνίκηση της αναπηρίας 
ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα του ατόμου να ξεπερνά τις δυσκο-
λίες στην καθημερινή ζωή. Ένα παγκόσμια διαδεδομένο ευρύ φάσμα ερευνών αναφέ-
ρεται στα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία και την ευημερία του ατόμου.  

Οι εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής όλων 
των μαθητών, με και χωρίς αναπηρία, με την εφαρμογή πρακτικών που προωθούν τις 
θετικές αλληλεπιδράσεις (Cooper&Quatrano, 1999, στο Κεσσανοπούλου, 2009). Η κί-
νηση είναι σημαντική για τα άτομα με τύφλωση, παρέχοντας αίσθηση ανεξαρτησίας, 
άνοδο του αναπτυξιακού επιπέδου και πολλές ευκαιρίες για κοινωνική ένταξη και ε-
παγγελματική αποκατάσταση. Επομένως, η κινητικότητα και η αποτελεσματική μετα-
κίνηση στον χώρο, είναι μια από τις πρώτες σημαντικές ικανότητες που πρέπει να ανα-
πτύξουν τα τυφλά παιδιά και η φυσική αγωγή είναι απαραίτητη αφού ασχολείται κατε-
ξοχήν με αυτές τις δραστηριότητες (Τσιμάρας, 2005). Η έλλειψη επαρκούς φυσικής 
κατάστασης στους τυφλούς πιθανά να οφείλεται στα μειωμένα επίπεδα φυσικής δρα-
στηριότητας. Γενικά τα άτομα με φυσιολογική όραση εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα 
στατικής και δυναμικής ισορροπίας από εκείνα με μειωμένη όραση (Τσιμάρς, 2005).  

Η φυσική αγωγή στο δημοτικό σχολείο 

Σκοπός της Φυσικής Αγωγής: Τα σχολικά αναλυτικά προγράμματα είναι πλούσια σε 
σκοπούς και στόχους, που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των ανθρώπινων ικανοτήτων 
(Mosston, Ashworth, 1997). Στο αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής για όλες τις 
τάξεις που δημοσιεύτηκε με Προεδρικό Διάταγμα αναφέρεται ο παρακάτω γενικός 
σκοπός: « Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής είναι μέσα από ποι-
κίλες κινητικές και αθλητικές δραστηριότητες να βοηθήσει κατά προτεραιότητα στη σω-
ματική ανάπτυξη των μαθητών και να συμβάλει στην ψυχική και πνευματική τους καλ-
λιέργεια καθώς και στην αρμονική τους ένταξη στην κοινωνία» (Ζούνχια, 2000). Εκτός 
από τον γενικό σκοπό, στο αναλυτικό πρόγραμμα, (ΦΕΚ΄ 304, Β’, 13/03/03) αναφέρε-
ται και μια σειρά από ειδικούς σκοπούς, οι οποίοι είναι ταξινομημένοι σε τρείς κατη-
γορίες που είναι η ανάπτυξη του σωματικού (ψυχοκινητικού) τομέα, η ανάπτυξη του 
συναισθηματικού τομέα και τέλος η ανάπτυξη του γνωστικού τομέα. Κάθε κατηγορία 
χωρίζεται σε επιμέρους υποκατηγορίες. Ο σωματικός τομέας (ψυχοκινητικός), αφορά 
αρχικά την ανάπτυξη των αντιληπτικών ικανοτήτων, δηλαδή της κιναισθητικής αντί-
ληψης, της οπτικής και ακουστικής αντίληψης, της αντίληψης μέσω της αφής και τις 
ικανότητες συντονισμού. Στόχος της ανάπτυξης του σωματικού τομέα είναι η προα-
γωγή της υγείας και της ευεξίας καθώς και η καλλιέργεια του ρυθμού. Τέλος, αναφέ-
ρεται και στην βελτίωση της μη λεκτικής επικοινωνίας δηλαδή της εκφραστικής και 
της δημιουργικής κίνησης (Χατζηχαριστός, 1990). Επιπλέον, αναφέρεται στην από-
κτηση γνώσεων σχετικά με την Ολυμπιακή ιδέα και κίνηση καθώς και των παραδοσια-
κών χορών, της μουσικής και του τραγουδιού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  

Αναλυτικό Πρόγραμμα δημοτικού σχολείου (Σύμφωνα με το (ΦΕΚ΄ 304, Β’, 
13/03/03): Α’ και Β’ Τάξεις: Στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου το 
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αναλυτικό πρόγραμμα χωρίζεται σε τέσσερις μεγάλες ενότητες, την ψυχοκινητική α-
γωγή, τη μουσικοκινητική αγωγή, τα παιχνίδια (ομαδικά, ατομικά, παραδοσιακά, ελεύ-
θερα και οργανωμένα), και τους παραδοσιακούς χορούς. Στην ψυχοκινητική αγωγή (30 
ώρες) επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν την αίσθηση του χώρου και του χρόνου 
κατακτώντας τις παραπάνω έννοιες. Στόχος της μουσικοκινητικής αγωγής (10 ώρες) 
είναι η καλλιέργεια του ρυθμού στην κίνηση. Τα παιδιά παράλληλα με την ανάπτυξη 
των μουσικοκινητικών τους δυνατοτήτων αναπτύσσουν την εκφραστική και δημιουρ-
γική κίνηση και κυρίως ψυχαγωγούνται. Μαθαίνουν τη ρυθμική ακρίβεια, τραγούδια 
με ρυθμική συνοδεία, κίνηση με τον ρυθμό και τραγούδια με ρυθμική και κινητική 
συνοδεία. 

Τα παιχνίδια (12 ώρες) αναπτύσσουν την αντιληπτική ικανότητα των παιδιών, βοηθούν 
τα παιδιά να χαρούν, να εκφραστούν και να αναπτύξουν τη φαντασία τους, να αναπτύ-
ξουν ηθικές αρετές, να κατανοήσουν την έννοια του ατόμου και της ομάδας, να μάθουν 
τη συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου και να αποκτήσουν ισορροπία συ-
ναισθημάτων. Με τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς (10ώρες) τα παιδιά έρχο-
νται σε επαφή με τον παραδοσιακό χορό, τη μουσική και το τραγούδι, γνωρίζουν στοι-
χεία της λαϊκής παράδοσης του τόπου τους, χαίρονται και εκφράζονται δημιουργικά 
και γνωρίζουν με την κίνηση του σώματος τους τον ρυθμό. Οι χοροί που διδάσκονται 
στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι ο (Συρτός στα τρία, Γρήγορο χασάπικο, Αϊ 
Γιώργης και τρείς τοπικοί χοροί).  

Γ’ και Δ΄ Τάξεις: Στην Τρίτη-Τετάρτη δημοτικού ο χωρισμός του αναλυτικού προγράμ-
ματος στις τέσσερεις μεγάλες κατηγορίες των προηγούμενων τάξεων παραμένει και σε 
αυτές τις τάξεις προστίθεται και η μύηση των παιδιών στην τεχνική των αθλοπαιδιών 
και των αγωνισμάτων του στίβου. Στην ψυχοκινητική αγωγή (17 ώρες) οι στόχοι του 
προσανατολισμού στον χώρο, της οργάνωσης του χώρου και οπτικοκινητικού συντο-
νισμού παραμένουν και σε αυτές τις τάξεις στις επιδιώξεις του αναλυτικού προγράμ-
ματος καθώς και οι ασκήσεις για τη σωστή στάση του σώματος. Σε αυτήν την ηλικία 
θα γίνει και η πρώτη επαφή με την ελεύθερη γυμναστική, την ενόργανη γυμναστική 
και την ρυθμική γυμναστική. Με την ανάπτυξη των απλών κινητικών δεξιοτήτων θα 
γνωρίσουν το σώμα τους και την ευεργετική επίδραση της άσκησης στο σώμα και το 
πνεύμα τους. Στην μουσικοκινητική αγωγή (7 ώρες) οι στόχοι παραμένουν ίδιοι με τις 
δύο πρώτες τάξεις όπως εξετάσαμε παραπάνω. Οι αθλοπαιδιές και ο στίβος (20 ώρες) 
μπαίνουν στο αναλυτικό πρόγραμμα. Η εκμάθηση πολύ βασικών στοιχείων τεχνικής 
φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τα αθλήματα της καλαθοσφαίρισης, της χειροσφαίρι-
σης, της πετοσφαίρησης του ποδοσφαίρου και με τα αγωνίσματα του στίβου (ταχύτητα, 
αντοχή, ρίψεις και άλματα σε μήκος και σε ύψος). Οι παραδοσιακοί χοροί (10 ώρες) 
παραμένουν στο αναλυτικό πρόγραμμα (Καραγκούνα, Παλαμάκια, Ποδαράκι, Συρτός 
νησιώτικος, Τσακώνικός).  

Ε’ και ΣΤ’ Τάξεις: Στις μεγάλες τάξεις του δημοτικού σχολείου το αναλυτικό πρό-
γραμμα χωρίζεται σε 4 κατηγορίες, τις αθλοπαιδιές, τον κλασσικό αθλητισμό, την γυ-
μναστική και τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Με τις αθλοπαιδιές (32 ώρες) 
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(καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση, ποδόσφαιρο και πετοσφαίριση) επιδιώκεται οι μα-
θητές να μάθουν την τακτική - τεχνική των αθλημάτων και τους κανονισμούς. Στον 
κλασικό αθλητισμό (12 ώρες) οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τα αγωνίσματα του 
στίβου. Θα μάθουν τα είδη των εκκινήσεων από όρθια και συσπειρωτική θέση και τις 
σκυταλοδρομίες. Επιπλέον, θα ασχοληθούν με το άλμα σε μήκος και το άλμα σε ύψος, 
την σφαιροβολία και τον ακοντισμό. Στη γυμναστική (8 ώρες) θα μυηθούν στην ρυθ-
μική γυμναστική (σχοινάκια, στεφάνια, μπάλες) και στην ενόργανη γυμναστική (όρ-
γανα, πολύζυγα, εφαλτήρια). 

Η φυσική αγωγή παιδιών με προβλήματα όρασης 

Στην παρούσα ενότητα της εργασίας θα ασχοληθούμε με την πραγματοποίηση του μα-
θήματος της Φυσικής Αγωγής σε παιδιά με προβλήματα όρασης στο «τυπικό» δημο-
τικό σχολείο. Αν και έρευνες έδειξαν πως παιδιά με προβλήματα όρασης που φοιτού-
σαν σε ειδικά σχολεία παρουσίασαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα φυσικής κατάστα-
σης από παιδιά με προβλήματα όρασης που φοιτούσαν σε κανονικά σχολεία (Τσιμά-
ρας, 2005), θεωρούμε πως η συμμετοχή τους σε προγράμματα άσκησης και άθλησης 
με παιδιά χωρίς προβλήματα όρασης έχει σημαντική επίδραση στην κοινωνικοποίηση 
και στην ανεξαρτησία τους. Στο σχολικό περιβάλλον, που αποτελεί μια μικρογραφία 
της κοινωνίας, τα παιδιά με ή χωρίς αναπηρία κοινωνικοποιούνται, διαμορφώνουν στά-
σεις, μαθαίνουν να ζουν και να εργάζονται μαζί. Αποτέλεσμα είναι, αφενός, τα παιδιά 
με αναπηρία, να αισθάνονται ότι είναι αποδεκτά από την ομάδα και την κοινωνία γενι-
κότερα και αφετέρου τα παιδιά του τυπικού πληθυσμού να κατανοήσουν καλύτερα την 
έννοια της αναπηρίας, να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητες αναφορικά με την α-
ποδοχή της διαφορετικότητας, και αφετέρου, να αποκτήσουν αποδεκτούς τρόπους συ-
μπεριφοράς απέναντι στα άτομα αυτά» (Romer, Haring, 1994, Vash, 2001, στο Κεσ-
σανοπούλου, 2009). Το μάθημα της φυσικής αγωγής προσφέρεται περισσότερο από 
κάθε άλλο μάθημα του αναλυτικού προγράμματος για την ένταξη των παιδιών με ανα-
πηρία στο σχολικό περιβάλλον. Καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού φυσι-
κής αγωγής καθώς η στάση του επηρεάζει άμεσα την ένταξη του μαθητή και τη συμπε-
ριφορά του στο σχολείο (Downs, Williams, 1994, Παντελιάδου, 1995, Sliniger et al., 
2000, στο Κεσσανοπούλου, 2009).  

Ο αυξανόμενος αριθμός των μαθητών με οπτικές διαταραχές που φοιτούν σήμερα σε 
τμήματα ένταξης των γενικών δημοτικών σχολείων δηλώνει πόσο σημαντικό είναι οι 
εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής να γνωρίζουν πώς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους μαθητές αυτούς (Κεσσανοπούλου, 2009). Σύμ-
φωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια παιδιά με οπτι-
κές αναπηρίες, ηλικίας κάτω των 15 ετών, μέγεθος πολύ σημαντικό λόγω των αναμε-
νόμενων χρόνων ζωής με την αναπηρία. Αν και τα άτομα με οπτικές διαταραχές έχουν 
τη δυναμική να αποκτήσουν τα ίδια επίπεδα κινητικών δεξιοτήτων και φυσικής κατά-
στασης με τα ομότιμα βλέποντα, εντούτοις, υστερούν σημαντικά στις κινητικές δεξιό-
τητες και στη φυσική κατάσταση. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά 
με οπτικές διαταραχές αφενός έχουν μικρή συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής 
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και αφετέρου οι ευκαιρίες για άσκηση και φυσική δραστηριότητα που προσφέρονται 
στο τυπικό σχολείο δεν είναι εύκολα προσιτές για αυτά (WHO, 2002, στο Κεσσανο-
πούλου, 2009). Οι χαμηλές αποδόσεις που παρουσιάζουν τα παιδιά με προβλήματα 
όρασης στη φυσική κατάσταση οφείλεται στην απουσία αποτελεσματικών προγραμ-
μάτων Φυσικής Αγωγής στα «τυπικά» σχολεία για αυτά τα παιδιά. Ένα δομημένο πρό-
γραμμα μπορεί να βελτιώσει τις κινητικές και φυσικές τους ικανότητες, οι κινήσεις να 
γίνονται με μεγαλύτερη άνεση και σιγουριά και να αποκτάται θάρρος και αυτοπεποί-
θηση. 

Ο εκπαιδευτικός αρχικά μπορεί να αξιολογήσει τη φυσική κατάσταση των παιδιών με 
προβλήματα όρασης και να κάνει κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα τους εάν κριθεί α-
παραίτητο. Προοδευτικά όμως, πρέπει να εφαρμόζει πρωτόκολλα άσκησης παρόμοια 
με εκείνα που εφαρμόζει σε βλέποντες μαθητές. Η συμμετοχή του τυφλού ή του μερι-
κώς βλέποντος παιδιού σε ένα πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής, ανεξάρτητα από το εάν 
πραγματοποιείται στα πλαίσια του ειδικού ή του τυπικού σχολείου προϋποθέτει οργά-
νωση, η οποία να έχει συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς (Κουτσούκη, 1997).  

Ανάλυση Διδακτικών Αντικειμένων της φυσικής αγωγής για Μαθητές με Προβλήματα 
Όρασης: Η εκπαιδευτική παρέμβαση για άτομα με προβλήματα όρασης αφορά περισ-
σότερο στην παρουσίαση του ερεθίσματος, δηλαδή των οδηγιών και την περιγραφή της 
κίνησης. Βασική είναι η επίτευξη του προσανατολισμού στον χώρο για τους μαθητές 
με τύφλωση (Κουτσούκη, 1998). Το πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής των παιδιών με προ-
βλήματα όρασης θα πρέπει να εμπλουτίζεται με αισθητηριακές, ακουστικές, απτικές, 
κινητικές και εκφραστικές δραστηριότητες καθώς και με ασκήσεις για τη βελτίωση της 
φυσικής κατάστασης. Παρακάτω θα ακολουθήσει η παρουσίαση των διδακτικών αντι-
κειμένων που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένα ώστε να 
διδαχθούν σε παιδιά με προβλήματα όρασης.  

Κιναίσθηση: Στόχος της Φυσικής Αγωγής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου 
είναι η αισθητηριοκινητική εξάσκηση, η αντίληψη του σώματος και η ανάπτυξη βασι-
κών κινητικών προτύπων και δεξιοτήτων. Στα άτομα με προβλήματα όρασης ο συγ-
χρονισμός χεριού-αυτιού αντικαθιστά τον οπτικοκινητικό συντονισμό. Η ακοή χρησι-
μοποιείται ως μέσο προσανατολισμού. Η κιναισθητική ικανότητα που διδάσκεται, ι-
διαίτερα, στις πρώτες τάξεις του δημοτικού στα «τυπικά» παιδιά αποκτά ιδιαίτερη ση-
μασία για τους μαθητές με προβλήματα όρασης και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να ανα-
πτύσσεται από πολύ νωρίς. Με την κιναίσθηση το τυφλό παιδί καθοδηγείται κατά την 
διάρκεια της κίνησης, αρχικά με σωματική βοήθεια από τον εκπαιδευτικό, και κατόπιν 
συμβουλευτικά, εντοπίζοντας τη σωστή θέση του σώματος και των μελών του σώματος 
στον χώρο και διατηρώντας την ισορροπία του. Η ανάπτυξη της κιναίσθησης μακρο-
πρόθεσμα συμβάλλει στην εκτέλεση σύνθετων κινητικών δεξιοτήτων όπως είναι οι α-
ναπηδήσεις, η κυβίστηση, η ανακυβίστηση κλπ. (Τσιμάρας, 2005).  

Δεξιότητες μετακίνησης: Η μετακίνηση του τυφλού παιδιού στον χώρο είναι μια δρα-
στηριότητα η οποία προϋποθέτει αφενός μεν εξοικείωση του παιδιού με τον διαθέσιμο 
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χώρο (τις διαστάσεις του), αφετέρου γνώση της θέσης των αντικειμένων-εμποδίων σε 
αυτόν. Η διδασκαλία κινητικών προτύπων μπορεί να γίνει λεκτικά, αλλά στο τυφλό 
παιδί απαιτείται χειρονακτική καθοδήγηση από τον διδάσκοντα. Επίσης, απαιτείται 
πρακτική εξάσκηση με ένα ή περισσότερα βλέποντα παιδιά, τα οποία συν-εκτελούν την 
κίνηση σχηματίζοντας ζευγάρια με το τυφλό παιδί έτσι ώστε να καθιερωθεί και ο ρυθ-
μός εκτέλεσης. Κινητικά πρότυπα όπως το βάδισμα, το τρέξιμο, οι ρυθμικοί βηματι-
σμοί, η αναρρίχηση σε σκάλες και τα άλματα αποτελούν βασικά συστατικά κινητικών 
δραστηριοτήτων που απαιτούν σύνθετες μορφές κίνησης όπως είναι ο χορός, οι αθλο-
παιδιές, αλλά και οι καθημερινές ασχολίες αυτοεξυπηρέτησης (Κουτσούκη, 1997). 

Αντίληψη του Σώματος και των Μελών του: Είναι εξαιρετικά σπουδαίο για το τυφλό 
άτομο να αποκτήσει αυτοεικόνα για το σώμα του, τα μέλη του, τις διαστάσεις του σε 
σχέση με άλλους, διότι έτσι μόνο αποκτά ένα σύστημα αναφοράς του εαυτού του ως 
προς το περιβάλλον του. Η γνώση της πλευρικότητας του σώματος (αριστερά-δεξιά, 
πάνω-κάτω), καθώς και της πλευρικότητας άλλων σωμάτων εξοπλίζει το παιδί με προ-
βλήματα όρασης με έναν μηχανισμό αυτοκατεύθυνσης μέσα στον χώρο που χωρίς αυ-
τόν θα ήταν πολύ δύσκολο να κινηθεί με επιτυχία. Σιγά-σιγά αυτοματοποιεί κινήσεις 
που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών του (πλύσιμο, ντύσιμο, φαγητό, 
εργασία). Αργότερα αναπτύσσει κινητικές δεξιότητες με τη συμβολή του καθηγητή 
Φυσικής Αγωγής, ώστε να ενταχθεί μαζί με τους συμμαθητές του στο μάθημα της γυ-
μναστικής (Κουτσούκη, 1997) .  

Δεξιότητες Χειρισμού Αντικειμένων: Για να κατορθώσει ένα τυφλό άτομο να αναπτύ-
ξει την λεπτή κινητικότητα χρειάζεται να έχει επιδοθεί πρώτα σε μια ποικιλία δραστη-
ριοτήτων που καλύπτουν την αδρή κινητικότητα. Για να συμβεί αυτό ο εκπαιδευτικός 
πρέπει να φροντίσει για την εξάσκηση των μεγάλων μυϊκών ομάδων μέσα από ασκή-
σεις δύναμης και αντοχής, που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα για όλες 
τις τάξεις του δημοτικού, ώστε να αναπτυχθεί η αδρή κινητικότητα και το παιδί να 
αποκτήσει επιδεξιότητα, αυτοπεποίθηση και θάρρος για να δοκιμάσει νέες και πιο σύν-
θετες δραστηριότητες, όπως αυτές της λεπτής κινητικότητας (Κουτσούκη, 1997).  

Δεξιότητες Ισορροπίας και Προσανατολισμού: Η ισορροπία και ο προσανατολισμός 
είναι βασικά διδακτικά αντικείμενα. Η χρήση ακουστικών ενδείξεων από το περιβάλ-
λον βοηθούν τόσο στην ισορροπία όσο και στον προσανατολισμό του τυφλού παιδιού 
στον χώρο που κινείται. Το αντανακλαστικό προσανατολισμού που έχει κάθε άτομο 
τείνει να αποτελεί κυρίαρχο εργαλείο των παιδιών με προβλήματα όρασης για την α-
ντίληψη της προέλευσης των ακουστικών ερεθισμάτων (Κουτσούκη, 1998). Ασκήσεις 
που συμπεριλαμβάνουν κίνηση σε ευθεία γραμμή, στροφή του σώματος και κίνηση σε 
καμπύλη είναι απαραίτητες για την εξάσκηση του προσανατολισμού. Επίσης, με τη 
χρησιμοποίηση ανάγλυφων χαρτών μαθαίνει να βρίσκει την θέση του στον χώρο (Κου-
τσούκη, 1998).  

Αθλοπαιδιές: Οι αθλοπαιδιές που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα στο τυ-
πικό σχολείο μπορούν να διδαχθούν στα παιδιά με προβλήματα όρασης υπό ορισμένες 
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προϋποθέσεις και αφού παρθούν τα κατάλληλα μέτρα. Αρχικά, τα γήπεδα που θα χρη-
σιμοποιηθούν για τις αθλοπαιδιές πρέπει να είναι ευρύχωρα και να μην υπάρχουν 
πολλά διάσπαρτα αντικείμενα. Τα χρώματα των περιοριστικών γραμμών του γηπέδου 
καθώς και των στόχων (π.χ. καλάθι του μπάσκετ) πρέπει να είναι φωτεινά ώστε να 
βοηθούνται οι μαθητές με μερική απώλεια όρασης. Τα παιδιά με τη βοήθεια του εκπαι-
δευτικού πρέπει να εξοικειωθούν με τους χώρους και τις αποστάσεις του γηπέδου (Αγ-
γελοπούλου, 1999). Η συνεχής καθοδήγηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό για 
την εκμάθηση της τεχνικής των δεξιοτήτων (πάσα, ντρίπλα, σουτ κλπ) είναι παραπάνω 
από απαραίτητη. Στον αγώνα είναι απαραίτητη η προφορική καθοδήγηση του μαθητή 
με προβλήματα όρασης από βλέποντα βοηθό ώστε να τον πληροφορεί κάθε φορά για 
την θέση των αντιπάλων και του στόχου (Τσιμάρας, 2005).  

Οδηγίες για την Άσκηση Ατόμων με Προβλήματα Όρασης: Σύμφωνα με τον Τσιμάρα 
(2005) πρέπει να λαμβάνονται κάποιες προφυλάξεις καθώς και προϋποθέσεις: i. Η διευ-
θέτηση του χώρου να είναι τέτοια ώστε οι ασκούμενοι να γνωρίζουν την κατεύθυνση 
και να μη βγαίνουν από τα όρια δράσης. Αυτό μπορεί να γίνει με συσκευές εκπομπής 
ήχων, σχοινιά κ.α. ii. Απομάκρυνση αντικειμένων για την αποφυγή ατυχημάτων-κα-
κώσεων. iii. Παροχή ξεκάθαρων και σύντομων οδηγιών και ασκήσεις με μικρή διάρ-
κεια. iv. Επιλογή δραστηριοτήτων στις οποίες τα άτομα με τύφλωση θα μπορούν να 
συμμετέχουν με ελάχιστες μόνο τροποποιήσεις. v. Οι μπάλες πρέπει να είναι μεγαλύ-
τερες και πιο μαλακές από τις κανονικές και να περιέχουν καμπανάκι για τον εύκολο 
εντοπισμό τους.  

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Από το σύνολο της εργασίας προκύπτει πως το μάθημα της φυσικής αγωγής για τα 
παιδιά με προβλήματα όρασης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ειδικά όταν διδάσκεται πα-
ράλληλα σε βλέποντες και μη βλέποντες μαθητές. Γιατί πέρα από τα οφέλη που επιφέ-
ρει στη φυσική κατάσταση των παιδιών έχει τόσο ψυχολογικά όσο και κοινωνικά ο-
φέλη. Το μάθημα της φυσικής αγωγής θα βοηθήσει τους μαθητές με προβλήματα όρα-
σης να καταλάβουν πως «μπορούν». Η ανάπτυξη μιας ικανότητας θα φέρει την άλλη 
και θα αποτελέσει τη βάση προαγωγής ποικίλων δεξιοτήτων, εμπειρία για άλλες επιδε-
ξιότητες που αφορούν όχι μόνο τον κινητικό τομέα αλλά και άλλες αναπτυξιακές κλί-
μακες. Με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθεί σιγά-σιγά η αυτοπεποίθηση και το αίσθημα 
της ανεξαρτησίας βοηθώντας τα άτομα με προβλήματα όρασης να ενταχτούν στην κοι-
νωνία. 

Επομένως, προκύπτει η ανάγκη για ένταξη των παιδιών με προβλήματα όρασης, ιδιαί-
τερα στο μάθημα της φυσικής αγωγής, στα «τυπικά» σχολεία από τα πρώτα κιόλας 
σχολικά τους χρόνια. Τα οφέλη που θα φέρει αυτή η κίνηση είναι πολύ περισσότερα 
από τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύει. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να στε-
λεχώσει όλα τα σχολεία με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, να εκπαιδεύσει κατάλληλα 
το ήδη υπάρχον καθώς και να φροντίσει τόσο για το πρόγραμμα της φυσικής αγωγής 
να είναι ευέλικτο και να καλύπτει τις ανάγκες όλων το μαθητών καθώς και να 
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διαμορφώσει όλους τους χώρους των σχολείων προσπελάσιμους και ασφαλείς για τους 
μαθητές με προβλήματα όρασης. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται βιβλιογραφικά τα σύνθετα χαρακτηρι-
στικά σχεδιασμού των ψηφιακών ιστοριών. Συγκεκριμένες λειτουργίες των διαδραστι-
κών ψηφιακών αφηγήσεων όπως τα ενσωματωμένα λεξικά/γλωσσάρια, τα θερμά ση-
μεία εικόνων, τα κινηματογραφικά εφέ και στοιχεία που σχετίζονται με τη γλώσσα α-
νάγουν το εν λόγω περιβάλλον πολυμέσων σε αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση 
της κατανόησης ιστοριών αλλά και της κατανόησης της σημασίας των λέξεων. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, ενσωματωμένα λεξικά/ γλωσσάρια, θερμά ση-
μεία, κινηματογραφικά εφέ, μεγαλόφωνη ανάγνωση. 

Εισαγωγή 

Τα συστήματα πολυμέσων αποτελούν ένα ραγδαία εξελισσόμενο πεδίο που έχει κυ-
ριαρχήσει σε διάφορες εκφάνσεις της διαμεσικής επικοινωνίας και γενικότερα της δρα-
στηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Οι τεχνολογίες αυτές επιδιώκουν μια περισσό-
τερο «φιλική» και παραστατική παρουσίαση του περιεχομένου, αποσκοπώντας στην 
καλύτερη κατανόηση ακόμη και των πιο απαιτητικών θεμάτων. Έτσι, παρέχεται αμε-
σότητα στον (απομακρυσμένο συνήθως) χρήστη να πλοηγηθεί σε σύνθετες, μη γραμ-
μικές, διαδρομές αφήγησης ή/και πιο προωθημένες μορφές διάδρασης. Με τον τρόπο 
αυτό επιχειρείται η διέγερση όλο και περισσότερων αισθήσεων του χρήστη και η δη-
μιουργία μιας πλούσιας εμπειρίας διαμεσικής επικοινωνίας (rich media experience) 
(Dimoulas et al., 2015).  

   Οι ψηφιακές ιστορίες αντιπροσωπεύουν έναν τύπο περιβάλλοντος πολυμέσων όπου 
το κείμενο, πλήθος οπτικοακουστικών εφέ κι ένας βαθμός αλληλεπιδραστικότητας συ-
νασπίζονται για να παρέχουν στον χρήστη μια εμπειρία ακρόασης ιστοριών. Οι De 
Jong & Bus (2003), Javorsky & Trainin (2014) και Korat & Shamir (2004) επιχείρησαν 
να εντοπίσουν και να ταξινομήσουν τα βασικά και πιο σύνθετα χαρακτηριστικά των 
ηλεκτρονικών ιστοριών. Οι περισσότερες ψηφιακές ιστορίες περιέχουν τις βασικές λει-
τουργίες (π.χ. αφήγηση, επισήμανση λέξεων), ενώ ορισμένες περιλαμβάνουν και πιο 
σύνθετα χαρακτηριστικά, όπως η αλληλεπιδραστικότητα των «θερμών» σημείων. 
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Εμπειρίες με ηλεκτρονικά βιβλία που διαθέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά τείνουν να 
κλίνουν περισσότερο προς τις εμπειρίες συμβατικής ανάγνωσης βιβλίων ή εμπειρίες 
παθητικής θέασης όπου το βιβλίο παρουσιάζεται γραμμικά από την αρχή μέχρι το τέλος 
με ελάχιστες διακοπές στην ιστορία. Αντίθετα, η πιο εμπλουτισμένη εμπειρία ανάγνω-
σης ηλεκτρονικών βιβλίων συχνά δεν είναι γραμμική, με πολλαπλές ευκαιρίες να απο-
μακρυνθεί ο αναγνώστης από την ιστορία, κι όλο και πιο διαδραστική (δηλαδή υπάρ-
χουν περισσότερα σημεία για να «κλικάρει» και να επιλέξει το παιδί). 

Οι Zucker et al. (2009) ερεύνησαν τη χρησιμότητα των ψηφιακών αφηγήσεων και κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα πως τα χαρακτηριστικά των πολυμέσων (π.χ.  οπτικοακου-
στικά εφέ) υποστηρίζουν την κατανόηση ιστοριών από μικρούς μαθητές. Τα χαρακτη-
ριστικά των ψηφιακών ιστοριών που συμβάλλουν στην κατανόηση της ιστορίας και τη 
σημασία των λέξεων είναι τα ενσωματωμένα λεξικά/ γλωσσάρια, τα θερμά σημεία, 
δηλαδή τα ειδικά σημεία κάθε κόμβου που ενεργοποιούν τους συνδέσμους κι επιτρέ-
πουν την αλληλεπίδραση χρήστη – εφαρμογής, τα κινηματογραφικά εφέ και άλλα στοι-
χεία που σχετίζονται με τη γλώσσα. 

Ενσωματωμένα λεξικά/ γλωσσάρια 

Οι Jones & Brown (2011) συμπέραναν πως οι μαθητές τρίτης τάξης χρησιμοποίησαν 
το γλωσσάρι και την επιλογή της ηχητικής προφοράς λέξεων κατά τη διάρκεια του 
ανεξάρτητου χρόνου ανάγνωσης, αλλά δε συνέδεσαν αιτιολογικά αυτά τα ευρήματα με 
τη βελτίωση της αναγνωστικής κατανόησης. Επιπλέον, οι De Jong & Bus (2002) επι-
σήμαναν ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας «κλίκαραν» σε αυτά τα στοιχεία κατά τη διάρ-
κεια ακρόασης ιστοριών, όπου, όμως, τα χαρακτηριστικά του «παιχνιδιού» στις συγκε-
κριμένες ψηφιακές ιστορίες ήταν περιορισμένα (όταν τα παιχνίδια ήταν ενεργοποιη-
μένα, τα παιδιά παρακολουθούσαν λιγότερο την αφήγηση). Οι Korat & Shamir (2007) 
διαπίστωσαν, επίσης, θετικά αποτελέσματα στη χρήση λεξικών και ηχητικής προφοράς 
από παιδιά προσχολικής ηλικίας κατά τη διάρκεια ψηφιακών αφηγήσεων, αν και ο σχε-
διασμός τους ζητούσε από κάθε μαθητή να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό βιβλίο με ε-
νεργοποιημένο το λεξικό. Σημειώνεται, όμως, πως δεν είναι όλα τα ηλεκτρονικά βιβλία 
εφοδιασμένα με αυτό το χαρακτηριστικό (De Jong & Bus, 2003; Korat & Shamir, 
2004). 

Θερμά σημεία  

Αρκετές ψηφιακές ιστορίες περιλαμβάνουν θερμά σημεία (hot spots) εικόνων στην ψη-
φιακή εικονογράφηση, που ενεργοποιούνται μετά την ολοκλήρωση της αφήγησης και 
μόνο όταν ο μαθητής «κλικάρει» σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία με αποτέλεσμα να 
«μεταπηδήσει» σε ένα νέο κείμενο ή σε περιεχόμενο πολυμέσων. Μερικά από τα θερμά 
σημεία προσομοίωσης εικόνας ή συνθετικής κίνησης (animation) έχουν ταξινομηθεί σε 
κατηγορίες όπως αναπόσπαστο τμήμα της κατανόησης, υποστηρικτικό κομμάτι της κα-
τανόησης, φυσικό επακόλουθό της ή μη βοηθητικές στην κατανόηση της πλοκής της ι-
στορίας από τα παιδιά (Labbo & Kuhn, 2000; Turbill, 2001a). Η αλληλεπιδραστική 
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μορφή ψηφιακών ιστοριών προκαλεί περισσότερους περισπασμούς από το κεντρικό 
νόημα της ιστορίας απ’ ότι άλλες μορφές ηλεκτρονικών ιστοριών. Σε κάθε σελίδα της 
ψηφιακής ιστορίας το παιδί μπορεί να «κλικάρει» σχεδόν σε οποιοδήποτε αντικείμενο 
στο κείμενο ή σε εικόνες για να δει μια προσομοίωση εικόνας ή βίντεο συνοδευόμενα 
από ηχητικό εφέ. Άλλοι συμφωνούν πως η αλληλεπίδραση με αυτές τις κινούμενες 
περιοχές στην οθόνη ενδέχεται να διακόψει την προσοχή των παιδιών και να δημιουρ-
γήσει παρεμβολές στην ικανότητά τους να συνδέσουν τις σκηνές, να εξαγάγουν συμπε-
ράσματα και να ακολουθήσουν τη ροή της ιστορίας (Labbo, 2009), ιδίως καθώς κάθε 
σελίδα μπορεί να έχει δεκάδες θερμά σημεία. 

Η υποστήριξη της άποψης πως οι θερμές περιοχές διαταράσσουν την εκμάθηση των 
λέξεων και την κατανόηση της ιστορίας βασίζεται σε έρευνες με ενήλικες, σύμφωνα 
με τις οποίες η προσθήκη πληροφοριών που είναι ενδιαφέρουσες, αλλά όχι άμεσα σχε-
τιζόμενες με το απόσπασμα («σαγηνευτικές λεπτομέρειες»- ‘seductive details’), μπορεί 
να εμποδίσει τη μάθηση (Lehman, Schraw, McCrudden, & Hartley, 2007). Στην έρευνά 
τους οι Labbo & Kuhn (2000) υποστήριξαν πως οι σαγηνευτικές λεπτομέρειες παρενέ-
βησαν στην αλληλουχία της αναδιήγησης των γεγονότων της ιστορίας από έναν μαθητή 
νηπιαγωγείου. Η δεύτερη μελέτη, ωστόσο, διαπίστωσε ότι τα παιδιά συχνά αλληλεπι-
δρούν με τις κινούμενες εικόνες που πολλές φορές είναι ενσωματωμένες στις ηλεκτρο-
νικές ιστορίες, όμως δε βρήκαν κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να επιβεβαιώνει πως 
οι κινούμενες εικόνες παρενέβαιναν στην κατανόηση του κειμένου ούτε πως αποσπούν 
την προσοχή των παιδιών από την ακρόαση του κειμένου (De Jong & Bus, 2004). Πιο 
πρόσφατα, οι Chiong et al. (2012) συμπέραναν πως τα χαρακτηριστικά των εμπλουτι-
σμένων ψηφιακών αφηγήσεων μπορεί να επηρεάσουν την ανάκληση της ιστορίας από 
τα παιδιά, διότι τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά εστιάζουν την προσοχή τους σ’ εκείνα 
τα στοιχεία που δε σχετίζονται με το περιεχόμενο. Επίσης, ακόμη μία έρευνα των De 
Jong & Bus (2002), όπου εξέθεσαν τα παιδιά σε πολλαπλές ηλεκτρονικές ιστορίες με 
τυχαία θερμά σημεία, οδήγησε στη διαπίστωση ότι δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ αλληλεπιδραστικών θερμών περιοχών κρυμμένων στην ψηφιακή εικονογρά-
φηση και προφορικής ανάγνωσης του κειμένου, κανένας από τους συμμετέχοντες δε 
διάβασε κατ’ επανάληψη τις ιστορίες, αντικατοπτρίζοντας την ελκυστικότητα των τυ-
χαίων  θερμών σημείων. Τέλος, οι Smeets & Bus (2012) υποστήριξαν πως το ηλεκτρο-
νικό βιβλίο με ψηφιακές ιστορίες που δημιούργησαν και περιλάμβανε οδηγίες εξωκει-
μενικού λεξιλογίου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών διαφορών στην εκ-
μάθηση λεξιλογίου από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Για να καταλήξουν σε αυτό το 
συμπέρασμα, σχεδίασαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο όπου μετά την αφήγηση κάθε σελίδας 
της ιστορίας υπήρχε ένας εικονικός δάσκαλος που ζητούσε από τους μαθητές να απα-
ντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για τον εντοπισμό μιας εικόνας που παρου-
σιαζόταν στο λεξιλόγιο – στόχο. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν πως η ενσωμάτωση 
ερωτήσεων σχετικά με το λεξιλόγιο ήταν πιο αποτελεσματική από την απλή έκθεση 
των παιδιών σε ορισμούς ή συνώνυμα. 
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Κινηματογραφικά εφέ  

Τα κινηματογραφικά εφέ περιλαμβάνουν τη μουσική/ ηχητική υπόκρουση, την προσο-
μοίωση εικόνας ή τη συνθετική κίνηση (animation), τη μετακίνηση πλαισίων εικόνας ή 
ηχητικών τμημάτων με ενέργειες αποκοπής (cut) , την προσθήκη αλλαγής πλάνων 
(dissolve), δηλαδή τη σταδιακή μετάβαση από το ένα πλάνο στο άλλο, με τη μια εικόνα 
να μπλέκεται στην άλλη και το πανοραμικό πλάνο (pan), που επιτυγχάνεται με την ο-
ριζόντια κίνηση της κάμερας από το ένα άκρο στο άλλο γύρω από τον άξονά της καθώς 
καταγράφει ένα κινούμενο αντικείμενο· στα ακουστικά εφέ εντάσσονται τα μουσικά 
και ηχητικά εφέ· ενώ υπάρχουν και κάποια άλλα ολιστικά χαρακτηριστικά όπως ο ρυθ-
μός κίνησης (pacing) (μετάβαση σκηνής ή αλλαγή χαρακτήρα), η φυσική κίνηση 
(δράση – action) και η παραλλαγή (Bus, Verhallen & De Jong, 2009). Αυτά τα εφέ 
εμπλουτίζουν το κείμενο και καθιστούν ασαφή τα όρια μεταξύ παρακολούθησης μιας 
ιστορίας με τη συνδρομή της μεγαλόφωνης ανάγνωσης και μιας ταινίας κινουμένων 
σχεδίων που παρουσιάζεται στην οθόνη. Σύμφωνα με κινηματογραφικές μελέτες, η 
μουσική και τα ηχητικά εφέ μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετά-
δοση της έννοιας της ιστορίας (Larsen, 2005). Οι De Jong & Bus (2003) και Korat & 
Shamir (2004) συμφωνούν πως τα μουσικά/ ηχητικά εφέ είναι συνηθισμένα στις ψη-
φιακές ιστορίες σε μορφή CD-ROM. Οι Korat & Shamir (ό.π.) υποστηρίζουν πως οι 
ψηφιακές ιστορίες χρησιμοποιούν τη μουσική υπόκρουση για διάφορους σκοπούς – ως 
ένα μέσο συμπλήρωσης κατά το γύρισμα των σελίδων αλλά και πρόκλησης συναισθη-
μάτων σε συνδυασμό με συγκεκριμένα θερμά σημεία και ως επιπρόσθετα μουσικά 
στοιχεία που επενδύουν και υποστηρίζουν το θέμα και την πλοκή της ιστορίας. 

Άλλη μία δυνατότητα που προσφέρει η συμπερίληψη κινηματογραφικών εφέ στη με-
γαλόφωνη ανάγνωση ψηφιακών ιστοριών είναι ότι οι συμμετέχοντες σε τέτοιες δρα-
στηριότητες εκτίθενται σε χειρονομίες που ανάγονται σε μορφές κατασκευής νοήμα-
τος, άρα υπάρχει σύνδεση με την ενσώματη μάθηση (Embodied Learning),  γεγονός 
που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην κατανόηση της ιστορίας. Έρευνες στους τομείς της 
σημειωτικής και της γλωσσολογίας δείχνουν πως οι άνθρωποι που εκτίθενται σε χειρο-
νομίες τόσο σε αυτές που σχετίζονται με την ομιλία (gesticulation) όσο και στις δεικτικές 
χειρονομίες, παρουσιάζουν καλύτερη κατανόηση προφορικού λόγου σε σύγκριση με 
ομάδες που δεν εκτίθενται σε χειρονομίες. Οι δεικτικές χειρονομίες χρησιμοποιούνται 
για να δείξουν ένα αντικείμενο και κάθε τέτοια χειρονομία έχει κάποιο προφανές νό-
ημα, διαφορετικό κάθε φορά, ανάλογα με τον χώρο μέσα στον οποίο πραγματοποιείται. 
Η μετακίνηση πλαισίων εικόνας με ενέργειες αποκοπής (cut)  και η αλλαγή κλίμακας 
(zoom) στην κάμερα μιμούνται τις δεικτικές χειρονομίες εφιστώντας την προσοχή του 
ατόμου σ’ ένα συγκεκριμένο σημείο μιας απεικόνισης. Έχει υποστηριχθεί πως οι αλ-
λαγές στην εστίαση (zoom shots) καθώς και τα άλλα οπτικά και ακουστικά εφέ συμβάλ-
λουν στην εστίαση της προσοχής σε σημαντικές οπτικές λεπτομέρειες (Trushell et al., 
2001) υποδηλώνοντας πως οι προσομοιώσεις εικόνων (animation) εφιστούν επιλεκτικά 
την προσοχή του θεατή σε συναφές περιεχόμενο, βοηθώντας τον έτσι να επιλέξει το 
πλαίσιο για την επεξεργασία της ιστορίας (Kamil, Intrator, & Kim, 2000). 
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Όταν οι χαρακτήρες της ιστορίας αντιδρούν οπτικά (π.χ. με εκφράσεις ή χειρονομίες) 
σε ένα γεγονός μέσω των κινουμένων σχεδίων, είναι πιο εύκολο για τους αναγνώστες 
να συμπεράνουν το νόημα της λέξης. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει πως η παρουσία 
χειρονομιών με ένα λεκτικό μήνυμα αποφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο για τον ομι-
λητή όσο και τον ακροατή, καθώς μεταδίδουν σημαντικές πτυχές του νοήματος 
(Church, et al., 2004; Hadar & Pinchas-Zamir, 2004; Sueyoshi & Hardison, 2005). 

Οι ψηφιακές ιστορίες τείνουν να ενσωματώνουν κινηματογραφικά στοιχεία που παρέ-
χουν στους θεατές ερεθίσματα μέσω χειρονομιών. Οι De Jong & Bus (2003) διαπίστω-
σαν πως η πλειοψηφία των διαδραστικών βιβλίων περιλάμβανε ολόκληρες σκηνές ή 
ένα μέρος της προσομοιώσεις εικόνων. Παρόμοια στοιχεία βρέθηκαν και από τους 
Korat & Shamir (2004) κατά την αντιγραφή διαθέσιμων ψηφιακών ιστοριών σε μορφή 
CD-ROM από το Ισραήλ. Οι Ricci & Beal (2002) συμπέραναν ότι η έκθεση σε χειρο-
νομίες που υπήρχαν σε ψηφιακές αφηγήσεις (με ή χωρίς αλληλεπιδραστικότητα) συ-
νέβαλε στην καλύτερη απομνημόνευση της ιστορίας, παρά όταν οι συμμετέχοντες ά-
κουσαν απλώς το ηχητικό κομμάτι της αφήγησης. Οι Verhallen et al. (2006) έδωσαν 
παρόμοια αποτελέσματα στην ανάκληση της ιστορίας με πληθυσμό προσχολικής ηλι-
κίας μετά την προβολή ψηφιακών ιστοριών με προσομοιώσεις εικόνας συγκριτικά με 
την παρακολούθηση ηλεκτρονικής ιστορίας με στατικές εικόνες. Οι Verhallen & Bus 
(2010) σε έρευνά τους σχετικά με τις επιπτώσεις της ψηφιακής αφήγησης στο δεκτικό 
λεξιλόγιο (receptive vocabulary) παιδιών προσχολικής ηλικίας υποστήριξαν πως αυτό 
βελτιώθηκε σημαντικά μέσω αυτής της εμπειρίας. 

Γλώσσα 

Όσον αφορά στο γλωσσικό στοιχείο, παραλλαγές εντοπίζονται ως προς την παρουσία 
πλαισιωμένου (contextualized language) ή αποπλαισιωμένου λόγου (decontextualized 
language) στο κείμενο, την ύπαρξη εξωκειμενικού - υποστηρικτικού λόγου, τον τόνο της 
φωνής του αναγνώστη, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την κατανόηση προφορικού 
λόγου από τους ακροατές.  

Πλαισιωμένος – Αποπλαισιωμένος λόγος 

Ο αποπλαισιωμένος λόγος (decontextualized language) (Dickinson & Snow, 1987), ό-
που το μήνυμα μεταφέρεται μόνο μέσα από τα λόγια, χαρακτηρίζεται από αφηρημένο 
λεξιλόγιο, σύνθετες γλωσσικές δομές που περιλαμβάνουν διάλογο και αναφορά σε γε-
γονότα μελλοντικά ή παρελθοντικά. Μάλιστα, κατά τους Nagy & Scott (2000: 279) 
«αυτό που καταφέρνει ο πλαισιωμένος λόγος (contextualized language) μέσω των χει-
ρονομιών, του επιτονισμού και αναφορών σε κοινές γνώσεις και εμπειρίες ο αποπλαι-
σιωμένος λόγος (decontextualized language) θα πρέπει να το καταφέρει μέσω της ακρί-
βειας στην επιλογή των λέξεων».   

Ψηφιακές ιστορίες με προσομοιώσεις εικόνων καθιστούν ασαφή τα όρια μεταξύ πλαι-
σιωμένου και αποπλαισιωμένου λόγου. Μεταφέροντας την ιστορία στην οθόνη και 
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καταργώντας ορισμένα στοιχεία του διαλόγου, όπως π.χ. «αυτός είπε» ή «αυτή φώ-
ναξε», τα οποία εμφανίζονται στην εκτυπωμένη μορφή του κειμένου, η γλώσσα της 
ιστορίας γίνεται λιγότερο αφηρημένη και οι χειρονομίες κι ο επιτονισμός σε συνδυα-
σμό με τις κινούμενες εικόνες διευκολύνουν την κατανόηση. Τα παιδιά αμέσως ανα-
γνωρίζουν ποιος είναι «αυτός» ή ποια είναι «εκείνη» που φώναξε, επειδή οι χαρακτή-
ρες στην οθόνη κινούν το στόμα και μέρη του σώματος καθώς μιλούν και το παιδί 
χρειάζεται μόνο να αναγνωρίσει τον χαρακτήρα που κάνει κινήσεις καθώς μιλάει κι όχι 
να αναγκαστεί να ανακαλέσει από τη βραχύχρονη μνήμη το αντικείμενο αναφοράς. 

Εξωκειμενικός (υποστηρικτικός λόγος)                                                                       
που συνοδεύει τη μεγαλόφωνη ανάγνωση  

Κατά τη διάρκεια της μεγαλόφωνης ανάγνωσης σε μια τάξη μαθητών, οι εκπαιδευτικοί 
συχνά υιοθετούν ένα συγκεκριμένο στυλ (μεγαλόφωνης) ανάγνωσης χρησιμοποιώντας 
συχνά εξωκειμενικά σχόλια και συζήτηση που σχετίζονται με την ιστορία. Το περιεχό-
μενο των συζητήσεων πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την ανάγνωση της ιστορίας εκθέ-
τει τα παιδιά σε είδη σκέψης που αποτιμώνται από τον αναγνώστη.  

Οι Dickinson & Smith (1994) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ των μοντέλων μεγαλόφωνης 
ανάγνωσης 25 εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης και των επιδόσεων των μαθη-
τών τους στην αναδιήγηση των ιστοριών και του δεκτικού/ παθητικού (receptive/ 
passive) λεξιλογίου σύμφωνα με το Peabody Picture Vocabulary Test-Revised (PPVT-
R). Οι ερευνητές ανέλυσαν μία βιντεοσκοπημένη συνεδρία μεγαλόφωνης ανάγνωσης 
από κάθε τάξη και διαπίστωσαν πως τουλάχιστον δέκα από τους παρατηρούμενους δα-
σκάλους είχαν υιοθετήσει το παραστατικό – τελεστικό μοντέλο (performance style) α-
νάγνωσης, ενσωματώνοντας μικρού χρονικού διαστήματος συζήτηση κατά τη διάρκεια 
της ανάγνωσης κι εκτεταμένη συζήτηση με το πέρας της ανάγνωσης. Δεκαπέντε εκπαι-
δευτικοί διάβαζαν σύμφωνα με αλληλεπιδραστικά μοντέλα, αλλά υιοθέτησαν δύο δια-
φορετικές προσεγγίσεις. Σύμφωνα με τους Dickinson & Smith (ό.π.), οι δέκα από αυ-
τούς υιοθέτησαν το διδακτικό – αλληλεπιδραστικό (didactic interactional) μοντέλο, ζη-
τώντας από τους μαθητές να απαντήσουν σε ερωτήσεις, επαναλαμβάνοντας σημαντι-
κές πληροφορίες αλλά και τμήματα του κειμένου σαν ρεφραίν τραγουδιού κατά τη 
διάρκεια της ανάγνωσης. Οι υπόλοιποι πέντε δάσκαλοι χρησιμοποίησαν το συν-δη-
μιουργικό στυλ (co-constructive) ανάγνωσης, καθώς ζητούσαν από τα παιδιά να κάνουν 
προβλέψεις, να προβούν σε αναλύσεις, να ανακαλύψουν τη σημασία των λέξεων και 
να εξαγάγουν συμπεράσματα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης. Οι μαθητές των οποίων 
οι εκπαιδευτικοί είχαν υιοθετήσει το παραστατικό – τελεστικό μοντέλο ανάγνωσης ευ-
νοώντας την ενεργή  συμμετοχή των παιδιών στην ανάλυση των ιστοριών είχαν καλύ-
τερες επιδόσεις στο PPVT-R τεστ, άρα στην ανάπτυξη του λεξιλογίου, σε σχέση με 
τους μαθητές που βρίσκονταν σε διδακτικές – αλληλεπιδραστικές αίθουσες διδασκα-
λίας, αλλά δεν είχαν καμία διαφορά στις μετρήσεις αναδιήγησης της ιστορίας. Τέλος, 
σύμφωνα με την έρευνα, το συν-δημιουργικό στυλ (co-constructive style) ήταν εκείνο 
που μπορούσε να προβλέψει τις επιδόσεις των μαθητών τόσο στην ανάπτυξη λεξιλο-
γίου όσο και στην αναδιήγηση της ιστορίας. 
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Αρκετές μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει τη μεγαλόφωνη ανάγνωση ιστοριών στις εμπει-
ρικές τους έρευνες. Στην έρευνα των Grover, Whitehurst et al. (1994) σε παιδιά νηπια-
γωγείου, που συμμετείχαν σε ένα αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα μεγαλόφωνης ανά-
γνωσης, παρατηρήθηκε σημαντική επίδραση της αναγνωστικής αυτής παρέμβασης 
στην ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου (expressive vocabulary) των παιδιών. Οι 
Reese & Cox (1999) επέλεξαν με τυχαίο τρόπο 48 παιδιά ηλικίας 4 ετών, τα οποία 
συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα παραστατικού μοντέλου ανάγνωσης ή σε ένα από τα 
δύο αλληλεπιδραστικά μοντέλα ανάγνωσης στα οποία οι αναγνώστες παρείχαν είτε πε-
ριγραφές και λεζάντες για τις εικόνες (περιγραφικό στυλ - describer style) είτε σχόλια 
κι ερωτήσεις συνεπαγωγικής κατανόησης σχετικά με την ιστορία (στυλ κατανόησης - 
comprehender style). Οι επιδόσεις στο λεξιλόγιο (σύμφωνα με το PPVT-R τεστ), αλλά 
όχι και στην κατανόηση (μέτρηση βάσει ερωτήσεων κατανόησης επικεντρωμένων 
στην πλοκή, τα συμπεράσματα και τις προϋπάρχουσες γνώσεις) ήταν σημαντικά καλύ-
τερες για τα παιδιά που συμμετείχαν στην ομάδα με τους αναγνώστες που έκαναν 
χρήση του περιγραφικού στυλ. 

Στο ίδιο πνεύμα, οι Brabham & Lynch-Brown (2002) σχεδίασαν μια εμπειρική έρευνα 
με μαθητές πρώτης και τρίτης τάξης Δημοτικού Σχολείου, για να εξετάσουν αν οι επα-
ναλαμβανόμενες αναγνώσεις με το παραστατικό – τελεστικό μοντέλο, την απλή ανά-
γνωση ή το αλληλεπιδραστικό μοντέλο ήταν πιο υποστηρικτικές στην ανάπτυξη λεξι-
λογίου και την κατανόηση της ιστορίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως υπήρχαν ση-
μαντικές επιδράσεις του στυλ ανάγνωσης τόσο στο λεξιλόγιο (μετρήθηκε βάσει ενός 
τεστ 40 στοιχείων πολλαπλής επιλογής που κατασκευάστηκε από τους ερευνητές) όσο 
και στην κατανόηση της ιστορίας (μέτρηση που πραγματοποιήθηκε με ένα τεστ 17 
στοιχείων πολλαπλής επιλογής κατασκευασμένο από τους ερευνητές και το οποίο συ-
μπεριλάμβανε κι ερωτήσεις συνεπαγωγικής κατανόησης) κι έδειξε πως η παρουσία της 
συζήτησης είναι πιο ευεργετική για την κατανόηση της ιστορίας από τις επανειλημμέ-
νες αναγνώσεις.  

Σε αντίθεση με τη συμβατική μεγαλόφωνη ανάγνωση, οι ψηφιακές ιστορίες συχνά πα-
ραλείπουν τον εξωκειμενικό, υποστηρικτικό λόγο ή οποιαδήποτε συζήτηση πριν ή μετά 
την ανάγνωση. Σε γενικές γραμμές, η μεγαλόφωνη παρουσίαση ψηφιακών ιστοριών 
μιμείται το παραστατικό – τελεστικό μοντέλο ανάγνωσης, στο οποίο υπάρχουν λίγες 
διακοπές κατά την παρουσίαση της ιστορίας (Paciga, 2009). Ωστόσο, οι διαδραστικές 
ψηφιακές ιστορίες που περιέχουν θερμά σημεία μπορεί να περιλαμβάνουν εξωκειμε-
νικό λόγο που δύναται να υποστηρίξει την κατανόηση της ιστορίας. 

Γλωσσικές διαφορές κατά τη διάρκεια μεγαλόφωνης ανάγνωσης (ιστοριών) στα παιδιά 

Ο γλωσσικός παράγοντας της μεγαλόφωνης ανάγνωσης περιλαμβάνει έννοιες που α-
ποδίδονται με το ύφος, τον επιτονισμό, την έμφαση, τον ρυθμό και την προφορά του 
αναγνώστη. Υπάρχουν αρκετές έρευνες οι οποίες δείχνουν πως, όταν τα παιδιά αρχί-
ζουν να διαβάζουν κάνοντας ταυτόχρονα χρήση της προσωδίας, κατανοούν καλύτερα 
τις ιστορίες από εκείνα που δε διαβάζουν με αυτόν τον τρόπο (National Reading Panel, 
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2000) κι επομένως οι μελετητές της μεγαλόφωνης ανάγνωσης ιστοριών συνιστούν 
στους εκπαιδευτικούς να διαβάζουν με εκφραστικό τρόπο, ώστε να υποστηρίξουν την 
καλύτερη κατανόηση της ιστορίας. Έχει τεκμηριωθεί η ύπαρξη τριών τουλάχιστον μο-
ντέλων μεγαλόφωνης ανάγνωσης ή τρόπων αλληλεπίδρασης με τα παιδιά κατά τη διάρ-
κεια της ανάγνωσης. 

Η περιγραφική μελέτη των Dickinson & Keebler (1989) παρατήρησε τις μεγαλόφωνες 
αναγνώσεις εκπαιδευτικών πρώιμης παιδικής ηλικίας και τα αποτελέσματα σε συμβά-
ντα λόγου παιδιών ηλικίας 3-4 ετών στον παιδικό σταθμό. Σε αυτή τη μελέτη οι συντά-
κτες αναγνώρισαν τρία μοντέλα μεγαλόφωνης ανάγνωσης. Στο πρώτο μοντέλο, η ανά-
γνωση γινόταν σε γρήγορο ρυθμό και στερούνταν των συναισθηματικών ιδιοτήτων, 
δεδομένου ότι οι φωνές τους τόνιζαν μεμονωμένες λέξεις, για να μεταφέρουν την έν-
νοια, αλλά όχι με τη χρήση προσωδίας, ώστε να υπαινιχθούν την έννοια. Οι Dickinson 
& Keebler (ό.π.) διαπίστωσαν πως οι φωνές των αναγνωστών στο δεύτερο μοντέλο 
μετέδιδαν το νόημα μέσω εναλλαγών στον ρυθμό, τον τόνο και την ένταση. Επιπλέον, 
οι αναγνώστες που είχαν υιοθετήσει το εν λόγω μοντέλο παρουσίασαν ευδιάκριτες αλ-
λαγές στη φωνή κατά την ανάγνωση αξιοσημείωτων ή πληροφοριακών τμημάτων του 
κειμένου. Όσον αφορά στο τρίτο μοντέλο, οι φωνές των αναγνωστών παρουσίαζαν έ-
ναν ευδιάκριτο τόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάγνωσης της ιστορίας. Η μελέτη αυτή 
είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείχνει πως η χρήση της φωνής από τον αναγνώστη 
μπορεί να μεταδώσει το νόημα με εκλεπτυσμένο τρόπο, ο οποίος συμβάλλει στη χρήση 
της γλώσσας από τα παιδιά πέραν των πρακτικών ανάγνωσης.  

Από την έρευνα αυτή φαίνεται πως οι γλωσσικές συνιστώσες της κατασκευής νοήμα-
τος στο πλαίσιο της μεγαλόφωνης ανάγνωσης μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα συνε-
χές όπου στο ένα άκρο ευρίσκεται η μονότονη ανάγνωση κι απουσιάζουν οι διακυμάν-
σεις στον τόνο ή στον ρυθμό και στο άλλο η άρτια δραματοποίηση, που περιλαμβάνει 
διακριτές φωνές χαρακτήρων και διακυμάνσεις στον ρυθμό και τον τόνο, που είναι 
κατάλληλα για να μεταφέρουν το νόημα της ιστορίας. 

Ως προς τις ψηφιακές αφηγήσεις, με εξαίρεση τις διαδραστικές ιστορίες των CD-ROM, 
οι περισσότερες ηλεκτρονικές ιστορίες που ευρίσκονται στο διαδίκτυο σπάνια περι-
λαμβάνουν συζήτηση ή διακοπές κατά την ανάγνωση της ιστορίας. Επομένως, το πα-
ραστατικό – τελεστικό μοντέλο ανάγνωσης (performance style)  (Brabham & Lynch-
Brown, 2002; Reese & Cox, 1999) αποτελεί την κυρίαρχη προσέγγιση για την παρου-
σίαση της ψηφιακής ιστορίας, αλλά υπάρχουν σαφείς διακυμάνσεις στον ρυθμό και τον 
τόνο της προφορικής ανάγνωσης στις ψηφιακές παρουσιάσεις. Επισημαίνεται, ακόμη, 
πως ποικίλλουν οι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται, για να εξετάσουν την κατανόηση 
της ιστορίας σε αυτό το σώμα της λογοτεχνίας. Η αναδιήγηση της ιστορίας, οι ερωτή-
σεις πολλαπλών επιλογών και οι συγκεκριμένες ερωτήσεις αναφορικά με την ιστορία 
έχουν χρησιμοποιηθεί κι αποκαλύπτουν πως μέθοδοι σχεδιασμένες από τους ερευνητές 
κι εστιασμένες σε συγκεκριμένα στοιχεία της ιστορίας, όπως εκείνες που αναπτύχθη-
καν από τους Reese & Cox (1999), άσκησαν μεγαλύτερη επίδραση από τις γενικές με-
τρήσεις κατανόησης προφορικού λόγου (π.χ., Woodcock Johnson III), αλλά μικρότερη 
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επίδραση σε σχέση με τις πολλαπλών επιλογών ερωτήσεις κατανόησης της ιστορίας, 
όπως εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν από τους Brabham & Lynch-Brown (2002), κι 
επομένως μπορεί να αντιπροσωπεύουν μια πιο μέτρια προσέγγιση στην ανίχνευση των 
διαφορών ως προς την κατανόηση της ιστορίας από τα μικρά παιδιά.  

Συμπεράσματα 

Οι ψηφιακές ιστορίες συνιστούν εκδοχές παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων που πα-
ρουσιάζονται στην οθόνη (De Jong & Bus, 2003; Korat & Shamir, 2004), κατασκευά-
ζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, ipad, διαδίκτυο, συνδυάζουν μουσική, προ-
σομοιώσεις εικόνων, κείμενο με τη δυνατότητα του «κλικ» και αλληλεπιδραστικότητα, 
που συνιστούν χαρακτηριστικά υποστηρικτικά της ιστορίας (Chen, Ferdig, & Wood, 
2003; Javorsky & Trainin, 2014; Korat & Shamir, 2004) και τα οποία συμπεριλήφθη-
καν για να προσελκύσουν τα μικρά παιδιά στην ανάγνωση βιβλίων σε έναν υπολογιστή. 
Έρευνες, πλέον, όμως, τεκμηριώνουν τις διαφορές ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
διαμορφώνονται τα περιβάλλοντα πολυμέσων και τις επιπτώσεις που έχουν στην εκ-
μάθηση κι εμπλοκή των μαθητών, με θετικά αποτελέσματα στην κατανόηση (Van den 
Broek, et al., 2009). Οι ψηφιακές αφηγήσεις, επομένως, ανάγονται σε ένα εκπαιδευτικό 
υποστηρικτικό μέσο για την ενίσχυση της κατανόησης, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα 
παρουσίασης των πληροφοριών με πολλαπλό τρόπο συνδυάζοντας λεκτικές και μη λε-
κτικές αναπαραστάσεις (Paivio, 1990), κάνοντας την πληροφορία περισσότερο προ-
σβάσιμη και πιο εύκολη στην επεξεργασία από το μαθητή αλλά και οδηγώντας στη 
δημιουργία συνθετότερων νοητικών αναπαραστάσεων (Vosniadou, 1997). Προτείνε-
ται, λοιπόν, μια μελλοντική έρευνα που θα λάμβανε υπ’ όψιν τις παραλλαγές στον σχε-
διασμό και την παρουσίαση των ηλεκτρονικών ιστοριών και θα εξέταζε αν η μορφή 
παρουσίασης των ψηφιακών ιστοριών επηρεάζει την κατανόηση του προφορικού - 
γραπτού λόγου από μαθητές διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η πραγματοποίηση και η αξιολό-
γηση των αποτελεσμάτων μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης, που εκπονή-
θηκε το σχολικό έτος 2016 - 2017 σε εξ αποστάσεως συνεργασία με 16 Ελληνικά Σχο-
λεία (12 Νηπιαγωγεία - 4 Δημοτικά) στην κοινότητα μάθησης e-Twinning. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος ανοιχτού και ευ-
έλικτου με εκπαιδευτικές πρακτικές και ιδέες για την επιλογή ή και τον σχεδιασμό υ-
λικού προς αξιοποίηση κατά το δυνατόν στο πλαίσιο της τάξης. Τα αποτελέσματα από 
την πραγματοποίηση του εν λόγω προγράμματος ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για μελ-
λοντικές και ανάλογες δράσεις. Προς τούτο αξιοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας, χρήση πολλών εργα-
λείων του Web 2.0 και δυνατοτήτων που δίνει η πλατφόρμα Twinspace· συνεπικουρώ-
ντας τα συμβατικά διδακτικά μέσα κατέστησαν το ρόλο του μικρού μαθητή βιωματικό 
και ενεργό και ως εκ τούτου τη μάθηση αποτελεσματική.  

Λέξεις-Κλειδιά: e-Twinning, Συνεργατική μάθηση, Παγκόσμια ημέρα 

Εισαγωγή 

H συνεισφορά των Τ.Π.Ε. και ειδικότερα των web 2.0 εργαλείων είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική για την υλοποίηση συνεργατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο από την 
άποψη της επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών όσο και 
ως «εργαλείων» μάθησης στη σχολική τάξη αλλά και γενικότερα στο πλαίσιο των σχο-
λικών δραστηριοτήτων. Το e-twinning, προσφέρει μια ασφαλή πλατφόρμα, στην οποία 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν συνεργάτες τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από ευρωπαϊκές χώρες και να συνεργαστούν αναπτύσσοντας κοινές δράσεις (Θεοφα-
νέλης, 2013).  

 Η Επιμορφωτική δράση με τίτλο «Μία ημέρα για να θυμάμαι» σχεδιάστηκε και υλο-
ποιήθηκε στην ψηφιακή κοινότητα μάθησης e-Twinning, με βασικό στόχο τη συνερ-
γασία των εξ αποστάσεως μαθητών μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας 
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και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), παρέχοντας υποστήριξη, online εργαλεία και υπηρεσίες, 
ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη 
(http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning). Θεωρείται καινοτόμος δράση, επειδή 
η φιλοσοφία, οι σκοποί και οι στόχοι, χωρίς να αποκλίνουν από το πλαίσιο του αναλυ-
τικού προγράμματος των μαθητών του νηπιαγωγείου, συμβάλλουν στην περαιτέρω ε-
ξοικείωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών με νέες μεθόδους και διδακτικές πρα-
κτικές, που προωθούν τη βιωματική και ενεργητική μάθηση (Τριλίβα & Αναγνωστο-
πούλου, 2008).  

Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε βασιζόμενη στη 
μέθοδο Project και τα σχέδια εργασίας (Frey, 1986). Τα νήπια ενθαρρύνθηκαν να εκ-
φράσουν, να ανταλλάξουν, να αντιπαραθέσουν τις ιδέες τους, να εντοπίσουν προβλή-
ματα, να θέσουν ερωτήσεις, να κάνουν προβλέψεις, να αναζητήσουν απαντήσεις και 
να τις ελέγχουν. Δούλεψαν σε ομάδες και προσέγγισαν το θέμα μέσω της έρευνας και 
της βιωματικής εμπειρίας. Οι δραστηριότητες είναι ενταγμένες στο αναλυτικό πρό-
γραμμα, ώστε να επιτυγχάνεται η διαθεματική προσέγγιση του θέματος (Καρατζιά – 
Σταυλιώτη, 2002. Κουλουμπαρίτση, 2005). Πιο συγκεκριμένα:  

Παιδί και Γλώσσα: Τα παιδιά ασκήθηκαν στη γλωσσική έκφραση, γραπτή και προφο-
ρική. Συνέγραψαν συνεργατικά παραμύθι για την Παγκόσμια Ημέρα της Διατροφής 
και ποίημα για την Παγκόσμια Ημέρα της Αγάπης. Συνειδητοποίησαν την κοινωνική 
διάσταση της  γραφής ανταλλάσσοντας κάρτες και διατύπωσαν μηνύματα για τις αφί-
σες. Παιδί και Μαθηματικά: Αναπτύχθηκε ο μαθηματικός τρόπος σκέψης μέσα από 
δραστηριότητες καταγραφής δεδομένων, καταμέτρησης καρτών και κατασκευών και 
αντιστοίχησης με τον αριθμό των σχολείων που θα στέλνονταν, με τη δημιουργία και 
σύνθεση παζλ καθώς και της ανάλυσης αποτελεσμάτων, ψηφοφορίες, κατηγοριοποιή-
σεις και αξιολογήσεις. Ανθρωπογενές περιβάλλον: Μέσα από τα εικαστικά και τις κα-
τασκευές προσεγγίσαμε τη γιορτή των Χριστουγέννων αλλά και τις Παγκόσμιες Ημέ-
ρες. Παιδί και Υπολογιστής: Χρησιμοποίησαν οπτικοακουστικά μέσα (φωτογραφική 
μηχανή, μαγνητόφωνο), συμμετείχαν σε τηλεδιασκέψεις, έπαιξαν on line παιχνίδια, α-
σκήθηκαν στον Η/Υ (άνοιγμα-κλείσιμο-αποθήκευση, εξάσκηση πληκτρολογίου και 
ποντικού), είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να αλληλεπιδράσουν, με τη βο-
ήθεια συνεργατικών εργαλείων web2.0 π.χ voki, να ηχογραφήσουν τη φωνή τους και 
να δημιουργήσουν ταινία, animation. Δημιουργία και Έκφραση: Γνώρισαν ποικίλα υ-
λικά και δημιούργησαν συνεργατικές αφίσες, εικονογράφησαν το συνεργατικό παρα-
μύθι με τίτλο «Φούλης ο Διατροφούλης και Φούλα η Διατροφούλα», δημιούργησαν 
Χριστουγενιάτικα στολίδια έπαιξαν με τη μασκότ του έργου, ζωγράφισαν το φόρεμά 
της και δημιούργησαν πίνακες ζωγραφικής. Συνεργασία με την Οικογένεια: Οι γονείς 
συμμετείχαν στη δημιουργία μασκότ του έργου και με την αποστολή εποπτικού υλικού 
στο σχολείο.  

Για τις εξ απόστάσεως συνεργατικές δράσεις αξιοποιήθηκε η εκπαιδευτική γωνιά του 
υπολογιστή, μιας και  είναι ένα ισχυρό εργασιακό εργαλείο, που μπορεί να προωθήσει 
ενεργά την εξατομικευμένη και τη συνεργατική μάθηση (Παναγιωτακόπουλος, 2004). 
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Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στα σχολεία απο-
σκοπεί τόσο στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη της δημιουργικής κριτικής σκέψης 
των μαθητών, όσο και στην εξέλιξη της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας της μά-
θησης και της επικοινωνίας. 

Ο εκπαιδευτικός είναι καθοδηγητής, συνεργάτης και βοηθός του μαθητή στην αναζή-
τηση της γνώσης, στην επιλογή και στην αξιοποίηση της πληροφορίας. Μαθαίνει το 
μαθητή πώς να μαθαίνει, ενώ παράλληλα η προσέγγιση έχει διαθεματικά χαρακτηρι-
στικά (Ματσαγγούρας, 2003). Υιοθετούν τεχνικές, που εγείρουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών, ευνοούν την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης, ενθαρρύ-
νουν την εργασία σε ομάδες και δημιουργούν συνθήκες μάθησης και έρευνας τόσο στο 
σχολείο, όσο και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα. Στην παρούσα εκπαιδευτική πα-
ρέμβαση χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, παιχνίδι ρόλων, ερω-
τήσεις - απαντήσεις. Παράλληλα αξιοποιήθηκαν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Οι μαθητές πρωταγωνιστούν στη διαδικασία μάθη-
σης και δεν αντιμετωπίζονται ως παθητικοί δέκτες μηνυμάτων, που προέρχονται από 
τον εκπαιδευτικό, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία αναζήτησης της καλύτερης λύσης 
στις δραστηριότητες, που πρέπει να δημιουργήσουν, ελέγχουν και παρατηρούν το απο-
τέλεσμα της δράσης τους (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 2011). 

Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, αφού πρώτα, όλοι μαζί με τους υπεύθυνους εκπαι-
δευτικούς αποφάσισαν το θέμα και τον τρόπο παρουσίασης των δραστηριοτήτων. Οι 
ομάδες των μαθητών του έργου ήταν ολιγομελείς, ώστε να μπορούν όλοι να συμμετέ-
χουν ενεργά σε όλες τις δράσεις. Και μάλιστα κάθε μήνα πρωταγωνιστούσαν κάθε 
φορά διαφορετικά παιδιά ανάλογα με τις κλίσεις τους, τα ταλέντα τους και δούλευαν 
σε ομάδες των 4 ατόμων.   

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του έργου ανακαλύψαμε τις ιδιαίτερες δεξιότητες των παιδιών 
και προσπαθήσαμε να τις αναδείξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα, 
στόχος μας ήταν η συνεργασία, η ανταλλαγή ιδεών και η αλληλεπίδραση όχι μόνο μέσα 
στην ομάδα μας αλλά και με τις άλλες ομάδες. Ιδιαίτερα συνέβαλε στην επίτευξη των 
στόχων μας η χρήση της τεχνολογίας και των web 2.0. εργαλείων. Στα πλαίσια της 
προσπάθειάς μας αυτής, εκπαιδευτικοί και μαθητές εργαστήκαμε με ενδιαφέρον, εν-
θουσιασμό, υπευθυνότητα και συνέπεια. Ο καθένας από μας κατέγραφε και παρατη-
ρούσε τη συνεργασία των ομάδων και σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιού-
σαμε συναντήσεις μέσω forum (Twinspace), και e-mail προκειμένου να μιλήσουμε για 
την πορεία του προγράμματος, να μοιραστούμε προβληματισμούς, δυσκολίες που προ-
έκυπταν, να οργανώσουμε την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών, να τηρήσουμε το 
χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων, να κρατήσουμε αμείωτο το ενδιαφέρον των μα-
θητών και να δούμε πώς να ενσωματώσουμε το έργο στη διδακτέα ύλη. 

Γενικός Σκοπός και Επιμέρους Στόχοι 

Για την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πα-
ρέμβασης καθορίστηκε ο σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας, ήτοι η κατα-
νόηση αξιών που πρεσβεύουν οι παγκόσμιες ημέρες, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον 
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ανοιχτό και ευέλικτο σε εκπαιδευτικές πρακτικές και ιδέες. Τα κριτήρια για την επιλογή 
του θέματος είναι: α) τα ενδιαφέροντα των μαθητών β) να βοηθηθούν οι μαθητές να 
ανακαλύψουν τι ξέρουν, δ) να οδηγηθούν σε ερευνητικές διαδικασίες, και ε) να ενθαρ-
ρυνθεί η συλλογική διερεύνηση. Να λάβουν εν τέλει μηνύματα κοινωνικά, οικολογικά, 
πολιτισμικά, παιδαγωγικά που αγγίζουν τις παιδικές ψυχές και μετουσιώνονται σε 
γνώση και εμπειρία μέσα από ποικίλες βιωματικές δράσεις. 

Ως προς το Γνωστικό  αντικείμενο 

• Ν’ αποτυπώσουν στη μνήμη τους ξεχωριστές παγκόσμιες και ευρωπαϊκές μέρες του 
έτους. 

• Να κατανοήσουν την αξία κοινωνικών, οικολογικών και πολιτισμικών μηνυμάτων 
• Ν’ αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο. 
• Ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 
• Ν’ αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και επιλογής 

της κατάλληλης πληροφορίας. 
• Να μάθουν να χειρίζονται μηχανές αναζήτησης και εκπαιδευτικά λογισμικά. 
• Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
• Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να εκτιμούν τη συνεργασία και τα οφέλη της. 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

Παρουσιάζονται οι δραστηριότητες, που πραγματοποιήθηκαν: 

Πρώτη δραστηριότητα: «Τα σχολεία μας στο χάρτη» - «Γνωριζόμαστε».  

Οι μαθητές εντοπίζουν το σχολείο τους (Zeemaps) και παρουσιάζονται μέσα από βί-
ντεο. 

Δεύτερη δραστηριότητα: «Λογότυπο έργου». 

Δημιουργία από τα παιδιά του δικού τους λογότυπου, παρουσίαση και ψηφοφορία για 
το δημοφιλέστερου του έργου. (padlet, surveymonkey). 

Τρίτη δραστηριότητα: «Η Μασκότ του έργου μας». 

Δημιουργία μασκότ και ταξίδι σε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία όπου οι μαθητές ζω-
γράφιζαν στο φόρεμα της κάτι χαρακτηριστικό από τον τόπο τους. (tricider για συζή-
τηση και ψηφοφορία για την δημιουργία της μασκότ) 

Τέταρτη δραστηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο». 

Δημιουργία αφισών και ομαδικών παζλ με τα μέσα μεταφοράς που θέλουν να χρησι-
μοποιούν οι μαθητές. Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον. 

Πέμπτη δραστηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα Ευρωπαικών Γλωσσών». 

Οι μαθητές έμαθαν την λέξη «Καλημέρα» σε διάφορες Ευρωπαικές Γλώσσες (Αγ-
γλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά) και ακολούθησαν δραστηριότητες ηχογράφησης, 
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συννεφόλεξα και διαδικτυακά παιχνίδια αντιστοιχίζοντας τη χώρα με τη σημαία και τη 
γλώσσα της.  

Έκτη δραστηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής». 

Συνεργατική συγγραφή παραμυθιού με τίτλο «Φούλης ο Διατροφούλης και Φούλα η 
Διατροφούλα». 

Ένα σχολείο αναφερόταν σε κάποιο πρόβλημα και το επόμενο έδινε τη λύση. Η συνερ-
γατική συγγραφή του παραμυθιού έγινε σε αρχείο Google doc.  

Έβδομη δραστηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού».  

Βασισμένοι στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών επιλέχθηκαν θεματι-
κοί άξονες και δημιουργήθηκαν συνεργατικές αφίσες. Όλες οι αφίσες παρουσιάστηκαν 
σε e-book με τη χρήση του  Flipsnak. 

Όγδοη δρασηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης».  

Οι μαθητές έγραψαν ένα συνεργατικό ποίημα στο πρόγραμμα meetingwords. Ο τίτλος 
του ποιήματος επιλέχθηκε με τη βοήθεια του Web2.0 εργαλείου αnswergarden. 

Ένατη δραστηριότητα: «Άρωμα Χριστουγέννων» - «Τηλεδιάσκεψη». 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο με στολίδια χειροποίητα που έστειλαν τα συνεργαζόμενα 
σχολεία και τηλεδιάσκεψη με κάλαντα και ανταλλαγή ευχών. 

Δέκατη δραστηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα Κινηματογράφου και Ραδιοφώνου». 

Δημιουργία συνεργατικών σεναρίων με θέμα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο». (Ταινίες an-
imation – ιστορίες στο story jumper,  κόμικs και ηχητικά μηνύματα για ραδιόφωνο). 

Ενδέκατη δραστηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού». 

Βιβλιοπροτάσεις για τη διαφορετικότητα και τον σχολικό εκφοβισμό – δημιουργία ο-
μάδων – επεξεργασία κοινού βιβλίου – δημιουργία κοινής ηλεκτρονικής αφίσας – 
padlet.  

Δωδέκατη δραστηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου». 

Δημοσίευση του συνεργατικού βιβλίου «Διατροφούλης και Διατροφούλα» σε ιστοσε-
λίδες. 

Δέκατη τρίτη δραστηριότητα: «Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων». 

Δημιουργία κοινού βίντεο με επισκέψεις σε Μουσεία όλων των σχολείων σε όλες τις 
πόλεις 

Δέκατη τέταρτη δραστηριότητα: «Διάχυση του έργου». 

Παρουσίαση των δράσεων σε τοπικούς φορείς, ημερίδες, γονείς.. Δημοσιεύσεις σε το-
πικές εφημερίδες και αναρτήσεις σε ιστολόγια των σχολείων. 

Δέκατη πέμπτη δραστηριότητα: «Αξιολόγηση έργου». 
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Αξιολόγηση από εκπαιδευτικούς (surveymonkey). Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν 
με παρουσίαση στο πρόγραμμα prezi. 

Aξιολόγηση από τους μαθητές με αποτύπωση των σκέψεων τους και τις κρίσες τους 
για το έργο. 

 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα, που πρόεκυψαν από την αξιολόγηση του προγράμματος «Μία η-
μέρα για να θυμάμαι» και από τους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς, είναι ιδιαί-
τερα αισιόδοξα και ενθαρρυντικά. Στο οικείο περιβάλλον της τάξης, οι μαθητές ήταν 
ελεύθεροι να καλλιεργήσουν και ν’ αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία 
τους συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος.  

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν από κοινού με τη χρήση εργαλείων web 2.0. και οι 
μαθητές συνεργάστηκαν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους μαθητές των υπόλοιπων 
ομάδων και ο τρόπος, με τον οποίο εργάστηκαν, ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητικός.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν αυτός του εμψυχωτή και συντονιστή των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων αποβλέποντας στην εξασφάλιση, τη δημιουργία και τη ρύθμιση εκεί-
νου του κοινωνικού περιβάλλοντος, που μπορεί να διαπαιδαγωγήσει αποτελεσματικά 
αλλά και ευχάριστα τους μαθητές. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί μετά από ενδελεχή έ-
ρευνα επέλεγαν τα κατάλληλα, σύμφωνα με τις δυνατότητες των μαθητών και του προ-
σφερόμενου χρόνου και περιβάλλοντος, εργαλεία Τ.Π.Ε. Με σπουδή και ζέση παρό-
τρυναν γι’ αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας, την οποία διαχειρίζονταν με τρόπο 
που να υποβοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν νέους τρόπους σκέψης και αντιμετώπι-
σης των καθημερινών καταστάσεων. Ως προς τον καταμερισμό του χρόνου του προ-
γράμματος, οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζονταν ανάλογα με τον μαθησιακό ρυθμό των 
μαθητών και φρόντιζαν με υπομονή και θετική διάθεση να παρέχουν χωρίς ψυχολογική 
πίεση και τον απαιτούμενο χρόνο αλλά και ατμόσφαιρα χαράς και δημιουργίας για τη 
διεκπεραίωση και την περάτωση των δραστηριοτήτων (Τζήλου, 2015).  

Το πιο πετυχημένο αποτέλεσμα, ήταν η σύγχρονη αλλά και η ασύγχρονη διδασκαλία 
των δραστηριοτήτων, όπως αυτή υλοποιήθηκε μέσα από τη συμμετοχή των συνεργα-
ζόμενων μαθητών στις παγκόσμιες ημέρες, καθώς και στα παιχνίδια και στις δημιουρ-
γικές ιστορίες, κατασκευές, αφίσες που οι συμμετέχοντες μαθητές διαμόρφωναν από 
κοινού. 

Ως μέθοδος αξιολόγησης όλων των εκπαιδευτικών δράσεων, χρησιμοποιήθηκε η ολι-
γόλεπτη ανοιχτή συνέντευξη και το παιδικό ιχνογράφημα. Τα παιδιά μίλησαν για την 
εμπειρία τους και τα συναισθήματα τους και το αποτύπωσαν μέσα από τις ζωγραφιές 
τους. Ενώ οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ερωτηματολόγιο που είχαν δημιουργήσει  όλοι 
μαζί στο πρόγραμμα Survey monkey και τα αποτελέσματα παρουσίασαν στο πρό-
γραμμα Prezi.  
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Εν κατακλείδι τα σχολεία μας ωφελήθηκαν από την εκπόνηση του προγράμματος γιατί 
ανέπτυξαν σχέσεις φιλίας και συνεργασίας και  άνοιξαν τα σύνορα τους στην καινοτο-
μία και στη γνώση. 
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http://www.etwinning.gr/etwinning/etwinning 

 

Παράρτημα 

 

1η δραστηριότητα: Πάζλ, video,  voki  

2η  δραστηριότητα: Λόγότυπο έργου, Επιλογή δημοφιλέστερου  

3η  δραστηριότητα: Προτάσεις για τη Μασκότ του έργου 

4η  δραστηριότητα: Πάζλ 1, Πάζλ 2  

5η  δραστηριότητα: Διαδικτυακά παιχνίδια 1, Διαδικτυακά παιχνίδια 2,  Η λέξη «Κα-
λημέρα» σε πέντε ευρωπαικές γλώσσες  

6η  δραστηριότητα: Παραμύθι, Πάζλ ο πίνακας του «Botero» 

8η  δραστηριότητα: Ποίημα, Επιλογή τίτλου ποιήματος  

9η  δραστηριότητα: εδώ 

10η  δραστηριότητα:  animation 2, animation 3, Ιστορία 1, Ιστορία 2 , Ιστορία 3, Ιστο-
ρία 4, Ηχητικά μηνύματα 

11η  δραστηριότητα: Βιβλιοπροτάσεις 1, Βιβλοπροτάσεις 2, Βιβλιοπροτάσεις 3  

12η  δραστηριότητα: Ιστολόγιο 1, Ιστολόγιο 2, Ιστολόγιο 3 

13η  δραστηριότητα: εδώ 

14η  δραστηριότητα: Νηπιαγωγείο Αρφαρών, Ελληνογαλλική Σχολή ,  Δημοτικό Σχο-
λείο Πολυδενδρίου, 1ο Δημοτικό σχολείο Καστοριάς, Ηλεκτρονικό περιοδικό, Ηλε-
κτρονική τοπική εφημερίδα, Blogs, Ηλεκτρονικό βιβλίο 

15η  δραστηριότητα: Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών,  Αποτελέσματα  

Αξιολόγηση έργου από τους μαθητές 1, μαθητές 2, μαθητές 3, μαθητές 4, μαθητές 5, 
μαθητές 6,  μαθητές 7, μαθητές 8, μαθητές 9, μαθητές 10, μαθητές 11, μαθητές 12 
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Θέματα μετανάστευσης, προσφυγιάς και εκπαίδευσης,  
«Ανάλυση περιστατικού διάκρισης σε σχολικό περιβάλλον» 
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Πολιτισμό ΑΠΚΥ., M.Sc. Eπικοινωνία ΑΠΚΥ, Msc ΔΤΕ ΕΑΠ. 
gougoulitsas@yahoo.gr 
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Περίληψη 

Τα τελευταία τρία χρόνια η έκρυθμη κατάσταση σε χώρες της Μέσης Ανατολής έφερε 
έναν μεγάλο αριθμό προσφύγων στην Ελλάδα που προστέθηκε στον ήδη τεράστιο όγκο 
των μεταναστών από χώρες της βαλκανικής που είχαν εγκατασταθεί τα τελευταία ει-
κοσιπέντε χρόνια. Φαινόμενα διακρίσεων, ρατσισμού και εθνικισμού είναι όλο και πιο 
συχνά στη κοινωνία γενικότερα και στα σχολεία ειδικότερα. Η περιγραφή ενός περι-
στατικού διάκρισης εναντίον προσφύγων σε σχολείο της Θεσσαλονίκης αναδεικνύει 
πως οδηγήθηκαν οι εμπλεκόμενοι στα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις μέσα από την 
κατηγοριοποίηση και επεδίωξαν την ενίσχυση της κοινωνικής τους ταυτότητας. Η θε-
ωρία της κοινωνικής ταυτότητας και του ψυχολογικού λόγου χρησιμοποιήθηκαν για να 
εξηγηθεί το φαινόμενο της διάκρισης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. 

Λέξεις-Kλειδιά: Πρόσφυγες, Ελλάδα, ρατσισμός, κοινωνική ταυτότητα, ψυχολογικός 
λόγος 

Εισαγωγή 

Η μεγάλη εισροή μεταναστών και προσφύγων τις τελευταίες δεκαετίες βρήκε το ελλη-
νικό εκπαιδευτικό σύστημα απροετοίμαστο ως προς την ομαλή ένταξη τους στην εκ-
παίδευση. Το εκπαιδευτικό σύστημα παρέμεινε, σύμφωνα με έρευνες εθνοκεντρικό και 
αφομοιωτικό (Dragonas, Fragoudaki, & Inglessi, 1996, όπ. ανάφ. στο Sarafidou, 
Govaris, & Loumakou, 2013) και οι Έλληνες μαθητές διατηρούν αρνητικές απόψεις 
για τους μετανάστες συμμαθητές τους (Dimakos & Tasiopoulou, 2003). Η ύπαρξη δια-
κρίσεων από τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση είναι γεγονός και η εξάλειψη τους 
είναι αναγκαία προκειμένου να εκπληρωθεί ο κύριος σκοπός της εκπαίδευσης που είναι 
η προετοιμασία των μελλοντικών ενηλίκων για μια αρμονική συνύπαρξη σε μια πολυ-
πολιτισμική κοινωνία που συνεχώς αλλάζει (Sarafidou etal., 2013). 

Η αποδυνάμωση των αιτιών που οδηγούν σε διακρίσεις προϋποθέτει τη σωστή ερμη-
νεία και κατανόηση από τις εκπαιδευτικές αρχές. Στόχος της εργασίας είναι η σε βάθος 
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μελέτη ενός περιστατικού διάκρισης στο σχολικό περιβάλλον ώστε να τεκμηριωθούν 
θεωρητικά τα αίτια που οδήγησαν σε αυτό. 

Παρουσίαση ενός περιστατικού διάκρισης στο σχολικό περιβάλλον 

Σε ένα τμήμα της δευτέρας τάξης γυμνασίου μιας υποβαθμισμένης περιοχής της Θεσ-
σαλονίκης κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν να παρακολουθούν μαθή-
ματα δύο αγόρια, πρόσφυγες, συριακής καταγωγής. Οι μαθητές στο συγκεκριμένο 
τμήμα είναι κυρίως παιδιά ελλήνων της εργατικής τάξης καθώς και πέντε παιδιά αλβα-
νικής καταγωγής που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Οι παρέες των παιδιών έχουν διαμορ-
φωθεί ήδη από την προηγούμενη χρονιά και σε γενικές γραμμές οι Έλληνες κάνουν 
μεταξύ τους παρέα όπως και οι Αλβανοί αντίστοιχα. Οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι 
τυπικές με περιστασιακές προστριβές μεταξύ τους. 

Μόλις οι μαθητές έμαθαν την εθνικότητα των νέων συμμαθητών τους υπήρξε αντί-
δραση από την ομάδα των μαθητών αλβανικής καταγωγής. Απομακρύνθηκαν από τα 
θρανία κοντά τους και άρχισαν να τους φωνάζουν τρομοκράτες. Ο καθηγητής που ήταν 
παρών ζήτησε να ηρεμήσουν αλλιώς θα τους βγάλει έξω από τη τάξη. 

Οι γονείς δυο παιδιών ελληνικής καταγωγής πήγαν στον γυμνασιάρχη και ζήτησαν να 
φύγουν από το σχολείο ο νέοι μαθητής καθώς όπως είπαν «δεν ξέρουν τι αρρώστιες 
μπορεί να κουβαλάνε επάνω τους» γιατί ζουν σαν νομάδες χωρίς σπίτια και με ανύ-
παρκτες συνθήκες υγιεινής.  

Βαθύτερη ανάλυση των αιτιών της διάκρισης 

Οι μαθητές αλβανικής καταγωγής και οι γονείς των Ελλήνων μαθητών αντέδρασαν 
στην έλευση των μαθητών από τη Συρία προβαίνοντας στη χρήση στερεοτύπων δηλαδή 
νοητικών αναπαραστάσεων της ομάδας των προσφύγων από χώρες της Μέσης Ανατο-
λής όπου τους απέδωσαν την ιδιότητα του τρομοκράτη και του βρωμιάρη αντίστοιχα 
(Δραγώνα, Σκούρτου, & Φραγκουδάκη, 2001). Στηριζόμενοι στο στερεότυπο, οι πρό-
σφυγες είναι τρομοκράτες ή είναι βρώμικοι οδηγήθηκαν στην προκατάληψη δηλαδή 
στην αντιπάθεια και την αντίδραση προς όλους τους πρόσφυγες. Οι μαθητές απομα-
κρύνονται από κοντά τους καθώς φοβούνται για την ασφάλεια τους και οι γονείς ζη-
τούν την απομάκρυνση τους από το σχολείο γιατί αποτελούν απειλή για τη υγεία των 
παιδιών. 

Στα στερεότυπα αυτά οι Αλβανοί μαθητές οδηγήθηκαν από τη διεργασία της κατηγο-
ριοποίησης με βάση την εθνικότητα. Καθώς η εθνικότητα ήδη χρησιμοποιήθηκε στις 
σχέσεις με τους Έλληνες συμμαθητές τους προκειμένου να καταταγούν σε ομάδες και 
να ορίσουν τη ταυτότητα τους με βάση αυτή, οι Αλβανοί μαθητές θεωρούν ότι η συ-
γκεκριμένη κατηγοριοποίηση έχει μεγάλη σημασία γι’ αυτούς. Αντίστοιχα η κατηγο-
ριοποίηση που προβαίνουν οι γονείς τονίζει τις διαφορές μεταξύ των κατηγοριών Έλ-
ληνες και πρόσφυγες όπου οι Έλληνες ζουν σε σπίτια και είναι καθαροί και οι 
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πρόσφυγες ζουν σε κέντρα φιλοξενίας (hot spot) με κακές συνθήκες υγιεινής. Τονίζουν 
έτσι τις ομοιότητες μέσα στη δική τους ομάδα καθώς και τις διαφορές από την άλλη 
ομάδα. Οι Αλβανοί μαθητές και οι Έλληνες γονείς χρησιμοποιούν στερεότυπα, σύμ-
φωνα με τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας, καθώς λόγω της μεταβαλλόμενης κοι-
νωνικής κατάστασης, νιώθουν να απειλείται η κοινωνική τους ταυτότητα(Tajfel, 1981, 
όπ.ανάφ. στο Δραγώνα κ. συν., 2001).Επομένως προκειμένου να διατηρήσουν ή να 
αποκτήσουν θετική κοινωνική ταυτότητα υποτιμούν την κοινωνική ομάδα των προ-
σφύγων (έξω-ομάδα) και ενισχύουν τη δική τους ομάδα (έσω-ομάδα) (Δραγώνα κ. 
συν., 2001). 

Η διαρκής σύγκριση με άλλες ομάδες σκοπεύει στην εδραίωση της ταυτότητας μιας 
ομάδας και αυτό είναι εφικτό μέσα από την αναζήτηση των διαφορών ανάμεσα τους 
(Tajfel, 1972όπ.ανάφ. στο Φραγκουδάκη & Δραγώνα, 1997). Όταν αυτή η σύγκριση 
έγινε με την ομάδα των Ελλήνων είχε αρνητικά αποτελέσματα για την ομάδα των Αλ-
βανών. Για να ενισχύσουν το κύρος της έσω-ομάδας τους, και δεδομένου ότι η μετακί-
νηση στην έξω-ομάδα των Ελλήνων δεν είναι δυνατή (διαφορετική εθνικότητα) προ-
σέφυγαν στη στρατηγική της κοινωνικής δημιουργικότητας επιλέγοντας να συγκριθούν 
με μια ομάδα χαμηλότερου κύρους από τη δική τους (Δραγώνα κ. συν., 2001). 

Ανάλογα οι γονείς προκειμένου να ενισχύσουν το κύρος της έσω-ομάδας τους (μέλη 
της εργατικής τάξης) επιλέγουν μια άλλη έξω-ομάδα, χαμηλότερου κύρους, για να συ-
γκριθούν και μια διάσταση (κατοικία, καθαριότητα), που θα τους οδηγήσει να εξασφα-
λίσουν θετική κοινωνική ταυτότητα (Δραγώνα κ. συν., 2001). Δεν προσέφυγαν στον 
κοινωνικό ανταγωνισμό καθώς θεωρούν το χαμηλό κύρος της ομάδας τους νόμιμο και 
σταθερό, επομένως η σύγκριση με την υποδεέστερη έξω-ομάδα των προσφύγων θα 
εξυψώσει την κοινωνική τους ταυτότητα (Βοσνιάδου, 1999). 

Η αντίδραση των μαθητών και των γονέων προς τους Σύριους μαθητές οφείλεται και 
στη φορτισμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Ελλάδα. 
Τα Μ.Μ.Ε βομβαρδίζουν το κοινό με ειδήσεις για την άθλια κατάσταση διαβίωσης των 
προσφύγων. Συνεχείς είναι οι αναφορές για τρομοκρατικά χτυπήματα σε χώρες του 
δυτικού κόσμου όπου εμπλέκονται σε αυτά πρόσφυγες. Σύμφωνα με την ψυχολογία 
του λόγου «η ταυτότητα κατασκευάζεται μέσα από τον λόγο» (Δραγώνα κ. συν., 2001, 
σ.67), αφού οι άνθρωποι υιοθετούν τις ειδήσεις και τις αφηγήσεις ως προσωπικές τους 
θέσεις. Τα στερεότυπα που εκφράζουν τα υποκείμενα στην παραπάνω αφήγηση δεν 
είναι αποτέλεσμα λανθασμένων λογισμών, απλοποιήσεων ή προκαταλήψεων αλλά κα-
τασκευάζονται κοινωνικά και εκφράζουν θεσμικό ή ατομικό συμφέρον (Δραγώνα κ. 
συν., 2001). 

Η αντίδραση του καθηγητή στη συμπεριφορά των μαθητών, επιβολή  της πειθαρχίας 
με απειλές για αποβολή, μπορεί να ερμηνευθεί από τους Αλβανούς μαθητές ως μια 
προσπάθεια της κυρίαρχης έξω-ομάδας των Ελλήνων να υποτιμήσει την έσω-ομάδα 
τους. Επιπλέον με αυτή του την αντίδραση δυναμιτίζει παραπάνω την ατμόσφαιρα και 
διογκώνει το πρόβλημα της διάκρισης. 
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Συμπεράσματα 

Η απόκτηση θετικής κοινωνικής ταυτότητας συνεπάγεται τη βελτίωση του κύρους της 
ομάδας και την αύξηση της αυτοεκτίμησης των μελών της έχοντας όμως αρνητικές 
συνέπειες τόσο για την ίδια την ομάδα όσο και για την υποτιμημένη ομάδα. Η υποτι-
μημένη ομάδα μπορεί να εσωτερικεύσει την υποτίμηση και μοιρολατρικά να αποδεχτεί 
τη θέση της χωρίς καμιά προσπάθεια για δράση ώστε να τη βελτιώσει (Δραγώνα κ. 
συν., 2001). Η κυρίαρχη ομάδα απορροφημένη από τη προκατάληψη προς την υποτι-
μημένη ομάδα ως φορέα των προβλημάτων της παραβλέπει τις πραγματικές αιτίες αυ-
τών (Simpson &Yinger, 1985, όπ. ανάφ. στο Δραγώνα κ. συν., 2001). 

Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις θεωρίες της κοινωνικής 
ταυτότητας και της ψυχολογίας του λόγου προκειμένου να ερμηνεύσει και να απαλεί-
ψει τα φαινόμενα διάκρισης μέσα στο σχολείο και να προετοιμάσει τους αυριανούς 
ενήλικες απαλλαγμένους από προκαταλήψεις που οδηγούν σε διχασμό της κοινωνίας.  
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Διδασκαλία της έννοιας της δημοκρατίας με γλωσσικές και εικονικές διδακτικές 
προσεγγίσεις. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά και συγκρίνει τα αποτελέσματα δύο τρόπων διδασκαλίας της 
έννοιας της δημοκρατίας, σε μαθητές Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου. Με την εφαρμογή 
γλωσσικών διδακτικών προσεγγίσεων που προκρίνουν το χειρισμό λεκτικών δεδομένων, 
και με Διδακτικό Σενάριο βασισμένο σε Τεχνολογικά Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης που 
προκρίνει εικονικές διδακτικές προσεγγίσεις χειρισμού εικονικών δεδομένων. Οι 
συμμετέχοντες ήταν 92 μαθητές Ε΄ τάξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ισοδύναμη βελτίωση 
των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές που τους διδάχτηκαν τόσο με το 
Διδακτικό Σενάριο, όσο και με τον προτεινόμενο από το αναλυτικό πρόγραμμα, τρόπο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημοκρατία, Διδακτικό Σενάριο, λεκτικά-εικονικά δεδομένα. 

Abstract 

This paper investigates and compares the results of two ways of teaching the concept of 
democracy, on E΄ grade elementary school students. With the implementation of verbal 
teaching approaches that advocates handling verbal data and Teaching Scenario-based on 
Technological Education Environments that favors virtual data manipulation approaches. 
Participants were 92 students of E΄ class. The results showed equivalent improvement in 
knowledge, attitudes and skills to students who were taught with both the Teaching 
Scenario and the proposed way of the curriculum. 

Keywords: Democracy, Teaching Scenario, verbal-virtual data. 

Εισαγωγή 

Στο Δημοτικό, η έννοια της δημοκρατίας διδάσκεται στο μάθημα της Κοινωνικής 
Πολιτικής Αγωγής (ΚΠΑ) της Ε΄ τάξης. Στη σχετική ενότητα του βιβλίου του μαθητή, 
διερευνώνται το περιεχόμενο της έννοιας της δημοκρατίας, τα χαρακτηριστικά του 
δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελλάδας, ο τρόπος λειτουργίας του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, η σημασία της δημοκρατίας στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Σκοπός της 
ενότητας είναι να καλλιεργηθούν στα παιδιά σχετικές με τη δημοκρατία γνώσεις, στάσεις 
και δεξιότητες. Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΚΠΑ προτείνει η διδακτική προσέγγιση της 
έννοιας της δημοκρατίας να γίνεται με συζήτηση, μελέτη περίπτωσης και προσομοίωση 
στη βάση κειμένων με σχετικές πληροφορίες που προσφέρει το βιβλίο του μαθητή. Η 
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κατάκτηση της νέας γνώσης από τους μαθητές προϋποθέτει την ικανότητά τους να 
χειρίζονται με επάρκεια τη γλώσσα. Οι μαθητές της Ε΄ τάξης μπορούν πράγματι να 
ανταποκριθούν στην πιο πάνω προϋπόθεση αφού η γλωσσική τους ικανότητα είναι και 
μεγαλύτερη αλλά και ταχύτερα αναπτυσσόμενη σε σχέση με τη γλωσσική ικανότητα των 
παιδιών των μικρότερων τάξεων (Palmer, 2000). 

Το Διδακτικό Σενάριο (ΔΣ) που χρησιμοποιεί τα Τεχνολογικά Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης 
(ΤΠΕ), είναι μια πλήρης διδακτική προσέγγιση με καθορισμένο γενικό σκοπό και 
επιμέρους στόχους, θεωρητικό υπόβαθρο, διδακτικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τις 
νέες τεχνολογίες και αξιολογική διαδικασία (Κόμης κ.ά., 2010). Για να πετύχει το 
διδακτικό σκοπό και τους επιμέρους στόχους του, ένα τέτοιο ΔΣ έχει τη δυνατότητα να 
παρουσιάζει στους μαθητές πληροφορίες προς διερεύνηση, και μέσα από εικόνες, σκίτσα, 
πίνακες ή σχεδιαγράμματα. Μέσα από πηγές οι οποίες δεν προϋποθέτουν τη λεκτική αλλά 
την εικονική ικανότητα χειρισμού δεδομένων των μαθητών. 

Ο Baddeley (1986) υποστήριξε ότι όταν τα παιδιά επιτελούν ένα γνωστικό έργο, διατηρούν 
όσες πληροφορίες τούς είναι απαραίτητες, ενεργές στην εργαζόμενη μνήμη τους. Η ενεργή 
διατήρηση των πληροφοριών προϋποθέτει τη νοερή επανάληψή τους και για αυτό 
εξαρτάται από τη λεκτική τους ικανότητα. Τα μεγαλύτερα παιδιά διαθέτοντας 
ανεπτυγμένη την ικανότητα χειρισμού της γλώσσας, τα καταφέρνουν καλά σε σύνθετα 
γνωστικά έργα που απαιτούν χειρισμό πληροφοριών που παρουσιάζονται μέσα από 
κείμενα. Αντίθετα, τα μικρότερα παιδιά διαθέτοντας χαμηλότερο επίπεδο κατάκτησης της 
γλώσσας δυσκολεύονται στο χειρισμό λεκτικών πληροφοριών και καταφεύγουν 
συχνότερα στη βοήθεια των εικόνων (Adams & Hitch, 1997). Οι εικόνες διατηρούν τις 
πληροφορίες πάντα διαθέσιμες μπροστά τους, αποφορτίζοντας την εργαζόμενη μνήμη 
τους και απελευθερώνοντας γνωστικούς πόρους για τις ανάγκες του εκάστοτε έργου 
(Demetriou, A., Christou, C., Spanoudis, & G., Platsidou, M. 2002). Παρόλα αυτά, όταν 
το γνωστικό έργο παρουσιάζει αυξημένη δυσκολία, ακόμα και τα μεγαλύτερα παιδιά 
καταφεύγουν σε εικόνες για το χειρισμό πληροφοριών (Siegler, 1999).  

Για τη διδασκαλία της δημοκρατίας προτείνονται από το αναλυτικό πρόγραμμα γλωσσικές 
διδακτικές προσεγγίσεις βασισμένες στο λεκτικό χειρισμό πληροφοριών. Το βιβλίο του 
μαθητή διαθέτει λίγες και χωρίς ιδιαίτερο πληροφοριακό περιεχόμενο εικόνες. 
Παράλληλα, η έννοια της δημοκρατίας είναι σύνθετη και δύσκολη στη διδακτική της 
προσέγγιση αφού διαμορφώνεται από ιδιαιτέρως τεχνικά κείμενα της εθνικής μας 
νομοθεσίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών (Μαυριάς, 2004). Στη 
ελληνική βιβλιογραφία λείπουν οι περιπτώσεις εφαρμογής διδακτικών προσεγγίσεων στο 
μάθημα της Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής, που βασίζονται στον εικονικό χειρισμό 
δεδομένων για τη διδασκαλία δύσκολων και σύνθετων εννοιών, όπως αυτό της 
δημοκρατίας. 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα της 
διδασκαλίας της έννοιας της δημοκρατίας σε μαθητές της Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου με 
ΔΣ, κάνοντας χρήση των ΤΠΕ. Ακολούθως, να τα συγκρίνει με την αποτελεσματικότητα 
της διδασκαλίας που προκύπτει από την εφαρμογή των διδακτικών προσεγγίσεων που 
προτείνονται από το αναλυτικό πρόγραμμα. 

Μεθοδολογία 

Οι συμμετέχοντες ήταν 92 μαθητές της Ε΄ τάξης δημοτικών σχολείων. Συντάχτηκε 
πειραματικό σχέδιο με δύο μετρήσεις (πριν και μετά), με τη χρήση ομάδας ελέγχου (Cohen 
& Manion, 1997). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (α΄=ομάδα ελέγχου και 
β΄=πειραματική ομάδα). Τόσο η α΄ όσο και η β΄ ομάδα διδάχτηκαν την έννοια της 
δημοκρατίας, η α΄ με τον τρόπο που πρότεινε το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της 
ΚΠΑ, η β΄ με ΔΣ και τη χρήση ΤΠΕ που κατασκεύασε ο ερευνητής. Κάθε ομάδα 
εκπροσωπήθηκε από περίπου ίσο αριθμό μαθητών. 

Η έρευνα πραγματοποίησε δύο μετρήσεις για κάθε ομάδα, την πρώτη πριν τη διδασκαλία 
της έννοιας της δημοκρατίας και τη δεύτερη αμέσως μετά. Για τη μέτρηση των γνώσεων, 
στάσεων και δεξιοτήτων των μαθητών, κατασκευάστηκαν από τον ερευνητή δύο 
ερωτηματολόγια που περιλάμβαναν παρεμφερείς ερωτήσεις γραπτής απάντησης. 

Τα ερωτηματολόγια κατασκευάστηκαν στη βάση των επί μέρους στόχων που το αναλυτικό 
πρόγραμμα της ΚΠΑ έθετε στη διδασκαλία της έννοιας της δημοκρατίας (Φλώρου, 
Στεφανόπουλος, Χριστοπούλου: 2009) όπως η κατανόηση των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών, η συνειδητοποίηση της ικανοποίησης των κοινωνικών και ατομικών 
αναγκών από τη συμμετοχή σε ομάδες, η συνειδητοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της 
έννοιας του πολίτη. Ειδικότερα για τις στάσεις το ερωτηματολόγιο εστίασε στο γενικό και 
διαρκές, θετικό ή αρνητικό, συναίσθημα των μαθητών σχετικά με την έννοια της 
Δημοκρατίας. Έτσι, για καθένα από τα τέσσερα κεφάλαια μέσα από τα οποία 
προσεγγίστηκε η έννοια, αναπτύχθηκαν ερωτήσεις που αξιολογούσαν τις γνώσεις, τις 
στάσεις και τις δεξιότητες που διέθεταν τα παιδιά. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 
ήταν συνολικά 52 ερωτήσεις. Κατόπιν οι ερωτήσεις αυτές επιδόθηκαν σε ενεργούς 
δάσκαλους που εκτίμησαν τη δυσκολία τους για τα παιδιά των τμημάτων τους (εύκολο-
μέτριο-δύσκολο). Ο ερευνητής τελικά επέλεξε και κράτησε τρεις ερωτήσεις αυξανόμενης 
δυσκολίας, για τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες των παιδιών και για καθένα από 
τα τέσσερα κεφάλαια της ενότητας (3Χ3Χ4). Οι συνολικά 36 ερωτήσεις που προέκυψαν, 
αποτέλεσαν το περιεχόμενο του ενός ερωτηματολογίου που χρησιμοποιεί η παρούσα 
εργασία. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε επαναλαμβάνοντας την παραπάνω 
διαδικασία, διατηρώντας τους ίδιους στόχους ανά ενότητα και παραλλάσσοντας τις 
ερωτήσεις. Η επιλογή εύκολων, μέτριων και δύσκολων ερωτήσεων, διασφάλιζε όμοιο 
βαθμό δυσκολίας στο χειρισμό κάθε κεφαλαίου που εξέταζε το ερωτηματολόγιο από τους 

1993

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



μαθητές. Διατηρούσε επίσης το συνολικό αριθμό των ερωτήσεων στον ελάχιστο δυνατό 
και περιόριζε το χρόνο εφαρμογής των ερωτηματολογίων. 

Ταυτότητα του ΔΣ 

Το ΔΣ διήρκησε 10 διδακτικές ώρες και κρίθηκε συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα για 
το μάθημα της ΚΠΑ της Ε΄ τάξης, αφού το θέμα του αφορούσε τη διδασκαλία της έννοιας 
της δημοκρατίας που τα παιδιά έπρεπε να διδαχτούν στη Γ΄ ενότητα του βιβλίου τους, 
σελ.61-76. Για την υλοποίηση του ΔΣ χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα υλικοτεχνική 
υποδομή του σχολικού εργαστηρίου (7 Η/Υ, οθόνες, λογισμικά). Ως συμπληρωματικό 
διδακτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν φύλλα εργασίας που δημιούργησε ο ερευνητής και 
διατέθηκαν στους μαθητές με τη μορφή αρχείων Word στην επιφάνια εργασίας των Η/Υ. 
Οι μαθητές δουλεύοντας ανά τρεις σε κάθε Η/Υ, έπρεπε να ανοίγουν τα αρχεία Word και 
να ακολουθούν τις οδηγίες τους. Οι ομάδες των μαθητών εργάστηκαν για 1 διδακτική ώρα 
στο λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης inspiration αξιολογώντας τις πρότερες 
γνώσεις τους, εξασκήθηκαν για άλλη 1 διδακτική ώρα στην περιήγηση στο internet και 
τέλος επεξεργάστηκαν για 8 διδακτικές ώρες εικονικά παρουσιασμένα δεδομένα από το 
internet. Στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας οι μαθητές αξιολόγησαν τις αποκτημένες 
γνώσεις τους με τη διαδικτυακή υπερμεσική εφαρμογή παραγωγής ασκήσεων, Hot 
Potatoes.  

Οι μαθητές τόσο από το σχολικό όσο και από το ευρύτερο κοινωνικό-πολιτισμικό 
περιβάλλον τους, διέθεταν κάποιες γνώσεις σχετικά με το τι είναι δημοκρατία, ποιο είναι 
το περιεχόμενό της, η ιστορική διαδρομή της στην πατρίδα μας, οι κίνδυνοι που την 
υπονομεύουν. Οι γνώσεις αυτές όμως ήταν ατελείς. Οι Κολιάδης και Σαλβαράς αναφέρουν 
(1997, 2000) ότι μέσω της ανακαλυπτικής, διερευνητικής μάθησης, οι μαθητές 
εργαζόμενοι ομαδικά και επεξεργαζόμενοι δεδομένα από διάφορες πηγές, οικοδομούν νέες 
γνώσεις. Οι προσωπικές αναπαραστάσεις τους αναφορικά με κάποιο γνωστικό 
αντικείμενο, έρχονται σε σύγκρουση με το επιστημονικό πρότυπο των πηγών. Ως 
αποτέλεσμα τα παιδιά οδηγούνται σε αναθεώρηση της προσωπικής τους θεωρίας και σε 
αποδοχή μιας καινούργιας, επιστημονικής. Το ΔΣ κάνοντας χρήση των ΤΠΕ επιχείρησε 
να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης ώστε να επιτευχθούν τα πιο πάνω.  

Αποτελέσματα 

Για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων της 
συνολικής επίδοσης της ομάδας α΄ πριν και μετά την εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης, διενεργήθηκε συσχετισμένος έλεγχος ‘t’ (correlated-t-test), (Howit & 
Cramer, 2006· Γιαλαμάς, 2007). Ο έλεγχος έδειξε ότι οι Μέσοι Όροι της συνολικής 
επίδοσης της α΄ ομάδας πριν (Μ=1,543, SD=0,081) και μετά την εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης (Μ=1,822, SD=0,059), διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (t=-
16,244, df=45, p=0,000 δίπλευρη), (1=σωστό, 2=λάθος), Πίνακας 1. 
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Ανάλογα, για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων 
της συνολικής επίδοσης της ομάδας β΄ πριν και μετά την εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης, διενεργήθηκε συσχετισμένος έλεγχος ‘t’ (correlated-t-test). Ο έλεγχος έδειξε 
ότι οι Μέσοι Όροι της επίδοσης της β΄ ομάδας πριν (Μ=1,550, SD=0,086) και μετά την 
εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης (Μ=1,822, SD=0,059), διέφεραν στατιστικά 
σημαντικά μεταξύ τους (t=-26,982, df=45, p=0,000 δίπλευρη), (1=σωστό, 2=λάθος), 
Πίνακας 1. 

 

Πίνακας 1 

Για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων της 
επίδοσης της ομάδας α΄ στις γνώσεις πριν και μετά την εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης, διενεργήθηκε συσχετισμένος έλεγχος ‘t’ (correlated-t-test). Ο έλεγχος έδειξε 
ότι οι Μέσοι Όροι της επίδοσης της α΄ ομάδας στις γνώσεις πριν (Μ=1,739, SD=0,12) και 
μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης (Μ=1,878, SD=0,079), διέφεραν 
στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (t=-5,874, df=45, p=0,000 δίπλευρη), (1=σωστό, 
2=λάθος), Πίνακας 2.  

Επίσης, για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων της 
επίδοσης της ομάδας α΄ στις στάσεις πριν και μετά την εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης, διενεργήθηκε συσχετισμένος έλεγχος ‘t’ (correlated-t-test). Ο έλεγχος έδειξε 
ότι οι Μέσοι Όροι της επίδοσης της α΄ ομάδας στις στάσεις πριν (Μ=1,317, SD=0,110) και 
μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης (Μ=1,75, SD=0,126), διέφεραν 
στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (t=-16,342, df=45, p=0,000 δίπλευρη), (1=σωστό, 
2=λάθος), Πίνακας 2. 

Τέλος, για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων της 
επίδοσης της ομάδας α΄ στις δεξιότητες πριν και μετά την εφαρμογή της διδακτικής 
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παρέμβασης, διενεργήθηκε συσχετισμένος έλεγχος ‘t’ (correlated-t-test). Ο έλεγχος έδειξε 
ότι οι Μέσοι Όροι της επίδοσης της α΄ ομάδας στις δεξιότητες πριν (Μ=1,572, SD=0,132) 
και μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης (Μ=1,837, SD=0,077), διέφεραν 
στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (t=-10,952, df=45, p=0,000 δίπλευρη), (1=σωστό, 
2=λάθος), Πίνακας 2. 

 

Πίνακας 2 

Για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων της 
επίδοσης της ομάδας β΄ στις γνώσεις πριν και μετά την εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης, διενεργήθηκε συσχετισμένος έλεγχος ‘t’ (correlated-t-test). Ο έλεγχος έδειξε 
ότι οι Μέσοι Όροι της επίδοσης της β΄ ομάδας στις γνώσεις πριν (Μ=1,777, SD=0,105) 
και μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης (Μ=1,878, SD=0,079), διέφεραν 
στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (t=-8,009, df=45, p=0,000 δίπλευρη), (1=σωστό, 
2=λάθος), Πίνακας 3.  

Ακόμα, για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων της 
επίδοσης της ομάδας β΄ στις στάσεις πριν και μετά την εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης, διενεργήθηκε συσχετισμένος έλεγχος ‘t’ (correlated-t-test). Ο έλεγχος έδειξε 
ότι οι Μέσοι Όροι της επίδοσης της β΄ ομάδας στις στάσεις πριν (Μ=1,320, SD=0,131) και 
μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης (Μ=1,75, SD=0,126), διέφεραν 
στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (t=-21,585, df=45, p=0,000 δίπλευρη), (1=σωστό, 
2=λάθος), Πίνακας 3.  

Τέλος, για να εκτιμηθεί η στατιστική σημαντικότητα της διαφοράς των Μέσων Όρων της 
επίδοσης της ομάδας β΄ στις δεξιότητες πριν και μετά την εφαρμογή της διδακτικής 
παρέμβασης, διενεργήθηκε συσχετισμένος έλεγχος ‘t’ (correlated-t-test). Ο έλεγχος έδειξε 
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ότι οι Μέσοι Όροι της επίδοσης της β΄ ομάδας στις δεξιότητες πριν (Μ=1,552, SD=0,140) 
και μετά την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης (Μ=1,837, SD=0,077), διέφεραν 
στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (t=-17,551, df=45, p=0,000 δίπλευρη), (1=σωστό, 
2=λάθος), Πίνακας 3. 

 

Πίνακας 3 

Από τις συγκρίσεις των Μέσων Όρων προέκυψε ότι η α΄ ομάδα παρουσίασε διαφορά 
συνολικής επίδοσης 18,08% ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη μέτρηση, ενώ η β΄ 
ομάδα παρουσίασε διαφορά συνολικής επίδοσης 17,54%, Πίνακας 4. 

 Μέσος Όρος συνολικής επίδοσης 
ομάδας α΄ 

Μέσος Όρος συνολικής επίδοσης 
ομάδας β΄ 

α΄ μέτρηση 1,543 1,550 

β΄ μέτρηση 1,822 1,822 

Διαφορά 0,279 0,272 

Πίνακας 4 
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Επίσης προέκυψε ότι η α΄ ομάδα παρουσίασε διαφορά επίδοσης ανάμεσα στην πρώτη και 
στη δεύτερη μέτρηση, στις γνώσεις 7,99%, στις στάσεις 32,87% και στις δεξιότητες 
16,85%, Πίνακας 5. 

 Μέσος Όρος επίδοσης 
ομάδας α΄ γνώσεις 

Μέσος Όρος επίδοσης 
ομάδας α΄ στάσεις 

Μέσος Όρος επίδοσης 
ομάδας α΄ δεξιότητες 

α΄ 
μέτρηση 

1,739 1,317 1,572 

β΄ 
μέτρηση 

1,878 1,75 1,837 

Διαφορά 0,139 0,433 0,265 

Πίνακας 5 

Η β΄ ομάδα παρουσίασε διαφορά επίδοσης ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη μέτρηση, 
στις γνώσεις 5,68%, στις στάσεις 32,5% και στις δεξιότητες18,36%, Πίνακας 6. 

 Μέσος Όρος επίδοσης 
ομάδας β΄ γνώσεις 

Μέσος Όρος επίδοσης 
ομάδας β΄ στάσεις 

Μέσος Όρος επίδοσης 
ομάδας β΄ δεξιότητες 

α΄ 
μέτρηση 

1,777 1,320 1,552 

β΄ 
μέτρηση 

1,878 1,75 1,837 

Διαφορά 0,101 0,43 0,285 

Πίνακας 6 

Συμπεράσματα 
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Το Δ.Σ κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένο αφού επιτεύχθηκε ο διδακτικός σκοπός του. Κατά 
τη διάρκεια της εφαρμογής του, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες οργανωτικές δυσκολίες. Οι δομές 
των δραστηριοτήτων ήταν απλές και απολύτως κατανοητές από τους μαθητές. Οι 
τελευταίοι εξοικειώθηκαν αρκετά με τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν, συμμετείχαν 
ενεργά και υλοποίησαν άνετα τις ζητούμενες δραστηριότητες. Η προθυμία συμμετοχής 
των μαθητών ήταν αξιοσημείωτη. Ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και έδειξαν να 
απολαμβάνουν την αλλαγή που τους προσέφερε η επαφή τους με τους υπολογιστές στο 
μάθημα της ΚΠΑ. Η διάρκεια εφαρμογής του Δ.Σ κρίθηκε ικανοποιητική. 

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων της έρευνας έδειξαν ότι οι Μέσοι Όροι 
της συνολικής επίδοσης της πειραματικής ομάδας (α΄) πριν και μετά τη διδακτική 
παρέμβαση, διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους. Παρόμοια παρατηρήθηκαν και 
για την ομάδα ελέγχου (β΄). Η βελτίωση των επιδόσεων των ομάδων των μαθητών ήταν 
σημαντική και ισοδύναμη. Η διαφορά στην επίδοση της πειραματικής ομάδας αποδίδεται 
στη διδακτική παρέμβαση καθώς δε θεωρείται ότι υπήρξαν σοβαρές απειλές για την 
εσωτερική εγκυρότητα των πειραματικών χειρισμών. Έγιναν διαδοχικές μετρήσεις, τα 
Πρωτόκολλα Αξιολόγησης ήταν παρεμφερή, οι μαθητές παρέμεναν οι ίδιοι (Cohen & 
Manion, 1997). 

Για τη διδασκαλία της έννοιας της δημοκρατίας το αναλυτικό πρόγραμμα πρότεινε 
διδακτικές ενέργειες βασισμένες στην ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται τη γλώσσα. 
Αντίθετα το ΔΣ ήταν οργανωμένο μέσα από εικόνες. Τα αποτελέσματα της εργασίας 
έδειξαν ότι η έννοια της δημοκρατίας μπορεί να διδαχτεί με την ίδια επάρκεια σε παιδιά 
Ε΄ τάξης και με τους δύο τρόπους. Με διδακτικές προσεγγίσεις που βασίζονται στη λεκτική 
ικανότητα των μαθητών όπως η συζήτηση, η μελέτη περίπτωσης και η προσομοίωση αλλά 
και με ΔΣ που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ και οργανώνει πληροφορίες μέσα από εικόνες. Η 
υπεροχή του ΔΣ έναντι του παραδεδομένου τρόπου διδασκαλίας του αναλυτικού 
προγράμματος, ήταν σίγουρα ο θετικός τρόπος με τον οποίο ανταποκρίθηκαν τα παιδιά. 
Κατάφερε να καλλιεργήσει γνώσεις με τρόπο ευχάριστο και σίγουρα πιο ενδιαφέροντα. 
Τα παιδιά υποδέχτηκαν την εργασία τους στους υπολογιστές σαν μια ευχάριστη διακοπή 
από τη ρουτίνα των μαθημάτων τους. 

Η μεγαλύτερες διαφορές στις επιδόσεις των δύο ομάδων μετά τη διδασκαλία της έννοιας 
της δημοκρατίας, σημειώθηκαν στις στάσεις. Φαίνεται ότι οι διδακτικές προσεγγίσεις 
τροποποιώντας θετικά το περιβάλλον μάθησης και δίνοντας ενεργητικό ρόλο στους 
μαθητές, βελτίωσαν την ποιότητα της παρεχόμενης διδασκαλίας, κάτι που οδήγησε στην 
αλλαγή των στάσεών τους (Morrell & Lederman, 1998).  

Τα ευρήματα της εργασίας αναδεικνύουν τη δυνατότητα ευελιξίας στην επιλογή 
διδακτικών μεθόδων που έχει ο εκπαιδευτικός των δημοτικών σχολείων  στη διδασκαλία 
σύνθετων και δύσκολα προσπελάσιμων εννοιών όπως της δημοκρατίας. Παράλληλα 
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τονίζουν την ανάγκη εφαρμογής, σύγχρονων τεχνικών, που αξιοποιούν τις νέες 
τεχνολογίες και καλλιεργούν ευνοϊκές συνθήκες συμμετοχής στα παιδιά. Ασφαλέστερα 
ευρήματα θα προέκυπταν ίσως από ένα μεγαλύτερο δείγμα ή από μία αύξηση των 
διδακτικών ωρών υλοποίησης του Δ.Σ. Μελλοντικά θα είχε ενδιαφέρον η διδασκαλία 
περισσότερων εννοιών τόσο για το μάθημα της ΚΠΑ όσο και για άλλα μαθήματα όπως τα 
Φυσικά ή η Γεωγραφία, με παρόμοιο τρόπο.  

Αποτελεί πάντα επίκαιρο και ενδιαφέροντα στόχο η βελτίωση της ποιότητας του 
παρεχόμενου διδακτικού έργου στα δημοτικά σχολεία. Η παρούσα εργασία προσπάθησε 
να συμβάλλει ελάχιστα προς αυτή την κατεύθυνση, διερευνώντας τα αποτελέσματα της 
διδασκαλίας της έννοιας της δημοκρατίας σε μαθητές της Ε΄ τάξης δημοτικού σχολείου με 
ΔΣ, κάνοντας χρήση των ΤΠΕ. 
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Περίληψη 

Στην εργασία παρουσιάζεται διαθεματική διδασκαλία που εμπίπτει στα γνωστικά αντι-
κείμενα των Μαθηματικών και των Εικαστικών με τη χρήση Τ.Π.Ε.. Για την διεξαγωγή 
της έρευνας αξιοποιήθηκαν δύο τμήματα της Β δημοτικού, με το πρώτο να αποτελεί 
την πειραματική ομάδα και το δεύτερο την ομάδα ελέγχου. Διδακτικό αντικείμενο α-
ποτέλεσε η διδασκαλία των γεωμετρικών σχημάτων. Στην πειραματική ομάδα εφαρ-
μόστηκε διδασκαλία που περιελάμβανε αποκλειστικά ένα ειδικά σχεδιασμένο εκπαι-
δευτικό λογισμικό, ενώ η ομάδα ελέγχου διδάχτηκε την ίδια διδακτική ενότητα με συμ-
βατικό τρόπο. Ως ερευνητικά εργαλεία επιλέχθηκαν τα pre-tests για να αναδειχθεί το 
γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών και τα post-tests για να αξιολογηθούν τα γνωστικά 
αποτελέσματα της διδασκαλίας. Στην πειραματική ομάδα δόθηκε και ένα φύλλο εντυ-
πώσεων που αφορούσε τη διδασκαλία. Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η πειραματική 
ομάδα πέτυχε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με την ομάδα που διδά-
χθηκε συμβατικά, ενώ, παράλληλα διαφάνηκε η θετική στάση των μαθητών απέναντι 
στη διαθεματική διδασκαλία με τη χρήση λογισμικού.   

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθηματικά, Εικαστικά, εκπαιδευτικό λογισμικό, διαθεματικότητα 

Εισαγωγή 

Ζούμε σε μία εποχή όπου οι τεράστιες αλλαγές και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 
επέφεραν την διεύρυνση της γνώσης. Ωστόσο, η ταχύτατη, συχνά, απαξίωσή της έχουν 
οδηγήσει το γνωσιοκεντρικό σχολείο σε αδιέξοδο. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε από 
τη μία μαθήματα, όπως το μάθημα των Εικαστικών να είναι παραγκωνισμένα (Lemon 
& Garvis, 2013) σε τέτοιο βαθμό που πλέον η διδασκαλία τους εστιάζει αποκλειστικά 
στην παροχή τεχνογνωσιακών πληροφοριών και τη δημιουργία επαγγελματιών τέχνης 
(Βάος, 2000) και από την άλλη μαθήματα, όπως τα Μαθηματικά να παρέχουν γνώσεις 
που στερούν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία από τους μαθητές (Craft, 2003).  

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα τελευταία έτη βλέπουμε ότι οι Τ.Π.Ε. έχουν επηρεάσει 
όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της διδασκαλίας των 
τεχνών (Zhao et. al., 2015) και πολύ περισσότερο τη διδασκαλία των Μαθηματικών 
(Oldknow, 2005). Αρκετές έρευνες αναφέρονται στην σύνδεση των Εικαστικών και 
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των Τ.Π.Ε. (Schlegel, 2014), όπως και των Μαθηματικών (Atkin & Black, 2005), κα-
θώς και στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία με την χρήση Τ.Π.Ε. να 
εμπλακούν, να παρακινήσουν τους μαθητές και  να ενθαρρύνουν τη μεταξύ τους συ-
νεργασία (Lu, 2008, 2010).  

Με μια πρώτη ματιά μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχει καμία φανερή σύνδεση με-
ταξύ τέχνης και μαθηματικών, τουλάχιστον φαινομενικά. Ωστόσο, η γεωμετρία συνέ-
βαλε καταλυτικά κυρίως ως θεωρητικό όργανο στις εικαστικές τέχνες (Calter, (2008). 

Με βάση τα παραπάνω, γεννήθηκε ο προβληματισμός για το αν οι εκπαιδευτικοί θα 
μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα, ειδικά σχεδιασμένα διαθε-
ματικά λογισμικά για τη διδασκαλία μαθηματικών και εικαστικών εννοιών. Το βασικό 
ερώτημα που τέθηκε προς διερεύνηση ήταν το εάν και κατά πόσο η χρήση μίας διαθε-
ματικής διδασκαλίας με εστίαση στις Τ.Π.Ε. στην Β‘ τάξη του δημοτικού θα έχει κα-
λύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με μία συμβατική μέθοδο διδασκαλίας.  

Η διδασκαλία των Μαθηματικών και των Εικαστικών στο Δημοτικό 

Στην Ελλάδα, τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (2003) έχουν συγκροτηθεί έχοντας στο επίκεντρο 
τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, καθώς με αυτήν προωθείται η απόκτηση σφαι-
ρικής γνώσης από τους μαθητές, συνδεδεμένη με την πραγματική ζωή. Έτσι, η διαθε-
ματικότητα καταλύει τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των επιμέρους γνωστικών α-
ντικειμένων και ενιαιοποιεί τη σχολική γνώση γύρω από θέματα που παρουσιάζουν 
αυξημένο ενδιαφέρον για τους μαθητές (Ματσαγγούρας, 2002). 

Πιο συγκεκριμένα, στην διαθεματική διδασκαλία οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως ε-
νεργοί συντελεστές, υπεύθυνοι για τη μάθησή τους, ενώ ο ρόλος των εκπαιδευτικών 
γίνεται απλά καθοδηγητικός (Χατζημιχαήλ, 2010). Αυτό συμβαίνει γιατί η διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης υποστηρίζει την αρχή της συμπληρωματικότητας στην εκπαί-
δευση (Ψυχάρης & Γιαβρής, 2003), ενώ η αποτελεσματικότητα των διαθεματικών προ-
τάσεων επιβεβαιώνεται από σχετικές έρευνες στο εξωτερικό (Barton et al., 2000) αλλά 
και στον Ελλαδικό χώρο (Ζερβού κ.α., 2004; Αλαχιώτης & Καρατζιά-Σταυλιώτη, 
2006). 

Πάνω σ’ αυτό μπορούμε να πούμε ότι ανάμεσα στα μαθηματικά και τις εικαστικές τέ-
χνες υπάρχει κοινός τόπος και περιθώρια για διαθεματικές προτάσεις, εφόσον και 
στους δύο τομείς χρησιμοποιούνται κοινά «υλικά» προκειμένου να υπάρξουν εκφρα-
στικά λεκτικά σχήματα όπως είναι: το σημείο, η γραμμή, το σχήμα, η μορφή κ.α. (Σι-
γούρος, 2006; Σιγούρος, 2001). Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Νέες Τεχνολογίες δη-
μιουργούν πολλές προοπτικές για τη σχέση μεταξύ τέχνης και μαθηματικών. Παρα-
δειγματικά, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τέχνη και Μαθηματικά» το οποίο ανέδειξε 
την εκπαιδευτική αξία της διαθεματικής σύνδεσης μαθηματικών και εικαστικών (Πα-
πανικολάου, 2009), όπως, επίσης, και αρκετά εκπαιδευτικά λογισμικά, όπως αυτό του 
ΙΡΙΣ, που έχουν κατασκευαστεί για τη διδασκαλία των δύο γνωστικών αντικειμένων, 
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με τέτοιο τρόπο ώστε το πλαίσιο του ενός να προωθεί τη διδακτική αντιμετώπιση του 
άλλου (Κέκκερης, 2010). 

Οργάνωση της έρευνας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, βασικός σκοπός της εργασίας ήταν η διαθεματική προσέγγιση 
των μαθητικών με τα εικαστικά με έμφαση στις Τ.Π.Ε.. Οι βασικές ερευνητικές υπο-
θέσεις ήταν: 

• Υ1: Μία διαθεματική διδασκαλία με χρήση ειδικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού 
λογισμικού πετυχαίνει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από μία συμβατική δι-
δασκαλία.   

• Υ2: Οι μαθητές διαμορφώνουν θετικές στάσεις και αντιλήψεις αναφορικά με τη 
διαθεματικότητα των γνωστικών αντικειμένων και τη χρήση των Τ.Π.Ε..  

Για να διερευνηθούν τα παραπάνω, υλοποιήθηκαν δύο διδασκαλίες με χρονική διάρ-
κεια μίας διδακτικής ώρας η κάθε μία. Ομάδα-στόχος αποτέλεσε η Β’ δημοτικού, ενώ 
επιλέχθηκαν τα γεωμετρικά σχήματα ως διδακτικό αντικείμενο, γιατί αποτελούν ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο στοιχείο προς σύλληψη και κατανόηση από πλευράς των παιδιών. 
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Van Hiele (1986), ο οποίος κατατάσσει τα παιδιά σε 
διάφορα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης, οι μαθητές της Β’ τάξης ιεραρχούνται στο ο-
πτικό επίπεδο της γεωμετρικής σκέψης, όπου το παιδί έχει οπτική αντίληψη του σχή-
ματος ως ολότητας και η δυνατότητα αναγνώρισης περιορίζεται στις φυσικές, σφαιρι-
κές ιδιότητες των σχημάτων. Έτσι, ο μαθητής αδυνατεί να δώσει μαθηματικούς ορι-
σμούς, μόνο περιγραφές φυσικών ιδιοτήτων του σχήματος και ίσως κάποια στοιχειώδη 
μαθηματική ιδιότητα. (Μιχαήλ, κ.α., 2006). 

Επιλέγοντας το Κεφάλαιο 14 «Φτιάχνω γεωμετρικά σχήματα» από το βιβλίο των Μα-
θηματικών της Β’ τάξης, τέθηκαν οι εξής γνωστικοί στόχοι: 

• Οι μαθητές να είναι σε θέση να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τα γεωμετρικά 
σχήματα (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

• Οι μαθητές να είναι σε θέση να ονομάζουν τα γεωμετρικά σχήματα.  

Στην ομάδα 0, όπως ονομάστηκε, η ομάδα που διδάχθηκε συμβατικά, χρησιμοποιήθηκε 
ως διδακτικό υλικό το βιβλίο του μαθητή, καθώς και το τετράδιο εργασιών. Η διδα-
σκαλία δεν περιείχε πολυμεσικό υλικό, ενώ οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά. 

Στην πειραματική ομάδα (ομάδα 1) η διδασκαλία βασίστηκε στο εκπαιδευτικό λογι-
σμικό που κατασκευάστηκε. Συγκεκριμένα, η διδασκαλία βασίστηκε στον κονστρου-
κτιβισμό, καθώς οι μαθητές κατασκευάζουν τη γνώση με βάση του τι γνωρίζουν ήδη 
και τις συνδέσεις που δημιουργούν μεταξύ νέων και παλαιών πληροφοριών, με σημα-
ντικότατο ρόλο να παίζει η ενεργός συμμετοχή τους στην όλη διαδικασία (Ertmer & 
Newby, 2013). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο εκπαιδευτικός είχε συμβουλευτικό-
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καθοδηγητικό ρόλο, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν μεγα-
λύτερη αυτονομία (Lampert, 1990).  Επίσης, εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθο-
δος, γιατί οι ομαδοσυνεργατικές παιδαγωγικές δραστηριότητες που δημιουργούνται 
στο ηλεκτρονικό υπολογιστικό περιβάλλον και συνδυάζουν επικοινωνία, αλληλεπί-
δραση, αυτενέργεια των μαθητών στην πορεία του μαθήματος και διαθεματικότητα, 
τείνουν να μεγιστοποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας στην σχολική τάξη (Tolmie et al., 
2010). Έτσι, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ζεύγη, έχοντας στη διάθεσή τους έναν κοινό 
υπολογιστή, όπου και εργάστηκαν συνεργατικά.  

Για τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: (α) pre-test, για τον έ-
λεγχο των πρότερων γνώσεων, το οποίο αποτελούντα από 10 ερωτήσεις, κλίμακα βαθ-
μολόγησης το 20 (β) ομοίως post-tests, για την αξιολόγηση των γνώσεων και (γ) το 
φύλλο καταγραφής εντυπώσεων (10 ερωτήσεις τύπου Likert) που δόθηκε μετά την ο-
λοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης στην πειραματική ομάδα για να αποτυπωθούν 
οι απόψεις και οι στάσεις τους για τη διδασκαλία με τη χρήση λογισμικού.  

Υλοποίηση-Κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διδασκαλίας ήταν μέσα από τη διαθεματικότητα να γνω-
ρίσουν οι μαθητές βασικές μαθηματικές έννοιες και με τη στοιχειώδη καθοδήγηση του 
εκπαιδευτικού να αποκτήσουν μία συνολική θεώρηση των γεωμετρικών σχημάτων.  

Ωστόσο, επειδή η νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα αναδεικνύει την ανάγκη της πα-
ροχής της πληροφορίας με ποικίλους σημειωτικούς τρόπους, οπτικούς, ακουστικούς 
κ.α. και όχι μόνο με γλωσσικούς (The New London Group, 2000), θεωρήθηκε αναγκαία 
η σύνδεση της διδασκαλίας με τις Τ.Π.Ε.. Πιο συγκεκριμένα, κρίθηκε σκόπιμη η κα-
τασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, το οποίο θα επιτυγχάνει τον μετασχηματισμό 
της γνώσης με παιγνιώδη τρόπο, θα βρίσκεται κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών, 
θα είναι εύχρηστο και ελκυστικό και θα προσδίδει ποικιλία, ζωντάνια και ευχάριστο 
κλίμα στη διδασκαλία. Το συγκεκριμένο λογισμικό καθοδηγούμενης ανακάλυψης και 
διερεύνησης που κατασκευάστηκε σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες δραστηριότητές του, 
προωθούν τον εποικοδομιτισμό, καθώς και τις αρχές της  βιωματικής, διαδραστικής 
και συνεργατικής μάθησης (Kress, 2003). Επίσης, ο σχεδιασμός τού επιτρέπει στους 
μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες που ευνοούν τον ενεργό πειραματισμό, την 
επίλυση προβληματικών καταστάσεων, τη λήψη αποφάσεων, ενώ, καλλιεργούνται δε-
ξιότητες λεπτής κινητικότητας, καθώς και δεξιοτήτων κλασικού, ψηφιακού, οπτικοα-
κουστικού γραμματισμού και συνεργατικής μάθησης (Cope & Kalantzis, 2000). 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, το λογισμικό πέρασε μέσα από τέσσερα στάδια δη-
μιουργίας τα οποία βασίστηκαν σε τέσσερις μαθησιακές προσεγγίσεις που σύμφωνα 
με τους Ott & Pozzi (2008) κάθε εφαρμογή Τ.Π.Ε. που υποστηρίζει την εκπαίδευση θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στην: α) εξατομίκευση, β) μάθηση που βασίζεται στην έ-
ρευνα γ) διεπιστημονικότητα και δ) συνεργατική μάθηση.  
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Η διδασκαλία, λοιπόν, αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις: α) σύνδεση, β) εμπέδωση, γ) ε-
πέκταση μέσα από την δημιουργία του εκπαιδευτικού λογισμικού «Ο Ζωγραφάκης και 
τα σχήματα» (βλ. Εικόνα 1). Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι ενδεδυμένο με την ιστο-
ρία του Ζωγραφάκη, του μικρού πιγκουίνου, ο οποίος μετά από υπόδειξη του βασιλιά 
ψάχνει τρόπο να δημιουργήσει έναν πρωτότυπο ζωγραφικό πίνακα. Αυτό θα το κατα-
φέρει μαθαίνοντας τα σχήματα μέσα από τους ζωγράφους Malevich, Kandinsky και 
Picasso και στη συνέχεια θα προβεί στη δημιουργία του δικού του πίνακα. Στο στάδιο 
της σύνδεσης γίνεται η παρουσίαση μιας προβληματικής κατάστασης, δηλαδή την εύ-
ρεση τρόπου δημιουργίας ενός πρωτότυπου πίνακα από τον Ζωγραφάκη. Στη συνέχεια, 
οι μαθητές μεταβαίνουν στις δραστηριότητες του λογισμικού, οι οποίες αφορούν την 
εμπέδωση των σχημάτων μέσω δραστηριοτήτων αναγνώρισης και ονομασίας τους, 
βοηθώντας τον Ζωγραφάκη να πάρει ιδέες. Τέλος, στην φάση της επέκτασης οι μαθη-
τές καλούνται να δημιουργήσουν, συνδυάζοντας γεωμετρικά σχήματα, και συνθέτο-
ντας μια εικαστική δημιουργία, η οποία θα δώσει τη λύση στην αρχική προβληματική 
κατάσταση.  

 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπα από το εκπαιδευτικό λογισμικό 

Για την κατασκευή του εκπαιδευτικού λογισμικού χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 
Multimedia Fusion 2 της εταιρίας Clickteam. Το παρόν αποτελεί ένα πρόγραμμα κα-
τασκευής δυσδιάστατων παιχνιδιών με τη χρήση ιδιόμορφης και απλής γλώσσας προ-
γραμματισμού. Τέλος, για τη δημιουργία και την επεξεργασία των εικόνων και των 
γραφικών αξιοποιήθηκε το ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας Gimp2. 
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Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 50 μαθητές, χωρισμένοι σε 2 ομάδες των 25. Η ο-
μάδα 0 αντιπροσωπεύει την ομάδα που διδάχθηκε με τη συμβατική μέθοδο και η ομάδα 
1 την ομάδα που διδάχθηκε με το εκπαιδευτικό λογισμικό. Για την ανάλυση των απο-
τελεσμάτων στα pre- και post-test βαθμολογήθηκαν με βάση τις σωστές απαντήσεις. 
Στοιχεία για τη μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων ανά test για κάθε ομάδα (Ν=25) 
με βαθμό άριστα 20 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων pre- και post-test 

 

Οι αναλύσεις είχαν τα εξής αποτελέσματα: 

• Στο Pre-test, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε δεν είχε επίδραση στις 
συνολικές βαθμολογίες των 2 ομάδων των μαθητών. 

• Στο Post-test, η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκε είχε επίδραση στις 
συνολικές βαθμολογίες των 2 ομάδων των μαθητών.  

Έτσι, προκύπτουν τα εξής: 

• Στο pre-test οι 2 ομάδες είχαν το ίδιο αρχικό επίπεδο γνώσεων, εφόσον δεν είχαν 
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι οποιεσδήποτε δια-
φορές σημειώθηκαν στη συνέχεια, μπορούν να αποδοθούν στη μέθοδο διδασκα-
λίας που ακολουθήθηκε. 

• Η πειραματική διδασκαλία μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού, φάνηκε να είναι 
ιδιαίτερα αποτελεσματική στο post-test. Αυτό γιατί η βαθμολογία της ομάδας 1 
είχε ιδιαίτερα ισχυρή στατιστικά σημαντική διαφορά από την άλλη ομάδα.  

Η στατιστική ανάλυση, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, επαληθεύει την πρώτη ερευ-
νητική υπόθεση, δηλαδή, πως η διδασκαλία με ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό λογι-
σμικό μπορεί να παρέχει καλύτερα άμεσα μαθησιακά αποτελέσματα συγκριτικά με μία 
συμβατική μέθοδο. 

Σχετικά με το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές της πειραματικής ομάδας, 
μετά το πέρας της διδασκαλίας φάνηκε ότι: 
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• Οι μαθητές έμαθαν πολύ γρήγορα να περιηγούνται στο λογισμικό (92%). 
• Βρήκαν το λογισμικό πολύ διασκεδαστικό (100%). Ενδεικτική απάντηση των μα-

θητών στην ερώτηση γιατί τους φάνηκε διασκεδαστική η εφαρμογή ήταν η εξής: 
"Μου άρεσε η ιστορία με τον πιγκουίνο”, ”Ήταν πολύ αστείο”.   

• Σχεδόν σε όλους τους μαθητές άρεσε πολύ η συνεργασία με τους συμμαθητές τους 
(76%), ενώ πίστευαν ότι έμαθαν πολλά μέσα από το εκπαιδευτικό λογισμικό για 
τα μαθηματικά και τα εικαστικά (64%). Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών 
ήταν οι εξής: "Μου άρεσε πολύ που κάναμε μαθηματικά και παίζαμε", "Μου ά-
ρεσαν τα σχήματα και οι πίνακες των ζωγράφων". 

• Τέλος, οι μαθητές σε μεγάλο ποσοστό θα ξαναέκαναν μάθημα χρησιμοποιώντας 
ένα ανάλογο λογισμικό (88%), με τους μαθητές να υποστηρίζουν τα εξής: "Ήταν 
διασκεδαστικό”, “Θα μου άρεσε να κάνω ξανά μάθημα με λάπτοπ".  

Με βάση τα παραπάνω, επαληθεύεται και η δεύτερη ερευνητική υπόθεση, δηλαδή η 
διαμόρφωση θετικών στάσεων και αντιλήψεων αναφορικά με την διαθεματικότητα και 
την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο της διδασκαλίας. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των δεδομένων παρατηρήθηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, σχε-
τικά με τις επιδόσεις των μαθητών στις δύο διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρχε ένα χαμηλό σημείο εκκίνησης, όπως φάνηκε στο pre-
test, οπότε ήταν αναμενόμενο να υπάρχει βελτίωση, όποια μέθοδος κι αν χρησιμοποι-
ούταν. Η ανάλυση έδειξε ότι η χρήση του λογισμικού παράγει καλύτερα γνωστικά α-
ποτελέσματα σε σύγκριση με την συμβατική διδασκαλία με το ίδιο περιεχόμενο, κάτι 
στο οποίο συμφωνούν και άλλοι ερευνητές (Chen, 2006).  

Τα συγκριτικά καλύτερα αποτελέσματα θα μπορούσαν να αποδοθούν στο ότι το εκπαι-
δευτικό λογισμικό επέτρεψε στους μαθητές να εμπλακούν σε δραστηριότητες που ευ-
νοούν τον ενεργό πειραματισμό, τη λήψη αποφάσεων και να οικοδομήσουν μόνοι τους 
τη γνώση (Γιακουμάτου, 2008). Επίσης, στην επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμά-
των, φαίνεται να συντέλεσε ο παιγνιώδης-διασκεδαστικός χαρακτήρας της διδασκα-
λίας, ο οποίος πιθανώς να έδωσε περισσότερα κίνητρα για μάθηση. Κάτι τέτοιο διακρί-
νεται στο ερωτηματολόγιο εντυπώσεων, όπου, στις σχετικές ερωτήσεις, οι μαθητές ε-
ξέφρασαν ιδιαίτερα θετικές απόψεις. Το ευχάριστο κλίμα που δημιουργείται κατά τη 
διάρκεια της ενασχόλησης με εκπαιδευτικά λογισμικά επισημαίνεται από τους Lopez-
Morteo & López (2007) που, με τη σειρά του, οδηγεί σε αύξηση των κινήτρων για 
μάθηση (Papastergiou, 2009). Επιπλέον, το γεγονός ότι το λογισμικό που χρησιμοποι-
ήθηκε έχει σχεδιαστεί κατάλληλα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη παράμετροι, όπως η 
αληθοφάνεια του περιβάλλοντος και η αλληλεπίδραση (Αβούρης, 2001) λειτούργησε 
ίσως καταλυτικά. 

Ωστόσο, σημαντική ήταν και η ομαδοσυνεργατική μέθοδος που εφαρμόστηκε, η οποία 
εξασφάλισε καλά γνωστικά αποτελέσματα, καθώς, όπως διαπίστωσαν οι Rahn και 
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Kjaergaard, η μάθηση που βασίζεται στην ομαδική εργασία εξασφαλίζει βαθύτερη κα-
τανόηση των φαινομένων που μελετώνται (Rahn & Kjaergaard, 2014). Η σημαντικό-
τητα των ευρημάτων γίνεται αντιληπτή αν σκεφτεί κανείς ότι ο εκπαιδευτικός στην 
ομάδα 1 είχε συμβουλευτικό ρόλο και φάνηκε ότι η αυξημένη αυτονομία των μαθητών 
οδήγησε σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως υποστηρίζεται και από άλλους 
ερευνητές (Hong et. al., 2000).  

Τέλος, το γεγονός ότι οι μαθητές δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στο εκπαιδευτικό 
λογισμικό, αλλά εξοικειώθηκαν με αυτό πολύ γρήγορα, αποδεικνύει τη σχέση που έ-
χουν τα παιδιά με την τεχνολογία και προσαρμόζονται εύκολα σε αυτή (Prensky, 2001; 
Whitton, 2007), ενώ μπορεί να υποστηριχθεί ότι η χρήση του συγκεκριμένου εκπαιδευ-
τικού λογισμικού είναι συμβατή με τις εμπειρίες και τις δεξιότητές τους (Goodwin, 
2012) γι’ αυτό και δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα. 

Παρότι τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά, υπάρχουν ορισμένοι ερευνητικοί περιορι-
σμοί που πρέπει να αναφερθούν. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 50 μαθητές από δύο τμή-
ματα της Β΄ τάξης στην Ρόδο. Το δείγμα, επομένως, ήταν περιορισμένο, τόσο αριθμη-
τικά όσο και γεωγραφικά. Έτσι, είναι δυσχερής η δυνατότητα γενίκευσης των αποτε-
λεσμάτων. Περαιτέρω έρευνες θα μπορούσαν να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους 
στο ίδιο θέμα, αλλά σε μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών και να επιβεβαιώσουν τα ευρή-
ματά της ή και να εντοπίσουν σημαντικές διαφορές. 
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Περίληψη 

Πρόσφατα έχει εμφανιστεί έντονο ενδιαφέρον σε διεθνές επίπεδο τόσο στην ερευνη-
τική όσο και στην εκπαιδευτική κοινότητα για την ένταξη προγραμμάτων Αγωγής στη 
Συγχώρηση στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη μελέτη των 
επιδράσεων στη ψυχοσύνθεση των μαθητών. Προκειμένου να σχεδιαστούν αποτελε-
σματικά εκπαιδευτικά προγράμματα Αγωγής στη Συγχώρηση πρέπει να ληφθούν υπ’ 
όψιν οι πρότερες αντιλήψεις των μαθητών. Στην παρούσα εργασία εφαρμόζοντας την 
ανάλυση περιεχόμενου κωδικοποιούμε τους ορισμούς συγχώρησης που έδωσαν μαθη-
τές Γυμνασίου, πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συγχώρηση, Ανάλυση Ορισμών, Αντιλήψεις Μαθητών  

Εισαγωγή 

Αν και η διαπροσωπική συγχώρηση είναι μια αρχαία έννοια μόλις πρόσφατα έχει ελ-
κύσει το ενδιαφέρον των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η δημιουργία 
ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για την καλλιέργεια της ικανότητας συγχώρησης 
(συγχωρητικότητα) σε σχολικό επίπεδο φαίνεται να έλκει την αφετηρία της στην επι-
τυχία της ως ψυχοθεραπευτικής τεχνικής. Πιο συγκεκριμένα ως ψυχοθεραπευτική τε-
χνική έδειξε ότι είναι αποτελεσματική στην άμβλυνση των τραυματικών συνεπειών 
από οδυνηρά πλήγματα (π.χ. βιασμός, φόνος συγγενικού προσώπου, οποιαδήποτε μορ-
φής κακοποίηση) που δέχθηκε στη ζωή του ο θεραπευόμενος, αφετέρου δε στην ποιο-
τική βελτίωση της ζωής του (Wade, Hoyt, Kidwell & Worthington, 2014). Αν και οι 
περισσότερες εμπειρικές έρευνες για τις θετικές επιπτώσεις της συγχωρητικότητας 
στην υγεία, ψυχική και σωματική, έχουν διεξαχθεί σε ενήλικες (Seawell, Toussaint & 
Cheadle, 2014), εντούτοις θετικές επιπτώσεις παρατηρούνται και στους εφήβους, όπως 
έχουν δείξει οι μέχρι τώρα έρευνες. Η συγχωρητικότητα σχετίζεται με μείωση του θυ-
μού, της κατάθλιψης και της άγχους και με αύξηση της αυτοεκτίμησης και της ενσυ-
ναίσθησης. Ταυτόχρονα, συντελεί στην αποκατάσταση των διαπροσωπικών σχέσεων 
και στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων (Baskin & Enright, 2004; Worthington, 
2006). Εμπειρική έρευνα με δείγμα 275 μαθητές από 9 έως 13 ετών έδειξε ότι η υψηλή 
βαθμολογία σε δυο διαφορετικά ερωτηματολόγια συγχώρησης σχετιζόταν με αντί-
στοιχα υψηλά επίπεδα ψυχολογικού ευ-ζην καθώς και με την διατήρηση των φιλικών 
τους σχέσεων (van der Wal, Karremans & Cillesen, 2016). Η συγχωρητικότητα στους 
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εφήβους φαίνεται να σχετίζεται με την ψυχική ανθεκτικότητα. Μπορεί να θεωρηθεί 
είτε ως δυνατό στοιχείο της προσωπικότητας του εφήβου είτε σαν στοιχείο που προ-
στατεύει τον έφηβο από μελλοντικά στρεσογόνα περιστατικά (Anderson, 2006). Τέλος, 
η συγχωρητικότητα θεωρείται βασική συνιστώσα μια ευτυχισμένης ζωής 
(Lyubomirsky, 2008). 

Σύμφωνα με την εποικοδομητική αντίληψη για τη μάθηση και τη διδασκαλία οι μαθη-
τές οικοδομούν τη γνώση στη βάση προϋπάρχουσας γνώσης Άρα θεωρείται απαραί-
τητη η διερεύνηση των βιωματικών αντιλήψεων (ιδεών) των μαθητών για το προς δι-
δασκαλία αντικείμενο (Ραβάνης, 2003). Αν και έχει εκφραστεί η θέση ότι ο εκπαιδευ-
τικός δεν οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψιν τις αναπαραστάσεις των παιδιών διότι αυτές 
είναι αμέτρητες, συγκεχυμένες και δύσκολο να εκφραστούν, έρευνες έχουν δείξει πρώ-
τον ότι αν αγνοηθούν οι αναπαραστάσεις στο σχεδιασμό της διδακτικής παρέμβασης 
αυτές μάλλον απωθούνται παρά εξαλείφονται και δεύτερον ότι ο αριθμός τους είναι 
αρκετά περιορισμένος (Ραβάνης, 2003). 

Στα προγράμματα Αγωγής στη Συγχώρηση που διαπραγματεύονται μια σημαντική έν-
νοια, η οποία θεωρείται και δεξιότητα ζωής από το ρεύμα της Θετικής Ψυχολογίας 
(Peterson & Seligman, 2004), θεωρούμε ότι είναι σημαντική η μελέτη των αρχικών 
αντιλήψεων των μαθητών προκειμένου το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα να πετύχει το 
στόχο του που δεν είναι άλλος από την καλλιέργεια της ορθής αντίληψης για τη συγ-
χώρηση όπως αυτή εκφράζεται από την επιστήμη της Ψυχολογίας. 

Στο συγκεκριμένο άρθρο αφού αναφέρουμε εν συντομία την τρέχουσα επιστημονική 
γνώση σχετικά με την έννοια της συγχώρησης θα παρουσιάσουμε εν συνεχεία την ε-
ρευνητική μεθοδολογία και την ανάλυση σε κατηγορίες των αρχικών αντιλήψεων των 
μαθητών. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έ-
ρευνα.  

Τι δεν είναι η Συγχώρηση 

Η συγχώρηση δεν θα πρέπει να συγχέεται: 
• με την άρνηση,  
• την αγνόηση,  
• την υποτίμηση,  
• την ανοχή,  
• τη λησμονιά,  
• τη δικαιολόγηση,  
• ή την επιδοκιμασία της δυσάρεστης προσβολής του πλησίον μας προς το πρό-

σωπό μας (Witvliet, Ludwig & Vander Laan, 2001).  

Δεν ζητείται από αυτόν που συγχωρεί να κάνει οποιασδήποτε μορφής συμβιβασμό ή 
έκπτωση στις αξίες, τις αρχές του ή στην ηθική του.  

Η συγχώρηση επίσης δεν πρέπει να ταυτίζεται με τη συμφιλίωση. Η συγχώρηση αφορά 
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μόνο ένα πρόσωπο ενώ η συμφιλίωση δύο. Η συμφιλίωση μπορεί να είναι το αποτέλε-
σμα της συγχώρεσης αλλά δεν είναι δυνατή όμως σε όλες τις περιπτώσεις (π.χ. περι-
πτώσεις εγκληματικών ενεργειών όπως φόνου βιασμού κ.α.) (Enright, Gassin & Wu, 
1992). Η διαδικασία της συγχώρεσης δεν θεωρείται μια παθητική διαδικασία και γι’ 
αυτό δεν πρέπει να ταυτίζεται με την ιαματική δύναμη του χρόνου (π.χ. ο χρόνος είναι 
ο καλύτερος γιατρός). Αντίθετα, αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία (Enright, Gassin 
& Wu, 1992).  

Τι είναι Συγχωρητικότητα; 

Μολονότι δεν υπάρχει ένα κοινά αποδεκτός ορισμός από όλους του ερευνητές που α-
σχολούνται με τη συγχώρηση όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι περιλαμβάνει την απελευ-
θέρωση από αρνητικά συναισθήματα όπως θυμό και μνησικακία. Κάποιοι επιπλέον θα 
προσθέσουν την αντικατάσταση αυτών των συναισθημάτων από θετικά όπως καλο-
σύνη ακόμα και αγάπη. Ο Enright (2001) δίνει ένα ορισμό της συγχωρητικότητας που 
αντικατοπτρίζει τη διπλή αυτή ιδέα. Χαρακτηριστικά αναφέρει «όταν άδικα πληγωνό-
μαστε από κάποιον άλλον, συγχωρούμε όταν υπερβαίνουμε την μνησικακία προς αυτόν 
που μας πλήγωσε προσπαθώντας να προσφέρουμε προς αυτόν συμπόνοια, καλοσύνη και 
αγάπη (σελ. 25). Η Γαλίτη-Κυρβασίλη (2017) στον ορισμό της παρακάτω δίνει έμφαση 
στο γεγονός ότι η συγχώρηση αποτελεί ελεύθερη και συνειδητή επιλογή. Η συγχωρη-
τικότητα δεν πρέπει να προσληφθεί ως μια απλή προτροπή ή ένα καθήκον αλλά είναι μια 
ελεύθερη επιλογή, η οποία αποτελεί μια πράξη ελέους και αγάπης προς κάποιον που μας 
πλήγωσε. Όταν συγχωρούμε, συνειδητά προσπαθούμε να ελαττώσουμε τον θυμό και τη 
μνησικακία που νιώθουμε για το πρόσωπο που μας πλήγωσε και αντ’ αυτού να του προ-
σφέρουμε καλοσύνη, σεβασμό, γενναιοδωρία, ακόμη και αγάπη. (σελ. 62). 

Ακολουθώντας τους παραπάνω ορισμούς διαπιστώνουμε ότι η συγχωρητικότητα περι-
λαμβάνει χαρακτηριστικά από τρεις διαστάσεις:  

• γνωστική   
• συναισθηματική   
• συμπεριφορική   

Η συγχώρηση ενός ανθρώπου που μας πλήγωσε (οποιαδήποτε πληγή ή προσβολή είναι 
αυτή) περιλαμβάνει: 

• να αναγνωρίσουμε την εγγενή αξία του. Η αξία του δεν εξαρτάται από την εμ-
φάνιση του, την περιούσια του, τη συμπεριφορά του, τις ικανότητες του κ.α.  

• να καλλιεργεί για αυτόν σκέψεις, αισθήματα και πράξεις αγάπης 
• να συμπεριφέρεται προς αυτόν με ευγένεια, σεβασμό και γενναιοδωρία. 

 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ποιοτική προσέγγιση και ειδι-
κότερα η ανάλυση περιεχόμενου (Τσιώλης, 2015) με στόχο την ανάδειξη 
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συγκεκριμένων κατηγοριών που θα συνοψίζουν τις αντιλήψεις των μαθητών για την 
έννοια της συγχώρησης. Πιο συγκεκριμένα ζητήθηκε από τους μαθητές/τριες να δια-
τυπώσουν σε φύλλο εργασίας τον ορισμό της συγχώρησης όπως αυτοί την αντιλαμβά-
νονται. Οι ορισμοί των μαθητών αποτέλεσαν και τα εμπειρικά δεδομένα της παρούσης 
έρευνας.  

Περιγραφή Δείγματος 

Στην έρευνα μας συμμετείχαν 374 μαθητές/τριες Δημοσίων και Ιδιωτικών Γυμνασίων 
των ευρύτερων περιοχών των αστικών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 
Μόνο 355 μαθητές/τριες έδωσαν το δικό τους ορισμό στο φύλλο εργασίας που τους 
δόθηκε. 

Αποτελέσματα Έρευνας 

Οι κατηγοριοποίησεις των ορισμών έγινε από τους ερευνητές αρχικά ανεξάρτητα και 
κατόπιν με συζήτηση και τελικά συμφωνία σε εκείνους τους ορισμούς που υπήρχαν 
αρχικά διαφορές. Οι ορισμοί κατηγοριοποιήθηκαν σε αποκλειστικές κατηγορίες 
δηλαδή ο κάθε ορισμός κατηγοριοποίηθηκε σε μία μόνο κατηγορία με βάση αυτό που 
θεώρησαν οι ερευνητές ότι αποτελεί την κεντρική ιδέα του κάθε ορισμού που έδωσε ο 
μαθητής.  

Κατηγορίες Ορισμών 

Μια κατηγορία που προέκυψε από την ανάλυση των ορισμών είναι οι Αυτοαναφορικοί 
ορισμοί. Ορισμοί δηλαδή που χρησιμοποιούν το ρήμα συγχωρώ για να ορίσουν την 
συγχώρηση. Παράδειγμα αυτή της κατηγορίας είναι ο παρακάτω ορισμός: 

«Συγχώρηση είναι όταν κάποιος στο παρελθόν μας έκανε κάτι άσχημο και 
εμείς το συγχωρούμε» 

Συνολικά δόθηκαν 47 ορισμοί (11,6%) που θεωρούμε ότι εμπίπτουν σε αυτή την 
κατηγορία. 

Σε παρόμοιο μήκος κύματος είναι αρκετοί ορισμοί που έδωσαν οι μαθητές και δεν 
μπορούσαμε, κατανοώντας τους, να τους εντάξουμε σε κάποια κατηγορία. Για 
παράδειγμα: 

Η συγχώρηση είναι όταν ζητάς τη γνώμη του άλλου για την κακιά πράξη που σου 
έκανε και είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να συγχωρέσης κάποιον. 

ή ο παρακάτω ορισμός που θίγει τόσα πολλά ζητήματα που δεν μπορεί να ενταχθεί σε 
καμμία κατηγορία:  

Η συγχώρηση είναι ένα πράγμα που όλοι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον 1 φορά 
στην ζωή μας αυτό όμως δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους γιατί κάποιοι 
άνθρωποι δεν έχουν συγχωρήσει ποτέ. Άλλοι πάλι ειρωνεύονταν την συγχωρηση 
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και ίσως συγχωρούν ασυνείδητα και χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει. Κάποιοι άλλοι 
όντως μας συγχωρούν ότι και έχουμε κάνει γι’ αυτό ξέρουν ότι δεν τα εννοούσαμε 
συνήθως αυτό γίνεται πιο πολύ στο οικογενειακό μας περιβάλλον. Βέβαια και 
αυτοί ξέρουν ότι κάποιες φορές ξεφεύγουμε. 

Συνολικά κατηγοριοποίηθηκαν ως παρόμοιοι ορισμοί 23 (6,4%). 

Τέσσερις μαθητές χαρακτηρίσαν την συγχώρηση ως μια αρετή που δείχνει 
ανωτερότητα. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ένας μαθητής: 

Συγχώρηση δεν σημαίνει απαραίτητα αδυναμία. Η Συγχώρηση είναι 
ανωτερότητα. Αν κάποιος με πληγώσει πρέπει να έχω την ικανότητα να το 
συγχωρέσω για να είμαι ανώτερος. Ακόμα και αν ο άλλος δεν αντιλαμβάνεται τι 
έκανε. 

Βέβαια δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ακριβώς τι εννοούν οι μαθητές ως 
ανωτερότητα. Για αυτό σε επίπεδο διδασκαλίας χρειάζεται περαιτέρω διευρεύνηση. Η 
συγχώρηση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενέχει εγωισμό. Η αυθεντική συγχώρηση 
βασίζεται σε θετικά χαρακτηριστικά όπως συμπόνοια, καλοσύνη, αγάπη. 

Εξί μαθητές δώσαν αντίστοιχους ορισμούς (1,6%) επηρεασμένοι ενδεχομένως από το 
μάθημα των Θρησκευτικών και έτσι στον ορισμό τους ενέπλεξαν και το Θεό. Αυτοί οι 
ορισμοί αποτέλεσαν μια ξεχωριστή κατηγορία την οποία ονομάσαμε «Ορισμοί 
Θεολογικής Επιρροής». Παράδειγμα αυτή της κατηγορίας είναι ο παρακάτω ορισμός: 

«Η συγχώρηση είναι όταν παραβλέπουμε τα λάθη των άλλων. Πρέπει όμως να 
την εννοούμε, δηλαδή να βγαίνει από καρδίας. Ο ίδιος ο Χριστός λέέι πως πρέπει 
να να σγχωρούμε 77 φορές και όχι μόνο 7, εννοώντας πως πρέπει να συγχωρούμε 
όλες τις φορές». 

Τρεις μαθητές ορίζουν την συγχώρηση ως απουσία ανταπόδοσης και εκδίκησης. Με 
τα λόγια των ίδιων: 

«Συγχώρεση: δεν χτυπώ, δεν ανταποδίνω τις ίδιες πράξεις αλλά μιλώ με τους 
εχθρούς μου αλλά είναι πολύ δύσκολο». 

Αυτή η κατηγορία ορισμών φαίνεται να βρίσκονται ένα βήμα πιο πέρα από το 
αναπτυξιακό στάδιο της συγχωρητικότητας, την εκδικητική συγχωρητικότητα (Enright 
& The Human Development Group, 1994) που εμφανίζεται σε παιδιά μέχρι 13 ετών.  

Μια κατηγορία που αναδείχθηκε από τους ορισμούς που έδωσαν οι μαθητές είναι η 
σύγχυση της συγχώρησης με την δικαιολόγηση. Με τα λόγια ενός μαθητή: 

Συγχώρεση είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνομαστε τις αδυναμίες του ανθρώπου, 
να μπορούμε να τις κατανοήσουμε και συνεπώς να τις δικαιολογήσουμε. 

Συνολικά δόθηκαν 5 ορισμοί (1,4%) που τους εντάξαμε σε αυτή την κατηγορία. Αυτή 
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η αντίληψη των μαθητών για τη συγχώρηση θεωρείται ότι όχι μόνο αποκλίνει από την 
επιστημονικά αποδεκτή έννοια της συγχώρησης αλλά ενέχει και κινδύνους 
θυματοποίησης για τα άτομα που την υιοθετούν. Ως εκ τούτου πρέπει να αποτελέσουν 
στόχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αγωγής στη συγχώρηση. 

Επτά μαθητές έδωσαν αντίστοιχους ορισμούς εστιάζοντας στην γνωστική διάσταση 
της διαδικασίας της συγχώρησης. Παραβλέποντας δηλαδή τη συναισθηματική και τη 
συμπεριφορική διάσταση. Η γνωστική διάσταση εστιάζει κυρίως στις σκέψεις που 
κάνει ένα άτομο που προσβλήθηκε ή αδικήθηκε προκείμενου να συγχωρήσει. Με τα 
λόγια των μαθητών: 

Η συγχώρηση είναι όταν καταλαβαίνουμε το λάθος που έκανε κάποιος και ακόμα 
και αν μας επηρέασε σε μεγάλο βαθμό αρνητικά, προσπαθούμε να δούμε και την 
θετική πλευρά και να μην έχουμε τον άνθρωπο που έκανε αυτό το λάθος ως κακό 
χαρακτήρα. Όταν συγχωρούμε κάποιον προσπαθούμε να βρούμε τον καλό του 
χαρακτήρα χωρίς να βασιζόμαστε μόνο στο λάθος του. 

Μια αναμενόμενη κατηγορία ορισμών είναι η σύνδεση της συγχώρησης με τη 
συμφιλίωση. Συνολικά δόθηκαν 31 ορισμοί που εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη 
κατηγορία (8,6%). Αν και η συμφιλίωση είναι επιθυμητή για τις συνήθεις προσβολές 
και αδικίες που δέχεται ένας μαθητής εντούτοις στόχος των προγραμμάτων αγωγής στη 
συγχώρηση είναι και η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τις προϋποθέσεις 
συμφιλίωσης (Worthington, 2006). Παραδείγματα ορισμών που εντάχθηκαν στη 
συγκεκριμένη κατηγορία είναι: 

Συγχώρηση είναι όταν είμαστε ικανοί να ξαναεμπιστευτούμε ένα άτομο που μας 
έχει πληγώσει. 

Νομίζω ότι ησυγχώρησηπρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους για να 
διατηρούνται φιλίες. 

Μια ακόμη κατηγορία που αναδείχθηκε από τους ορισμούς των μαθητών η οποία 
προσομοιάζει στην κατηγορία της Συμφιλίωσης είναι η συγχώρηση σαν ευκαιρία 
επανόρθωσης που δίνεται σε αυτόν που μας πρόσβαλε/αδίκησε. Με τα λόγια των 
μαθητών:  

Συγχώρηση είναι να δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον/κάποια ο οποίος σε 
έχει πληγώσει ή απογοητεύσει. 

Συγχώρηση είναι η δύναμη η πνευματική και ψυχική που έχει ένας άνθρωπος, για 
να μπορέσει να συγχωρέσει το συνάνθρωπό του κατανοώντας τα προβλήματα του 
και τον λόγο που τον πλήγωσε δίνοντας του μια δεύτερη ευκαιρία για να 
επανορθώσει. 

Η δεύτερη ευκαιρία μπορεί να οδηγήσει στη συμφιλίωση ακόμα και την αγάπη αλλά 
μπορεί και να μην οδηγήσει. Με τα λόγια των μαθητών: 
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Συγχώρεση είναι να δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία στον άλλο να σου αποδείξει ότι 
αξίζει να τον ξαναδεχτείς πάλι. 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάχθηκαν 75 ορισμοί (20,8%). Και για αυτή την 
αντίληψη τους οι μαθητές είναι καλό να είναι ενήμεροι ότι δεν είναι πάντα δυνατή ή 
μπορεί να είναι και επικίνδυνη η δεύτερη ευκαιρία για επανόρθωση και αυτό πρέπει να 
αποτελεί στόχο ενός προγράμματος αγωγή στη συγχώρηση. Ανάλογα με το 
αναπτυξιακό τους επίπεδο μπορούν οι μαθητές να ενημερωθούν για τις περιπτώσεις 
όπου η ευκαιρία επανόρθωσης δεν αποτελεί συνετή επιλογή.  

Η συγχώρηση ορίζεται από πολλούς μαθητές ως η απουσία αρνητικών συναισθηματών 
και πιο συγκεκριμένα κακίας ή θυμού. Παραδείγματα τέτοιων ορισμών των μαθητών 
είναι: 

Συγχώρεση είναι να καταφέρεις να μην είσαι θυμωμένος με κάποιον που σε έχει 
πληγώσει ή σε έχει αδικήσει. 

Η συγχώρηση είναι όταν ένας άνθρωπος σου κάνει κακό. Εσύ όμως δεν του 
κρατάς κακία. Τελικά τον συγχωρείς και δεν είσαι πιο θυμωμένος μαζί του. 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία κατηγοριοποιήθηκαν 34 ορισμοί μαθητών (9,4%). Οι 
μαθητές μέσω της αγωγή στη συγχώρηση δεν καλούνται να αρνηθούν ή και να 
καταπιέσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα αλλά να τα αποδεκτούν να τα 
διαχειριστούν και μέσω της διαδικασίας της συγχώρησης να προχωρήσουν στην 
αντικαταστάση τους με θετικά συναισθήματα. 

Μια από τις κατηγορίες που αναπαριστά τις περισσότερες άποψεις των μαθητών για 
την συγχώρηση είναι ότι συγχωρούμε τον άλλον όταν έχει μετανιώσει για την πράξη 
του. Συνολικά δόθηκαν 108 ορισμοί που εντάχθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία 
(30%). Δυο παραδείγματα αυτών των ορισμών είναι τα παρακάτω: 

Η συγχώρηση είναι όταν κάποιος έχει κάνει μια άσχημη πράξη και ζητά 
συγγνώμη για να τον συγχωρέσεις με την προϋποθέση πως δεν θα το ξανακάνει. 

Συγχώρηση είναι όταν κάποιος έχει κάνει κάτι κακό και έχει μετανοήσει και μας 
ζητάει συγγνώμη πραγματικά, τότε πρέπει να τη σεβαστούμε και να τον 
συγχωρέσουμε.  

Αυτή η αντίληψη των μαθητών για τη συγχώρηση έχει εμφανιστεί και σε επιστημονικά 
μοντέλα συγχώρησης όπως αυτό των Baumeister, Exline, and Sommer (1998) που 
ανήκει στα διαπροσωπικά μοντέλα συγχώρησης (Worthington, 2006). Η κριτική που 
έχουν δεχθεί τα συγκεκριμένα μοντέλα συγχώρησης είναι ότι έχουν εφαρμογή μόνο 
όταν υφίσταται διαπροσωπική σχέση μεταξύ των δυο, γεγονός που δεν αντικατοπτρίζει 
όλες τις περιπτώσεις προσβολής. Οι μαθητές, λοιπόν που συμμετέχουν σε ένα 
πρόγραμμα αγωγής στη συγχώρηση θα πρέπει να ενημερώθουν για τους περιορισμούς 
της συγκεκριμένης αντίληψης.  

2019

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Είκοσι μαθητές έδωσαν ορισμούς για τη συγχώρηση την οποία την θεωρούν μια πράξη 
αγάπης (5,5%). Με τα λόγια ενός από τους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα:  

Συγχώρεση είναι η πράξη που δείχνει ότι ο άλλος νοιάζεται για σένα ακόμα κι αν 
έχει κάνει κάτι αρκετά άσχημο. Έτσι δείχνει την αγάπη του για σένα. 

Αν και πολλοί ορισμοί που κατηγοριοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη κατηγορία 
ενδεχομένως να μπορούσαν να μετακινηθούν στην κατηγορία της συμφιλίωσης επειδή 
την εμπεριείχαν εντούτοις τη διακρίναμε ως ξεχωριστή. Και αυτό διότι η 
συγχωρητικότητα ως αγάπη εμφανίζεται στα αναπτυξιακά στάδια της συγχώρησης 
(Enright & The Human Development Group, 1994). Θεωρείται η ανώτερη μορφή 
συγχωρητικότητας. Σύμφωνα με αυτή το ενδεχόμενο της συμφιλίωσης είναι ανοικτό 
ενώ αποκλείεται το ενδεχόμενο της αντεκδίκησης . 

Περιορισμοί Έρευνας 

Ο βασικός περιορισμός είναι ότι οι κατηγοριοποίησεις των ορισμών έγιναν από δυο 
άτομα με συζήτηση και τελικά συμφωνία σε εκείνους τους ορισμούς που υπήρχαν 
αρχικά διαφορές. Τα ποσοστά απαντήσεων που δόθηκαν για κάθε κατηγορία ορισμών 
δεν σημαίνει ότι ανταποκρίνονται και σε κάθε δείγμα μαθητών που θα κληθούν να 
ορίσουν την έννοια της συγχώρησης. Ίσως σε ένα διαφορετικό δείγμα μαθητών να 
αναδειχθούν και άλλες κατηγορίες οι οποίες είτε δεν εκφράστηκαν στο συγκεκριμένο 
δείγμα είτε δεν έγιναν αντιληπτές από τους ερευνητές. 

Συμπεράσματα 

Το ρεύμα της Θετικής Ψυχολογίας έδωσε ώθηση στην ερευνητική προσέγγιση αρετών 
γνωστών από την αρχαιότητα. Μια από αυτές τις αρετές που έλκυσε το ερευνητικό 
ενδιαφέρον είναι η χριστιανική αρετή της συγχώρησης. Πέρα από το θρησκευτικό 
πλαίσιο, η συγκεκριμένη αρετή έδειξε  το δυναμικό της σε πολυάριθμες έρευνες οι 
οποίες ανέδειξαν τον ρόλο της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής ενηλικών και εφήβων 
οι οποίοι υπήρξαν θύματα διαφόρων αδικιών και προσβολών στη διάρκεια της ζωής 
τους. 

Αξιοποιώντας την εποικοδομητική αντίληψη για τη μάθηση και τη διδασκαλία σύμ-
φωνα με την οποία οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση στη βάση προϋπάρχουσας γνώσης 
διερευνήσαμε τις αρχικές αντιλήψεις των μαθητών για τη συγχώρηση καλώντας τους 
μαθητές να δώσουν τον δικό τους ορισμό για τη συγκεκριμένη έννοια. Η κατηγοριο-
ποίηση των ορισμών οδήγησε σε συγκεκριμένες κατηγορίες οι οποίες θα πρέπει να 
ληφθούν υπ’ όψιν τόσο στη σχεδίαση ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη συγ-
χώρηση όσο και από τον εκπαιδευτικό που προσεγγίζει διδακτικά την συγκεκριμένη 
έννοια ώστε ο μαθητής να την οικοδομήσει σύμφωνα την τρέχουσα επιστημονική 
γνώση. Τυχόν παρεξηγήσεις στην έννοια της συγχώρησης ενδέχεται να οδηγήσουν τον 
μετέπειτα ενήλικα είτε σε ολισθηρά μονοπάτια είτε σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής 
του. 
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Περίληψη 

Στην εργασία παρουσιάζεται μία εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία που εμπίπτει 
στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος, ενώ το εργαλείο που χρησιμο-
ποιήθηκε για να αναπτυχθεί ήταν το CourseLab. Διδακτικό αντικείμενο αποτέλεσε η 
ενότητα: «Τα φυτά». Για την διεξαγωγή της έρευνας, αρχικά, κατασκευάστηκε μία εξ’ 
αποστάσεως διδασκαλία για την Γ’ Δημοτικού, ενώ στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν δύο 
ομάδες, μία πειραματική και μία ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, η πειραματική ομάδα δι-
δάχθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και η ομάδα ελέγχου με την 
παραδοσιακή μέθοδο. Για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, συγκρίθηκαν τα σκορ των 
προαναγνωστικών και τελικών τεστ αξιολόγησης των δύο ομάδων.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μελέτη Περιβάλλοντος, εξ’ αποστάσεως διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί κατά πολύ η σημασία της πληροφο-
ρίας και της συνεχιζόμενης μάθησης οδηγώντας έτσι στη δημιουργία νέων, ισχυρότε-
ρων τρόπων ηλεκτρονικής μάθησης ή αλλιώς e-learning, με σκοπό τη διαχείριση και 
την παροχή της κατάλληλης πρόσβασης στη γνώση (Rosenberg, 2001). Προς αυτή την 
κατεύθυνση σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν τα σύγχρονα εργαλεία της πληροφορι-
κής, τα οποία προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες στην εποχή μας για τη δημιουργία 
ελκυστικών περιβαλλόντων e-leaming. 

Ωστόσο, παρά τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής μάθησης, πολλοί ερευνητές την επι-
κρίνουν, γιατί συγκριτικά με την παραδοσιακή, πιστεύουν ότι δεν ενισχύει τα μαθη-
σιακά αποτελέσματα (Johnson, Aragon, Shaik & Palma- Rivas, 2000). Το γεγονός αυτό 
οφείλεται συχνά, όπως έχει παρατηρηθεί, στην γραμμική σχεδίαση των περισσότερων 
εκπαιδευτικών υλικών που χρησιμοποιούνται, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη διά-
δραση που επιτυγχάνεται με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία (Αγγελάκη, Καλ-
λές, Τρύφωνα, 2011).  

Έτσι, εμφανίζεται ολοένα και πιο επιτακτικά η ανάγκη για τον σχεδιασμό μη γραμμι-
κών διαδραστικών υλικών μάθησης (Robberecht, 2007), ώστε ο κάθε εκπαιδευόμενος 
να μπορεί να προσδιορίζει το δικό του μαθησιακό μονοπάτι, ενώ το υλικό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει στοιχεία πολυμέσων όπως βίντεο, γραφικά, καθώς και ηχητικά στιγμιό-
τυπα (Αγγελάκη, Καλλές, Τρύφωνα, 2011).  
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Για τους παραπάνω λόγους μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη ενός e-learning συστήματος με 
εξατομικευμένη μάθηση και την παροχή μαθησιακών μονοπατιών με σκοπό την προα-
γωγή της επίδοσης κάθε εκπαιδευομένου χωριστά. Με βάση τα παραπάνω, γεννήθηκε 
ο προβληματισμός για το αν μία εξ’ αποστάσεως διδασκαλία σχεδιασμένη με αυτά τα 
δεδομένα θα έχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με μία παραδοσιακή 
διδασκαλία με το αντίστοιχο περιεχόμενο.  

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας 

Για τη δημιουργία της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας ακολουθήθηκαν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές, οι οποίες βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Kόκκος, 
2005), της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Desmond, 2001), καθώς και της 
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) (Clark & Mayer, 2011).  

Πιο συγκεκριμένα, προς αυτές τις κατευθύνσεις, θεωρήθηκε αναγκαία η αποσαφήνιση 
των εκπαιδευτικών στόχων, καθώς ο καθορισμός και η σαφής αναφορά σ’ αυτούς συ-
νιστούν βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος, 
2005). Για τον λόγο αυτό, στην αρχή της διδασκαλίας παρουσιάζονται με σαφήνεια οι 
μαθησιακοί στόχοι που έχουν τεθεί, οι οποίοι επιτρέπουν στον επιμορφούμενο να εκτι-
μήσει μόνος του το μαθησιακό επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει και, επομένως, να έχει 
εποπτεία της προόδου του (Morland & Bivens, 2004) (Βλ. Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από την εξ αποστάσεως διδασκαλία 
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Επίσης, με σκοπό την πλήρωση των ανωτέρω προδιαγραφών, δημιουργήθηκε υλικό 
ειδικά σχεδιασμένο και προοριζόμενο για εξ’ αποστάσεως μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, 
το υλικό είναι σαφές, επεξηγηματικό, ενώ το ύφος των κειμένων είναι φιλικό και οικείο 
(Ματραλής, 1998). Εξάλλου, οι γνωστικές θεωρίες μάθησης και τα στοιχεία σχετικών 
ερευνών (Μayer, 2005; Nass & Brave, 2005), θεωρούν τα e-learning μαθήματα που 
περιέχουν γραπτά ή προφορικά κείμενα σε φιλικό τόνο, αντί για επίσημο, πιο αποτελε-
σματικά, καθώς ενεργοποιούν περισσότερες γνωστικές διεργασίες και ενισχύουν την 
προσπάθεια των επιμορφούμενων για κατάκτηση της γνώσης (Clark & Mayer, 2011). 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κειμενική πληροφορία συνοδεύεται από μια 
σχετική εικόνα ή από ανάλογο οπτικοακουστικό υλικό, ώστε να αναδεικνύεται η σύν-
δεση θεωρίας και πράξης, εφόσον η πολυμεσική παρουσίαση ενθαρρύνει τους επιμορ-
φούμενους να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Παπαδοπούλου, 2014) 
(Βλ. Εικόνα 2). Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιμορφούμενοι προβαίνουν σε νοητικές συν-
δέσεις λεκτικών και εικονικών πληροφοριών δομώντας, έτσι, αρτιότερες νοητικές ανα-
παραστάσεις και επιτυγχάνοντας βαθύτερη κατανόηση (Clark & Lyons, 2011; Fletcher 
& Tobias, 2005; Moreno and Mayer 2007).  

 

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο από την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Για τη διευκόλυνση της μελέτης των επιμορφούμενων, η ύλη παρουσιάζεται κατατμη-
μένη σε μικρά κεφάλαια και υποκεφάλαια, καθώς με αυτόν τον τρόπο υποβοηθιέται η 
καλύτερη πρόσληψη των πληροφοριών (Mayer, 2005) και επιτρέπεται στους επιμορ-
φούμενους να καθορίσουν καλύτερα τον ατομικό ρυθμό με τον οποίο θα μελετήσουν 
(Παπαδοπούλου, 2014). Με αυτόν τον τρόπο η συγκεκριμένη εξ’ αποστάσεως 
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διδασκαλία δεν δεσμεύει τους επιμορφούμενους να το μελετήσουν με ένα καθορισμένο 
τρόπο. Αυτό το μη γραμμικό μοντέλο μάθησης υποστηριζόμενο από στοιχεία πολυμέ-
σων, διαδραστικό περιεχόμενο και μαθησιακές διαδρομές, μπορεί να οδηγήσει σε ένα 
καθοδηγούμενο ανεξάρτητο περιβάλλον μάθησης (Αγγελάκη, Καλλές & Τρύφωνα, 
2011).  

Τέλος, για την προαγωγή της σημαντικής για τη μάθηση αλληλεπίδρασης του επιμορ-
φούμενου με το επιμορφωτικό υλικό ενσωματώθηκαν σε αυτό δραστηριότητες και α-
σκήσεις αξιολόγησης (Παπαδοπούλου, 2014). Όπως μπορούμε να δούμε και στο πα-
ρακάτω σχήμα (βλ. Σχήμα 1) για την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας θα πρέπει 
αρχικά να ελεγχθεί με το προαναγνωστικό τεστ 1 η προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή, 
ο οποίος αν επιτυγχάνει σκορ ανώτερο του 80% θα περνά στο επόμενο τεστ και τέλος 
στην τελική αξιολόγηση (πράσινη πορεία). Αν ο επιμορφούμενος, όμως, αποτύχει στο 
πρώτο, δεύτερο ή τρίτο προαναγνωστικό τεστ μεταβαίνει στο αντίστοιχο μάθημα (κόκ-
κινη πορεία), όπου παρέχεται και η ανάλογη γνώση με την αναλυτική επίδειξη των 
πληροφοριών και τη χρήση απαραίτητου εποπτικού υλικού, και στη συνέχεια, μετά το 
τέλος του μαθήματος, μεταβαίνει αυτόματα στο επόμενο μάθημα εως ότου φτάσει στην 
τελική αξιολόγηση (μπλε πορεία), όπου ελέγχεται η προσφερθείσα γνώση.  

 

Σχήμα 1. Οι πιθανές πορείες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας 

Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, κάθε επιμέρους μάθημα βασίζεται στις φάσεις του 
εποικοδομητικού μοντέλου (Driver & Oldham, 1986).  

Πιο συγκεκριμένα, στα μαθήματα πραγματοποιείται ανάδειξη των ιδεών – ή αλλιώς 
των προηγούμενων αντιλήψεων – των μαθητών με το τεστ 1, 2, 3 αντίστοιχα, στα οποία 
αν επιτύχει ο εκπαιδευόμενος θα προσπεράσει τα αντίστοιχα μαθήματα και θα μεταβεί 
κατευθείαν στην τελική αξιολόγηση.  
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Η φάση του προσανατολισμού επιτυγχάνεται με την παρουσίαση του θέματος των μα-
θημάτων, καθώς και μίας εισαγωγής με το περιεχόμενο, ενώ οι πληροφορίες συνοδεύ-
ονται από ήχο-οδηγίες του Agent (Βλ. Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3. Στιγμιότυπο από την εξ αποστάσεως διδασκαλία 

Η αναδόμηση των ιδεών πραγματοποιείται με την παρουσίαση της νέας γνώσης με 
σχεδιαγράμματα, εικόνες, βίντεο, κείμενο και ήχο. Να σημειωθεί ότι σε κάθε μάθημα 
το μέσο που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση της νέας γνώσης διαφέρει προκειμέ-
νου να διατηρείται μία «πολυμεσική» ποικιλία.  

Στο τέλος κάθε μαθήματος συμπυκνώνονται όλα όσα ειπώθηκαν στο μάθημα και εξά-
γεται συμπέρασμα περατώνοντας έτσι την φάση της ανασκόπησης.  

Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται στο τέλος της ενότητας και αξιολογεί τη συνο-
λική επίδοση των μαθητών (γνώσεις, δεξιότητες, μεταγνώση). Χρησιμοποιούνται δια-
φορετικοί τύποι ερωτήσεων, οι οποίες καλύπτουν όλα τα μαθήματα που διδάχτηκαν, 
καθώς αποσκοπεί στην πιστοποίηση και τον έλεγχο του τι επιτεύχθηκε.  

Για την ανάπτυξη του παρόντος περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμο-
ποιήθηκε το λογισμικό Course Lab, το οποίο αποτελεί εργαλείο συγγραφής και επιτρέ-
πει στους χρήστες με ελάχιστες γνώσεις προγραμματισμού να συνθέτουν εκπαιδευτικές 
πολυμεσικές παρουσιάσεις (Κώστας & Σοφός, 2011). Το Course Lab λειτουργεί αυτό-
νομα και επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου που συνδυάζει αντικείμενα διαφόρων 
κατηγοριών, όπως κείμενα, κινούμενα γραφικά, ήχο, ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης κλπ. 
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ενώ, υποστηρίζει τη δημιουργία πακέτων συμβατών με τα διεθνή πρότυπα, όπως το 
SCROM.  

Στόχοι της διδασκαλίας 

Μετά την ολοκλήρωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας οι μαθητές κατακτούν τους 
παρακάτω στόχους που τέθηκαν χωριστά για κάθε μάθημα. 

Ενότητα Α: ΤΑ ΦΥΤΑ 

Οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκεται:  

α) Να αναγνωρίζουν τα μέρη των φυτών, β) Να διακρίνουν τις κατηγορίες φυτών που 
υπάρχουν και να τα κατατάσσουν, γ) Να κατανοήσουν τα οφέλη της φωτοσύνθεσης 
καθώς και τον τρόπο που λειτουργεί. 

Μάθημα Α.1: Οι ανάγκες και τα μέρη των φυτών 

Οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκεται: 

α) Να κατανοήσουν ποιες είναι οι ανάγκες ενός φυτού, β) Να γνωρίσουν τα στάδια 
ανάπτυξης ενός φυτού, γ) Να γνωρίσουν και να ονομάσουν τα μέρη του φυτού, δ) Να 
κατανοήσουν την λειτουργία κάθε μέρους. 

Μάθημα Α.2: Οι κατηγορίες των φυτών 

Οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκεται: 

α) Να ταξινομούν τα φυτά σε: δέντρα, θάμνους και πόες κατανοώντας το κριτήριο δια-
χωρισμού τους που είναι το είδος των βλαστών, β) Να ταξινομούν τα δέντρα σε φυλ-
λοβόλα και αειθαλή. 

Μάθημα Α.3: Η φωτοσύνθεση 

Οι εκπαιδευόμενοι επιδιώκεται: 

α) Να αιτιολογούν τη σημασία της φωτοσύνθεσης και των φυτών για τη ζωή του πλα-
νήτη, β) Να αναγνωρίζουν τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης, το άμυλο και το οξυγόνο, 
γ) Να προσδιορίζουν ουσίες και παράγοντες που απαιτούνται για να γίνει η φωτοσύν-
θεση, δ) Να γνωρίσουν την διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

Οργάνωση έρευνας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, βασικός σκοπός της εργασίας ήταν η ανάπτυξη μίας ασύγχρο-
νης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και η σύγκρισή της με μία παραδοσιακή διδασκαλία. 
Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν δύο ομάδες. Η ομάδα 0, αποτέλεσε την ομάδα 
ελέγχου και διδάχθηκε την ενότητα με παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα σχο-
λικά εγχειρίδια, ενώ η ομάδα 1 διδάχθηκε την εξ αποστάσεως διδασκαλία στο σπίτι 
τους. Η βασική ερευνητική υπόθεση ήταν: 

2028

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 Με μία εξ’ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία μπορεί ο μαθητής να πετύχει εξίσου 
ή υψηλότερο σκορ επιτυχίας στο τελικό τεστ σε σχέση με μία παραδοσιακή διδα-
σκαλία.  

Για να διερευνηθεί η παραπάνω υπόθεση, υλοποιήθηκαν 20 ασύγχρονες εξ αποστά-
σεως 45λεπτες διδασκαλίες στο χώρο του κάθε επιμορφούμενου και μία 45λεπτη πα-
ραδοσιακή σε 20 μαθητές. Για την συλλογή των δεδομένων καταγράφηκε το σκορ του 
προαναγνωστικού και τελικού τεστ από την εξ αποστάσεως διδασκαλία, ενώ στην ο-
μάδα ελέγχου που διδάχθηκε με τον παραδοσιακό τρόπο, δόθηκαν τα αντίστοιχα τεστ 
σε έντυπη μορφή και συλλέχθηκαν για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

Ομάδα-στόχος αποτέλεσε η Γ’ δημοτικού, ενώ η ενότητα προς διδασκαλία που επιλέ-
χθηκε ήταν «τα φυτά», μία ενότητα που έχει ήδη εμφανιστεί στην Β’ Δημοτικού, αλλά 
αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές και ίσως πιο δύσκολες ενότητες στην Μελέτη Πε-
ριβάλλοντος της Γ’ τάξης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι μαθητές έχουν ισχυρές αντιλήψεις 
σχετικά με την τροφή των φυτών, οι οποίες είναι δύσκολο να εκμηδενιστούν ακόμη και 
σε μεγαλύτερες τάξεις. Μερικές από αυτές τις αντιλήψεις είναι οι εξής (Driver, et. al., 
1998; Ζόκζα & Οικονομοπούλου, 1999; Χατζηνικήτα, Κουλαϊδής, Ζόκζα, 1999): (α) 
Η τροφή των φυτών είναι νερό, (β) Η τροφή των φυτών είναι το οξυγόνο, (γ) Η τροφή 
των φυτών είναι τα συστατικά του εδάφους, (δ) Η τροφή των φυτών είναι το διοξείδιο 
του άνθρακα, (ε) Η τροφή των φυτών είναι η γλυκόζη, (στ) Η τροφή των φυτών προ-
έρχεται από τα συστατικά του εδάφους, (ζ) Η τροφή των φυτών προέρχεται από τα 
συστατικά του νερού, (η) Η τροφή των φυτών προέρχεται από τα συστατικά του αέρα 
και (θ) Τα φυτά φτιάχνουν μόνα την τροφή τους.  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 40 μαθητές, χωρισμένοι σε 2 ομάδες των 20. Η ο-
μάδα 0 αντιπροσωπεύει την ομάδα που διδάχθηκε παραδοσιακά και η ομάδα 1 την 
ομάδα που διδάχθηκε μέσω εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για την ανάλυση των απο-
τελεσμάτων ελέγχθηκαν οι βαθμολογίες των προαναγνωστικών και τελικών τεστ αξιο-
λόγησης με ανώτατο σκορ σε κάθε τεστ το 100 (10 ερωτήσεις, όπου η κάθε μία έπιανε 
10 μονάδες). Στοιχεία για τη μέση βαθμολογία των συμμετεχόντων ανά τεστ για κάθε 
ομάδα (Ν=20) με βαθμό άριστα 100 σε κάθε τεστ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων των τελικών τεστ αξιολόγησης 
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Οι αναλύσεις είχαν τα εξής αποτελέσματα: 
• Στο προαναγνωστικό τεστ, οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν δεν είχαν επίδραση στις 

συνολικές βαθμολογίες των 2 ομάδων των μαθητών. 
• Στο τελικό τεστ αξιολόγησης, υπήρξε επίδραση στις συνολικές βαθμολογίες των 2 

ομάδων των μαθητών.  
• Έτσι, προκύπτουν τα εξής: 
• Στο προαναγνωστικό τεστ οι 2 ομάδες είχαν το ίδιο αρχικό επίπεδο γνώσεων, εφόσον 

δεν είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι οποιεσδή-
ποτε διαφορές σημειώθηκαν στη συνέχεια, μπορούν να αποδοθούν στη μέθοδο διδα-
σκαλίας που ακολουθήθηκε. 

• Η πιλοτική διδασκαλία με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, φάνηκε να είναι ιδιαίτερα α-
ποτελεσματική στην τελική αξιολόγηση. Αυτό γιατί η βαθμολογία της ομάδας 1 είχε 
στατιστικά σημαντική διαφορά από την άλλη ομάδα.  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, επαληθεύει την ε-
ρευνητική υπόθεση, δηλαδή, πως μία εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να παρέχει 
εξίσου καλά ή καλύτερα άμεσα μαθησιακά αποτελέσματα συγκριτικά με μία παραδο-
σιακή μέθοδο. 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των δεδομένων παρατηρήθηκαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, σχε-
τικά με τις επιδόσεις των μαθητών. Αρχικά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρχε ένα 
χαμηλό σημείο εκκίνησης, όπως φάνηκε στα προαναγνωστικά τεστ, οπότε ήταν ανα-
μενόμενο να υπάρχει βελτίωση. Η τελική, ωστόσο, αξιολόγηση αν και έδειξε καλύτερα 
μαθησιακά αποτελέσματα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση του λογι-
σμικού CourseLab, δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι είχε μεγαλύτερη επιτυχία 
από την παραδοσιακή. Ωστόσο, το γεγονός ότι ξεπερνά σε ποσοστό επιτυχίας το μέσο 
όρο της παραδοσιακής μπορεί να αποδοθεί σε μία σειρά από γεγονότα.  

Η επιτυχία φαίνεται να οφείλεται στον διασκεδαστικό-ελκυστικό χαρακτήρα της διδα-
σκαλίας, ο οποίος πιθανώς να έδωσε περισσότερα κίνητρα για μάθηση. Επίσης, το ευ-
χάριστο κλίμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης με την ηλεκτρο-
νική διδασκαλία επισημαίνεται από τους Lopez-Morteo & López (2007), καθώς και το 
γεγονός ότι οδηγεί σε αύξηση των κινήτρων για μάθηση (Papastergiou, 2009). Σημα-
ντικό είναι το γεγονός αν σκεφτούμε ότι στην εξ αποστάσεως διδασκαλία ο εκπαιδευ-
τικός δεν είχε κανένα απολύτως ρόλο και φάνηκε ότι η αυξημένη αυτονομία των μα-
θητών οδήγησε σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως υποστηρίζεται και από 
άλλους ερευνητές (Hong et. al., 2000).  

Τέλος, παρότι τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά, υπάρχουν ορισμένοι ερευνητικοί πε-
ριορισμοί που πρέπει να αναφερθούν, όπως το περιορισμένο, τόσο αριθμητικά όσο και 
γεωγραφικά δείγμα. Έτσι, δυσχεραίνεται εξαιρετικά η δυνατότητα γενίκευσης των α-
ποτελεσμάτων, ενώ αναδύεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνες που θα μπορούσαν να 
επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους σε διαφορετικό θέμα, μεγαλύτερων ηλικιών. 
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Απόψεις εκπαιδευτικών για τον θεσμό του μέντορα 

Λαζαρίδου Καλλιόπη, M.Ed., M.A. 
lakallia@yahoo.gr 

Περίληψη  

Η ένταξη του νεοδιορισμένου εκπαιδευτικού στο εργασιακό του περιβάλλον αποτελεί 
κρίσιμο στάδιο στην πορεία της επαγγελματικής του ανάπτυξης. Οι σύγχρονες θεωρή-
σεις εστιάζουν σε ενέργειες στήριξής του μέσα από πρακτικές ενδοσχολικής επιμόρ-
φωσης, μία από τις οποίες είναι και η συντονισμένη καθοδήγηση από έναν έμπειρο 
συνάδελφο, τον μέντορα.  Σε έρευνα μεταξύ εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης αποτυπώνονται οι θετικές προσδοκίες του κλάδου από τον θεσμό του μέντορα σχε-
τικά με τη συμβολή του στην αποτελεσματική διαχείριση συγκεκριμένων ζητημάτων 
από έναν νέο και άπειρο εκπαιδευτικό. Ωστόσο, ανιχνεύονται και επιφυλάξεις, οι ο-
ποίες συσχετίζονται κυρίως με τα χρόνια διδακτικής εμπειρίας των ερωτώμενων αλλά 
και με τις επιπλέον σπουδές τους.  

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικοί, μέντορας, επαγγελματική ανάπτυξη, έρευνα 

Εισαγωγή 

Οι νεότερες θεωρήσεις αναφορικά με τον επαγγελματισμό του εκπαιδευτικού συγκλί-
νουν στο γεγονός πως πρόκειται για προσωπική κατάκτηση μέσα από μια δυναμική και 
δια βίου διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης (Ματσαγγούρας, 
2005). Κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας θεωρείται η ένταξη του νέου εκπαιδευτικού στο 
εργασιακό του περιβάλλον, καθώς οι πρώτες εμπειρίες αποδεικνύονται καθοριστικές 
για τη διαμόρφωση είτε μιας ταυτότητας δημιουργικού και καινοτόμου επαγγελματία 
είτε ενός συντηρητικού διεκπεραιωτή του ρόλου του (Ανδρεαδάκης, Κοντάκος & Κα-
διανάκη, 2010). Η ενίσχυση του άπειρου εκπαιδευτικού από έναν έμπειρο και κατάλ-
ληλα εκπαιδευμένο συνάδελφο προτείνεται ως αποτελεσματική δράση για την επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Fullan, 2007). Η θεσμοθέτηση του μέντορα 
ανιχνεύεται σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Eurydice, 2012), ενώ με το Νόμο 3848/2010 εισάγεται και στην Ελλάδα, ωστόσο η 
σχετική ρύθμιση παρέμεινε ανενεργή. Αντικείμενο της συγκεκριμένης εισήγησης είναι 
η παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων που καταγράφουν τις απόψεις εκπαιδευτικών 
σχετικά με τη συμβολή του μέντορα στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

Θεωρητικό πλαίσιο διαμόρφωσης της έρευνας 

Για την άσκηση του διδακτικού έργου απαιτούνται τρεις προϋποθέσεις: α) Επαγγελμα-
τική ειδημοσύνη, που αποτελεί τη συνισταμένη υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώ-
σης και εμπειρίας, β) Επαγγελματική διάκριση, δηλαδή ικανότητα του εκπαιδευτικού 
να αντιλαμβάνεται λεπτές διαφορές σε πολύπλοκες καταστάσεις, να αποφαίνεται ορθά 
και να ενεργεί με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα μέσα σε συνθήκες αβεβαιότη-
τας, γ) Ανάπτυξη επαγγελματικού εαυτού, που προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο 
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εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στον επαγγελματικό του ρόλο, στηριζόμενος σε προσω-
πικές αντιλήψεις και προτεραιότητες ζωής (Ματσαγγούρας, 2005). Οι τρεις αυτές συ-
νιστώσες του επαγγελματισμού διαφοροποιούνται εξελικτικά κατά την πορεία της ε-
παγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού και παραδοσιακά συνδέονται στενά με 
την έννοια της επιμόρφωσης.  

Ο σύγχρονος προσανατολισμός αναδεικνύει τη σχολική μονάδα ως  οργανισμό μάθη-
σης όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για το σύνολο του προσωπικού (Fullan, 2007∙ 
McCann & Radford, 1993). Η ενδοσχολική επιμόρφωση, ειδικά σε συγκεντρωτικά εκ-
παιδευτικά συστήματα, όπως το ελληνικό, αποτελεί μία πρόταση για την ανάδειξη του 
δυναμισμού της σχολικής μονάδας. Ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς, καθώς οι ίδιοι 
εμπλέκονται σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης των σχε-
τικών δράσεων. Επιπλέον, οι ανάγκες της σχολικής μονάδας αποτελούν τον γνώμονα 
για τον σχεδιασμό οποιουδήποτε προγράμματος, δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά της 
τοπικής κοινωνίας και των μαθητών, η σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων και οι ε-
πιλογές της διεύθυνσης διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερο πλέγμα και επηρεάζουν την ά-
σκηση του διδακτικού έργου (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000).  

Μεταξύ των εναλλακτικών εκδοχών του ενδοσχολικού τύπου επιμόρφωσης αναφέρε-
ται και η μαθητεία, είτε με τη μορφή της αξιοποίησης της επαγγελματικής εμπειρίας  
προσοντούχων εκπαιδευτικών του διδακτικού προσωπικού είτε με τη μορφή της αμοι-
βαίας εκγύμνασης για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η πρώτη μορφή συντελεί στην 
επαγγελματική ανάπτυξη του νέου και άπειρου εκπαιδευτικού στο πλάι ενός πιο έμπει-
ρου συναδέλφου. Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της μαθητείας είναι 
να στηρίζεται σε οργανωμένο και δομημένο πλάνο σχεδιασμού, έτσι ώστε να διαγνω-
στούν και να καλυφτούν οι συγκεκριμένες επαγγελματικές ανάγκες του νέου εκπαιδευ-
τικού (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Μορφή μαθητείας αποτελεί και ο θεσμός του μέντορα 
με στόχο την ομαλότερη ένταξη και την επαγγελματική ανάπτυξη των αρχάριων εκ-
παιδευτικών, οι οποίοι χρειάζονται συστηματική υποστήριξη και ενθάρρυνση για ανά-
πτυξη πρωτοβουλιών.  

Στη μεντορική σχέση αρχικά το βάρος της παρατήρησης και του σχολιασμού αφορά 
τον μέντορα. Σταδιακά, όμως, μέσα από έναν κύκλο βιωματικής δράσης ο νέος εκπαι-
δευτικός μαθαίνει να παρατηρεί τις δικές του ενέργειες, εξελίσσεται σε αναστοχαζό-
μενο επαγγελματία και αυτονομείται. Καθοδηγούμενος πλέον από την ανατροφοδό-
τηση που λαμβάνει με την αυτοπαρατήρηση και τον στοχασμό αναπλαισιώνει και επα-
ναπροσδιορίζει τις ανάγκες του. Το συγκεκριμένο μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης 
ξεκινά με μια θετικιστική-τεχνοκρατική αντίληψη για την αντιμετώπιση των άμεσων 
αναγκών, βαθμιαία όμως μεταλλάσσεται σε ένα μοντέλο στοχαστικό-κριτικό, που χει-
ραφετεί τον εκπαιδευτικό και ενισχύει τον επαγγελματισμό του (Ματσαγγούρας, 
2005). 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Στόχος της έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμ-
βολή του μέντορα στην επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτι-
κών. Οι ερευνητικές υποθέσεις, σύμφωνα και με το θεωρητικό πλαίσιο, διατυπώνονται 
ως εξής: 

Υπόθεση 1η:  οι νέοι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθηθούν σημαντικά από την κατάλ-
ληλη στήριξη ενός μέντορα για κάθε κατηγορία αναγκών τους 

Υπόθεση 2η: οι απόψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζονται από επιμέρους χαρακτηρι-
στικά   

Επιλέχθηκε η ποσοτική προσέγγιση με στατιστική ανάλυση των δεδομένων και αξιο-
ποίηση του SPSS για την αναζήτηση σχέσεων αιτίας – αποτελέσματος μεταξύ αλληλε-
πιδρουσών μεταβλητών (Κελπανίδης, 1999). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερω-
τήσεις δημογραφικών στοιχείων και κλειστές ερωτήσεις τακτικής κλίμακας Likert για 
ζητήματα σχετικά με το έργο του μέντορα. Συμπληρώθηκε από 126 εκπαιδευτικούς (61 
άνδρες και 65 γυναίκες, 71 των ανθρωπιστικών/κοινωνικών επιστημών και 55 των θε-
τικών επιστημών) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της παραμεθόριας ζώνης των Σερ-
ρών. Η περιοχή αποτελεί συχνό τόπο διορισμού για νέους εκπαιδευτικούς, καθώς πα-
ρουσιάζει γεωμορφολογική ποικιλία με σχολεία σε οικισμούς πεδινούς, ημιορεινούς 
και ορεινούς και αντίστοιχα σε έδρες αστικές και αγροτικές, ενώ λειτουργούν και δυ-
σπρόσιτα σχολεία. Επιπλέον, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών κατατάσσεται στη με-
γαλύτερη ομάδα νομών της χώρας και μάλιστα σε ενδιάμεσες θέσεις αναφορικά με την 
αποδοτικότητα των δεικτών εκπαίδευσης (ΚΑΝΕΠ, ΓΣΕΕ, 2011). Με βάση αυτά τα 
δεδομένα θα μπορούσε, ως ένα βαθμό, να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα περιοχής 
της ηπειρωτικής χώρας.  

Συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Μολονότι ο θεσμός του μέντορα δεν εφαρμόζεται στα ελληνικά σχολεία και οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί αγνοούν πολλές πτυχές του έργου του, ωστόσο δείχνουν να αναγνωρί-
ζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμβολή του στους σημαντικότερους τομείς επαγγελματικής 
ανάπτυξης ενός αρχάριου εκπαιδευτικού. Τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι δύο βαθ-
μοί συμφωνίας (μάλλον συμφωνώ/συμφωνώ απόλυτα) ξεπερνούν κατά πολύ το 50% 
και στις δώδεκα προτάσεις για τις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτώμενοι. 
Αυτή η δεκτικότητα  των ελλήνων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει 
εντοπιστεί και στην έρευνα της Καλφοπούλου (2010). Σε αντίθετο συμπέρασμα κατέ-
ληξε η Παπαδούλη (2004), η οποία όμως επικεντρώθηκε στον ρόλο του μέντορα ως 
αξιολογητή του έργου του εκπαιδευτικού.  

 

 

2035

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Ο μέντορας συμ-
βάλλει σε... 

ΔΙΑΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΔΙΑΦΩΝΩ 

ΜΑΛΛΟΝ 
ΣΥΜΦΩΝΩ 

ΣΥΜΦΩΝΩ 
ΑΠΟΛΥΤΑ 

Κατανόηση αναλυ-
τικού προγράμμα-
τος 

5,6 7,9 54,8 31,7 

Διαχείριση της δι-
δακτέας ύλης 6,3 7,9 54,1 31,7 

Οργάνωση και δι-
δασκαλία διδακτι-
κής ενότητας 

10,3 13,5 50,0 26,2 

Αυτοαξιολόγηση 
διδακτικού έργου 14,3 17,5 50,0 18,3 

Επίδοση μαθητών 12,7 23,0 48,4 15,9 

Αξιολόγηση  
μαθητών 8,7 23,8 50,0 17,5 

Συμπεριφορά  
μαθητών 8,8 20,6 50,8 19,8 

Επικοινωνία με 
τους γονείς  14,3 22,2 49,2 14,3 

Διοικητικά καθήκο-
ντα στη σχολική 
μονάδα 

13,5 17,5 44,4 24,6 

Διαχείριση προσω-
πικών συναισθημά-
των 

17,5 28,5 38,9 15,1 

Ανακάλυψη προσω-
πικών δυνατοτήτων 11,1 26,2 46,8 15,9 

Ανάληψη πρωτο-
βουλιών κι επιδί-
ωξη καινοτομιών 

7,9 17,5 46,0 28,6 

 
Πίνακας1: Η συμβολή του μέντορα σε τομείς επαγγελματικής ανάπτυξης του αρχάριου 

εκπαιδευτικού  

Οι πέντε τομείς στους οποίους φαίνεται ότι θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο ο 
μέντορας –κατά σειρά ποσοστού συμφωνίας- είναι οι εξής: i) κατανόηση του αναλυτι-
κού προγράμματος (86,5%), ii) διαχείριση της διδακτέας ύλης (85,8%), iii) οργάνωση 
και διδασκαλία της ενότητας (76,2%), iv) ανάληψη πρωτοβουλιών και επιδίωξη και-
νοτομιών (74,6%) και v) συμπεριφορά μαθητών (70,6%). Παρόμοια συμπεράσματα 
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αναφέρει και ο Gifford (1994), ο οποίος διαπιστώνει ότι η μεγαλύτερη προσφορά ενός 
μέντορα σχετίζεται κατ’ αρχάς με την κατανόηση και το σχεδιασμό του αναλυτικού 
προγράμματος αλλά και με τη διαχείριση της τάξης και τον έλεγχο της συμπεριφοράς 
των μαθητών.  

Ακολουθούν τα διοικητικά καθήκοντα στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας (69%) και η 
αυτοαξιολόγηση του διδακτικού έργου (68,3%), τομέας ο οποίος εμφανίζεται και από 
τον Gifford (1994) ως σημαντικό θέμα στο έργο του μέντορα. Οι άλλοι τομείς στους 
οποίους οι ερωτώμενοι συμφωνούν πως ο μέντορας μπορεί να βοηθήσει είναι: αξιολό-
γηση μαθητών (67,5%), επίδοση μαθητών (64,3%), επικοινωνία με τους γονείς των 
μαθητών (63,5%), ανακάλυψη προσωπικών δυνατοτήτων (62,7%) και διαχείριση προ-
σωπικών συναισθημάτων (54%). Ωστόσο, η συμβολή του μέντορα στην επίδοση των 
μαθητών κατατάσσεται σχετικά χαμηλά, ενώ σε διεθνείς έρευνες διαπιστώνεται πως η 
σημαντικότερη προσφορά του μέντορα σχετίζεται με την αύξηση των επιδόσεων των 
μαθητών και τη συνακόλουθη αύξηση της αποτελεσματικότητας του σχολείου με μεί-
ωση της μαθητικής διαρροής (Fetler, 1997∙ Johnson, Kardos, Kauffman, Liu, & 
Donaldson, 2004) 

Σύμφωνα με τη δεύτερη ερευνητική υπόθεση έγινε έλεγχος των συσχετίσεων με στόχο 
να διερευνηθεί κατά πόσον η μία μεταβλητή επηρεάζει την άλλη. Η μεταβλητή φύλο 
εμφανίζει δύο τιμές, καθώς και η μεταβλητή ειδικότητα. Κατάλληλος δείκτης για να 
καθορισθεί η συσχέτιση κατηγορικών διμεταβλητών είναι ο δείκτης  χ2 βελτιωμένος 
με το συντελεστή Cramer’s V (Κελπανίδης, 1999). Στις υπόλοιπες μεταβλητές που έ-
χουν πάνω από δύο τιμές καταλληλότερη κρίθηκε η Ανάλυση Διακύμανσης (one-way 
anova), με περαιτέρω ανάλυση με το χ2 τεστ (crosstabs), όπου παρατηρείται στατιστικά 
σημαντική διαφορά. Οι συσχετίσεις σε όλες τις περιπτώσεις θεωρήθηκαν σημαντικές 
σε επίπεδο 95% (p<0,05).  Από τα δεδομένα των συσχετίσεων προκύπτει πως το φύλο, 
η ειδικότητα και ο τύπος σχολείου εργασίας (Γυμνάσιο, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) δεν διαφοροποι-
ούν τις απόψεις των εκπαιδευτικών.  Τα ευρήματα αυτά συμπίπτουν και με τα συμπε-
ράσματα της έρευνας της Καλφοπούλου (2010).  

Αντίθετα,  η εμπειρία των ερωτώμενων επιδρά σημαντικά στη διαμόρφωση των από-
ψεών τους σχετικά με τη συμβολή του μέντορα στην επαγγελματική ανάπτυξη του αρ-
χάριου εκπαιδευτικού. Οι ώριμοι εκπαιδευτικοί, όσοι δηλαδή έχουν πάνω από 20 χρό-
νια προϋπηρεσίας, αποδέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό την προσφορά του μέντορα στην 
επαγγελματική ανάπτυξη του αρχάριου εκπαιδευτικού, ενώ οι αρχάριοι εκπαιδευτικοί, 
με εμπειρία μέχρι 7 χρόνια, τοποθετούνται κυρίως σε ενδιάμεσες επιλογές με τάση προς 
την αποδοχή. Διαφοροποιούνται, όμως, οι έμπειροι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία από 7 
έως 20 χρόνια, και εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τον ρόλο του μέντορα, 
κυρίως σε τομείς όπως η οργάνωση και διδασκαλία της ενότητας, η αυτοαξιολόγηση, 
η επίδοση των μαθητών, η αξιολόγηση των μαθητών, η διαχείριση των συναισθημάτων 
και η ανακάλυψη προσωπικών δυνατοτήτων. Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να εξηγη-
θεί από το γεγονός ότι η εμπειρία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την άποψη που έχουν οι 
εκπαιδευτικοί για το ρόλο τους (Παπαναούμ, 2003). Εξάλλου, οι ώριμοι εκπαιδευτικοί 
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και ηλικιακά βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης που ανάγει σε στόχο την προσφορά 
στους άλλους και θεωρεί σημαντική τη μετάδοση εμπειρίας από τη μια γενιά στην άλλη 
(Salkind, 2005). Αξιοσημείωτη και ανοιχτή για παραπέρα διερεύνηση είναι η θέση των 
έμπειρων εκπαιδευτικών της, καθώς η επιφυλακτικότητά τους απέναντι στο θεσμό του 
μέντορα πιθανόν να δημιουργήσει επιπλοκές κατά την εφαρμογή του. Οι έμπειροι α-
ποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα εκπαιδευτικών στη χώρα και εργάζονται σε κάθε 
περιοχή της επικράτειας. Επομένως, είναι αυτοί που θα κληθούν κατά κύριο λόγο να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέντορες.   

Τέλος, περιορισμένη διαφοροποίηση στις απόψεις των ερωτώμενων παρατηρείται 
κάτω από την επίδραση του παράγοντα «άλλες σπουδές». Οι μεταπτυχιακές σπουδές ή 
κανένα άλλο επίπεδο σπουδών καθιστούν τους εκπαιδευτικούς πιο δεκτικούς σε θέ-
ματα σχετικά με την προσφορά του μέντορα. Αντίθετα, όσοι έχουν παρακολουθήσει 
μόνο επιμορφωτικά προγράμματα εμφανίζονται πιο διστακτικοί στο να αναγνωρίσουν 
αυτή την προσφορά, κυρίως στην οργάνωση και διδασκαλία της ενότητας, στην επί-
δοση των μαθητών και στη συμπεριφορά των μαθητών.  

Εξήγηση σε αυτό ίσως να μπορεί να δοθεί μέσα από τις εμπειρίες που χαρακτηρίζουν 
την κάθε ομάδα. Η δεκτικότητα όσων διαθέτουν επιπλέον πανεπιστημιακές σπουδές 
πιθανόν να οφείλεται στην ανάπτυξη ενός ευρύτερου προβληματισμού γύρω από θέ-
ματα επαγγελματισμού. Άλλωστε σύμφωνα με τις παραδοχές της Εκπαίδευσης Ενηλί-
κων όσο πιο εξοικειωμένος είναι κάποιος με εκπαιδευτικές δράσεις, τόσο πιο δεκτικός 
είναι σε θέματα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης (Rogers, 1999). Επίσης, 
όσοι δε διαθέτουν επιπλέον προσόντα είναι σύνηθες να εκφράζουν επιθυμία για ανα-
βάθμισή τους (Παπαναούμ, 2003∙ Παπαδούλη, 2004∙ Καλφοπούλου, 2010). Η διαφο-
ροποίηση της τρίτης κατηγορίας εκπαιδευτικών πιθανόν να οφείλεται στις εντυπώσεις 
που έχουν αποκομίσει από τα επιμορφωτικά προγράμματα. Σε έρευνα του Κοινωνικού 
Πολύκεντρου (2010) οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζουν τη 
δυσαρέσκειά τους για την απόσταση θεωρίας και πράξης που χαρακτηρίζει τα επιμορ-
φωτικά προγράμματα. Η στάση αυτή πιθανόν να καθορίζει και τις αρνητικές τους 
προσδοκίες για κάθε καινούρια παρέμβαση στο χώρο της επαγγελματικής ανάπτυξης. 
Άλλωστε, οι συνήθεις επιμορφωτικές πρακτικές του παρελθόντος διαμόρφωσαν ένα 
σύστημα ξεκομμένο από τις σχολικές ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού 
(Ματθαίου, 2008). 

Συμπεράσματα 

Τόσο η Πολιτεία όσο και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει ο νέος και άπειρος εκπαιδευτικός, όταν καλείται για πρώτη φορά να α-
ναλάβει καθήκοντα στο σχολείο. Είναι αξιοσημείωτο πως η Ελλάδα στις ευρωπαϊκές 
εκθέσεις φαίνεται να παρέχει όλους τους συνήθεις τρόπους στήριξης. Ωστόσο, οι έρευ-
νες αποτυπώνουν μια άλλη πραγματικότητα στην ελληνική εκπαίδευση (Λαζαρίδου, 
2012). Η στήριξη του νέου εκπαιδευτικού έγκειται στην καλή διάθεση των συναδέλ-
φων του, ενώ οι δράσεις που εφαρμόζονται ελέγχονται για την αποτελεσματικότητά 
τους. Από τον προβληματισμό που κατατέθηκε προκύπτει πως ο εκπαιδευτικός κόσμος 
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δείχνει έτοιμος να ενεργοποιηθεί προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του επαγγελματι-
σμού του. Οι όποιες επιφυλάξεις διατυπώθηκαν αποτελούν τον απόηχο αναποτελεσμα-
τικών πρακτικών του παρελθόντος. Τα αρμόδια όργανα της πολιτείας καλούνται να 
αφουγκραστούν τα μηνύματα των καιρών και να διαμορφώσουν θεσμούς που στοχεύ-
ουν σε διαρκή επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.  
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Περίληψη 

H ευρεία διάδοση του Διαδικτύου σε ευαίσθητες ηλικιακά ομάδες όπως οι έφηβοι μα-
θητές, έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων εθισμού. Καθώς το πρόβλημα 
αυτό απασχολεί έντονα την ερευνητική κοινότητα σε διεπιστημονικό επίπεδο και ανα-
γνωρίζοντας την ύπαρξή του και στην Ελλάδα, η παρούσα έρευνα έρχεται να προσθέ-
σει επιπλέον δεδομένα στην υφιστάμενη ερευνητική βάση, καθώς μελετά το φαινόμενο 
του εθισμού σε ένα Γυμνάσιο αγροτικής περιοχής της Ρόδου, στο σύνολο των μαθητών. 
Τα αποτελέσματα δείχνουν ένα σχετικά ανησυχητικό ποσοστό εθισμένων εφήβων 
(23,4%), συγκριτικά υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά που έχουν αναδείξει αντί-
στοιχες έρευνες τα τελευταία χρόνια, σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο.    

Λέξεις-Κλειδιά: Εθισμός, Έφηβοι, Διαδίκτυο, Internet, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, η χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της καθημερινότητάς μας (Davis, (2001; Hahn, Reuter, Spinath, & Montag, 2017). Ε-
ξέχουσα θέση στον τρόπο χρήσης των ψηφιακών συσκευών κατέχει το Διαδίκτυο, το 
οποίο ως τεχνολογική καινοτομία έχει προσφέρει παρά πολλές δυνατότητες και οφέλη 
στους χρήστες του (Manzova, 2011; Young, 2017).  Ωστόσο, η υπερβολική χρήση της 
τεχνολογίας και ειδικά των ηλεκτρονικών μέσων είναι δυνατόν να έχει, κυρίως για τους 
νέους σε ηλικία και ειδικά για τους έφηβους, αρνητικές συνέπειες (Σοφός, 2009). Στις 
αρχές του 1980, εμφανίστηκαν οι πρώτες αναφορές που προειδοποιούσαν ότι η χρήση 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην κοινωνία 
και ότι ορισμένοι χρήστες είχαν ήδη «εθιστεί», όπως ακριβώς κάποιοι άλλοι εθίζονταν 
στα ναρκωτικά (Shotton, 1991). Από τότε, τα δεδομένα έχουν αλλάξει και μαζί τους 
έχει αλλάξει και το προφίλ του εξαρτημένου από τον υπολογιστή ατόμου (Brenner, 
1997) καταλήγοντας, να μη μιλάμε πια για εθισμό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά 
για «εθισμό στο Διαδίκτυο» (Σοφός, Αθανασιάδης, Διάκος & Δούκα, 2011). Στις επό-
μενες ενότητες θα παρουσιαστούν κάποιες γενικές πληροφορίες για τον εθισμό στο 
Διαδίκτυο, τα αποτελέσματα μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης που πραγματοποιή-
θηκε για τις ανάγκες της έρευνας, ενώ στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν τα ερευνητικά 
ερωτήματα, η ανάλυση, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα στα οποία καταλή-
ξαμε. 

Εθισμός στο Διαδίκτυο 

Ο όρος «εθισμός στο Διαδίκτυο» υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1995 από τον 
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Goldberg (1995), καθηγητή του πανεπιστημίου της Columbia για να περιγράψει την 
υπερβολική χρήση του Διαδικτύου και έγινε ευρύτερα γνωστός όταν η Young (1996) 
τον χρησιμοποίησε στην έρευνά της, ορίζοντάς τον ως μια διαταραχή ελέγχου της πα-
ρόρμησης. O Griffiths (1995) χρησιμοποίησε τον όρο «τεχνολογικός εθισμός» και τον 
περιέγραψε ως μη χημικό εθισμό (συμπεριφοριστικό) που συμπεριλαμβάνει την αλλη-
λεπίδραση ανθρώπου μηχανής, μπορεί να υποκρύπτεται σε άλλες μορφές εξάρτησης, 
όπως στην εξάρτηση από μηχανές τζόγου (φρουτάκια) ή στην εξάρτηση από το τηλε-
φωνικό σεξ και τον διαχώρισε σε παθητικό (τηλεόραση) και ενεργητικό (υπολογιστής, 
παιχνίδια). Ακολούθησαν και άλλοι ορισμοί όπως «Προβληματική χρήση του Διαδι-
κτύου» που αφορά τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να ελέγξουν τη χρήση του Διαδι-
κτύου γεγονός που τους δημιουργεί τελικά αίσθημα δυσφορίας και προβλήματα στις 
καθημερινές τους δραστηριότητες (Shapira, Goldsmith, Keck, Khosla, & McElroy, 
2000) και «Παθολογική χρήση του Διαδικτύου» η οποία δεν σχετίζεται με το χρόνο 
που κάποιος χρησιμοποιεί το μέσο αλλά με τις διαταραχές που προκαλεί στη ζωή του 
(Morahan-Martin & Schumacher, 2000). Η πληθώρα όλων αυτών των ορισμών κατα-
δεικνύει τη δυσκολία που υπάρχει στο να δοθεί ένας μοναδικός ορισμός για το συγκε-
κριμένο φαινόμενο, δυσκολία που δεν επέτρεψε να συμπεριληφθεί στην τελευταία α-
ναθεωρημένη έκδοση DSM-5 του ταξινομικού συστήματος ψυχικών νόσων της Αμε-
ρικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, ως αναγνωρισμένη διαταραχή (APA, 2013; Hahn, et 
al., 2017), αν και η συμπερίληψη της διαταραχής τυχερών παιχνιδιών στο Διαδίκτυο 
στην ενότητα ΙΙΙ της ίδιας έκδοσης αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση 
(Montag, Reuter, & Markowetz, 2017; Hahn, et al., 2017; Young, 2017).  

Οι ψυχολόγοι τα τελευταία χρόνια έχουν αναγνωρίσει ότι οι εθισμοί οφείλονται πιο 
πολύ στα ίδια τα άτομα που εθίζονται και λιγότερο σε χημικές ουσίες (Σοφός και συν., 
2011). Οι Dannon και Iancu (2007), ταξινόμησαν σε πέντε ειδικούς τύπους, τους εθι-
σμούς που μπορούν να προκληθούν από τον υπολογιστή, ως εξής: α) ο εθισμός στο 
διαδικτυακό σεξ, β) στις διαδικτυακές σχέσεις, γ) στην καταναγκαστική χρήση του Δια-
δικτύου (έμμονες και παρορμητικές δραστηριότητες), δ) στην υπερβολική αναζήτηση 
πληροφοριών και ε) στην εξάρτηση από τον ίδιο τον υπολογιστή (χρήση εκτός Διαδι-
κτύου). Οι εθισμοί που εμφανίζονται συχνότερα στους χρήστες Διαδικτύου, σχετίζο-
νται κυρίως με τα παιχνίδια (online, παιχνίδια ρόλων, τζόγου), τη λήψη αρχείων, τις 
διαδικτυακές σχέσεις, το σεξ, τη συνομιλία (chatting) και τις συναναστροφές (Κατάκη, 
2012). Γενικά, οι διάφοροι τύποι εθισμού δεν παραμένουν πάντα οι ίδιοι, καθώς σύμ-
φωνα με τον Μυλωνά (2009), εμφανίζονται, συνεχώς, νέοι.  

Οι παράγοντες που φαίνεται ότι προκαλούν την παθολογική χρήση του Διαδικτύου 
μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κοινωνικούς, ψυχολογικούς και βιολογικούς (Young, 
2017). Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η ανωνυμία (Young, Pistner, 
O' Mara & Buchanan, 1999) και ακολουθούν, η αίσθηση ασφάλειας (Μυλωνάς, 2009; 
Young, 2017) που προσφέρει το Διαδίκτυο, οι διαδραστικές εφαρμογές του (Chen, 
Chen, & Paul, 2001), παράγοντες που σχετίζονται με τον ίδιο το χρήστη (Hahn, et al., 
2017; Montag, et al., 2017; Young, 2017), όπως η εφηβεία (Θεοδώρου, 2009), το κοι-
νωνικό και το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζει (Καραπέτσας, Φώτης & 
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Ζυγούρης, 2012; Hahn, et al., 2017), ενώ τον κρισιμότερο ρόλο, σύμφωνα με έρευνες, 
φαίνεται να διαδραματίζει η οικογένεια του (Θεοδώρου, 2009; Σκαρλάτου, 2013;  
Hahn, et al., 2017).  

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, δε φαίνεται να υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας που να εθίζουν ευκολότερα ή δυσκολότερα κάποιον στον υπολογιστή. 
Γενικά, όμως, άτομα με ελλειμματική προσωπικότητα, μοναχικά, ανασφαλή και από-
μακρα, με χαμηλή αυτοπεποίθηση, απογοητευμένα από τη ζωή, χωρίς κοινωνικές σχέ-
σεις και γονικό πρότυπο αλλά και με έλλειψη σεβασμού και αυτοσεβασμού έχουν πε-
ρισσότερες πιθανότητες να εθιστούν (Κατάκη, 2012). Ως προς το φύλο, η εξάρτηση 
εμφανίζεται συχνότερα στα αγόρια, αν και διάφορες έρευνες καταλήγουν σε διαφορε-
τικά και πολλές φορές αντιφατικά αποτελέσματα (Chou, Condron & Belland, 2005). 
Αξίζει πάντως να τονιστεί πάλι ότι το Διαδίκτυο δεν είναι αυτό καθ’ αυτό που προκαλεί 
τον εθισμό αλλά τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε χρήστη. Αν κάποιος είναι 
απομονωμένος, το Διαδίκτυο και ο υπολογιστής θα τον κάνουν ακόμα πιο απομονω-
μένο, αφού θα του προσφέρουν μια διέξοδο για να περάσει την ώρα του, ενώ αν είναι 
κοινωνικός, θα τον κάνουν ακόμα πιο κοινωνικό, αφού θα βρει στο Διαδίκτυο πολλά 
εργαλεία επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσει. Το Διαδίκτυο 
απλά ενισχύει την υπάρχουσα κατάσταση (Σκαρλάτου, 2013). Ανεξαρτήτως των πα-
ραγόντων που ωθούν κάποιον να εθιστεί στο Διαδίκτυο, οι επιπτώσεις του εθισμού 
είναι ιδιαίτερα αρνητικές σε όλες τις πτυχές της ζωής του (προσωπική, ακαδημαϊκή, 
κοινωνική, οικονομική, επαγγελματική) (Young, 1996; Beard & Wolf, 2001; Hahn, et 
al., 2017), επιπτώσεις που είναι παρόμοιες μ’ αυτές που επιφέρουν άλλου τύπου εθι-
σμοί, όπως ο αλκοολισμός και ο τζόγος (Young, 1996).  

Η Young (1996), διαπιστώνοντας την ομοιότητα του Διαδικτυακού εθισμού με τον πα-
θολογικό τζόγο, τροποποίησε τα κριτήρια εντοπισμού του τελευταίου, όπως περιγρά-
φονταν στο DSM-IV, για να δημιουργήσει το YDQ (Young’s Diagnostic 
Questionnaire), ένα ψυχομετρικό εργαλείο οκτώ ερωτήσεων. Για να χαρακτηριστεί κά-
ποιο άτομο εθισμένο, έπρεπε να απαντήσει θετικά (ΝΑΙ) σε τουλάχιστον πέντε από 
αυτές. Άλλοι ερευνητές πρότειναν διαφορετικούς τρόπους διάγνωσης (Young, 2017). 
Για παράδειγμα, οι Beard και Wolf (2001), πρότειναν να απαιτείται η θετική απάντηση 
σε όλες από τις πέντε πρώτες ερωτήσεις, καθώς σχετίζονται με κριτήρια που θα μπο-
ρούσαν να ικανοποιηθούν χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η καθημερινότητα ενός ατό-
μου, και επιπλέον να υπάρχει θετική απάντηση σε μια από τις υπόλοιπες τρείς (6η, 7η, 
8η) που σχετίζονται με την ικανότητα του παθολογικού χρήστη του Διαδικτύου να ξε-
περάσει άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις και να αλληλεπιδράσει με άλλους. Γενικά, 
υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ερωτηματολογίων και κλιμάκων που έχουν δημιουργη-
θεί για τη μέτρηση της Παθολογικής Χρήσης του Διαδικτύου. Οι Carli & Durkee 
(2016) κατέγραψαν συνολικά δώδεκα (12) απ' αυτά, καθένα από τα οποία διαφέρει στο 
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο έχει βασιστεί η δημιουργία του (παθολογικός τζόγος, κα-
τάχρηση ουσιών, γνωστικά μοντέλα), στον αριθμό και στον τύπο των ερωτήσεων που 
περιλαμβάνει, στον πληθυσμό που απευθύνεται (γενικός πληθυσμός, ενήλικες, έφηβοι) 
και στον τρόπο που εξάγει τα συμπεράσματά του. 
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Αναφορικά με τα επίπεδα εθισμού στο Διαδίκτυο των εφήβων στην Ελλάδα, τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επί-
πεδο, όπως αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα (Πίνακα 1), με τα μεγαλύτερα ποσο-
στά να καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη (31%) και στο Βόλο (22%). Τέλος, σε δια-
κρατικό επίπεδο, η χώρα μας εμφανίζει ποσοστό εθισμού στο Διαδίκτυο της τάξης του 
12,7% που την κατατάσσει στην 4η θέση ανάμεσα στις 7 χώρες που πήραν μέρος σε 
έρευνα με δείγμα έφηβους μαθητές 14-17 χρονών, με την Ισπανία να εμφανίζει το με-
γαλύτερο ποσοστό (22,8%) και την Ισλανδία το μικρότερο (7,9%) (Tsitsika et al., 
2014).  

Έ-
τος 

Τόπος Δείγμα  Εθι-
σμός 

Έρευνα 

2008 Θεσσαλία 2200 8,2% Siomos, Dafouli, Braimiotis, Mouzas, 
& Angelopoulos, 2008 

2009 Χίος 308 15,0% Κυπαρίσση, 2009 
2009 Σε όλη τη χώρα 1300 13,5% Κατερέλος & Παπαδόπουλος, 2009 
2009 Αθήνα 937 1,0% Tsitsika et al., 2009 
2010 Σε όλη τη χώρα - 15,5% Κοκκέβη, Ξανθάκη, Φωτίου, Κανα-

βού, 2010 
2010 Θεσσαλία  2195 6,0% Siomos, Braimiotis, Floros, Dafoulis, 

& Angelopoulos, 2010 
2011 Ρόδος 1091 12,0% Σοφός και συν., 2011 
2012 Κως 1270 11,0% Fisoun et al., 2012 
2012 Βόλος 100 22,0% Καραπέτσας, Φώτης, & Ζυγούρης, 

2012  
2014 Θεσσαλονίκη 278 31,0% Σαμαράς, 2014 
2015 Σε όλη τη χώρα - 14,1% Κοκκέβη, Σταύρου, Καναβού, Φω-

τίου, 2015  
2015 Κεφαλονιά, Ι-

θάκη  
2220 2,5% Κουτρουμάνη και συν., 2015 

Πίνακας 1: Έρευνες για τον εθισμό σε εφήβους 

Στις έρευνες αυτές, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε 
πολύ μεγάλο ποσοστό (>80%), ενώ δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το πιο φύλο εθί-
ζεται περισσότερο, καθώς άλλες έρευνες εμφανίζουν τα αγόρια (Siomos et al., 2008; 
Tsitsika, et al., 2009; Κατερέλος & Παπαδόπουλος, 2009; Siomos et al., 2010; Κοκκέβη 
και συν., 2010; Σοφός, και συν., 2011; Fisoun, et al., 2012), άλλες τα κορίτσια (Καρα-
πέτσας & συν., 2012; Κοκκέβη και συν., 2015; Κουτρουμάνη, και συν., 2015) και άλ-
λες ουδετερότητα (Κυπαρίσση, 2009). 

Έρευνα 

Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 2016-17 στο Γυμνάσιο Μασάρων Ρόδου, στο 
πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας που καθιερώθηκε για πρώτη φορά φέτος από το Υ-
πουργείο Παιδείας, με σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός εθισμού των μαθητών του στο 
Διαδίκτυο. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι μαθητές όλων των τάξεων του σχο-
λείου (Ν=111, A=65, K=46), ενώ τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:  
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1. Σε τι ποσοστό οι μαθητές του Γυμνασίου Μασάρων εμφανίζονται ως εθισμένοι 
στο Διαδίκτυο;  

2. Υπάρχει συσχέτιση των χαρακτηριστικών των μαθητών (φύλο, επίπεδο εκπαί-
δευσης πατέρα, επίπεδο εκπαίδευσης μητέρας, σύνδεση στο Διαδίκτυο, χρήση 
Διαδικτύου από άλλους χώρους) με το παρατηρούμενο ποσοστό εθισμού;  

Για την συλλογή των ερευνητικών δεδομένων έγινε χρήση online ερωτηματολογίου 
(Google Form) το οποίο συμπληρώθηκε από τους μαθητές στο Εργαστήριο Πληροφο-
ρικής του Σχολείου, αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από τον διδάσκοντα 
Πληροφορικής (μέλος της ερευνητικής ομάδας). Το ερωτηματολόγιο ήταν χωρισμένο 
σε δύο μέρη, περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου και βασίστηκε στο ερωτηματολόγιο 
που χρησιμοποίησαν σε παλαιότερη έρευνα οι Διάκος & Δούκα (2010) για τη διεξα-
γωγή μεγαλύτερης έκτασης έρευνας για τον εθισμό στο Διαδίκτυο, με τη συμμετοχή 
μαθητών από τυχαία επιλεγμένα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας.  

Το 1ο Μέρος του ερωτηματολογίου αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία των μαθητών 
(φύλο, μορφωτικό επίπεδο των γονέων, ύπαρξη σύνδεσης Internet στο σπίτι, χρήση 
Internet εκτός σπιτιού) και τροποποιήθηκε σε σχέση με αυτό των Διάκου & Δούκα 
(2010) ως προς το ότι αφαιρέθηκαν οι ερωτήσεις που αφορούσαν τις προτιμήσεις των 
μαθητών σε μαθήματα κατευθύνσεων, ώστε να ταιριάζει στο πλαίσιο στο οποίο διεξα-
γόταν η έρευνα (μόνο Γυμνάσιο).  

Το 2ο Μέρος του, που χρησιμοποιήθηκε χωρίς αλλαγές, ήταν το μεταφρασμένο στα 
ελληνικά ερωτηματολόγιο της Young (1996), το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς 
(Young, 2017) και αποτελείται από οκτώ ερωτήσεις κλειστού τύπου (Διχοτομικές: 
ΝΑΙ/ΟΧΙ). Οι μαθητές κατατάσσονται βάσει των θετικών απαντήσεων που δίνουν ως 
εξής: από 0 έως 2 θετικές απαντήσεις σ’ αυτούς που έχουν πλήρη έλεγχο της χρήσης του 
Διαδικτύου, από 3 έως 4 θετικές απαντήσεις σ’ αυτούς που παρουσιάζουν προβληματική 
χρήση, ενώ όλοι οι υπόλοιποι (5 έως 8 θετικές απαντήσεις) στους εθισμένους στο Δια-
δίκτυο (Carli & Durkee, 2016).  

Για την περιγραφική και επαγωγική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων χρησιμο-
ποιήθηκε  το λογισμικό πακέτο ΙΒΜ SPSS 23, με Confidence Interval 95% (p<0,05) 
και με συντελεστή εσωτερικής συνοχής Cronbach’s a = 0,7 για την κλίμακα της Young, 
τιμή η οποία θεωρείται ως αποδεκτή (Morgan, Leech, Cloeckner & Barrett, 2011).  

Αποτελέσματα 

Τα βασικά δημογραφικά στοιχεία των μαθητών/τριών του δείγματος, όπως προκύπτουν 
από τις απαντήσεις του 1ου Μέρους του ερωτηματολογίου,  αποτυπώνονται στον Πί-
νακα 2, ενώ τα επίπεδα εκπαίδευσης των γονέων στον Πίνακα 3.  
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ΦΥΛΟ  ΗΛΙΚΙΑ  ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Αγόρια 65 (58,6%)  12 20 (18%)  1η 36 (32,4%) 

Κορίτσια 46 (41,4%)  13 27 (24,3%)  2η 32 (28,8%) 
   14 32 (28,8%)  3η 43 (38,7%) 
   15 26 (23,4%)    
   16 6 (5,4%)    

Πίνακας 2: Βασικά δημογραφικά στοιχεία μαθητών/τριων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ 
Απόφοιτος/η Δημοτικού 18 (16,2%) 15 (13,5%) 
Απόφοιτος Γυμνασίου 29 (26,1%) 32 (28,8%) 
Απόφοιτος Σχολής μετά το Γυμνάσιο 7 (6,3%) 2 (1,8%) 
Απόφοιτος Λυκείου 29 (26,1%) 36 (32,4%) 
Απόφοιτος Σχολής μετά το Λύκειο 21 (18,9%) 15 (13,5%) 
Απόφοιτος ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ 4 (3,6%) 3 (2,7%) 
Απόφοιτος ΑΕΙ 3 (2,7%) 8 (7,2%) 

Πίνακας 3: Επίπεδο εκπαίδευσης γονιών 

Αναφορικά με τον τρόπο πρόσβασης των μαθητών/τριων στο Διαδίκτυο, 94,6% 
(105/111) απάντησαν πως διαθέτουν σύνδεση στο σπίτι τους, ενώ 91% (101/111) δή-
λωσαν πως χρησιμοποιούν κι άλλους χώρους εκτός του σπιτιού τους, για να συνδεθούν 
στο Διαδίκτυο. 

Από τον έλεγχο των απαντήσεων του 2ου Μέρους του ερωτηματολογίου προέκυψε πως 
το 49,5% των μαθητών ελέγχει τη χρήση του Διαδικτύου, το 27,0% παρουσιάζει προ-
βληματική χρήση και το 23,4% εμφανίζονται ως εθισμένοι στη χρήση του. Από τους 
εθισμένους στο Διαδίκτυο μαθητές, το 10,8% έδωσε 5 θετικές απαντήσεις, το 8,1% έ-
δωσε 6 θετικές απαντήσεις, το 3,6% έδωσε 7 θετικές απαντήσεις και μόλις το 0,9% 
έδωσε 8 θετικές απαντήσεις. Ως προς το φύλο, τα αγόρια εμφανίζονται περισσότερο 
εθισμένα από τα κορίτσια, τα οποία εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό μόνο στον ο-
ριακό, θα λέγαμε, βαθμού εθισμό (5 ΝΑΙ) με ποσοστό 6,3% (Πίνακας 4).  

Για τη διερεύνηση του αν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στο 
επίπεδο εθισμού, διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση Pearson chi square (χ2) - διότι πρό-
κειται για δύο διχοτομικές μεταβλητές (Morgan, Leech, Cloeckner & Barrett, 2011), η 
οποία έδειξε πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ του φύλου 
(χ2 = 0,311, df = 1, N = 111, p = 0,651).  

Ομοίως, διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση Pearson chi square (χ2) μεταξύ τάξης και 
εθισμού - διότι πρόκειται για δύο διχοτομικές μεταβλητές (Morgan, Leech, Cloeckner 
& Barrett, 2011) - η οποία έδειξε πως οριακά δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική δια-
φοροποίηση μεταξύ των τριών τάξεων του Γυμνασίου (χ2 = 5.604, df = 2, N = 111, p = 
0,053, Phi = 0,225). 
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Πίνακας 4: Θετικές απαντήσεις κατά φύλο και συνολικά 

Για τη διερεύνηση του αν υπάρχει διαφοροποίηση του εθισμού ανάμεσα στα επίπεδα 
εκπαίδευσης του πατέρα και της μητέρας διενεργήθηκε στατιστική ανάλυση Fisher’s 
Exact Test - διότι δεν ικανοποιείται το κριτήριο τουλάχιστον το 80% των “expected 
frequencies” να είναι μικρότερο από 5, ώστε να χρησιμοποιηθεί Pearson chi square (χ2) 
(Morgan, Leech, Cloeckner & Barrett, 2011) - η οποία έδειξε πως δεν υπάρχει στατι-
στικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης του πατέρα (p = 
0,068), ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των επιπέδων εκ-
παίδευσης της μητέρας (p =  0,023, Phi = 0,334).  

Διενεργήθηκε, επίσης, στατιστική ανάλυση Fisher’s Exact Test ανάμεσα στο επίπεδο 
εθισμού και τη μεταβλητή «Έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο από το σπίτι σας;» (p= 
0,623) και στη μεταβλητή «Χρησιμοποιείτε άλλους χώρους εκτός από το σπίτι σας για 
χρήση του Διαδικτύου;» (p = 0,697), όπου δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο ερωτηματολόγιο της Young, οι ερωτήσεις εκείνες 
στις οποίες οι μαθητές απάντησαν με περισσότερα ΝΑΙ, ήταν οι ερωτήσεις «Παραμέ-
νετε στο διαδίκτυο παραπάνω από όσο σκοπεύατε;» και «Χρησιμοποιείτε το διαδίκτυο 
σαν μια διέξοδο διαφυγής από τα προβλήματα σας ή για να ανακουφιστείτε από μια 
δυσάρεστη κατάσταση;» με ποσοστά 82,0% και 57,7% αντίστοιχα, ενώ ταυτόχρονα 
ΝΑΙ και στις δύο απάντησε το 52,3% (Αγόρια:27,9%, Κορίτσια: 24,3%). 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρήσης του Δια-
δικτύου (>90%) και ένα ανησυχητικά υψηλό ποσοστό εθισμού που ξεπερνά το 23%. 
Παρόμοια υψηλό ποσοστό προέκυψε από την έρευνα στο Βόλο (22%), με περίπου το 
ίδιο δείγμα ατόμων (100 έφηβοι) (Καραπέτσας, και συν., 2012). Από αυτούς, μόνο ένα 
αγόρι (0,9%) απάντησε θετικά και στις 8 ερωτήσεις, ενώ η πλειοψηφία των εφήβων, 
αγοριών και κοριτσιών, απαντά θετικά σε 5-6 ερωτήσεις (18,9%). Ως προς το φύλο, 
χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά, περισσότερο εθισμένα εμφανίζονται 
τα αγόρια και ως προς τον αριθμό τους και ως προς τις θετικές τους απαντήσεις, γεγο-
νός που συμφωνεί με τη γενικότερη τάση των ερευνών να εμφανίζουν περισσότερο 
εθισμένα τα αγόρια (Siomos et al., 2008; Tsitsika, et al., 2009; Κατερέλος & Παπαδό-
πουλος, 2009; Siomos et al., 2010; Κοκκέβη και συν., 2010; Σοφός, και συν., 2011; 
Fisoun, et al., 2012). Από τις υπόλοιπες αναλύσεις, στατιστικά σημαντική διαφορά προ-
έκυψε μόνο ανάμεσα στον εθισμό και το επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας.    

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΑΙ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 
Πλήρης έλεγχος της χρήσης 0-2 29 (26,1%) 26 (23,4%) 55 (49,5%) 
Προβληματική χρήση 3-4 22 (19,8%) 8 (7,2%) 30 (27,0%) 

Εθισμός 

5 5 (4,5%) 7 (6,3%) 12 (10,8%) 
6 6 (5,4%) 3 (2,7%) 9 (8,1%) 
7 2 (1,8%) 2 (1,8%) 4 (3,6%) 
8 1 (0,9%) 0 (0%) 1 (0,9%) 
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Το υψηλό ποσοστό εθισμού στο Διαδίκτυο που εμφανίστηκε έρχεται να προστεθεί στα 
υψηλά ποσοστά που εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας (βλ. Καραπέτσας, 
και συν., 2012; Σαμαράς, 2014) κατά τα οποία, αρχίζουν πια, κατά τη γνώμη μας, να 
φαίνονται καθαρά τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης στους εφήβους, καθώς 
σημαντικοί παράγοντες που τους οδηγούν στον εθισμό είναι, σύμφωνα με πολλούς ει-
δικούς, η κρίση στο θεσμό της οικογένειας, η οικονομική κρίση και η έλλειψη ενδια-
φερόντων και δραστηριοτήτων (βλ. Καραπέτσας, και συν., 2012; Παπαματθαίου, 2012; 
Iatronet; 2014; Βιλιάρδου, 2014). Το συμπέρασμά μας αυτό, ενισχύεται και από το γε-
γονός ότι σύμφωνα με τους ίδιους τους μαθητές, περισσότεροι από τους μισούς 
(52,3%), παραμένουν στο Διαδίκτυο περισσότερο απ’ ότι υπολόγιζαν για να ξεχαστούν 
από προβλήματα και καταστάσεις που τους απασχολούν.  

Το μικρό δείγμα της έρευνας δεν επαρκεί για την γενίκευση των αποτελεσμάτων στο 
σύνολο του πληθυσμού. Όμως, δείχνει την τάση που υπάρχει προς την προβληματική 
χρήση του Διαδικτύου, η οποία σίγουρα θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω με μεγα-
λύτερο δείγμα μαθητών από περισσότερα σχολεία, ώστε να ενισχύσει ή όχι τα υπάρχο-
ντα αποτελέσματα. 
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Περίληψη 

Το ζήτημα του εθισμού σε διαδικτυακές εφαρμογές και “on-line” παιχνίδια φαίνεται, 
πλέον, ότι αποτελεί πραγματικότητα, που απασχολεί θεωρητικούς και ερευνητές δια-
φόρων επιστημονικών χώρων. Αυτό το, διεπιστημονικής φύσης, ζήτημα δίνει ερεί-
σματα και στο πεδίο της Σχολικής Παιδαγωγικής. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός 
παιδιού που είναι εθισμένο στο διαδίκτυο; Πόσο χρόνο αφιερώνει ένας μαθητής και 
μια μαθήτρια, ημερησίως, μπροστά στον Η/Υ, στο διαδίκτυο, και στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης; Ποια μέτρα οφείλει να λάβει η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση αυτού του 
αναδυόμενου προβλήματος; Είναι ορισμένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται 
στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο. Στην ανά χείρας δη-
μοσίευση, μέσω έρευνας που διεξήχθη σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης του Νομού Καστοριάς, εξετάζονται ορισμένα διαγνωστικά κριτήρια, τα ο-
ποία υποδεικνύουν εάν ο σύγχρονος μαθητής και η σύγχρονη μαθήτρια χαρακτηρίζο-
νται εθισμένοι στο διαδίκτυο.   

Λέξεις-Κλειδιά: εθισμός στο διαδίκτυο, διαδικτυακές εφαρμογές, κοινωνικοποίηση 

Εθισμός στο διαδίκτυο: ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο 

Το διαδίκτυο αποτελεί ένα σύγχρονο «περιβάλλον», το οποίο δημιουργήθηκε για να 
διευκολύνει τους χρήστες του στην αναζήτηση πληροφοριών. Τα τελευταία χρόνια, βέ-
βαια, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των χρηστών του διαδικτύου, με τις εφαρ-
μογές του να αξιοποιούνται, κυρίως, από τη νέα γενιά μαθητών και μαθητριών ολοένα 
και περισσότερο, τόσο για ζητήματα καθημερινής φύσης όσο και για ζητήματα ακαδη-
μαϊκού-σχολικού χαρακτήρα (Young, 2004). Το φαινόμενο της κατακλυσμιαίας χρή-
σης ή/και κατάχρησης των εφαρμογών του διαδικτύου φαίνεται να αποτελεί πυρήνα 
εστίασης των επιστημονικών συζητήσεων όχι μόνο στο τομέα της Ιατρικής (Siomos, 
Mouzas & Angelopoulos, 2008), αλλά και στο πεδίο της Παιδαγωγικής και της Εκπαί-
δευσης (Σοφός, Αθανασιάδης, Διάκος & Δούκα, 2011).  

Παρατηρείται, παγκοσμίως, ιδιαίτερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες, ολοένα και περισ-
σότερο, παιδιά και έφηβοι να αξιοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές, διαδικτυακά παιχνί-
δια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε καθημερινή βάση. Διαπιστώνεται, βάσει 
ερευνητικών δεδομένων, ότι αναπλαισιώνεται, πλέον, ο τρόπος με τον οποίο κοινωνι-
κοποιείται η νέα γενιά μαθητών/τριών ανά τον κόσμο με γνώμονα τις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και, ιδιαίτερα, με γνώμονα τις εφαρμογές 
του διαδικτύου (Τζιφόπουλος, 2016). Μεταιχμιακό, βέβαια, χρονικό σημείο για την 
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ραγδαία αξιοποίηση του Η/Υ και των εφαρμογών του από τους εφήβους αποτελεί, βά-
σει ερευνών, το 2007· έτος κατά το οποίο η πλειονότητα των νοικοκυριών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο (Mossberger, Tolbert & McNeal, 2007).  

Πολλά ερωτήματα εγείρονται από την επιστημονική κοινότητα αναφορικά με τα ζητή-
ματα εθισμού στο διαδίκτυο. Ενώ, λοιπόν, παλαιότερα η έννοια του εθισμού συνδεόταν 
άμεσα με τον κλάδο της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής, πρόσφατα, τo 2010, δημιουρ-
γήθηκε ο όρος «Εθισμός στο Διαδίκτυο» (Internet Addiction Disorder) (Griffiths, 1998; 
Young, 2004). Η ταχύτατη, λοιπόν, εξάπλωσης του φαινόμενου αποτελεί πραγματικό-
τητα, με αποτέλεσμα να ανακύπτουν προβληματισμοί. Ο εθισμός στο διαδίκτυο πλήτ-
τει αρκετές χώρες, οι πολίτες των οποίων εμφανίζουν ελλείμματα στην κοινωνικοποί-
ησή τους, στην επικοινωνία τους, στην υγεία τους, και στην προσωπική και επαγγελ-
ματική τους ζωή (Chou, Condron & Belland, 2005). Στην Ελλάδα, τα ερευνητικά στοι-
χεία είναι εξίσου ανησυχητικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες εφηβικής, κυρίως, 
ηλικίας, παρά το γεγονός ότι η χώρα μας εισήχθη στην τεχνολογία και στα διαδικτυακά 
περιβάλλοντα με αρκετή καθυστέρηση σε σύγκριση με άλλες τεχνολογικά αναπτυγμέ-
νες χώρες (Σοφός κ.ά., 2011).  

Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Σε μια προσπάθεια ορισμού αυτού του κοινωνικού φαινομένου, διαπιστώνεται ότι πε-
ριγράφεται ως η έλλειψη ικανότητας του ατόμου να διαχειριστεί τον χρόνο και τον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τις δραστηριότητές του. Ως επακό-
λουθο, αυτήν η παθολογική χρήση του διαδικτύου, επιφέρει ψυχολογικά και κοινωνικά 
προβλήματα στη ζωή ενός παιδιού ή/και εφήβου μαθητή (Young & Rogers, 1998). Ο 
εθισμός στο διαδίκτυο παραλληλίζεται, κατ’ ουσίαν, με τον εθισμό στα λεγόμενα τυ-
χερά παιχνίδια (τζόγος) (Hall & Parsons, 2001). 

Εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά των ατόμων που εμφανίζουν τάσεις εθισμού στο δια-
δίκτυο, τα πιο συνήθη είναι τα κάτωθι: α) αξιοποιούν τις εφαρμογές του διαδικτύου σε 
καθημερινή βάση για οποιαδήποτε δραστηριότητά τους, β) χρησιμοποιούν το διαδί-
κτυο ως μέσον για διαφυγή από την πραγματικότητα, γ) για την επίτευξη του όποιου 
στόχου τους, ξοδεύουν πολύ χρόνο μπροστά από μια οθόνη Η/Υ, δ) εκφράζονται συ-
ναισθήματα ευεξίας και καλής διάθεσης, όταν αξιοποιούνται τα διαδικτυακά προγράμ-
ματα και οι αντίστοιχες εφαρμογές, ε) δημιουργούνται προβλήματα κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης και απομόνωσης, με προεκτάσεις, όπως διαπληκτισμοί, ανάμεσα στους ε-
θισμένους νέους, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς, στ) δεν είναι εφικτό, τις 
περισσότερες φορές, να μειώσουν τις ώρες που ξοδεύουν στο διαδίκτυο οι εθισμένοι 
μαθητές (Σοφός κ.ά., 2011).  

Το διαδίκτυο, για τους εφήβους, αποτελεί ένα άκρως ελκυστικό περιβάλλον επικοινω-
νίας και αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους τους Μέσω του διαδικτύου τα παιδιά 
στην εφηβική ηλικία, αλλά και σε μικρότερες ηλικίες, ενημερώνονται, έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε τρέχουσα πληροφόρηση, διατηρούν επαφή με φίλους, δημιουργούν νέες 
επαφές και διασκεδάζουν. Ένα από τα πιο ελκυστικά στοιχεία του διαδικτύου 
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αποδεικνύεται η δυνατότητα πρόσβασης στην επικοινωνία και σε νέα κοινωνικά περι-
βάλλοντα, που πραγματοποιείται είτε μέσω ασύγχρονων μορφών επικοινωνίας, όπως 
είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), είτε μέσω σύγχρονων μορφών, όπως τα 
“chat rooms” και το “instant messaging”. Μέσω αυτών των εφαρμογών, άνθρωποι ό-
λων των ηλικιών επικοινωνούν μεταξύ τους, ωστόσο τα «πρωτεία» στη χρήση έχουν 
τα νεαρότερα, σε ηλικία, άτομα. Σύγχρονοι ερευνητές αναφέρονται σε επικίνδυνες -
κοινωνιολογικής φύσης- προεκτάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, ορίζοντας το δια-
δίκτυο ως μια «νοητική παγίδα» αβασάνιστης ευχαρίστησης για τους χρήστες του (Κα-
λοσπύρος & Παγοροπούλου, 2015). 

Βάσει των παραπάνω, γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι  η σύγχρονη γενιά μαθητών 
και μαθητριών διαφοροποιείται σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές. Όροι όπως «ψη-
φιακή γενιά», «ψηφιακοί ιθαγενείς», «διαδικτυακή γενιά», χρησιμοποιούνται ευρέως 
για να περιγράψουν τους εφήβους που αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους τον Η/Υ 
και τις διαδικτυακές του εφαρμογές (Τζιφόπουλος, 2016). Η νέα αυτή γενιά, παρου-
σιάζει αρκετές διαφορές με τις παλαιότερες γενιές, καθώς κοινωνικοποιείται με τον 
Η/Υ, με το διαδίκτυο, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με τα ψηφιακά παιχνίδια.  

Ερευνητικά δεδομένα 

Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με το ως άνω ζήτημα περιγράφουν μια κα-
τάσταση, σύμφωνα με την οποία μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης αξιοποιούν, καθημερινά, τον Η/Υ και τις διαδικτυακές του εφαρ-
μογές, ωστόσο αναλώνονται σε διαδικτυακές δραστηριότητες, οι οποίες θεωρούνται 
μη επιτρεπτές για αυτές τις ηλικίες. Ενώ, όπως διαπιστώνεται από παλαιότερη έρευνα 
το ποσοστό των Ελλήνων μαθητών/τριών που θεωρούνταν εθισμένοι/ες στο διαδίκτυο 
ανερχόταν στο 8,0% (Lam, Peng, Mai & Jing, 2009), ελληνική έρευνα, διαπιστώνει ότι 
το ποσοστό των Ελλήνων/ίδων μαθητών/τριών που είναι εθισμένοι/ες στο διαδίκτυο 
ανέρχεται στο 11,8% και θεωρείται το υψηλότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, παγκο-
σμίως (Σοφός κ.ά. 2011).  

Πολλές έρευνες έχουν διεξαχθεί, διεθνώς, αναφορικά με το ζήτημα του εθισμού στο 
διαδίκτυο σε μαθητές και μαθήτριες (ενδεικτικά: Cao & Su, 2006). Οι έρευνες αυτές 
καταγράφουν τόσο τις απόψεις των υποκειμένων σχετικά με το διαδίκτυο, τα προγράμ-
ματα και τις εφαρμογές που αξιοποιούν, τις αντιστάσεις τους απέναντι στην 
(κατά)χρηση διαφόρων εφαρμογών όσο και τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων και 
συμμετεχουσών αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να εθίζονται, ολοένα 
και περισσότερο, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τα διαδικτυακά παιχνίδια, με 
ιστότοπους με απρεπές και ακατάλληλο περιεχόμενο, και με δωμάτια διαλόγου-διαδι-
κτυακής επικοινωνίας. Έρευνα, συγκεκριμένα, που διεξήχθη στις αρχές του 21ου αιώνα 
(Yoo, Cho, Ha, Yune, Kim, Hwang, & Lyoo, 2004) σκιαγραφεί προβλήματα ψυχολο-
γικής φύσης και μαθησιακών δυσκολιών, τα οποία συνδέονται με μαθητές και μαθή-
τριες που εκδηλώνουν συμπτώματα διαδικτυακού εθισμού. Παρατηρείται, επίσης, μια 
τάση, σύμφωνα με την οποία τα αγόρια εμφανίζονται πιο επιρρεπή σε σχέση με τα 
κορίτσια στην κατάχρηση εφαρμογών, όπως είναι τα διαδικτυακά παιχνίδια. Ζητήματα, 
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επίσης, ψυχολογικής ωριμότητας και αυτοεκτίμησης φαίνεται να συνδέονται με το συ-
γκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο (Wang, 2001). 

Αρκετές έρευνες εστιάζονται στα οκτώ διαγνωστικά κριτήρια-ερωτήματα που θέτει 
στο ερωτηματολόγιό της η ερευνήτρια Young (1998; 2004) αναφορικά με τον εθισμό 
στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την έρευνά της, εφόσον ένας μαθητής και μια μαθήτρια 
απαντάει θετικά στα πέντε από τα κάτωθι οκτώ κριτήρια-ερωτήματα θεωρείται ότι εμ-
φανίζει συμπτώματα διαδικτυακού εθισμού: (1) «Νιώθεις αρκετά απορροφημένος όταν 
ασχολείσαι με κάποια διαδικτυακή εφαρμογή;», (2) «Για να νιώσεις ικανοποιημένος 
θεωρείς ότι πρέπει να αφιερώνεις ολοένα και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο;», (3) 
«Έχεις κάνει επανειλημμένες προσπάθειες να ελέγξεις, μειώσεις, διακόψεις τη χρήση 
του διαδικτύου;», (4) «Αισθάνεσαι ανήσυχος, νευρικός, καταθλιπτικός ή ευέξαπτος ό-
ταν προσπαθείς να μειώσεις ή να διακόψεις τη χρήση του διαδικτύου;», (5) «Παρατεί-
νεις, συνήθως, τον χρόνο σου στο διαδίκτυο, από αυτόν που αρχικώς σκόπευες να α-
φιερώσεις;», (6) «Έχεις θέσει σε κίνδυνο κάποια σχέση, τη δουλειά σου, ή κάποια εκ-
παιδευτική ή επαγγελματική ευκαιρία λόγω του διαδικτύου;», (7) «Έχεις πει ψέματα 
σε μέλη της οικογένειας σου ή σε γιατρούς ή σε άλλους για να αποκρύψεις την έκταση 
της απασχόλησής σου στο διαδίκτυο;», (8) «Χρησιμοποιείς το διαδίκτυο ως έναν τρόπο 
διαφυγής από τα προβλήματά σου ή για να ανακουφιστείς από κάτι δυσάρεστο;». 

Η έρευνα 

Η εν λόγω έρευνα στοχεύει, πρωτίστως, στην καταγραφή των απαντήσεων των συμμε-
τεχόντων και συμμετεχουσών μαθητών και μαθητριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
αναφορικά με ζητήματα εθισμού στο διαδίκτυο. Ειδικότερα, θα εξεταστούν τα βασικά 
διαγνωστικά κριτήρια της Young, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, τα οποία παρουσιά-
ζουν και διερευνούν την εικόνα ενός μαθητή και μιας μαθήτριας που παρουσιάζει συ-
μπτώματα εθισμού στις διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές.  

Η έρευνα διεξήχθη κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2016-2017, στο Γενικό 
Λύκειο του Άργους Ορεστικού, στον Νομό Καστοριάς, συμμετέχοντας, συνολικά, 78 
μαθητές και μαθήτριες και των τριών τάξεων του εν λόγω σχολείου. Ως μέθοδος συλ-
λογής των δεδομένων αξιοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο είτε διανεμήθηκε 
επί τόπου στους μαθητές και τις μαθήτριες είτε συμπληρώθηκε, ηλεκτρονικά, από τους 
συμμετέχοντες. Το ερωτηματολόγιο  (Cronbach Alpha: 0,81) αποτελείται από τρεις 
βασικούς άξονες ερωτήσεων. Στο πρώτο άξονα εντάσσονται τα προσωπικά στοιχεία 
των συμμετεχόντων/ουσών στην έρευνα. Ο δεύτερος άξονας του ερωτηματολογίου α-
ποτελείται από ερωτήσεις που αφορούν σε ζητήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο και ενη-
μέρωσης σε ζητήματα Η/Υ. Ο τρίτος άξονας αποτελείται από ερωτήσεις, οι οποίες βα-
σίζονται στο ερωτηματολόγιο της Young, αναφορικά με τα διαγνωστικά κριτήρια που 
χαρακτηρίζουν έναν/μια μαθητή/τρια εθισμένο/η στο διαδίκτυο. Στην παρούσα δημο-
σίευση, θα παρουσιαστούν τα πορίσματα, κυρίως, από τον τρίτο άξονα του ερωτημα-
τολογίου. Η κωδικοποίηση και η επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων της συγκε-
κριμένης έρευνας πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του στατιστικού πακέτου, για τις 
κοινωνικές επιστήμες, SPSS (έκδοση 23.0.). 
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Τα δεδομένα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 32 (41,0%) μαθητές και 46 (59,0%)  μαθήτριες 
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Όπως ήταν αναμενόμενο, και βάσει σχετικής βιβλιογραφίας, 
όλοι οι συμμετέχοντες και όλες οι συμμετέχουσες έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από 
τον χώρο του σπιτιού τους, στο οποίο συνδέονται, κυρίως, μέσω του κινητού τους τη-
λεφώνου (73,1%). Ως δεύτερη αναφέρουν την επιλογή ενός σταθερού ή φορητού υπο-
λογιστή με ποσοστό που ανέρχεται στο 14,1%, ανεξάρτητα από τον παράγοντα του 
φύλου.  

Διαπιστώνεται, ακόμη, ότι η συντριπτική πλειονότητα του εν λόγω δείγματος αξιοποιεί 
τον Η/Υ και τις διαδικτυακές του εφαρμογές ημερησίως (94,9%), από 1 έως 3 ώρες 
(52,6%), τις ημέρες που έχουν σχολείο, ενώ αξιοποιούν τις εφαρμογές του διαδικτύου 
τουλάχιστον για 3 ώρες (62,8%) τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Διαπιστώνεται, 
ωστόσο, ότι ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του δείγματος δηλώνει ότι ασχολείται με 
εξωσχολικές δραστηριότητες στον ελεύθερό του χρόνο, που δεν σχετίζονται με τον 
Η/Υ και το διαδίκτυο (75,6%).  

Λόγοι αξιοποίησης του διαδικτύου Συχνότητα Ν Ποσοστό % 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, 
Instagram, κ.ά.) 

57 73,1 

Μουσική/ταινίες 12 15,4 
On-line παιχνίδια 3 3,8 
Ενημέρωση από διαδικτυακούς τόπους 
(ειδήσεις, πληροφορίες) 

2 2,6 

Ακαδημαϊκοί λόγοι-εργασίες 3 3,8 
Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (e-mail) 

1 1,3 

Πίνακας 1: Λόγοι αξιοποίησης του διαδικτύου 

Από τον παραπάνω πίνακα, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες του συγκε-
κριμένου δείγματος αξιοποιούν σε πολύ υψηλό ποσοστό (73,1%) το διαδίκτυο για να 
πλοηγηθούν στα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με στόχο την επικοινωνία, την 
ανταλλαγή μηνυμάτων και πληροφοριών, και την αναζήτηση φίλων (μια νέα μορφή 
κοινωνικοποίησης των νέων). Ακολουθούν με χαμηλότερα ποσοστά λόγοι, όπως η ψυ-
χαγωγία, τα παιχνίδια, η αναζήτηση πληροφοριών γενικού, αλλά και ακαδημαϊκού πε-
ριεχομένου (βλ. Πίνακα 1). Αναφορικά με τον παράγοντα «Φύλο» παρατηρούνται δια-
φορές στα προγράμματα και τις εφαρμογές που αξιοποιούν περισσότερο τα αγόρια σε 
σύγκριση με τα κορίτσια. Εν προκειμένω, διαπιστώνεται ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα 
κορίτσια συνδέονται στο διαδίκτυο για να ασχοληθούν με τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης (αγόρια: 59,4%, κορίτσια: 82,6%). Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό των αγοριών συν-
δέεται στο διαδίκτυο για λόγους ψυχαγωγίας, όπως είναι το να παρακολουθήσει κάποια 
ταινία ή/και να ψυχαγωγηθεί μέσω της μουσικής (26,5%), ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 
για να ασχοληθεί με τα διαδικτυακά παιχνίδια (6,3%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα 
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κορίτσια είναι 8,7% και 0%. Τέλος, κανένα από τα αγόρια της συγκεκριμένης έρευνας 
δεν συνδέεται στο διαδίκτυο με στόχο την αναζήτηση πληροφοριών για ακαδημαϊκούς 
λόγους, σε αντίθεση με τα κορίτσια, τα οποία σε ποσοστό 6,5% αξιοποιούν το διαδί-
κτυο για σχολικούς-ακαδημαϊκούς λόγους. 

Αναφορικά με την αξιοποίηση των εφαρμογών του διαδικτύου, διαπιστώνεται ότι οι 
γονείς των συμμετεχόντων/ουσών, σε ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 42,3%, θέτουν 
σαφείς κανόνες χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου στα παιδιά τους. Ωστόσο, το υψη-
λότερο ποσοστό των γονέων (57,7%) επιλέγει να μην οριοθετήσει το ζήτημα της χρή-
σης του διαδικτύου και να αφήσει ελεύθερο το παιδί να αξιοποιήσει τις εφαρμογές του 
Η/Υ και του διαδικτύου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, όμως, είναι ενημερωμένοι/ες για τους κινδύνους που ελ-
λοχεύουν από τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου; Οι περισσότεροι/ες απαντούν ότι 
είναι αρκετά ενημερωμένοι/ες για τον ορθό τρόπο χρήσης του διαδικτύου (35,9%). Στις 
επιλογές «πολύ» και «πάρα πολύ» συγκεντρώνεται ένα υψηλό ποσοστό της τάξεως του 
55,1%. 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στην έρευνα διατείνονται, επίσης, ότι «μερικές 
φορές» παραμένουν περισσότερο, από όσο σκόπευαν, συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο για 
κάποια δραστηριότητα τους, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 44,9%. Ωστόσο, ένα αρ-
κετά υψηλό ποσοστό (34,6%) φαίνεται να μην ελέγχει τον χρόνο που αφιερώνει μπρο-
στά στην οθόνη ενός Η/Υ, και να αφιερώνει περισσότερο χρόνο για κάποια διαδι-
κτυακή εφαρμογή, από αυτόν που, αρχικώς, σκόπευε (βλ. Πίνακα 2).  

Παράταση χρόνου στο διαδίκτυο Συχνότητα Ν Ποσοστό % 
Ποτέ 6 7,7 
Μερικές φορές 35 44,9 
Συχνά 20 25,6 
Πολύ Συχνά 7 9,0 
Πάντα 10 12,8 
Σύνολο 78 100,0 

Πίνακας 2: Παραμονή στο διαδίκτυο περισσότερο από ό,τι σκόπευα 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, επίσης, δεν θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
στο διαδίκτυο για να νιώσουν ικανοποίηση για μια διαδικτυακή τους δραστηριότητα. 
Ένα αρκετά, ωστόσο, υψηλό ποσοστό που ανέρχεται στο 37,2% θεωρεί ότι «μερικές 
φορές» νιώθει επιπλέον ικανοποίηση, όταν αξιοποιεί τις διαδικτυακές εφαρμογές πε-
ρισσότερο. Αξιοσημείωτο, βέβαια, είναι το ποσοστό των μαθητών/τριών, που διατεί-
νεται ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο (39,7%).  

Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος φαίνεται να συμβάλει στην διαμόρφωση της εικόνας 
του μαθητή ως εθισμένου χρήστη του διαδικτύου σχετίζεται και με την ανυπομονησία 
του μέχρι την επόμενη φορά που θα συνδεθεί, και πάλι, στο διαδίκτυο  είτε μέσω του 
κινητού του τηλεφώνου είτε μέσω του υπολογιστή του. Οι ερωτώμενοι στην εν λόγω 
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έρευνα φαίνεται να μην βρίσκονται σ’ αυτήν την κατηγορία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εν 
προκειμένω, γίνεται εμφανές ότι ένα ποσοστό της τάξεως του 44,9% αναφέρει ότι «με-
ρικές φορές» ανυπομονεί για την επόμενη σύνδεσή του στο διαδίκτυο. Ενώ, υψηλό 
είναι το ποσοστό των μαθητών και μαθητριών που δεν υποστηρίζουν, σε καμία περί-
πτωση, κάτι τέτοιο (37,2%). Ένα ποσοστό, τέλος, που ανέρχεται, συνολικά, στο 17,9% 
σημειώνει ότι από «συχνά» έως και «πάντα», περιμένει με ανυπομονησία έως την επό-
μενη φορά που θα συνδεθεί, εκ νέου, στο διαδίκτυο.  

Άσχημα συναισθήματα από την έλ-
λειψη του διαδικτύου 

Συχνότητα Ν Ποσοστό % 

Ποτέ 46 59,0 
Μερικές φορές 27 34,6 
Συχνά 2 2,6 
Πολύ Συχνά 1 1,3 
Πάντα 2 2,6 
Σύνολο 78 100,0 

Πίνακας 3: Άσχημη ψυχολογική κατάσταση από την έλλειψη του διαδικτύου 

Σε πολλές έρευνες, έχει γίνει εμφανές ότι οι μαθητές που είναι εθισμένοι στις διάφορες 
διαδικτυακές εφαρμογές και στα ψηφιακά προγράμματα που αξιοποιούν, όταν δεν α-
σχολούνται μ’ αυτά, πολλές φορές, βιώνουν άσχημα συναισθήματα και βρίσκονται σε 
δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση, με πολλές μεταπτώσεις, άγχος, εκρήξεις θυμού και 
κατάθλιψη. Στην παρούσα έρευνα, διαπιστώνεται, από το μικρό δείγμα που συμμε-
τείχε, ότι ένα αρκετά υψηλό ποσοστό (59,0%) δεν βιώνει τέτοιου είδους συναισθήματα, 
όταν δεν έχει τη δυνατότητα, για κάποιους λόγους, να αξιοποιήσει το διαδίκτυο. Βέ-
βαια, 27 μαθητές/τριες (34,6%) σημειώνουν ότι «μερικές φορές» βρίσκονται σε ά-
σχημη ψυχολογική κατάσταση. Μικρότερα, ωστόσο, είναι τα ποσοστά στις επιλογές 
«συχνά», «πολύ συχνά», και «πάντα» (βλ. Πίνακα 3).  

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες, ρωτήθηκαν, επίσης, και για το εάν έχουν προ-
σπαθεί να ελέγξουν, να μειώσουν ή και να διακόψουν τη συχνότητα χρήσης του διαδι-
κτύου, χωρίς, ωστόσο, αυτήν η απόπειρα να έχει την αναμενόμενη επιτυχία. Οι μαθητές 
και οι μαθήτριες του συγκεκριμένου σχολείου δηλώνουν ότι δεν έχουν επιχειρήσει 
«ποτέ» κάτι τέτοιο (61,5%)· στοιχείο, βέβαια, που μπορεί να συσχετίζεται με το γεγο-
νός ότι και οι προηγούμενες απαντήσεις που έχουν δοθεί, παρά το γεγονός ότι το δείγμα 
είναι μικρό, δεν φανερώνουν σημαντικά στοιχεία εθισμού στο διαδίκτυο, όπως αποτυ-
πώνονται, τουλάχιστον, στη σχετική ερευνώμενη βιβλιογραφία. Ένα ποσοστό, ωστόσο, 
της τάξεως του 12,8% (10 μαθητές) αναφέρει ότι το έχει επιχειρήσει. 

Ένα ακόμη διαγνωστικό κριτήριο της Young, το οποίο εξετάζεται στην παρούσα έ-
ρευνα αφορά στο εάν οι συμμετέχοντες/ουσες έχουν διακινδυνεύσει κάποια σχέση είτε 
φιλική είτε επαγγελματική εξαιτίας της ενασχόλησής τους με το διαδίκτυο. Το υψηλό-
τερο ποσοστό (62,8%) βρίσκεται στο «ποτέ», ενώ αντίστοιχα ένα ποσοστό που κυμαί-
νεται στο 26,0% αναφέρει ότι «μερικές φορές» έχει συμβεί κάτι τέτοιο.  
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Πολλές φορές, οι μαθητές και οι μαθήτριες, ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο, 
στην προσπάθειά τους να αποδράσουν από την πραγματικότητα, η οποία, ενδέχεται να 
μην τους ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό, αποφασίζουν να ασχοληθούν σε υπερβολικά 
υψηλό βαθμό με το διαδίκτυο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διαφαίνεται ότι οι συμμε-
τέχοντες και οι συμμετέχουσες «συχνά» και «πολύ συχνά» ξεφεύγουν από την πραγ-
ματικότητα μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών, με τις οποίες ασχολούνται (28,2%). 
Η επιλογή «μερικές φορές» συγκεντρώνει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό που ανέρχεται 
στο 48,7% (βλ. Πίνακα 4).  

Απόδραση από την πραγματικότητα Συχνότητα Ν Ποσοστό % 
Ποτέ 17 21,8 
Μερικές φορές 38 48,7 
Συχνά 16 20,5 
Πολύ Συχνά 6 7,7 
Πάντα 1 1,3 
Σύνολο 78 100,0 

Πίνακας 4: Απόδραση από την πραγματικότητα μέσω του διαδικτύου 

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ευρημάτων της έρευνας 

Η εν λόγω έρευνα, παρά το γεγονός ότι υπόκειται σε ερευνητικούς περιορισμούς, λόγω, 
κυρίως, του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων/ουσών, αναδεικνύει, ωστόσο, σημα-
ντικά στοιχεία αναφορικά με τον εθισμό στο διαδίκτυο από μαθητές και μαθήτριες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εν προκειμένω, διαπιστώνεται ότι το συγκεκριμένο 
δείγμα αξιοποιεί σε καθημερινή βάση το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του, άλλοτε υπό 
την επίβλεψη των γονέων και άλλοτε, πάλι, όχι. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία που 
μαρτυρούν ότι οι συγκεκριμένοι/ες μαθητές/τριες δεν παρουσιάζουν, βάσει των κριτη-
ρίων της Young (1998), υψηλά επίπεδα εθισμού στο διαδίκτυο σε σύγκριση με παρό-
μοιες έρευνες. Συγκεκριμένα: (α) ορισμένες φορές σπαταλούν περισσότερο χρόνο από 
αυτόν που είχαν υπολογίσει για κάποια διαδικτυακή δραστηριότητα, (β) είναι σε με-
γάλο βαθμό ενημερωμένοι/ες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το διαδίκτυο, (γ) δεν 
είναι συχνό το φαινόμενο να νιώθουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση από την αλόγιστη 
και παρατεταμένη χρήση του διαδικτύου, (δ) ένα σχετικά μικρό ποσοστό του δείγματος 
ανυπομονεί μέχρι να χρησιμοποιήσει, εκ νέου, το διαδίκτυο, (ε) λίγοι μαθητές βιώνουν 
άσχημα συναισθήματα, όταν δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο 
για τις ασχολίες τους, (στ) βέβαια, είναι σχετικά υψηλό το ποσοστό των μαθητών/τριών 
που δηλώνουν ότι το διαδίκτυο αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσον διαφυγής από τη 
δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν. 

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τόσο στο θεωρητικό πλαίσιο όσο και στο ερευνητικό 
μέρος της παρούσας δημοσίευσης, φανερώνουν ότι είναι πλέον πολύ συχνή και, πολλές 
φορές, υπερβολική η χρήση των ΤΠΕ και, ειδικότερα, του διαδικτύου. Το γεγονός αυτό 
φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα που σχετίζονται με τον εθισμό και την προσκόλ-
ληση των μαθητών/τριών παιδικής, εφηβικής και νεανικής ηλικίας στις διάφορες 
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διαδικτυακές εφαρμογές (Τζιφόπουλος, 2016). Οι συνέπειες, ωστόσο, από μία τέτοια 
κατάσταση μπορεί να είναι καταστροφικές τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό-
συλλογικό επίπεδο. 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία, άλλωστε, αναφέρεται, εκτενώς, στο ζήτημα της εντατικής 
ενασχόλησης των νέων με το διαδίκτυο και τις εφαρμογές του, ως προέκταση του υ-
ψηλού επιπέδου ψηφιακού γραμματισμού της νέας γενιάς μαθητών/τριών. Βάσει ερευ-
νών, συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ο υψηλός βαθμός εξοικείωσης των σύγχρονων μα-
θητών/τριών με τα προγράμματα και τις εφαρμογές του Η/Υ, με τις διαδικτυακές εφαρ-
μογές και με τα “on-line” προγράμματα (Sørensen, Danielsen & Nielsen, 2007). Τα 
παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη των ιθυνόντων της εκάστοτε 
εκπαιδευτικής ηγεσίας για την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων τόσο σε επίπεδο σχο-
λείου όσο και σε ατομικό επίπεδο. Ειδικότερα, γίνεται εμφανές ότι το σχολείο καλείται 
να συμβάλει, αντισταθμιστικά, στο ζήτημα της αποτελεσματικής ενημέρωσης των 
νέων για τα οφέλη και τους κινδύνους του διαδικτύου, για ζητήματα εθισμού, υγείας, 
ασφάλειας και ακατάλληλου περιεχομένου, το οποίο μπορεί να διακινηθεί μέσω του 
διαδικτύου και των συσκευών τελευταίας τεχνολογικής γενιάς (Roblyer & Doering, 
2014). 

Συνεπώς, με «όχημα» αυτές τις αναδυόμενες μορφές κοινωνικοποίησης μέσω του δια-
δικτύου και των ψηφιακών μέσων, η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να αναπροσαρμόσει 
τις στρατηγικές της, κυρίως, στην εκπαίδευση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, ώστε να 
είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι σε ζητήματα ασφάλειας και εθι-
σμού στο διαδίκτυο, όπως και περισσότερο ψηφιακά εγγράμματοι σε ένα ψηφιακά προ-
σανατολισμένο σχολείο, στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες τους θα χειρίζονται, 
επαρκώς, τα σύγχρονα αλληλεπιδραστικά μέσα. Θα πρέπει, ακόμη, να ληφθεί υπόψη 
το θέμα της ενημέρωσης λοιπών ομάδων αναφοράς, όπως είναι οι γονείς, σε τέτοιου 
είδους κοινωνιολογικής φύσης ζητήματα, με στόχο την πρόληψη και όχι τη λήψη απο-
σπασματικών, αποπλαισιωμένων και αναποτελεσματικών μέτρων.  
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Περίληψη 

Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από το 1980 με τη 
δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στη χρήση των Τ.Π.Ε. είναι αναγκαία και τα τελευταία χρόνια ε-
ντοπίζεται η ανάγκη αυτή στη διοίκηση της εκπαίδευσης λόγω της χρήσης συνεχώς 
εξελισσόμενων λογισμικών και εξοπλισμού. Οι επίσημες επιμορφώσεις που έγιναν από 
την πολιτεία δεν φαίνεται να επαρκούν με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί είτε να περιο-
ρίζουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. είτε να αναζητούν περισσότερο εξειδικευμένες και άμεσες 
επιμορφώσεις. Η ανάπτυξη των Κοινοτήτων Πρακτικών πιθανόν να μπορούσε να συμ-
βάλλει στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών ενθαρρύνοντας τους 
στη χρήση νέων τεχνολογιών στη διοίκηση της εκπαίδευσης.  

Λέξεις-Kλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, διοίκηση σχολικών μονάδων, επιμόρφωση 

Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση των Τ.Π.Ε. 
στη διοίκηση των σχολικών μονάδων βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Η χρήση ψηφιακών 
μέσων στην εκπαίδευση σε επίπεδο διοίκησης εντοπίζεται κατά κύριο λόγο σε επίπεδο 
μηχανοργάνωσης ενώ στόχος είναι η αξιοποίηση ψηφιακών μέσων και λογισμικών στη 
λήψη διοικητικών αποφάσεων. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. με 
σκοπό την αξιοποίηση τους στη διοίκηση φαίνεται να είναι ελλιπής λόγω της μη επαρ-
κούς χρήσης τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει μέσω βιβλιο-
γραφικής ανασκόπησης την υφιστάμενη υποδομή και χρήση των Τ.Π.Ε. στις σχολικές 
μονάδες και να εισάγει τις Κοινότητες Πρακτικής ως μορφή επιμόρφωσης των διοικη-
τικών στελεχών των εκπαιδευτικών μονάδων.  

Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Δημόσια Εκπαίδευση-Υφι-
στάμενη Υποδομή-Χρήση 

Σύμφωνα με την Προκοπιάδου (Προκοπιάδου, 2009) οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική μονάδα: 

α) στη διοίκηση: για την μηχανοργάνωση, επικοινωνία, αρχειοθέτηση αλλά και ως ερ-
γαλείο λήψης αποφάσεων,  

β) στη διδασκαλία ως εποπτικό μέσο, ως αντικείμενο μάθησης μέσω της έρευνας και 
της παραγωγής γνώσης από αυτές αλλά και  
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γ) ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο. (Προκοπιάδου 2009).  

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση μπορεί να πραγματωθεί με τρεις διαφορετικές 
προσεγγίσεις : α) ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο δηλαδή με την εισαγωγή μαθή-
ματος πληροφορικής, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο χειρισμό 
των υπολογιστών και των λογισμικών τους : κάθετη προσέγγιση, β) ως μέσο γνώσης, 
έρευνας και μάθησης: ολοκληρωμένο πρότυπο εισαγωγής κατά το οποίο δεν γίνεται 
χρήση των Τ.Π.Ε. σε ένα συγκεκριμένο μάθημα αλλά η ενσωμάτωση παρατηρείται στη 
διδασκαλία όλων των μαθημάτων. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση στην οποία 
απαιτείται κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και κατάλληλη υλικοτεχνική υ-
ποδομή και θα συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή και συνεργασία στην εκπαιδευτική 
διαδικασία μαθητών και εκπαιδευτών και γ) ως στοιχείο γενικής κουλτούρας και κοι-
νωνικό φαινόμενο, πρόκειται για το πραγματολογικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί με-
ταβατικό στάδιο μεταξύ της κάθετης και της οριζόντιας και στο οποίο διδάσκονται μα-
θήματα πληροφορικής ενώ ταυτόχρονα οι Τ.Π.Ε. υποβοηθούν στη διδασκαλία των υ-
πόλοιπων μαθημάτων. (Δημητρακοπούλου κ.α, 2012).  

Το 1980 έγινε η εισαγωγή των ψηφιακών μέσων στην ελληνική εκπαίδευση με τη δη-
μιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής Πληροφορικής. Στη συνέχεια, το 1983 η Πληροφο-
ρική εισήχθηκε σαν μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών των Πολυκλαδικών και Τεχνι-
κών Λυκείων , το 1992 γίνεται εισαγωγή ως μάθημα Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και 
το 1998 γίνεται εισαγωγή του μαθήματος στο Γενικό Λύκειο (Νικόπουλος, 2013). Στα 
τέλη του 1997 με το Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών πληροφορικής έγινε προσπάθεια 
αλλαγών όχι μόνο στη διδασκαλία αλλά και στο πρόγραμμα σπουδών και στο γενικό-
τερο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων (Παναγούλη, 2010).  

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η εισαγωγή της πληροφορικής ξεκίνησε το 1996 μέσω 
ενός πιλοτικού προγράμματος που έγινε σε 28 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία .Το 2001, 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εισήγαγε του υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες μέσω 
του ολιστικού προτύπου οριζόντια. Στη συνέχεια, το 2002 εισάγεται ως αυτόνομο γνω-
στικό αντικείμενο (κάθετη προσέγγιση) στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Το 2010 
ορίζεται εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στο πρωινό ωράριο των δημοτικών σχολείων (Μικρό-
πουλος 2011 στο Ιακωβάκη, 2017). . Τέλος από το σχολικό έτος 2011 με το ΦΕΚ 1213, 
τ. Β’ / 14-6-2011 καταργείται το μάθημα της Πληροφορικής γενικής παιδείας στην Α’ 
τάξη Λυκείου αφού οι στόχοι του μαθήματος θα έχουν επιτευχθεί σε προγενέστερο 
επίπεδο εκπαίδευσης (Νικόπουλος, 2013). Με το Β’ και με το Γ’ Κοινοτικό πλαίσιο 
στήριξης δόθηκε ώθηση στην κατασκευή εκπαιδευτικών λογισμικών. 

Όσον αφορά τον εξοπλισμό Τ.Π.Ε. των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση υπ΄ αριθμό Φ 478.6/41770/32/Α2 της 09-03-2016 α-
πόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ, έχει ορισθεί «Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για 
την προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των δομών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία συντάσσει και επικαιροποιεί τις απαιτούμενες προ-
διαγραφές για το ψηφιακό υλικό των εκπαιδευτικών μονάδων. Στη συνέχεια την 5η 
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Ιουλίου 2016 με το υπ΄ αριθμό 110039 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Αναβάθμιση 
Ψηφιακών Υποδομών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» α-
ποφασίσθηκε η χρήση της εφαρμογής edulabs μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
http://edulabs.minedu.gov.gr/, υπό τη μορφή πλατφόρμας στην οποία θα καταγράφο-
νται οι ανάγκες ψηφιακού υλικού της κάθε εκπαιδευτικής μονάδας προκειμένου να ε-
νταχθούν στο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Με επόμενο έγγραφό του το Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (166924/ΓΔ/10-10-2016 ) θέτει ως στόχο του να 
υπάρχουν στα σχολεία: α) Εργαστήρια Πληροφορικής για την διδασκαλία των μαθη-
μάτων Πληροφορικής β) Ψηφιακό υλικό για όσα γνωστικά αντικείμενα κρίνεται ανα-
γκαίο και γ) Εργαστήρια Ανοιχτών Τεχνολογιών – Καινοτομίας τα οποία θα αξιοποι-
ούνται ολιστικά από όλα τα γνωστικά αντικείμενα . Η έγκριση του αιτούμενου εξοπλι-
σμού θα γίνεται από την επιτροπή βάσει της παλαιότητας του προηγούμενου εξοπλι-
σμού αλλά και του σχεδίου αξιοποίησης του νέου το οποίο θα επισυνάπτεται στην αί-
τηση της κάθε σχολικής μονάδας. (ΥΠΕΠΘ, 2018) 

Σκοπός της εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στα Δημοτικά σχολεία είναι να αποκτήσουν οι μα-
θητές ισότιμη πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης μέσω της 
δια-βίου μάθησης με σκοπό την προαγωγή του πληροφορικού αλφαβητισμού. Η εισα-
γωγή του μαθήματος τόσο ως ξεχωριστού διδακτικού αντικειμένου αλλά και γενικά 
των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύουν στην επαφή των μα-
θητών με τις νέες τεχνολογίες ως εποπτικό μέσο, ως νοητικό εργαλείο με τη χρήση 
ειδικών λογισμικών μάθησης, ως πηγή πληροφοριών αλλά και επικοινωνίας αποκτώ-
ντας τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες για τις Τ.Π.Ε. και οι οποίες είναι απαραίτητες 
στη σημερινή εποχή.  

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων γίνεται σε λειτουρ-
γικό – διεκπεραιωτικό και σε διοικητικό επίπεδο. Όσον αφορά το λειτουργικό επίπεδο 
ξεκίνησε από το 1999 με το νόμο περί ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Σύμφωνα 
με το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European e-Government Action Plan, 
2011-2015) η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με σκοπό την άμεση πληροφόρηση της κεντρικής διοίκησης, την ταχύ-
τατη λήψη αποφάσεων, την αποκέντρωση της λήψης των υπηρεσιών και τη βελτίωση 
της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών. (Παρασκευάς, 2015). Με τον όρο ηλε-
κτρονική διακυβέρνηση νοείται η χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις δημόσιες υ-
πηρεσίες με ταυτόχρονη διοικητική και λειτουργική προσαρμογή υπό τις νέες συνθή-
κες.  

Στο επίπεδο των σχολικών μονάδων η χρήση του κεντρικού πληροφοριακού συστήμα-
τος myschool παρέχει μηχανοργάνωση σε λειτουργικό επίπεδο αλλά και υπηρεσίες η-
λεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας του εκπαιδευτικού συστήμα-
τος (Παρασκευάς, 2015). Η ανάπτυξη του συστήματος έγινε από το Ινστιτούτο Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων ΙΤΥΕ και ξεκίνησε το 2011, με χρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ. Το myschool τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2014 
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και έκτοτε διαρκώς βελτιώνεται ώστε να υποστηρίζει τις διαρκώς μεταβαλλόμενες α-
νάγκες.  

Στόχος της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων στις εκπαιδευτικές μονάδες είναι 
να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την μηχανοργάνωσή τους αλλά και ως συστήματα 
λήψης αποφάσεων. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί στην Ελλάδα μόλις έχουν ενταχθεί 
στο στάδιο της ολοκλήρωσης της εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στο εκπαιδευτικό σύστημα 
όπου οι εφαρμογές γραφείου για την απλή μηχανοργάνωση έχουν αντικατασταθεί από 
τις εφαρμογές διαχείρισης πληροφοριών (Κολέρδα κ.α. 2013). Ωστόσο, δεδομένου ότι 
η πλειονότητα των αναπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται στο στάδιο της στα-
θεροποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και προκειμένου το ελληνικό εκπαιδευ-
τικό σύστημα να συμβαδίσει με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να τεθούν οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις και συγκεκριμένα : 

α) άριστη οργάνωση στις εκπαιδευτικές μονάδες και πολύ καλά δομημένη οργανωτική 
δομή  

β) επιμόρφωση τόσο του βασικού χρήστη (διευθυντών σχολικών μονάδων) όσο και 
των υπόλοιπων εκπαιδευτικών 

γ) άρτια δομημένα λειτουργικά συστήματα, εύχρηστα και αξιόπιστα  

δ) ψηφιακά εγγράμματοι αποδέκτες που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι τόσο οι 
Περιφερειακές Διευθύνσεις αλλά και το Υπουργείο Παιδείας οι οποίοι θα αξιοποιούν 
συγκεντρωτικά τα δεδομένα και συνεπώς θα πρέπει να είναι επαρκώς επιμορφωμένοι. 
(Παρασκευάς, 2015). 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διοίκηση με Κοι-
νότητες Πρακτικών 

Κοινότητα είναι ένα σύνολο ανθρώπων που συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και συνδέ-
ονται μεταξύ τους με κάποιον κοινό στόχο. Σύμφωνα με τον Wenger, Κοινότητα Πρα-
κτικής είναι το σύνολο ατόμων που συνδέονται - αλληλεπιδρούν κατά κάποιο τρόπο 
επαγγελματικά μεταξύ τους και διαμοιράζονται κοινά ερωτήματα, ανησυχίες αλλά και 
γνώσεις με σκοπό την εμβάθυνση των γνώσεων και των εμπειριών τους (Wenger et al., 
2002). Η λέξη «κοινότητα» τονίζει την έννοια της συνύπαρξης και του διαμοιρασμού. 
Ο όρος «Πρακτική» συσχετίζεται με τη διαδικασία αποκόμισης πρακτικών γνώσεων 
και συγκεκριμένα γνώσεων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ των με-
λών της κοινότητας και τη διεκπεραίωση παρόμοιων εργασιών. (Lesser & Prusak, 1999 
στο Ρουσάκη, Φ., & Κώστας, Α., 2016). Οι Κοινότητες Πρακτικής είναι ομάδες που 
λειτουργούν ευέλικτα και ενώνονται ανεπίσημα, δημιουργούν κοινωνικά δίκτυα και 
μέσω της μαθητείας παράγουν γνώση (Μαργετουσάκη κ.α., 2005). Η Διαδικτυακή Κοι-
νότητα Πρακτικής είναι μια Κοινότητα Πρακτικής που τα μέλη της συναντώνται και 
δρουν διαδικτυακά. Ο χώρος συνάντησης των μελών της είναι το διαδίκτυο και τη θέση 
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του ιδρυτή της κοινότητας έχει συνήθως το άτομο που διαχειρίζεται διαδικτυακά την 
κοινότητα. 

Κάθε Κοινότητα Πρακτικής έχει τον δικό της κύκλο ζωής:  

• Σύλληψη: δημιουργείται – συλλαμβάνεται η ιδέα, επόμενο στάδιο είναι η  
• Δημιουργία: γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία, μετά ακολουθεί 

η  
• Ανάπτυξη: η κοινότητα αναπτύσσεται αποκτώντας νέα μέλη, μετά ακολουθεί η  
• Ωρίμανση: όταν η γνώση παράγεται όχι μόνο από τους ιδρυτές αλλά και τα μέλη της 

ομάδας και τέλος ο  
• Θάνατος: όταν συρρικνώνεται, τα μέλη της αποχωρούν ή δεν έχουν ενεργό συμμετοχή 

και εκλείπουν οι λόγοι ύπαρξής της (Φεσάκης κ.α., 2016). 

Βασικό χαρακτηριστικό της Κοινότητας Πρακτικής είναι η “συνεισφορά γνώσης” 
(Μαργετουσάκη κ.α., 2005). Η συνεισφορά γνώσης επιτυγχάνεται μέσα στις Κοινότη-
τες Πρακτικής με την αναζήτηση βοήθειας από κάποια μέλη και τη συζήτηση. Η γνώση 
παράγεται μέσα από τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις καθώς και τη γενικότερη αλλη-
λεπίδραση των μελών της κοινότητας. Παράγοντες που συνδράμουν στη συνεισφορά 
της γνώσης είναι: 

α) η άτυπη δομή: της κοινότητας η οποία δεν είναι αυστηρά ιεραρχικά δομημένη, 

β) η τεχνολογική υποδομή : το φιλικό τεχνολογικό περιβάλλον διευκολύνει την επικοι-
νωνία και αλληλεπίδραση των μελών,  

γ) σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη, 

δ) δυνατοί δεσμοί ανάμεσα στα μέλη της κοινότητας ενδυναμώνουν τη συμμετοχή των 
μελών  

ε) όταν τα μέλη μοιράζονται ίδιες αξίες και εμπειρίες μεταξύ τους  

(Μαργετουσάκη κ.α., 2005).  

Σύμφωνα με τον Wenger η μάθηση μπορεί να βελτιωθεί μέσα από μια κοινωνική δια-
δικασία (Θεωρία της Κοινωνικής Πρακτικής) και συνεπώς μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
των Διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής οι οποίες αποτελούν μέσο δια βίου συνερ-
γατικής μάθησης οι οποίες αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες (Wenger 1998 στο Ρουσάκη 
κ.α. 2016). Η συνεργατική μάθηση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του «μέντορα» ο ο-
ποίος ασκεί καθοδηγητικό ρόλο ενώ ταυτόχρονα στις Διαδικτυακές Κοινότητες Πρα-
κτικής εντοπίζουμε και την περίπτωση της «Ομότιμης Συνεργατικής Μάθησης» (Peer- 
to- peer learning) κατά την οποία ο ρόλος του εκπαιδευτή με του εκπαιδευόμενου ε-
ναλλάσσεται χρησιμοποιώντας αμφίδρομη διαδικασία μάθησης μεταξύ των μελών. 
(Ρουσάκη, 2011). 
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Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής στηρίζονται στη χρήση του κατάλληλου τε-
χνολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα στη χρήση κοινωνικού λογισμικού που θα 
επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία της κοινότητας. Με τον όρο Κοινωνικό Λογι-
σμικό νοείται το λογισμικό που επιτρέπει την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία α-
νάμεσα στα μέλη της κοινότητας με τη χρήση του διαδικτύου (Ρουσάκη κ.α., 2016).  

Το κοινωνικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να παρέχει τις κάτωθι δυνα-
τότητες στους χρήστες: 

α) να κάνουν δημοσιεύσεις (weblogs) 

β) να κάνουν συνεργατικές δημοσιεύσεις (wikis)  

γ) να σελιδοποιούν και να ταξινομούν τα δεδομένα (Bookmarking) 

δ) δυνατότητα αποστολής άμεσων μηνυμάτων (Instant messaging)  

(Ρουσάκη κ.α., 2016) 

Βασικά δομικά στοιχεία μίας Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής είναι :  

α) η κεντρική σελίδα οι οποία αποτελείται από την περιοχή με τα ενημερωτικά δελτία, 
την περιοχή με τις εγγραφές και τη σύνδεση των μελών και τη μηχανή αναζήτησης  

β) ο χώρος με τις δυνατότητες και προτάσεις επαγγελματικής ανάπτυξης περαιτέρω 
κατάρτισης  

γ) η περιοχή των μελών (forum) με ερωτήματα και απαντήσεις μέσω αναρτήσεων των 
μελών σε ασύγχρονη επικοινωνία, με μηνύματα (σύγχρονη επικοινωνία), περιοχή συ-
χνών ερωτήσεων FAQs και με τη λίστα με τους «μέντορες» της κοινότητας προσδιο-
ρίζοντας την ταυτότητα τους και τα προσόντα τους  

δ) η βιβλιοθήκη της κοινότητας υπό τη μορφή άρθρων, συνδέσεων σε άλλες ιστοσελί-
δες με σκοπό την ενημέρωση  

ε) η προσωπική σελίδα των χρηστών που περιλαμβάνει κατηγοριοποιήσεις των χρη-
στών, προσωπικές τους δημοσιεύσεις. (Ρουσάκη, 2011).  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη χρήση των Τ.Π.Ε. στη διοίκηση των σχο-
λείων μπορεί να γίνει ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέσω μιας Διαδικτυακής Κοινότητας 
Πρακτικής. Η γνώση σε αυτές τις Κοινότητες παράγεται μέσω της αλληλεπίδρασης, 
είναι επίκαιρη και η διαδικασία της επιμόρφωσης είναι βιωματική και τα αποτελέσματά 
της μπορούν να είναι ουσιαστικά και μπορούν να επιτευχθούν μέσα σε μικρό χρονικό 
σύστημα.  
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Η δημιουργία μίας Κοινότητας Πρακτικής με σαφή και προσανατολισμένο στόχο θα 
μπορούσε να επιφέρει θετικά αποτελέσματα και να προσελκύσει μεγάλο αριθμό μελών. 
Η εξειδίκευση του στόχου της κοινότητας ως ένα βαθμό θα μπορούσε να προσελκύσει 
στοχευμένα περισσότερα μέλη. Παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να συντελέσουν 
στη δημιουργία μιας επιτυχημένης Κοινότητας Πρακτικής είναι α) η ευκολία στη 
χρήση, β) η ασφάλεια, γ) η αξιοπιστία, δ) η εγκυρότητα, ε) η προσέλκυση νέων μελών, 
στ) το ενημερωμένο περιεχόμενο, ζ) η ενθάρρυνση της επικοινωνίας ανάμεσα στα 
μέλη, η) η αναγνώριση της συνεισφοράς των μελών, θ) η παροχή δυνατοτήτων στα 
μέλη και γενικά κάθε ενέργεια που θα ενδυναμώνει τον σκοπό της ύπαρξης της κοινό-
τητας. (Φεσάκης, 2013). 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα Κοινοτήτων 
Πρακτικής :  

α) http://mirandanet.ac.uk/: To Μirandanet ιδρύθηκε το 1992, είναι μια διεθνής κοινό-
τητα που αποτελείται από εκπαιδευτικούς και έχει σαν στόχο την επαγγελματική ανά-
πτυξη των εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση τους στη χρήση νέων τεχνολογιών.  

β) http://www.classroom20.com/: To Classroom 2.0. είναι μία κοινότητα η οποία απευ-
θύνεται στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. μέσα στην 
τάξη. Περιλαμβάνει, όπως φαίνεται και στην αρχική σελίδα τα βασικά δομικά στοιχεία 
της Διαδικτυακής Κοινότητας Πρακτικής. Προσδιορίζεται ρητά ο στόχος, υπάρχει ε-
νότητα για τις συζητήσεις (forum) όπου θα γίνεται η ανταλλαγή της γνώσης ενώ επίσης 
υπάρχει εξατομικευμένη περιοχή μελών και επιπλέον υλικό βιβλιογραφικό με περισ-
σότερες αναφορές.  

Συμπεράσματα 

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και τα στελέχη της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα κατά κύριο λόγο με σκοπό τη μηχανοργάνωση. Η 
χρήση πληροφοριακών συστημάτων ως οδηγός στη λήψη διοικητικών αποφάσεων 
μέσω της αξιοποίησης κατάλληλου λογισμικού είναι περιορισμένη. Η θεσμοθετημένη 
εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης των Τ.Π.Ε. 
στη λήψη διοικητικών αποφάσεων φαίνεται να μην είναι επαρκής με αποτέλεσμα η 
χρήση αυτών να είναι περιορισμένη. Οι Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικών λόγω της 
ιδιαίτερης φύσης τους φαίνεται ότι θα μπορούσαν να συντελέσουν στην αποτελεσμα-
τική εκπαίδευση των διοικητικών στελεχών προσφέροντας έγκαιρη και έγκυρη ενημέ-
ρωση καθώς και επικαιροποιημένη γνώση. Η Διαδικτυακές Κοινότητες Πρακτικής 
λόγω της άτυπης μορφής τους προσφέρουν φιλικό περιβάλλον και αμεσότητα προσδί-
δοντας προσαρμοστική και οραματική επιμόρφωση. Επιπροσθέτως, το κόστος της επι-
μόρφωσης είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σύγκριση με τις δια ζώσης επιμορφώσεις ενώ τέ-
λος παρέχουν στοχευμένη γνώση η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί εποικοδομητικά από 
τα διοικητικά στελέχη.  
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Περίληψη 

Η εκπαίδευση από απόσταση αποτελεί μια καινοτόμο και συνεχώς εξελισσόμενη τάση 
στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Κύριο ρόλο σε αυτή διαδραματίζει η αλληλεπί-
δραση, η οποία αναπτύσσεται σύγχρονα και ασύγχρονα, με άμεσο και έμμεσο τρόπο. 
Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η ασύγχρονη αλληλεπίδραση που αναπτύσσε-
ται μεταξύ εκπαιδευόμενων σε μαζικά ανοικτά διαδικτυακά προγράμματα «Massive 
Open Online Courses» (MOOC). Μελετήθηκε η περίπτωση δημοφιλούς προγράμματος 
προσωπικής ανάπτυξης, το οποίο φιλοξενήθηκε από γνωστή εκπαιδευτική πλατφόρμα. 
Η συγκέντρωση πρωτογενών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των ποιοτι-
κών μεθόδων της συμμετοχικής παρατήρησης και της συνέντευξης. Η εμπειρική έ-
ρευνα έδειξε ότι η ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης στο πλαίσιο του φόρουμ επιφέρει 
πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα στη μαθησιακή διεργασία. Αναγκαία κρίνεται η 
περαιτέρω διερεύνηση και εφαρμογή τρόπων ενίσχυσης της αλληλεπίδρασης σε προ-
γράμματα MOOC. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαίδευση από απόσταση, αλληλεπίδραση, MOOC, ομάδες συζή-
τησης. 

Εισαγωγή 

Μια σύγχρονη τάση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων αποτελεί η εκπαίδευση από 
απόσταση. Σύμφωνα με τον Perraton (1988), η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί 
εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία σημαντικό ποσοστό της διδασκαλίας διεξάγε-
ται από κάποιον που βρίσκεται σε απόσταση σε τόπο ή/και σε χρόνο από τον εκπαιδευ-
όμενο. Οι Sewart, Keegan και Holmberg (1988) υποστηρίζουν ότι στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση αναπτύσσεται αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, με 
σκοπό να αναδεικνύονται τα παιδαγωγικά πλεονεκτήματα του διαλόγου και να 
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γεφυρώνεται η γεωγραφική απόσταση που τους χωρίζει. Με την αξιοποίηση των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί 
μια εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία απελευθερώνει τους εκπαιδευόμενους από τους 
περιορισμούς του χρόνου και του τόπου, προσφέροντας ευέλικτες ευκαιρίες μάθησης 
ατομικά και συλλογικά (Moore & Tait, 2002). Αποτελεί επίσης ένα από τα ταχύτερα 
αναπτυσσόμενα πεδία της μάθησης και η δυναμική της φαίνεται ικανή να επηρεάσει 
καθοριστικά την εκπαίδευση στα επόμενα χρόνια (Bonk, 2009). 

Προκειμένου η εκπαίδευση από απόσταση να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει το πε-
ριβάλλον στο οποίο προσφέρεται να ικανοποιεί τις προσδοκίες, τα ενδιαφέροντα και 
να εκμεταλλεύεται τις προϋπάρχουσες γνώσεις του ενήλικου εκπαιδευόμενου. Να προ-
άγει κυρίως την ενεργό μάθηση και συμμετοχή, με σεβασμό στις προσωπικές του ανά-
γκες (Pavlis Korres, Karalis, Leftheriotou, & Barriocanal, 2009), τα χαρακτηριστικά 
των ενήλικων εκπαιδευόμενων (Jarvis, 2004) και τα εμπόδια που αυτοί συναντούν στην 
πορεία για τη μάθηση σε διαδικτυακό περιβάλλον (Karalis & Koutsonikos, 2003).   

Αλληλεπίδραση 

Το σημαντικότερο εμπόδιο στην εκπαίδευση από απόσταση είναι το αίσθημα της απο-
μόνωσης που δημιουργείται, κυρίως λόγω έλλειψης κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
(Karalis & Koutsonikos, 2003∙ Muilenburg & Berge, 2005). Όπως υποστηρίζουν η 
Λευθεριώτου και Παυλή Κορρέ (2014) η απομόνωση μπορεί να αντιμετωπιστεί με την 
αύξηση των αλληλεπιδράσεων. Ως αλληλεπίδραση χαρακτηρίζεται «μια δυναμική 
διεργασία επικοινωνίας σε περιβάλλοντα μάθησης μεταξύ συμμετεχόντων οι οποίοι 
διαφοροποιούν τις πράξεις, τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις τους ανάλογα με τις 
πράξεις, τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις των ατόμων που αλληλεπιδρούν» (Pavlis 
Korres, 2015, σελ. 175). H αλληλεπίδραση αποτελεί πολύπλευρη έννοια, με βασικό 
χαρακτηριστικό την αμοιβαιότητα σε πράξη και ανταπόκριση (Simpson & Galbo, 
1986). Μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, μεταξύ εκπαι-
δευόμενων και μεταξύ εκπαιδευόμενου και περιεχομένου (Moore, 1989). Μπορεί επί-
σης να αναπτυχθεί μεταξύ εκπαιδευόμενου και περιβάλλοντος διεπαφής (Hillman, 
Willis & Gunawardena, 1994), μεταξύ εκπαιδευτών, μεταξύ εκπαιδευτή και περιεχο-
μένου (Anderson & Garrison, 1998) και μεταξύ περιεχομένων (Anderson, 2003).  

Η αλληλεπίδραση αναπτύσσεται σύγχρονα ή ασύγχρονα, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο 
ή με χρονική καθυστέρηση (Pavlis Korres, 2015). Μπορεί επίσης να αναπτυχθεί με 
άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Άμεση αλληλεπίδραση θεωρείται όταν ο εκπαιδευόμενος αλ-
ληλεπιδρά απευθείας στο μαθησιακό περιβάλλον με τους ομότιμούς τους και τον εκ-
παιδευτή του με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο. Έμμεση αλληλεπίδραση πραγματο-
ποιείται όταν «ένας φαινομενικά παθητικός εκπαιδευόμενος, παρατηρεί ενεργά, αφο-
μοιώνει και επεξεργάζεται τις διεξαγόμενες αλληλεπιδράσεις μεταξύ άλλων εκπαιδευ-
όμενων ή μεταξύ άλλων εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή τους» (Sutton, 2000, σελ. 
13-14). Κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος από απόσταση, ορισμένοι 
συμμετέχοντες παρατηρούν «αθέατοι» ό,τι τους ενδιαφέρει. Παρόλο που δεν αποκτούν 
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ενεργό ρόλο στις ηλεκτρονικές συζητήσεις, μπορούν να απολαμβάνουν πλεονεκτήματα 
ουσιαστικά ισοδύναμα με αυτά που επιτυγχάνουν όσοι αλληλεπιδρούν άμεσα. Και 
αυτό γιατί, το άτομο που αλληλεπιδρά έμμεσα, επεξεργάζεται τις νέες ιδέες που συνα-
ντά, για όσο χρονικό διάστημα παρατηρεί ενεργά τις αλληλεπιδράσεις των άλλων. Η 
νοητική διεργασία που πραγματοποιείται στο στάδιο αυτό, αν και είναι σχετικά παθη-
τική, ενισχύει τη μαθησιακή διεργασία (Sutton, 2000). Στην παρούσα εισήγηση εξετά-
ζεται η ασύγχρονη αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται άμεσα και έμμεσα μεταξύ εκπαι-
δευόμενων σε μαζικά ανοικτά διαδικτυακά προγράμματα. 

Τα μαζικά ανοικτά διαδικτυακά προγράμματα (MOOC) 

O όρος MOOC (Massive Open Online Course) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 
2008 για το πρόγραμμα Συνδεσμική και Συνδετική Γνώση (Connectivism and 
Connective Knowledge - CK08) του Πανεπιστημίου του Μανιτόμπα (University of 
Manitoba) στον Καναδά (McGreal, Kinuthia, & Marshall, 2013). Από τότε δημοφιλή 
Πανεπιστήμια (MIT, Michigan, Stanford κ.ά.) και οργανισμοί (ΜοΜΑ κ.ά.) χρησιμο-
ποιούν διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (Edx, Coursera, Udacity, Canvas κ.ά.) 
και προσφέρουν στο παγκόσμιο κοινό προγράμματα που αφορούν σε ποικίλους τομείς 
της ζωής και της επιστήμης (Bates, 2015).  

Τα περισσότερα προγράμματα είναι δωρεάν, προσφέροντας προαιρετικά επί πληρωμή 
πιστοποιητικό (certificate) σε όποιον ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Υπάρχουν ωστόσο 
και προγράμματα, τα οποία προσφέρονται με δίδακτρα. Με αυτές τις προϋποθέσεις τα 
MOOCs είναι ανοικτά σε όλους και δεν εξαιρούν κανέναν που επιθυμεί να συμμετέχει 
σε αυτά (McAuley, Stewart, Siemens, & Cormier, 2010), εξασφαλίζοντας την πρό-
σβαση σε ένα σημαντικό αριθμό ατόμων, οι οποίοι έως τώρα δε θα μπορούσαν να έχουν 
πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η ύλη των προγραμμάτων συνήθως παρουσιάζεται με σύ-
ντομες βιντεοδιαλέξεις, οι οποίες συχνά συνοδεύονται με επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό 
που αναρτάται στην πλατφόρμα ή είναι προσβάσιμο μέσω υπερσυνδέσμων (π.χ. αρχεία 
pdf ή πηγές) και το φόρουμ. 

Φόρουμ 

Το φόρουμ αποτελεί χώρο ασύγχρονων συζητήσεων στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες. 
Όλοι οι συμμετέχοντες του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις α-
πόψεις τους επάνω σε θέματα (threads) ή να δημιουργήσουν το δικό τους θέμα. Απο-
τελεί τον πλέον προτιμώμενο ασύγχρονο μηχανισμό επικοινωνίας για την ολομέλεια 
μιας ηλεκτρονικής τάξης, αφού προσφέρει τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη σκέψη 
και προβληματισμό, εξασφαλίζοντας χρονική άνεση και ευελιξία (Pavlis-Korres, 
2012). Έχει αναγνωριστεί ως απαραίτητο συστατικό ενός αποτελεσματικού ηλεκτρο-
νικού μαθήματος, καθώς παρέχει το μεγαλύτερο όγκο της ασύγχρονης επικοινωνίας 
και της εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης (Mak, Williams, & Mackness, 2010). Η Swan 
(2002) επισημαίνει ότι η ανατροφοδότηση στο φόρουμ τόσο μεταξύ των μελών της 
ομάδας όσο και με τον εκπαιδευτή, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ των ομότιμων 
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μελών δημιουργεί επίσης την αίσθηση της κοινότητας, η οποία είναι διάχυτη σε όλα τα 
μέλη της ομάδας. 

Η εμπειρική έρευνα – Σκοπός και στόχοι 

Στο πλαίσιο της εμπειρικής έρευνας, η οποία εκπονήθηκε το 2016, διερευνήθηκε πρό-
γραμμα προσωπικής ανάπτυξης, το οποίο προσέφερε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, μέσω 
δημοφιλούς εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Διαρκούσε 4 εβδομάδες, με εξαιρετικά υψηλό 
πλήθος εγγραφών (20.278 συμμετέχοντες από 132 χώρες, 86 από την Ελλάδα). Παρα-
κολουθήσαμε και ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα, συμμετέχοντας ενεργά, πραγματο-
ποιώντας 18 αναρτήσεις στο χώρο συζήτησης (forum). Σημειώνεται ότι η συμμετοχή 
στο φόρουμ ήταν προαιρετική για τους εκπαιδευόμενους. 

Σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της συμβολής της ασύγχρονης αλληλεπί-
δρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διεργασία του συγκεκριμένου MOOC. 
Για το σκοπό αυτό καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν κύριοι και δευτερεύοντες τρόποι 
άμεσης και έμμεσης αλληλεπίδρασης στο φόρουμ του προγράμματος. Επιμέρους στό-
χους της έρευνας αποτέλεσαν η διερεύνηση της πιθανής επιρροής της αλληλεπίδρασης 
των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή επίδοση, στην ενεργό συμμετοχή (engagement) 
στο πρόγραμμα και στην επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

Μέθοδος 

Η εμπειρική έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με βάση την ποιοτική προσέγγιση 
(Morrison, Manion, & Cohen, 2008). Αρχικά, μέσω συμμετοχικής παρατήρησης στο 
φόρουμ του προγράμματος καταγράφηκαν δεδομένα με φύλλο παρατήρησης. Η παρα-
τήρηση, λόγω της ασύγχρονης φύσης του φόρουμ, πραγματοποιήθηκε με χρονική ά-
νεση σε διαστήματα χρονικά βολικά για τους ερευνητές. Συγκεκριμένα καταγράφηκε 
το σύνολο των αναρτήσεων των εκπαιδευόμενων αλλά και επιπλέον στοιχεία που φα-
νέρωναν το πλήθος των συμμετεχόντων που απλά εισήλθαν σε κάθε θέμα. Αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, νέα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με συνε-
ντεύξεις από απόσταση, με τη χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών εργαλείων (skype και 
viber). Επιλέχθηκαν για συνέντευξη 12 συνεκπαιδευόμενοι διαφορετικών ηλικιακών 
ομάδων, χωρών διαμονής και εθνικοτήτων. Το δείγμα επιλέχθηκε με σκόπιμη δειγμα-
τοληψία, μέγιστης διακύμανσης, με κοινό χαρακτηριστικό τη συχνότητα συμμετοχής 
στο φόρουμ.  

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας. Η συμπλήρωση των φύλ-
λων παρατήρησης γινόταν λίγες μέρες έπειτα από τη λήξη κάθε μαθησιακής εβδομά-
δας, με αποτέλεσμα νέες αναρτήσεις στο φόρουμ μετά την προθεσμία αυτή να μην 
καταγράφονται. Διερευνήθηκε το φόρουμ που συνόδευε κάθε βιντεοδιάλεξη. Δεν συ-
μπεριλήφθηκαν θέματα που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενες περιόδους και συμπε-
ριελάμβαναν αναρτήσεις από άτομα που δεν ανήκαν στον πληθυσμό της παρούσας έ-
ρευνας (pin threads). Επίσης κρίθηκε σκόπιμο να μη συμπεριληφθούν ομάδες 
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συζήτησης που εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους σκοπούς και ο ρόλος τους κρίθηκε μο-
νόπλευρος από τους ερευνητές. Τέτοια φόρουμ ήταν αυτά των οδηγιών χρήσης της 
μαθησιακής πλατφόρμας, εισαγωγικών ερωτήσεων, αυτοπαρουσίασης χρηστών, οργά-
νωσης φυσικών ομάδων μελέτης, οργάνωσης κοινωνικής δικτύωσης και επίλυσης γε-
νικών αποριών. Τέλος, δημοσιεύσεις σε γλώσσες διαφορετικές της αγγλικής δεν εξε-
τάστηκαν. 

Αποτελέσματα – Ανάλυση 

Στο φόρουμ δημιούργησαν αναρτήσεις συνολικά 85 συμμετέχοντες. Πλήθος εξαιρε-
τικά μικρό σε σύνολο 20.278 συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Από αυτούς μόλις οι 28 
είχαν πιο ενεργό συμμετοχή πραγματοποιώντας 4 και πάνω αναρτήσεις. Βέβαια σε 
πλήθος 467 αναρτήσεων (156 θέματα και 311 απαντήσεις επί των θεμάτων αυτών) κα-
ταμετρήθηκαν 1.328 θεάσεις, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει σημαντικό ποσοστό 
έμμεσα αλληλεπιδρώντων. Ποσοστό έμμεσα αλληλεπιδρώντων επιβεβαιώθηκε και από 
τη μέθοδο της συνέντευξης που εφαρμόστηκε χρονικά μετά τη συμμετοχική παρατή-
ρηση. 

Διερευνήθηκε επίσης η ποιότητα των θεμάτων που δημιούργησαν οι εκπαιδευόμενοι. 
Κριτήρια για την κατηγοριοποίηση των θεμάτων αποτέλεσαν η συνάφεια με το μαθη-
σιακό περιεχόμενο (Κ1), η κατανοητή διατύπωση (Κ2), η επεξήγηση εννοιών (Κ3), η 
παρουσίαση νέων στοιχείων-προβληματισμών (Κ4) και η δημιουργία προϋποθέσεων 
για περαιτέρω συζήτηση (Κ5). Κάθε κατηγορία αξιολογήθηκε με τετράβαθμη κλίμακα: 
καθόλου (0), λίγο (1), πολύ (2) και πάρα πολύ (3). Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων 
ανά μαθησιακή εβδομάδα παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 1. Το άθροισμα των 
θεμάτων ανά κριτήριο είναι 149, π.χ. για το κριτήριο Κ1 έχουμε 45 την 1η εβδομάδα, 
34 τη 2η εβδομάδα, 42 την 3η εβδομάδα και 28 την 4η, ενώ από το σύνολο των θεμάτων 
που καταγράφηκαν 7 δεν εξετάστηκαν, επειδή ήταν σε γλώσσα διαφορετική της αγγλι-
κής. 

Πίνακας 1: Συνολικός χαρακτηρισμός των θεμάτων 
 1η εβδομάδα 2η εβδομάδα 3η εβδομάδα 4η εβδομάδα 
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 Από τον πίνακα 1 συμπεραίνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θεμάτων έλαβε 
τον υψηλότερο βαθμό σε κάθε κριτήριο αξιολόγησης, ενώ και η διαδικασία των συνε-
ντεύξεων επιβεβαίωσε ότι η ποιότητα των αναρτήσεων επέφερε σημαντικά μαθησιακά 
αποτελέσματα στους άμεσα και έμμεσα αλληλεπιδρώντες. 

Δύο μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος ελέγχθηκε η κατάσταση των 85 ενεργά 
συμμετεχόντων του φόρουμ, σε σχέση με το αν είχαν ολοκληρώσει ή όχι το πρό-
γραμμα. Η έρευνα έδειξε ότι 56 (65,88%) ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και 29 
(34,12%) όχι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τους 28 πιο ενεργούς συμ-
μετέχοντες (με τουλάχιστον 4 αναρτήσεις), η συντριπτική πλειοψηφία (85,71%) ολο-
κλήρωσε το πρόγραμμα, ενώ 4 (14,29%) παραιτήθηκαν από την προσπάθεια. 

Από την ανάλυση περιεχομένου των συνεντεύξεων προέκυψε ότι η αλληλεπίδραση ε-
πέφερε θετικά αποτελέσματα, ανάλογα με το προφίλ του εκπαιδευόμενου. Τα θέματα 
του φόρουμ ήταν ιδιαίτερα αξιόλογα και η συμμετοχή σε αυτό (έμμεσα ή άμεσα) ενί-
σχυσε την κατανόηση του περιεχομένου και διεύρυνε το γνωστικό πεδίο των εκπαιδευ-
όμενων. Επιπλέον κατατέθηκαν εμπειρίες και οι εκπαιδευόμενοι μετείχαν σε μια κοινή 
προσπάθεια, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της συνεργασίας και της αίσθησης κοινότη-
τας. Με τον τρόπο αυτό ενισχύθηκε η συμμετοχή στο πρόγραμμα και καταπολεμήθηκε 
το αίσθημα απομόνωσης. Συνολικά η αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε έκανε τους 
συμμετέχοντες να αισθάνονται ότι ωφελούνται από τη συμμετοχή στο φόρουμ και τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ευχάριστη. Ωστόσο, όπως επισήμαναν οι συνεντευ-
ξιαζόμενοι, τα οφέλη θα μπορούσαν να είναι πολλαπλάσια αν η συγκεκριμένη εκπαι-
δευτική πλατφόρμα παρείχε επιπλέον δυνατότητες αλληλεπίδρασης. 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, το φόρουμ ως βασικό στοιχείο της εκπαιδευτι-
κής πλατφόρμας, προώθησε την ασύγχρονη αλληλεπίδραση με άμεσο και έμμεσο 
τρόπο. Οι ενεργοί «ομιλητές» αλληλεπίδρασαν άμεσα μεταξύ τους, είτε συνθέτοντας 
θέματα είτε δημιουργώντας απαντήσεις επάνω σε αυτά. Υπήρχαν όμως και εκπαιδευ-
όμενοι που αλληλεπίδρασαν έμμεσα, χωρίς να λαμβάνουν μέρος φανερά στο φόρουμ 
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πραγματοποιώντας κάποια ανάρτηση. Ωστόσο παρακολούθησαν τις ασύγχρονες συζη-
τήσεις και επηρεάστηκαν από το περιεχόμενό τους, επιβεβαιώνοντας όσα υποστηρίζει 
η Sutton (2000) για την έμμεση αλληλεπίδραση. 

H ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης επέφερε πολλαπλά οφέλη στη μαθησιακή διεργασία, 
όπως δέσμευση για ενεργό συμμετοχή στο πρόγραμμα (engagement), αντιμετώπιση 
του προβλήματος της απομόνωσης στο εξ αποστάσεως περιβάλλον, συνέβαλε στην κα-
τανόηση του περιεχομένου των κύριων εννοιών του μαθήματος, στην επίλυση αποριών 
και στην ολοκλήρωση του προγράμματος (Bonk, 2009∙ Pavlis Korres, 2015). Επιπλέον, 
η αλληλεπίδραση γεφύρωσε τα κενά που δημιουργεί η εξ αποστάσεως μάθηση και οι 
εκπαιδευόμενοι ένιωθαν μέλη μιας ηλεκτρονικής κοινότητας (Swan, 2002). Ωστόσο, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η αυξημένη αλληλεπίδραση δεν διασφά-
λισε απαραίτητα την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Η εμπειρική έρευνα απέδειξε ότι η συμμετοχή στο φόρουμ ήταν εξαιρετικά περιορι-
σμένη. Όπως διαπιστώθηκε και από τη διαδικασία των συνεντεύξεων, είναι ανάγκη να 
αναπροσαρμοστεί η λειτουργία του συγκεκριμένου φόρουμ. Θα μπορούσε η εκπαιδευ-
τική πλατφόρμα να ενσωματώνει λειτουργίες που να υποστηρίζουν σύγχρονη επικοι-
νωνία, ώστε συμπληρωματικά με το φόρουμ να αυξάνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ 
των εκπαιδευόμενων. Ενδεχομένως η υποχρεωτική εμπλοκή σε βαθμό και υπό προϋ-
ποθέσεις που θα καθοριστούν από τους δημιουργούς του προγράμματος θα μπορούσε 
να συνεισφέρει στην αύξηση της συμμετοχής σε αυτό. Επίσης η δυνατότητα στους 
χρήστες να κοινοποιούν προαιρετικά προσωπικά τους στοιχεία θα τους καθιστούσε 
διαθέσιμους για περαιτέρω επικοινωνία.  

Από την παρούσα έρευνα προκύπτουν επίσης προτάσεις που θα μπορούσαν να συμβά-
λουν στο γενικότερο σχεδιασμό των MOOC προγραμμάτων. Κάθε εκπαιδευόμενος θα 
μπορούσε κατά την εγγραφή του σε ένα πρόγραμμα να δηλώνει στοιχεία που φανερώ-
νουν πολιτισμικά χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθησιακούς στόχους και 
προϋπάρχουσες γνώσεις του. Τα στοιχεία που αντλούνται θα μπορούσαν να κατηγο-
ριοποιηθούν και στη συνέχεια να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό του προγράμματος. Με 
τον τρόπο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών προσεγγίσεων στο 
ίδιο πρόγραμμα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευόμενου. Έτσι, κάθε συμ-
μετέχων θα μπορούσε να αισθάνεται ότι καλύπτονται εξατομικευμένα οι εκπαιδευτικές 
του ανάγκες. Θα ήταν επομένως πρόκληση για το μαζικό χαρακτήρα των προγραμμά-
των αυτών, η προσφερόμενη μάθηση να «προσωποποιείται» ανάλογα με βασικά χαρα-
κτηριστικά κάθε εκπαιδευόμενου. 
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Υποδοχή και επαγγελματική ένταξη νέων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα 

Κιτσάκης Βασίλειος 
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Περίληψη 

Η ιδιαιτερότητα και η πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, οι αυξημένες 
απαιτήσεις του, καθώς και τα οξυμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο νέος εκ-
παιδευτικός από την πρώτη κιόλας μέρα στο σχολείο, καθιστούν επιτακτική την ανα-
γκαιότητα ενός μηχανισμού υποδοχής και υποστήριξής του στα πρώτα βήματα της ε-
παγγελματικής του σταδιοδρομίας. Κυρίαρχη θέση στον μηχανισμό αυτό κατέχει ο 
διευθυντής του σχολείου, από τις ενέργειες του οποίου θα εξαρτηθεί η επιτυχής ή μη 
ένταξη του νέου εκπαιδευτικού στο σχολικό περιβάλλον. Στην παρούσα εργασία, θα 
παρουσιαστεί ένα σύνολο ενεργειών του διευθυντή και του συλλόγου διδασκόντων της 
σχολικής μονάδας για την αποτελεσματική υποστήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτι-
κών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νέος εκπαιδευτικός, υποστήριξη, ένταξη, διευθυντής 

Εισαγωγή 

Τα πρώτα βήματα και η αρχική πορεία της επαγγελματικής θητείας ενός ατόμου είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη μετέπειτα σταδιοδρομία και εξέλιξή του. Η εκπαίδευση 
παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Παρόλα αυτά, ορισμένα από τα πιο αξιόλογα 
και κρίσιμα στοιχεία της διδασκαλίας μαθαίνονται μόνο στον χώρο της εργασίας 
(Beutel & Spooner-Lane, 2009). Αυτή η μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη, από την 
εκπαίδευση στην εργασία, μπορεί να διευκολυνθεί με την υποστήριξη και καθοδήγηση 
πιο έμπειρων εκπαιδευτικών, με γνώμονα οι νέοι συνάδελφοί τους να θέσουν τις βάσεις 
για την εφαρμογή των γνώσεών τους, αλλά και την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευ-
τικών πρακτικών. 

Οι νέοι εκπαιδευτικοί, κατά την πρώτη τους επαφή με το σχολικό περιβάλλον, συνήθως 
διακατέχονται από άγχος και αισθήματα ανεπάρκειας για την ετοιμότητά τους να ανα-
λάβουν τον δύσκολο ρόλο τους, συναισθήματα τα οποία τους συνοδεύουν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής τους διαδρομής (Αντωνίου, 2006. Μαυρογιώργος, 1996. 
Σαΐτης, 2008). Συνήθως, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στην αρχή της καριέρας τους αι-
σθάνθηκαν αναγνώριση, συμπαράσταση και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους είχαν 
τη δυνατότητα ενός ασφαλούς ξεκινήματος (Σαΐτης, 2008). Σύμφωνα με τον Σαΐτη 
(2002), η ομαλή υποδοχή και ένταξη των νέων εκπαιδευτικών σε ένα περιβάλλον το 
οποίο διακρίνεται για την ασφάλεια και την παροχή κινήτρων έχει ως αποτέλεσμα τη 
διαμόρφωση θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα με άμεσο αντίκτυπο στην αποδο-
τικότητα και αποτελεσματικότητά της. 
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Το εργασιακό πλαίσιο των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 

Ως νέος εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται εκείνος ο οποίος εισέρχεται στο διδασκαλικό ή 
καθηγητικό επάγγελμα για πρώτη φορά στην επαγγελματική του σταδιοδρομία σε μια 
εκπαιδευτική μονάδα. Είναι γεγονός ότι με το υπάρχον σύστημα διορισμών στα δημό-
σια σχολεία, πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε μια εκπαιδευτική μο-
νάδα αρκετά χρόνια μετά την αποφοίτησή τους από το πανεπιστήμιο. Έτσι, μειώνεται 
ο αριθμός των ηλικιακά νεότερων εκπαιδευτικών και, καθώς η διάρκεια αναμονής διο-
ρισμού ολοένα και περισσότερο αυξάνεται, οι εκπαιδευτικοί οδηγούνται κατ’ ανάγκη 
σε άλλους επαγγελματικούς χώρους, πολλές φορές διαφορετικούς από το αντικείμενο 
σπουδών και επιδιώξεών τους, με εργασιακές συνθήκες, συνήθειες και νοοτροπίες που 
δε σχετίζονται με αυτές που επικρατούν σε κάποιο δημόσιο σχολείο. Συχνά, επίσης, 
ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών έχει σπουδάσει σε σχολή που δεν ήταν στις 
αρχικές προτιμήσεις ή στα άμεσα ενδιαφέροντά του, αλλά λόγω ανεργίας ή κάποιων 
άλλων συνθηκών στράφηκε στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Ακόμη, κατά την περί-
οδο των πανεπιστημιακών σπουδών λίγες είναι εκείνες οι σχολές που περιέχουν στο 
πρόγραμμα σπουδών μαθήματα διδακτικής και παιδαγωγικού περιεχομένου άμεσα συ-
ναρτημένα και με πρακτική διδασκαλία σε τάξη σχολείου. Επιπρόσθετα, οι νέοι εκπαι-
δευτικοί, στην πλειονότητά τους γυναίκες, με διαφορετικές ανάγκες και επιδιώξεις από 
τους άνδρες, καλούνται με παντελή ή ανεπαρκή παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση 
στις πανεπιστημιακές αίθουσες να σταθούν ενώπιον μιας τάξης έφηβων μαθητών (Day, 
2003. Κατσουλάκης, 1999. Ματσαγγούρας, 2005α). 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα δεν 
υπάρχει μια θεσμοθετημένη και συντονισμένη διαδικασία υποδοχής και υποστήριξης 
των νέων εκπαιδευτικών. Ο νέος εκπαιδευτικός δεν περνά κάποια στάδια δοκιμασίας 
πριν την ένταξή του στο σχολείο, αλλά προσπαθεί στηριζόμενος κυρίως στην εμπειρία 
του και στις προϋπάρχουσες εικόνες από τη μαθητική και πανεπιστημιακή πορεία του, 
να ανταποκριθεί στον σύνθετο ρόλο που έχει αναλάβει από την υπηρεσία του, χωρίς 
πολλές φορές να γνωρίζει όλες τις διαστάσεις και τις παραμέτρους των πραγμάτων που 
πρέπει να φέρει εις πέρας (Hudson, 2012. Μαυρογιώργος, 1996). Άλλωστε, από την 
πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του θεωρείται και αντιμετωπίζεται ως έτοι-
μος να αναλάβει οποιαδήποτε διδακτική και διοικητική εργασία του ανατεθεί καλύπτο-
ντας, συνήθως, τα «κενά» στο ωρολόγιο πρόγραμμα μετά την κατανομή των μαθημά-
των και των τάξεων από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (Κατσουλάκης, 1999). Συχνά, 
θα κληθεί να αντιμετωπίσει αδιάφορους και προκλητικούς μαθητές, άδικη κριτική και 
κακόβουλα σχόλια από γονείς και συναδέλφους, γεγονότα τα οποία θα τον υποχρεώ-
σουν να αναπροσαρμόζει συνεχώς τον ρόλο του, με τίμημα, συναισθηματικό φόρτο και 
άγχος, καθώς και αλλαγή στην επαγγελματική του στάση και συμπεριφορά (Johnson 
& Kardos, 2005. Ματσαγγούρας, 2005β). 

Όμως, η αρχική απομόνωση του νεοδιόριστου στην τάξη, χωρίς καθοδήγηση για το τι 
και πώς να διδάξει, δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας, απογοήτευσης και τυποποί-
ησης της διδασκαλίας (Johnson & Kardos, 2005). Από τις πρώτες κιόλας μέρες της 
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παρουσίας του στον σχολικό οργανισμό, ένας νέος εκπαιδευτικός καλείται να δώσει 
λύσεις και απαντήσεις σε προβλήματα που αφορούν στην τήρηση της πειθαρχίας των 
μαθητών στην τάξη, την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, την οργάνωση της 
εργασίας του και τον σχεδιασμό του μαθήματος, τις σχέσεις και τη συνεργασία του με 
τους γονείς, τους συναδέλφους και τον διευθυντή του σχολείου. Η προσαρμογή μάλι-
στα επιβαρύνεται συχνά από το γεγονός ότι ο διορισμός του εκπαιδευτικού γίνεται μα-
κριά από τη μόνιμη κατοικία του, με ή χωρίς την οικογένειά του. Στην περίπτωση αυτή, 
οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί καλούνται να οργανώσουν τη ζωή τους σε ένα καινούρ-
γιο περιβάλλον, πολλές φορές με αρκετές αντιξοότητες, και να ανταποκριθούν ταυτό-
χρονα σε ένα πλαίσιο ιδιαίτερων επαγγελματικών συνθηκών, με αποτέλεσμα η ανάγκη 
ένταξης σε νέα περιβάλλοντα και δεδομένα να δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στον 
ψυχολογικό τομέα τους και στην απόδοσή τους (Κατσουλάκης, 1999). 

Μέσα σε ένα πλαίσιο, λοιπόν, επιβαρυντικών εργασιακών συνθηκών για την ομαλή και 
αποτελεσματική άσκηση των εργασιακών του καθηκόντων, ο νέος εκπαιδευτικός κα-
λείται να ισορροπήσει τις επαγγελματικές του δεξιότητες, τις ιδέες και πεποιθήσεις του 
με τα εργασιακά του δεδομένα και να ανταποκριθεί, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσμα-
τικά στα καθήκοντά του. Ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων, καθώς και η πίεση 
της καθημερινότητας στον χώρο του σχολείου δεν αφήνουν περιθώρια υποστήριξης 
του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού. Όμως, ένα οργανωμένο πρόγραμμα ένταξης των νέων 
εκπαιδευτικών στο σχολείο και στην κουλτούρα του θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμο και 
αποδοτικό, για τους ίδιους, για τους συναδέλφους τους, για μαθητές και γονείς, αλλά 
και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της σχολικής κοινότητας. Στη βιβλιογραφία α-
ναδεικνύεται η σπουδαιότητα της φάσης υποδοχής και υποστήριξης του νεοδιοριζόμε-
νου εκπαιδευτικού για την εμπλοκή του με το επάγγελμά του και την περαιτέρω επαγ-
γελματική του πορεία και ανάπτυξη (Day, 2003. Griffin, 1985. Wong, 2004). Αυτή η 
περίοδος είναι σημαίνουσα για τη διαμόρφωση θετικών στάσεων για την οργάνωση της 
διδακτικής διεργασίας, για τη μάθηση και εν γένει τη μαθησιακή εξέλιξη της τάξης 
(Iordanides & Vryoni, 2013). Συνεπώς, είναι στη διακριτική ευχέρεια της κάθε σχολι-
κής μονάδας να εντάξει και να ενσωματώσει τους νέους εκπαιδευτικούς στο δυναμικό 
της. 

Οι φορείς οι οποίοι κυρίως εμπλέκονται και οφείλουν να συνεργαστούν για την επαρκή 
υποστήριξη των νέων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα είναι οι σχολικοί σύμβουλοι 
ειδικότητας των εκπαιδευτικών, ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου, ο 
διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Ως εκ τούτου είναι εκείνοι οι οποίοι θα ανα-
λάβουν το έργο υποστήριξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και με τις ενέργειές τους 
θα καθορίσουν το επίπεδο ένταξής τους στον εκπαιδευτικό οργανισμό που εκπροσω-
πούν (Alhija & Fresko, 2010). 

Ωστόσο, κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση και υποστήριξη του προγράμματος αυτού δια-
δραματίζει ο διευθυντής του σχολείου (Ανθοπούλου, 1999. Brooks, 1987), ο οποίος θα 
δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα ευνοήσουν την ομαλή ένταξη των νέων 
εκπαιδευτικών στο σχολικό περιβάλλον (Bredeson & Johansson, 2000). Εξάλλου, στο 
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σύγχρονο σχολείο ο διευθυντής έχει έναν πολύπλευρο και σύνθετο ρόλο που τον καθι-
στά υπεύθυνο για τον συντονισμό των δυνάμεων που δρουν σε μια σχολική μονάδα 
(Σαΐτης, 2008). Είναι εκείνος ο οποίος οφείλει να ενθαρρύνει και να καθοδηγεί το δι-
δακτικό προσωπικό, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του και αυξάνοντας τις πιθανό-
τητες να φτάσει σε σημαντικές επιδόσεις. Άλλωστε, οι περισσότεροι άνθρωποι ικανο-
ποιούνται και παρακινούνται από την εργασία τους, όταν αυτή συμβάλλει ουσιαστικά 
στην επαγγελματική τους εξέλιξη και πρόοδο (Μπουραντάς, 2005). Συνεπώς, ο διευ-
θυντής μιας σχολικής μονάδας είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για τον καθορισμό του 
πλαισίου υποστήριξης και τη διαμόρφωση του σχεδίου συνεργασίας των φορέων που 
εμπλέκονται με την ομαλή ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στον εκπαιδευτικό οργανι-
σμό. 

Ενέργειες σε επίπεδο διεύθυνσης σχολικής μονάδας 

Ο διευθυντής θα υποδεχτεί τον νεοδιόριστο εκπαιδευτικό και θα τον κατατοπίσει προ-
φορικά σχετικά με τη σχολική μονάδα, ώστε να διευκολυνθεί η πρώτη του επαφή με 
τον σχολικό οργανισμό, με τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς και να 
αισθανθεί ισότιμο μέλος της σχολικής κοινότητας (Σαΐτης, 2008). 

Θα ενημερώσει για τον προσανατολισμό και τη φυσιογνωμία της σχολικής μονάδας, 
τα χαρακτηριστικά της, τους στόχους που θέτει, τους κανόνες βάσει των οποίων λει-
τουργεί, το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων και τα ποικίλα διδακτικά και εξω-
διδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών, μεταδίδοντας και κάνοντας κοινωνό τον νέο 
εκπαιδευτικό στην κουλτούρα της σχολικής μονάδας (Ανθοπούλου, 1999). 

Θα διαθέσει έντυπο πληροφοριακό υλικό σχετικό με τον κανονισμό λειτουργίας του 
σχολείου, με την εκπαιδευτική νομοθεσία και τους σχολικούς κανονισμούς, διδακτικό 
υλικό αντίστοιχο με την ειδικότητα του εκπαιδευτικού αλλά και οδηγό διαδικασιών, 
όπως είναι η χορήγηση αδειών, η φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών (Κατσουλά-
κης, 1999). 

Θα πληροφορήσει για τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού (μαθητές με ειδικές μα-
θησιακές δυσκολίες, δίγλωσσοι, πολυπολιτισμικό μαθητικό δυναμικό, οικογενειακά 
και οικονομικά προβλήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας) (Λογοθέτη, 2014). 

Θα στηρίξει ψυχολογικά και συναισθηματικά τον εκπαιδευτικό, ακούγοντας με κατα-
νόηση τα προβλήματα και τις απορίες του, εντάσσοντάς τον στο σχολικό κλίμα, ανα-
γνωρίζοντας τη συμμετοχή και την προσπάθεια και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση 
και την αυτοεκτίμησή του (Ανθοπούλου, 1999). Θα δώσει έμφαση και θα προσεγγίσει 
την ανθρώπινη πλευρά του εκπαιδευτικού, λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενος παράλ-
ληλα ειδικές δυσκολίες, καθώς και διαφορές ως προς το φύλο, την εθνικότητα, την 
καταγωγή, τις θρησκευτικές και πολιτιστικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις. 
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Θα υποστηρίξει την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους νέους εκπαιδευτικούς, εκχωρώ-
ντας αρμοδιότητες και παρέχοντας κίνητρα, για την καταβολή της μέγιστης δυνατής 
προσπάθειας, επιδοκιμάζοντας την πρόοδο του νεοεισερχόμενου και επισημαίνοντας 
τις όποιες αδυναμίες και ελλείψεις (Χατζηπαντελή, 1999). Επίσης, θα παρωθήσει στην 
εμπλοκή με δραστηριότητες πολιτιστικού, αθλητικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
που διοργανώνονται σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, καθώς και 
τοπικούς συλλόγους της περιοχής. 

Θα καθοδηγήσει και θα στηρίξει επιστημονικά και παιδαγωγικά τον νέο εκπαιδευτικό 
εξασφαλίζοντας συνθήκες και μέσα που διευκολύνουν τη διδασκαλία, ώστε να αντα-
ποκριθεί με επιτυχία στο διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο (Ανθοπούλου, 1999). 

Θα ανιχνεύσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων και στη συνέχεια θα προ-
γραμματίσει δράσεις με αυτόν τον σκοπό, όπως είναι η διοργάνωση ημερίδων με ομι-
λητές μέσα ή έξω από τη σχολική μονάδα και όσο το επιτρέπουν οι πόροι της. 

Θα εντοπίσει αδυναμίες αλλά και προτερήματα, ελέγχοντας και αξιολογώντας την επί-
τευξη των στόχων, έτσι ώστε να αναθεωρηθούν και να προγραμματιστούν κατάλληλες 
διορθώσεις και αλλαγές. 

Θα συνεργαστεί με τους σχολικούς συμβούλους ειδικοτήτων και παιδαγωγικής ευθύ-
νης της σχολικής μονάδας, τον σύμβουλο ειδικής αγωγής, καθώς και τον υπεύθυνο 
ΕΚΦΕ στην κατάρτιση και υλοποίηση μνημονίου ενεργειών με θέμα την ένταξη των 
νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υποστήριξης της λειτουργίας της σχολικής 
μονάδας και της διαδικασίας αυτοαξιολόγησής της. 

Ενέργειες σε επίπεδο συλλόγου διδασκόντων εκπαιδευτικών 

Επειδή η ευθύνη για την ένταξη και την ενίσχυση ενός νέου εκπαιδευτικού αφορά όλα 
τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων καθηγητών, ιδιαίτερα, εκπαιδευτικοί με μακρο-
χρόνια υπηρεσία, διδακτική εμπειρία και παιδαγωγική κατάρτιση οφείλουν να συνδρά-
μουν και να υποστηρίξουν τους νέους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας (Κατσου-
λάκης, 1999). Σύμφωνα με τους Alhija και Fresko (2010), η υποστήριξη του νέου εκ-
παιδευτικού από τους συναδέλφους του έχει θετικό αντίκτυπο στην ενσωμάτωσή του 
στη σχολική μονάδα. 

Η διαδικασία υποδοχής του νέου εκπαιδευτικού θα ξεκινήσει από την πρώτη μέρα της 
παρουσίας του στο σχολείο και θα έχει ως στόχο την πρώτη επαφή του με τον σχολικό 
οργανισμό, την ξενάγησή του στον χώρο, τη γνωριμία του με τους ανθρώπους που τον 
αποτελούν, με τις συνήθειες και τους κανονισμούς με βάση τους οποίους λειτουργεί. 
Σημαντικά θα συμβάλει η φιλική προσέγγιση και διάθεση των συναδέλφων, η οποία 
εξάλλου, είναι ενδεικτική και του κλίματος που επικρατεί στη σχολική μονάδα. Έτσι, 
θα εξασφαλιστεί η συναισθηματική υποστήριξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και 
θα τους δοθεί η δυνατότητα να αισθανθούν μέλη της ομάδας, να γίνουν κοινωνοί των 
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εμπειριών της και να ξεπεράσουν πιθανά αισθήματα άγχους και ανασφάλειας (Ανθο-
πούλου, 1999). Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Wong (2004), και οι 
νέοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν και είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν σε μια ομάδα, να 
κάνουν τη διαφορά και να βιώσουν την επιτυχία αλληλεπιδρώντας με τα υπόλοιπα μέλη 
της σχολικής κοινότητας τα οποία αντιμετωπίζουν και εκείνοι από την πλευρά τους με 
σεβασμό και εκτίμηση διατηρώντας ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις. 

Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων είναι αναγκαίο να σταθεί αρωγός στη διεκπεραίωση 
γραφειοκρατικών διαδικασιών, όπως είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και 
στην κάλυψη φυσιολογικών αναγκών του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού, όπως είναι η 
εύρεση στέγης. 

Εκτός, όμως, από την εθελοντική και άτυπη μορφή συναισθηματικής στήριξης και αλ-
ληλεγγύης, ο σύλλογος των διδασκόντων μπορεί να βοηθήσει τους νέους εκπαιδευτι-
κούς παρέχοντάς τους οργανωμένη υποστήριξη στο διδακτικό και παιδαγωγικό τους 
έργο. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την πρόκληση συζητήσεων με πιο 
έμπειρους συναδέλφους για ζητήματα που αφορούν στη διδακτική πράξη, τους τρό-
πους εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος, τις μεθοδολογικές πρακτικές, τους 
τρόπους οργάνωσης και διοίκησης της τάξης, αλλά και θέματα πειθαρχίας, προγραμ-
ματισμού της ύλης, αξιολόγησης τόσο της μαθητικής επίδοσης, όσο και της δικής τους 
πορείας (Γκούσια–Ρίζου, 2005). Άλλωστε, η ορθή διδασκαλία ευδοκιμεί σε σχολικά 
περιβάλλοντα στα οποία οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν συνεργατικά για τη βελτίωση 
της μάθησης, καθώς η ποιότητά της προσμετράται και καθορίζεται από τα ατομικά 
στοιχεία του εκπαιδευτικού αλλά και από τα χαρακτηριστικά της ομάδας τα οποία συ-
νεισφέρουν στον επιδιωκόμενο στόχο, που είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη και καλλιέρ-
γεια των μαθητών (Wong, 2004). 

Σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλει η δημιουργία δικτύων ή 
κοινοτήτων μάθησης, η οποία αποτελεί μια εναλλακτική μορφή επαγγελματικής εξέλι-
ξης, καθώς επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να μα-
θαίνουν, να κοινοποιούν τρόπους, μεθόδους, εμπειρίες, πρακτικές, κουλτούρες, με 
στόχο τη λύση προβλημάτων ή τη διάνοιξη δρόμων για την υλοποίηση επιθυμητών, 
προκαθορισμένων στόχων μέσα από την παραδοχή, τη διαχείριση και την αναθεώρηση 
απόψεων και γνώσεων. Η ανταλλαγή απόψεων, καθώς επίσης η σύνθεση και αξιοποί-
ηση αυτών, θα διαμορφώσει το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο για την αποτελε-
σματικότερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των νέων (Hansen, Forsman, 
Aspfors, & Bendtsen, 2012. Karagiorgi & Lymbouridou, 2009. Κιτσάκης, 2017). Επι-
σημαίνεται ότι ανάλογες προσπάθειες μπορούν να υποστηριχτούν μέσω του διαδικτύου 
και να λειτουργήσουν θετικά σύμφωνα με τους επιδιωκόμενους στόχους, με την προϋ-
πόθεση ότι θα είναι κατάλληλα σχεδιασμένες (Herrington, Herrington, Kervin, & 
Ferry, 2006). 
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Συμπεράσματα 

Η υποδοχή και επαγγελματική ένταξη νέων εκπαιδευτικών σε έναν εκπαιδευτικό ορ-
γανισμό θεωρείται σημαντική και αναγκαία για τη σταδιοδρομία και εξέλιξή τους. Πα-
ράλληλα, διασφαλίζει συνθήκες ποιότητας στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο και την 
εκπαίδευση γενικότερα. Ωστόσο, οι μέχρι σήμερα πολιτικές στον χώρο της εκπαίδευ-
σης δεν έχουν ακουμπήσει τον ευαίσθητο χώρο της υποδοχής των νέων εκπαιδευτικών 
στο εργασιακό τους περιβάλλον με τη διακριτικότητα και τη σημασία που θα όφειλαν. 
Για τους λόγους αυτούς, καθώς τα δομημένα, συστηματικά και με διάρκεια προγράμ-
ματα ένταξης των νέων εκπαιδευτικών στο σημερινό σχολείο και στην κουλτούρα του 
θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμα και αποδοτικά, είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του κα-
τάλληλου μηχανισμού υλοποίησής τους προς όφελος των ιδίων, αλλά και όλων των 
φορέων που αποτελούν το οικοδόμημα που ονομάζεται σχολείο. 
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Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχε-
τικά με την επιμόρφωση στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους  

Ζερβού Κυριακή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70/ΠΕ13, Μ.Δ.Ε. 

kikizervou@hotmail.com 

Σοφός Αλιβίζος 
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιου Αιγαίου 

lsofos@rhodes.aegean.gr 

 Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν τα 
πνευματικά δικαιώματα που διέπουν τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Συγκε-
κριμένα κατά πόσο παρακολουθούν ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα, αλλά και επιμορ-
φωτικά σεμινάρια για Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (ΑΕΠ), καθώς και το κατά 
πόσο θεωρούν χρήσιμη την επιμόρφωση σε αυτά τα θέματα. Τα αποτελέσματα της έ-
ρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί στην μεγάλη πλειοψηφία τους δεν παρακολου-
θούν μαθήματα και σεμινάρια για τα πνευματικά δικαιώματα και τους ΑΕΠ, ωστόσο 
θεωρούν χρήσιμη την επιμόρφωσή τους σε αυτά τα θέματα για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μαζικά ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα, Διά βίου μάθηση, Επιμόρ-
φωση Εκπαιδευτικών, MOOCs 

Εισαγωγή 

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί σήμερα χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο και 
τους πόρους του προκειμένου να βρουν, να χρησιμοποιήσουν, να τροποποιήσουν και 
να αναπαράγουν υλικό χρήσιμο για τη διδασκαλία τους. Είναι όμως ενημερωμένοι και 
κατάλληλα καταρτισμένοι ως προς την ορθή χρήση αυτών των πόρων; Γνωρίζουν αν 
έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ή μη υλικό βρί-
σκουν στο διαδίκτυο; Παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και θεωρούν ότι αυτά 
έχουν κάποια χρησιμότητα σχετικά με τη χρήση των ΑΕΠ στην εκπαίδευση; Πιθανο-
λογείται ότι σχεδόν καθολικά δεν παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια για το θέμα 
αυτό, καθώς είναι ελάχιστα, ωστόσο θεωρούν χρήσιμη την επιμόρφωση σε αυτά τα 
αντικείμενα. 

Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και ανάγκες επιμόρφωσης 

Κατά τους Παπαδημητρίου και Λιοναράκη (2013) οι ΑΕΠ αποτελούν μια κατηγορία 
μαθησιακών πηγών κυρίως σε ψηφιακή μορφή αλλά και σε έντυπη που προσφέρεται 
ελεύθερα, ανοικτά και νόμιμα στους εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μαθητές και 
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αυτοδιδασκόμενους για χρήση, επαναχρησιμοποίηση ή προσαρμογή με σκοπό τη διδα-
σκαλία, τη μάθηση και την έρευνα. 

Ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες στη χρήση των ΑΕΠ από τους εκπαιδευτι-
κούς αποτελεί το γεγονός της έλλειψης σχετικής πληροφόρησης σχετικά με τις επιτρε-
πόμενες χρήσεις και άδειες συγκεκριμένων εκπαιδευτικών υλικών (Papadimitriou, 
2013). Την ίδια δυσκολία αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι δημιουργοί των έργων, καθώς 
αδυνατούν πολλές φορές να ορίσουν τα δικαιώματα χρήσης για τους τρίτους. Στις χώ-
ρες της ΕΕ η νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα ορίζει εξαιρέσεις για την εκπαι-
δευτική χρήση των ΑΕΠ, οι οποίες βέβαια παρουσιάζουν διαφορά σε κάθε χώρα. Θα 
ήταν σημαντικό να αξιολογηθεί η διασφάλιση των δικαιωμάτων των χρηστών, καθώς 
οι ΑΕΠ δε γνωρίζουν σύνορα (Κονιδάρη, 2005). Επιπλέον, ο περιορισμένος αριθμός 
γλωσσών που διατίθενται οι ΑΕΠ, με κύρια γλώσσα την αγγλική, αποτελεί επίσης α-
νασταλτικό παράγοντα.  

Οι ΑΕΠ αναμφισβήτητα έχουν αλλάξει το σκηνικό της εκπαίδευσης κομίζοντας νέες 
δυνατότητες, καινοτομίες και πολλαπλές επιλογές στη διδακτική διαδικασία. Η χρήση 
τους όμως απαιτεί κάποιες τεχνικές και νομικές γνώσεις που δεν κατέχουν όλοι οι εκ-
παιδευτικοί. Προκειμένου να μπορούν όλοι οι εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με την 
έννοια και τη χρήση των ΑΕΠ θα πρέπει να υπάρξουν δράσεις που να τους υποστηρί-
ξουν σε αυτή την κατεύθυνση. Στην επίτευξη αυτού του σκοπού πρέπει να κινητοποι-
ηθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (δάσκαλοι, μαθητές, οικογένειες, οικονομικοί και 
κοινωνικοί εταίροι) και να αλλάξουν το ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα (Bogue, 2005). Οι ΑΕΠ παρέχουν σημαντική ελεύθερη γνώση που 
πρέπει να είναι προσιτή από όλους τους πολίτες και να μπορεί να εμπλουτίσει τα και-
νοτόμα μαθησιακά δεδομένα, με τη λογική ότι οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν 
το περιεχόμενο τους ανάλογα με τις διδακτικές ανάγκες. Αλλά, η πλήρης αποδοχή της 
χρήσης των ΑΕΠ στην εκπαίδευση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως, τα ανα-
λυτικά προγράμματα, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη της τεχνολο-
γικής υποδομής, και την ποιότητα των ανοικτών εκπαιδευτικών λογισμικών (Cartelli, 
2008). 

Παραδείγματα εφαρμογής από Πανεπιστήμια 

H μέγιστη επένδυση στο χώρο των ΑΕΠ είναι το πρόγραµµα του MIT 
('ΟpenCourseWare'). Το 2006 ξεκίνησε ένα διετές πρόγραμμα στο Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούσαν το 
σημαντικό ρόλο και την επίδραση του ελεύθερου εκπαιδευτικού περιεχοµένου και του 
ανοικτού, διαδικτυακού µαθησιακού περιβάλλοντος (Gourley & Lane, 2009). Στο Α-
νοικτό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας έγινε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό ανά-
μεσα στην τυπική και τη μη τυπική εκπαίδευση μέσω των ΑΕΠ, καθώς επιθυμούσαν 
να αυξήσουν το ποσοστό του πληθυσμού που είχε πανεπιστημιακή εκπαίδευση για να 
παραμείνουν ανταγωνιστικοί ως έθνος στην διεθνή οικονομία (Lane, 2011). Το διεθνές 
Τηλεματικό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας χρησιμοποιεί ΑΕΠ προκειμένου να καλύψει τις 
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απομακρυσμένες περιοχές, λειτουργώντας με αναλογικές τηλεοπτικές εκπομπές και 
δορυφορικά, οπότε τα τηλεοπτικά προγράμματα αποτελούν τους κύριους πόρους των 
ΑΕΠ, οι οποίοι είναι υψηλής ποιότητας (Lane, 2011). Το Αφρικανικό εικονικό Πανε-
πιστήμιο ακολουθώντας τα πρότυπα του ΜΙΤ πρόσφερε μαθήματα με μορφή ΑΕΠ προ-
κειμένου να βρίσκονται σε ελεύθερη πρόσβαση από όλους. Στην Κίνα το πρόγραμμα 
Top Courses έμοιαζε με το πρόγραμμα του ΜΙΤ αλλά στην πραγματικότητα απείχε 
πολύ από αυτό (Kernohan & Thomas, 2012), καθώς η κυβέρνηση της Κίνας επέλεξε 
να μην προσφέρει, ούτε να μεταφράσει καμία πληροφορία του προγράμματος στην αγ-
γλική γλώσσα, οπότε για ευνόητους λόγους δεν μπόρεσε να πάρει και πιστοποίηση 
διεθνώς στην οργάνωση των ΑΕΠ. Στην Ελλάδα οι ΑΕΠ καλύπτουν όλο το εύρος της 
εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια (Hylén et al. 2012). Τα Ανοι-
κτά Μαθήματα είναι μαθήματα που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύ-
θερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους. Πλήθος ΑΕΙ και ΤΕΙ 
της χώρας μας συμμετέχουν (ενδεικτικά: ΕΚΠΑ, Α.Π.Θ. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
Αιγαίου, Ιωαννίνων, Πατρών, ΤΕΙ Αθηνών) (http://opencourses.gr/index.xhtml) 

Παραδείγματα ανοικτών επιμορφώσεων με θέμα τους ΑΕΠ 

Με τον όρο ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα εννοείται η χωρίς περιορισμούς πρόσβαση 
στο εκπαιδευτικό υλικό (όπου δεν εγείρονται ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων), 
τόσο από τους φοιτητές, σπουδαστές όσο και από το ευρύ κοινό. Ως ανοικτό ακαδημα-
ϊκό μάθημα νοείται η δωρεάν και ανοικτή ψηφιακή δημοσίευση εκπαιδευτικού περιε-
χομένου, το οποίο είναι οργανωμένο σε μάθημα. Το ΤΕΙ Αθήνας και τα μέλη Ε.Π. 
διατηρούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εκπαιδευτικού υλικού των Α-
νοικτών Μαθημάτων. Η χρήση του υλικού αυτού από τρίτους επιτρέπεται με συγκε-
κριμένη άδεια χρήσης (ΤΕΙ Αθήνας, 2016) 

To TEI Αθήνας συμμετέχει στην Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοι-
χτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), από την ίδρυσή της, και ως μέλος της ΕΕΕΛ/ΛΑΚ, φροντί-
ζει για την προώθηση των στόχων της και για την υλοποίηση των σκοπών της. Στο 
πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΕΛ/ΛΑΚ» το ΤΕΙ Αθήνας υλοποιεί Κύκλο 
Εκπαίδευσης με τίτλο «Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ)» 
(ΕΕΛ/ΛΑΚ, 2016) 

Στην πλατφόρμα του ODS (www.opendiscoveryspace.eu) μπορεί κανείς να βρει εκπαι-
δευτικές ακαδημίες που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, παρόχους εκπαιδευ-
τικού περιεχομένου και προγραμματιστές χρήσης εκπαιδευτικού περιεχομένου 
(http://www.opendiscoveryspace.eu/training-academies). Οι ενότητες για τους εκπαι-
δευτικούς είναι αυτόνομες για μεγαλύτερη ευελιξία και προσφέρουν ατομικά μαθή-
ματα, δεδομένου των διαφορετικών επιπέδων ικανοτήτων χρήσης ΤΠΕ και εμπειρίας 
στα μεταδεδομένα και τα αποθετήρια. Κάποια μαθήματα παρέχουν εισαγωγικές έν-
νοιες και αφορούν όσους έχουν μικρή εμπειρία στις ΤΠΕ, ενώ άλλα βασίζονται σε 
προηγούμενη γνώση των εκπαιδευτικών στα ανωτέρω θέματα (ODS, 2011-2015).  
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Το δίκτυο LangOER στοχεύει στην ενίσχυση της διδασκαλίας και εκμάθησης λιγότερο 
ομιλούμενων γλωσσών, μέσω της χρήσης Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού και μέσω 
των Πρακτικών Ανοικτής Εκπαίδευσης. Οι λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες αντιμετω-
πίζουν τον κίνδυνο γλωσσικής-πολιτισμικής εξάρτησης από την αγγλική γλώσσα, η 
οποία κυριαρχεί εντός του ταχέως εξελισσόμενου επιστημονικού πεδίου των Πρακτι-
κών Ανοικτής Εκπαίδευσης και Ανοικτού Εκπαιδευτικού Υλικού. (Langoer, 2016). Το 
έργο προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επτά (7) γλώσσες, είτε δια ζώσης, είτε μέσω 
διαδικτύου, αποσκοπώντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση απέναντι στο 
Ανοικτό Εκπαιδευτικό Υλικό και στις Πρακτικές Ανοικτής Εκπαίδευσης, αλλά και στο 
να συμπεριλάβει την δημιουργία και χρήση πολύγλωσσου και διαδραστικού ανοικτού 
εκπαιδευτικού υλικού. (LangOer, 2016). 

Η καθ’ υπερβολή χρήση της τεχνολογίας και της πλοήγησης στον κυβερνοχώρο εγκυ-
μονεί υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών, όπως πειρατεία, απάτη, αλλοίωση δεδομένων, 
κατάχρηση τηλεπικοινωνιών, παράνομη χρήση λογισμικού, καταστρατήγηση πνευμα-
τικών δικαιωμάτων, ή επαφή με παράνομο ή προσβλητικό υλικό απαγορευτικό για την 
εκπαίδευση (Sivin & Bialo, 1992). Ποια είναι όμως η άποψη των εκπαιδευτικών για 
την επιμόρφωση σε αυτά τα ζητήματα; 

Μεθοδολογία 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν 
στα σχολεία της Θεσσαλονίκης σχετικά με την επιμόρφωση τους σε θέματα πνευματι-
κών δικαιωμάτων που αφορούν τους ΑΕΠ. 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της έρευνας ήταν το γραπτό ανώ-
νυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούνταν από σαφείς ερωτήσεις, ήταν σύντομο 
έτσι ώστε να συμπληρώνεται γρήγορα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συμμε-
τεχόντων προκειμένου οι απαντήσεις να είναι όσον το δυνατόν πλησιέστερες στην 
πραγματικότητα (Cohen & Manion, 1997). Το γεγονός ότι οι ερωτώμενοι το συμπλή-
ρωσαν οικειοθελώς ισχυροποιεί την ειλικρίνεια των απαντήσεων (Javeau 2000).  

Το δείγμα της έρευνας εξαρτάται από το στόχο της έρευνας και από τη φύση του υπό 
διερεύνηση πληθυσμού, αφού πρωτίστως έχουν καθοριστεί τα είδη των σχέσεων που 
θα διερευνηθούν (Cohen & Manion, 1997). Ο πληθυσμός-στόχος της έρευνας ήταν εν 
ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρε-
τούν στα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Στα σχολεία που διενεργήθηκε η έρευνα εργάζο-
νται συνολικά 310 εκπαιδευτικοί. Το σύνολο των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 
ανήλθε σε 206 ερωτηματολόγια, αντιπροσωπεύοντας 66,45% των εκπαιδευτικών των 
συγκεκριμένων σχολείων της Θεσσαλονίκης.  

Επειδή η παρούσα έρευνα αφορά μόνο εκπαιδευτικούς του νομού Θεσσαλονίκης, υπό-
κειται εκ των πραγμάτων σε γεωγραφικούς περιορισμούς. Παρόλα αυτά τα 
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αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιη-
θούν από φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχέση 
με τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτές να εξασφαλί-
σουν νομιμότητα στη χρήση ανοικτών εκπαιδευτικών περιεχομένων, ή ακόμη και ως 
ενδεικτικά στοιχεία σε περαιτέρω έρευνες. 

Έτσι, λοιπόν, το βασικό ερευνητικό ερώτημα ήταν εάν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολουθούν και θεωρούν χρή-
σιμη την επιμόρφωσή τους σχετικά με τους ΑΕΠ και τα πνευματικά δικαιώματα που 
τους διέπουν. Το ερώτημα αυτό αναλύθηκε σε πέντε επιμέρους ερωτήματα: 1. Παρα-
κολουθώ ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Διαδίκτυο, 2. Έχω παρακολουθήσει επι-
μορφωτικά σεμινάρια για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση, 3. Έχω παρα-
κολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, 4. 
Θα ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς πόρους, 5. Θα ήταν 
χρήσιμη η επιμόρφωση για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. 

Αποτελέσματα 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων στο ερευνητικό ερώτημα πραγματοποιήθηκε αρχικά 
περιγραφικά. 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση για το εάν παρακολουθούν ανοικτά ακαδημαϊκά 
μαθήματα στο διαδίκτυο, οι συμμετέχοντες απάντησαν ως εξής: οι 142 (68,9%) καθό-
λου, οι 43 (20,9%) λίγο, οι 10 (4,9%) αρκετά, οι 7 (3,4%) πολύ και οι 4 (1,9%) πάρα 
πολύ. Η μεγάλη πλειονότητα, λοιπόν, φαίνεται ότι δεν παρακολουθεί ανοικτά ακαδη-
μαϊκά μαθήματα στο διαδίκτυο. 

Η δεύτερη ερώτηση διερευνά εάν έχουν παρακολουθήσει οι συμμετέχοντες επιμορφω-
τικά σεμινάρια για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση και οι απαντήσεις που 
δόθηκαν ήταν οι ακόλουθες: οι 165 (80,1%) απάντησαν καθόλου, οι 25 (12,1%) λίγο, 
οι 10 (4,9%) αρκετά, οι 3 (1,5%) πολύ και οι 3 (1,5%) πάρα πολύ. Η συντριπτική πλειο-
ψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τα 
πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. 

Στην τρίτη ερώτηση που αφορά στο εάν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινά-
ρια για τους ΑΕΠ, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν οι ακόλουθες: οι 166 
(80,6%) καθόλου, οι 31 (15,0%)λίγο, οι 6 (2,9%) αρκετά, οι 2 (1,0%) πολύ και 1 (0,5%) 
πάρα πολύ.Ομοίως και σε αυτή την ερώτηση όπως και προηγουμένως, η τεράστια 
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάρια για τους ΑΕΠ. 

Στην τέταρτη ερώτηση που διερευνά το εάν θα ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση στους 
ΑΕΠ, οι απαντήσεις των ερωτώμενων ήταν οι εξής: οι 73 (35,4%) αρκετά, οι 56 
(27,2%) πολύ, οι 37 (18,0%) πάρα πολύ, οι 25 (12,1%) λίγο και οι 15 (7,3%) καθόλου. 
Κατά συνέπεια των προηγούμενων απαντήσεων φαίνεται λογικό το σύνολο σχεδόν των 
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συμμετεχόντων να θεωρεί χρήσιμη την επιμόρφωση στους ΑΕΠ. 

Η πέμπτη ερώτηση διερευνά το εάν θα ήταν χρήσιμη η επιμόρφωση για τα πνευματικά 
δικαιώματα στην εκπαίδευση και συγκεντρώνει τις ακόλουθες απατήσεις: οι 73 
(35,4%) αρκετά, οι 44 (21,4%) πολύ, οι 41 (19,9%) πάρα πολύ, οι 34 (16,5%) λίγο και 
οι 14 (6,8%) καθόλου. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση αυτή όπου οι εκπαιδευ-
τικοί θεωρούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία χρήσιμη την επιμόρφωση για τα 
πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η στατιστική σημαντικότητα ανάμεσα στις μεταβλητές 
ηλικία, προϋπηρεσία, ειδικότητα, σπουδές, επιμόρφωση και στο σύνολο των απαντή-
σεων του ερωτηματολογίου, χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο Kruskal-Wallis. 
Το μη παραμετρικό κριτήριο Kruskal-Wallis (Η) χρησιμοποιείται όταν έχουμε μια α-
νεξάρτητη μεταβλητή με περισσότερα από δύο επίπεδα και όταν ο σχεδιασμός είναι 
ανεξάρτητων δειγμάτων (Ρούσσος & Τσαούσης, 2011). Εντός της παρενθέσεως ανα-
γράφεται ο βαθμός ελευθερίας. Η μεταβλητή ηλικία παρουσιάζει στατιστική σημαντι-
κότητα με την παρακολούθηση ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων στο διαδίκτυο, α-
φού Η (3) =10,018 p = 0,018 και με την παρακολούθηση σεμιναρίων για τους ΑΕΠ, 
αφού Η (3) = 7,832 p = 0,050. Η μεταβλητή προϋπηρεσία παρουσιάζει στατιστική ση-
μαντικότητα με την παρακολούθηση ανοικτών ακαδημαϊκών μαθημάτων στο διαδί-
κτυο, αφού Η (3) = 13,064 p = 0,004 και με το χρήσιμο της επιμόρφωσης στους ΑΕΠ, 
αφού Η (3) =7,737 p = 0,050. Η ειδικότητα παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα με 
το χρήσιμο της επιμόρφωσης στους ΑΕΠ, αφού Η (6) = 12,041 p = 0,061 και με το 
χρήσιμο της επιμόρφωσης για τα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση, αφού Η (6) 
= 13,447 p = 0,036. Ο παράγοντας σπουδές επηρεάζει ή παρουσιάζει στατιστική ση-
μαντικότητα με την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τα πνευματικά δι-
καιώματα, αφού Η (3) = 21,350 p = 0,000, με το χρήσιμο της επιμόρφωσης στους ΑΕΠ, 
αφού Η (3) = 8,373 p = 0,039 και με το χρήσιμο της επιμόρφωσης για τα πνευματικά 
δικαιώματα στην εκπαίδευση, αφού Η (3) = 13,026 p = 0,005  

Συμπεράσματα 

Ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στους ΑΕΠ, παρατηρείται μια συσσώ-
ρευση αρνητικών απαντήσεων. Ειδικότερα στην ερώτηση εάν παρακολουθούν ανοικτά 
ακαδημαϊκά μαθήματα στο διαδίκτυο η συντριπτική πλειοψηφία (90%) απάντησε κα-
θόλου και λίγο, ενώ το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και στην δεύτερη ερώτηση σχετικά 
με την παρακολούθηση σεμιναρίων στα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση. Σχε-
τικά με το εάν έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους ΑΕΠ το πο-
σοστό είναι εκπληκτικό (περίπου 95%) που δηλώνει ότι δεν έχει παρακολουθήσει τέ-
τοια σεμινάρια, πράγμα που είναι απολύτως λογικό, αφού τα προσφερόμενα σεμινάρια 
και προγράμματα επιμόρφωσης με αυτή τη θεματολογία είναι σχεδόν μηδαμινά στην 
ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Προσφέρονται εξαιρετικά περιορισμένα προγράμ-
ματα παρακολούθησης για τους εκπαιδευτικούς που να αφορούν τους ΑΕΠ και τα 
πνευματικά δικαιώματα που τους διέπουν. Εύλογο φαίνεται οι απόψεις των 
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εκπαιδευτικών να συγκλίνουν στο ότι θα ήταν χρήσιμη μια επιμόρφωση στους ΑΕΠ, 
αλλά και στα πνευματικά δικαιώματα στην εκπαίδευση.  

Επίσης, από τις επαγωγικές αναλύσεις που έγιναν προκύπτει ότι το φύλο, η βαθμίδα 
εκπαίδευσης και η επιμόρφωση δεν επηρεάζουν καθόλου τις απαντήσεις των εκπαιδευ-
τικών σχετικά με το κομμάτι των επιμορφώσεων στους ΑΕΠ και τα πνευματικά δι-
καιώματα. Αντιθέτως, η ηλικία επηρεάζει στην παρακολούθηση ανοικτών ακαδημαϊ-
κών μαθημάτων, όπως επίσης και στην πρότερη παρακολούθηση σεμιναρίων για τους 
ΑΕΠ. Η προϋπηρεσία επηρεάζει, ομοίως, την παρακολούθηση ανοικτών ακαδημαϊκών 
μαθημάτων και την άποψη της χρησιμότητας της επιμόρφωσης στους ΑΕΠ. Η ειδικό-
τητα επηρεάζει μόνο την άποψη για τη χρησιμότητα των επιμορφώσεων στους ΑΕΠ 
και στα πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή αναλόγως της ειδικότητας τους οι εκπαιδευ-
τικοί θεωρούν ή όχι απαραίτητη την επιμόρφωση. Αναλόγως του επιπέδου σπουδών 
τους οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα και θεωρούν 
χρήσιμη την επιμόρφωση στους ΑΕΠ και στα πνευματικά δικαιώματα.  

Συγκεντρωτικά φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν έχουν 
επιμορφωθεί σε θέματα ΑΕΠ και πνευματικών δικαιωμάτων στην εκπαίδευση και ότι 
θεωρούν χρήσιμη την επιμόρφωση σε αυτά τα θέματα. Η ηλικία, η προϋπηρεσία, η 
ειδικότητα και οι σπουδές επηρεάζουν κάποιες από τις απαντήσεις τους σε σχέση με 
την επιμόρφωση τους στα ανωτέρω αντικείμενα. Σε αντίθεση, το φύλο, η βαθμίδα εκ-
παίδευσης και το επίπεδο επιμόρφωσης δεν επηρεάζουν καθόλου τις απόψεις των εκ-
παιδευτικών για τις επιμορφώσεις σε θέματα ΑΕΠ και πνευματικών δικαιωμάτων στην 
εκπαίδευση. 

Φαίνεται ότι η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα θέματα ΑΕΠ και πνευ-
ματικών δικαιωμάτων που τους διέπουν είναι απαραίτητη στις μέρες μας, καθώς ο α-
ριθμός των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο και τους ΑΕΠ για παραγωγή 
εκπαιδευτικού υλικού και διδασκαλία είναι ολοένα αυξανόμενος. Αυτό δημιουργεί την 
ανάγκη να υπάρξουν περισσότερα επιμορφωτικά σεμινάρια με αυτή τη θεματολογία 
που να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς επαρκείς γνώσεις για ορθή και νόμιμη χρήση 
των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στη διδακτική τους πρακτική.  
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Η αυτενέργεια ως δεύτερη φύση στην εμπειρία στον John McDowell 

Γκλέζου Νεφέλη  
Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

nefeliph29@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εκθέτει τη συλλογιστική του McDowell με την οποία οδηγείται σε 
μια νέα αντίληψη για τη φύση. Αρχικά, παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά η ηθική φιλο-
σοφία του Αριστοτέλη, συνεξετάζεται η σχέση της αριστοτελικής ηθικής φιλοσοφίας 
με την αντίληψη του McDowell για τη φύση και διερευνάται με ποιον τρόπο η έννοια 
της φύσης την οποία εισηγείται ο McDowell συνδέεται με το αριστοτελικό έργο. Α-
κόμη, διερευνάται η ερμηνεία της δεύτερης φύσης από τον McDowell και η πλαισίωσή 
της στη νέα εννοιολόγηση της φύσης, με σκοπό να καταδειχτεί ο ρόλος της στην υπε-
ράσπιση της θέσης του McDowell για την εμπειρία. Εδώ, καταδεικνύεται ότι ο 
McDowell συσχετίζει τον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου με την ικανότητα απόκρι-
σης σε έλλογες σχέσεις και αναλύει τον τρόπο με τον οποίον η αυτενέργεια μπορεί να 
αποτελέσει επίσης μια φυσική διεργασία, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμπράττει 
με τη δεκτικότητα μέσα στην εμπειρική πρόσληψη. 

Λέξεις-Κλειδιά: McDowell, φύση, δεύτερη φύση, εμπειρία 

Εισαγωγή 

Πώς συγκροτείται η αντίληψη του McDowell για τη φύση; Πώς συγκροτείται η έννοια 
της δεύτερης φύσης και πώς η έννοια αυτή ερμηνεύεται και χρησιμοποιείται από τον 
McDowell;  Ποια είναι η σχέση της αριστοτελικής ηθικής φιλοσοφίας με την αντίληψη 
του McDowell για τη φύση; Πώς ο McDowell πραγματεύεται την έννοια της φύσης και 
πώς αυτή η έννοια συνδέεται με το αριστοτελικό έργο; Η εργασία αυτή θέτει το ζήτημα 
της έννοιας της φύσης και, επιχειρώντας να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα, εξε-
τάζει αναλυτικά την αντίληψη του McDowell για τη φύση, αφού πρώτα παρουσιάσει 
ορισμένα βασικά στοιχεία της αριστοτελικής ηθικής. 

Η αριστοτελική ηθική 

Βασικό χαρακτηριστικό της ηθικής αρετής στην αριστοτελική φιλοσοφία είναι ότι αυτή 
αποτελεί μια σταθερή διάθεση, μια έξη, δηλαδή μια επίκτητη συνήθεια. Ο άνθρωπος 
γεννιέται με τη δυνατότητα να αποκτήσει τέτοιες επίκτητες συνήθειες. Δεν είναι, όμως, 
σε θέση να τις αναπτύξει από μόνος του με έναν αυτόματο τρόπο. Η ανάπτυξη μιας 
τέτοιας συνήθειας μπορεί να λάβει χώρα μόνο μέσω της εκπαίδευσης. Η διαπαιδαγώ-
γηση αλλά και η μύηση στις κοινωνικές προσδοκίες αποτελούν πολύ σημαντικές πτυ-
χές της εκπαίδευσης αυτής. (Hughes, 2013, σσ. 68-71, 88). Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει 
ότι δεν υπάρχει καμία έμφυτη ηθική αρετή. Αντίθετα, ο ηθικός χαρακτήρας σχηματί-
ζεται από τη συνήθεια, δηλαδή από τις έξεις του πρακτικού νου και, με τον τρόπο αυτό, 
ο άνθρωπος αποκτά μια δεύτερη φύση. (Δημητράκος, 2014, σ. 410). Σύμφωνα με τον 
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Αριστοτέλη, οι αρετές δεν γεννιούνται μέσα στον άνθρωπο ούτε σύμφωνα με τη φύση 
ούτε σε αντίθεση με τη φύση. Ο άνθρωπος γεννιέται με την ικανότητα να δέχεται τις 
αρετές και, μέσω του έθους, να οδηγεί τις αρετές στην τελειότερη μορφή τους. (Αρι-
στοτέλης, 1993α, σ. 103) 

Τι σημαίνει η έννοια της πρακτικής σοφίας στην αριστοτελική ηθική φιλοσοφία; Πρό-
κειται για την ικανότητα ορθής σκέψης αναφορικά με πρακτικά ζητήματα. Η πρακτική 
σοφία αποτελεί μετάφραση της λέξης φρόνησις, η οποία απαντά στο πρωτότυπο αρχαίο 
κείμενο των Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη. Πρόκειται για την ικανότητα του 
ανθρώπου να σκέφτεται με ορθό τρόπο αναφορικά με αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. 
Όποιος διαθέτει πρακτική σοφία συλλαμβάνει σωστά τις ηθικές αρχές και, παράλληλα, 
είναι σε θέση να τις εφαρμόζει σε κάθε συγκεκριμένη περίσταση της ζωής του, εμπλου-
τίζοντας, μέσω της εμπειρίας, την ίδια την κατανόηση των ηθικών αρχών. Η πρακτική 
σοφία αποτελεί μια διανοητική αρετή. Ασχολείται με τους λόγους για τους οποίους 
ένας άνθρωπος αποφασίζει να επιλέξει έναν συγκεκριμένο τρόπο δράσης. (Hughes, 
2013, σσ. 79-81, 92, 98-101, 109-118, 241). Ο άνθρωπος ο οποίος διαθέτει πρακτική 
σοφία είναι σε θέση «[…] να σκέπτεται σωστά για τα αγαθά και τα συμφέροντα που 
τον αφορούν». (Αριστοτέλης, 1993β, σ. 79). Αν οι ηθικές αρετές δεν μπορούν να προ-
κύψουν από τη φύση αλλά προκύπτουν από τη συνήθεια, πώς είναι δυνατόν οι ηθικές 
αρετές να θεωρηθούν ως δεύτερη φύση για τους ανθρώπους οι οποίοι τις κατέχουν; 
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μια συνήθεια είναι μια επίκτητη ικανότητα η οποία είναι 
σαν μια φυσική ικανότητα. Η συνήθεια, λοιπόν, μοιάζει τη φύση και, για τον λόγο αυτό, 
μια συνήθεια, από τη στιγμή που αποκτηθεί, είναι δύσκολο να ξεριζωθεί. (Αριστοτέ-
λης, 1984, σ. 91∙ Αριστοτέλης, 1993β, σ. 163)  

Ο McDowell ισχυρίζεται ότι ο Αριστοτέλης δεν δίνει μεγάλη προσοχή στον αναστοχα-
σμό της ίδιας της ηθικής σκέψης, ο οποίος αποτελεί μια διαρκή και απαραίτητη υπο-
χρέωση κάθε ηθικής θεωρίας. Η πρακτική σοφία, όμως, η διάπλαση του νου με έναν 
ορισμένο τρόπο, προϋποθέτει αυτή την υποχρέωση αναστοχασμού και αυτοελέγχου 
της ηθικής σκέψης. (McDowell, 2013, σ. 210) Ο McDowell υποστηρίζει ότι η αριστο-
τελική εικόνα της ηθικής σκέψης πρέπει να συμπληρωθεί με μια ικανότητα αναστοχα-
σμού, προκειμένου να διέπεται από αναστοχαστικότητα, όπως και κάθε αναστοχασμός 
για τα διαπιστευτήρια του λόγου. Αυτή η αναστοχαστικότητα πρέπει να τίθεται στο 
πλαίσιο της χιουμιανής εικόνας του Neurath, σύμφωνα με την οποία το πλοίο επισκευ-
άζεται από τον ναυτικό κατά τη διάρκεια που αυτό βρίσκεται στη θάλασσα. Η ηθική 
σκέψη δεν θεμελιώνεται από μια πλεονεκτική σκοπιά η οποία βρίσκεται έξω από τον 
τρόπο σκέψης της ηθικής ανατροφής του ανθρώπου. (McDowell, 1998b, σ. 189) 

Η έννοια της δεύτερης φύσης 

Πώς η αριστοτελική αντίληψη περί ηθικής μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για μια 
αναθεώρηση από τον McDowell της αντίληψης για τη φύση; Προκειμένου αυτό να 
καταστεί εναργές, ο McDowell εξετάζει την έννοια της δεύτερης φύσης. Η έννοια αυτή 
έχει αποδοθεί στον Αριστοτέλη και, συγκεκριμένα στο έργο του Ηθικά Νικομάχεια. 
Ωστόσο, η έννοια της δεύτερης φύσης δεν υπάρχει καθεαυτή στο έργο του Αριστοτέλη, 
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δηλαδή δεν εμφανίζεται αυτολεξεί σε κανένα από τα κείμενα του Αριστοτέλη τα οποία 
έχουν διασωθεί. (Δημητράκος, 2014, σ. 410) Πάντως, ο McDowell θεωρεί ότι η έννοια 
της δεύτερης φύσης διατυπώνεται σχεδόν ρητά  στη θεωρία του Αριστοτέλη περί της 
διαμόρφωσης του ηθικού χαρακτήρα. (McDowell, 2013, σ. 215∙ McDowell, 1998b, σ. 
184) 

Ο McDowell δηλώνει ξεκάθαρα ότι χρησιμοποιεί την έννοια της δεύτερης φύσης βα-
σιζόμενος στην αριστοτελική ηθική φιλοσοφία. Σύμφωνα με την αριστοτελική θεωρία, 
κατά τη διαμόρφωση του ηθικού χαρακτήρα, ο πρακτικός νους αποκτά μια συγκεκρι-
μένη διάρθρωση, καθώς στον ηθικό χαρακτήρα περιλαμβάνονται και έξεις του πρακτι-
κού νου. Με τον τρόπο αυτό, η πρακτική σοφία, δηλαδή η ικανότητα απόκρισης στις 
επιταγές του Λόγου, λειτουργεί ως δεύτερη φύση για τους ανθρώπους οι οποίοι την 
κατέχουν. (McDowell, 2013, σ. 216) Ο ίδιος ο ηθικός χαρακτήρας ενός ανθρώπου α-
ποτελεί δεύτερη φύση του ανθρώπου αυτού. Επομένως, ο άνθρωπος ο οποίος έχει απο-
κτήσει ηθικό χαρακτήρα προβαίνει με φυσικό τρόπο στις πράξεις οι οποίες συνάδουν 
με τον χαρακτήρα του. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να πράττει με διαφορετικό 
τρόπο, αφού ο ηθικός του χαρακτήρας ανήκει πλέον στη δεύτερη φύση του. (Hughes, 
2013, σ. 85) 

Πώς γίνεται, λοιπόν, οι έλλογες επιταγές της ηθικής να ανήκουν στην ανθρώπινη φύση; 
Η ηθική ανατροφή εισάγει τους ανθρώπους  στον χώρο των λόγων και τους αποκαλύ-
πτει τις έλλογες ηθικές επιταγές, διαμορφώνοντας με ανάλογο τρόπο την ανθρώπινη 
ζωή. Έτσι, οι άνθρωποι αποκτούν διανοητικές και πρακτικές έξεις οι οποίες αποτελούν 
δεύτερη φύση για τους ίδιους οι οποίοι τις κατέχουν. (McDowell, 2013, σ. 216). Η 
ικανότητα των ανθρώπων να νιώθουν τη δύναμη των ηθικών επιταγών αποτελεί συ-
στατικό του ηθικού χαρακτήρα τον οποίο αποκτά ο άνθρωπος μέσω της κατάλληλης 
ηθικής άσκησης. Αυτός ο ηθικός χαρακτήρας αποτελεί δεύτερη φύση των ανθρώπων. 
Εξάλλου, ο άνθρωπος είναι το μόνο ον το οποίο είναι σε θέση να αποκτήσει μια δεύ-
τερη φύση. (Δημητράκος, 2014, σσ. 410-411∙ Forman, 2008, σ. 569). Η δεύτερη φύση 
εξαρτάται από τις δυνατότητες τις οποίες έχει ένας φυσιολογικός ανθρώπινος οργανι-
σμός. Αυτές οι δυνατότητες, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της πρώτης φύσης του ανθρώ-
που, οριοθετούν τον σχηματισμό της δεύτερης φύσης του. (McDowell, 1998b, σ. 190). 
Μέσω της διάπλασης του ηθικού χαρακτήρα, επιβάλλεται μια συγκεκριμένη διάρ-
θρωση στον πρακτικό νου και, έτσι, ο άνθρωπος αποκτά μια δεύτερη φύση. Η μύηση 
αυτή στις έλλογες ηθικές επιταγές είναι μια φυσική διαδικασία κατά τη διάρκεια της 
ωρίμανσης του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό, οι έλλογες ηθικές επιταγές δεν ανήκουν 
στη φύση νοούμενη ως επικράτεια του νόμου, βρίσκονται, όμως, μέσα στην ανθρώπινη 
εμβέλεια, αφού αποτελούν μια δεύτερη φύση για τους ανθρώπους οι οποίοι τις ιδιοποι-
ούνται και τις ακολουθούν. (McDowell, 2013, σ. 216) 

Η νέα αντίληψη για τη φύση 

Ο McDowell υποστηρίζει ότι η φύση δεν πρέπει να ταυτιστεί με την επικράτεια του 
νόμου. Με τον τρόπο αυτόν, είναι δυνατόν να διασωθεί η ιδιαιτερότητα της αυτενέρ-
γειας, η οποία ανήκει στον ιδιότυπο χώρο των λόγων και, παράλληλα, είναι δυνατόν 
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να διατηρηθεί η αυτενέργεια μέσα στην ανθρώπινη εμβέλεια, μέσα στην ανθρώπινη 
φύση. (McDowell, 2013, σ. 205). Η θέση του McDowell στοχεύει να εισάγει τον λόγο 
μέσα στη φύση, χωρίς, όμως, να θυσιάσει την ιδιοτυπία της αυτενέργειας και την αυ-
τονομία της σκέψης. (Forman, 2008, σ. 567). Λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της δεύ-
τερης φύσης στη φιλοσοφική σκέψη, οι κανονιστικοί λόγοι και κάθε έλλογη ενέργεια 
δεν υφίσταται πίεση από οποιαδήποτε έννοια της φύσης παραθέτει η σύγχρονη επι-
στήμη. (McDowell, 2002, σσ. 290-291) 

Ο McDowell, λοιπόν, γενικεύει την αριστοτελική θεωρία για τον σχηματισμό του ηθι-
κού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας την έννοια της δεύτερης φύσης και εκτός του πεδίου 
της ηθικής. (Δημητράκος, 2014, σ. 411).  Υποστηρίζει ότι η διάπλαση του ηθικού χα-
ρακτήρα του ανθρώπου είναι μια ειδική περίπτωση ενός γενικότερου φαινομένου. Πρό-
κειται για τη μύηση του ανθρώπου στις εννοιακές ικανότητες και, συνεπώς, στην από-
κτηση της ικανότητας αντίληψης των λόγων και απόκρισης στις έλλογες σχέσεις και 
επιταγές. Όπως επιβάλλεται μια συγκεκριμένη διάρθρωση στον πρακτικό νου κατά τη 
διάπλαση του ηθικού χαρακτήρα του ανθρώπου, με παρόμοιο τρόπο εξοπλίζεται ο άν-
θρωπος με εννοιακές ικανότητες και συγκροτείται η δεύτερη φύση του. (McDowell, 
2013, σσ. 216-217) 

Μια ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί δεύτερη φύση για τον άνθρωπο, εάν η συμπε-
ριφορά αυτή δεν είναι απλά το αποτέλεσμα μιας απρόσκοπτης ανάπτυξης των φυσικών 
ικανοτήτων του ανθρώπου, δηλαδή των ικανοτήτων της πρώτης φύσης του ανθρώπου. 
(Forman, 2008, σ. 567). Αντίθετα, η δεύτερη φύση είναι κάτι που αποκτάται μέσα σε 
ένα πολιτισμικό πλαίσιο. Αυτή η απόκτηση μιας δεύτερης φύσης η οποία μυεί τον άν-
θρωπο στις έλλογες επιταγές λαμβάνει χώρα μέσω μιας διαδικασίας η οποία αποδίδεται 
καλύτερα στη γερμανική φιλοσοφία με τον όρο Bildung. (McDowell, 2013, σ. 217)  

Τι είναι η Bildung; Πρόκειται για μια βασική έννοια της γερμανικής  φιλοσοφικής πα-
ράδοσης, η οποία αναφέρεται στον πολιτιστικό σχηματισμό και στην ανάπτυξη του 
ατόμου. Η έννοια Bildung χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία κατά την 
οποία ο άνθρωπος ωριμάζει τόσο σε ατομικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο. Αυτή η 
διαδικασία ωρίμανσης συνάδει με την ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Μέσω της 
διαδικασίας της Bildung, ο άνθρωπος αποκτά την κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά 
και, παράλληλα, ανακαλύπτει τις ικανότητές του και σχηματίζει την προσωπικότητά 
του. Ο άνθρωπος ωριμάζει διανοητικά και συναισθηματικά και διαμορφώνει την ταυ-
τότητά του. (Bubner, 2002, σ. 211∙ Δημητράκος, 2014, σσ. 411-412) Σύμφωνα με τον 
McDowell, η έννοια Bildung σημαίνει τη δέουσα ανατροφή την οποία πρέπει να λαμ-
βάνει κάθε άνθρωπος, προκειμένου να γνωρίσει τον χώρο των λόγων. (McDowell, 
2013, σ. 222). Η Bildung είναι μια διεργασία κατά την οποία ο άνθρωπος διαμορφώνει 
τις εννοιακές του ικανότητες και αποκτά την ικανότητα απόκρισης σε λόγους. Αυτό 
συμβαίνει με τη μύηση του ατόμου στην παράδοση της κοινωνίας στην οποία εντάσ-
σεται και, κυρίως, με την εκμάθηση της γλώσσας. (Δημητράκος, 2014, σσ. 411-412)  

Η ωρίμανση του ανθρώπου είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος ανατρέ-
φεται στην κοινωνία, διαπαιδαγωγείται και εκπαιδεύεται. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, 
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η οποία αποδίδεται με τον όρο Bildung, ο άνθρωπος είναι σε θέση να πραγματώνει τις 
δυνατότητες με τις οποίες είναι προικισμένος. Σε αυτές τις δυνατότητες ανήκουν και οι 
εννοιακές ικανότητες του ανθρώπου, οι οποίες αποκτούνται από τον άνθρωπο μέσω 
της Bildung. Οι διαδικασίες ανατροφής και εκπαίδευσης προικίζουν τον άνθρωπο με 
εννοιακές ικανότητες και του δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχει στον χώρο των λό-
γων. Πρόκειται για μια ενεργοποίηση των δυνατοτήτων τις οποίες έχει η ίδια η ανθρώ-
πινη φύση. (Δημητράκος, 2014, σσ. 411-412) 

Η εκμάθηση της γλώσσας αποτελεί κομβικό σημείο για την απόκτηση των εννοιακών 
ικανοτήτων του ανθρώπου μέσω της Bildung. Αυτό συμβαίνει, επειδή, κατά τη μύησή 
του σε μια γλώσσα, ο άνθρωπος εισέρχεται στον χώρο των λόγων, αφού είναι σε θέση 
να κατανοεί τις έλλογες συνδέσεις των εννοιών. Ο άνθρωπος, δηλαδή, μυείται σε δί-
κτυα εννοιών οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με έλλογους δεσμούς. Η αντίληψη αυ-
τών των έλλογων δεσμών διευκολύνει τον άνθρωπο να εισαχθεί ο ίδιος στον χώρο των 
λόγων. Αυτή η μύηση του ανθρώπου στον χώρο των λόγων εμφανίζεται ως μια κατά-
σταση η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος χειραφετείται και 
οδηγείται στον χώρο των λόγων, καθώς διαμορφώνει τον εαυτό του ως ένα ον ανοιχτό 
στον κόσμο. (McDowell, 2013, σ. 287) 

Πώς σχετίζεται η Bildung με την έννοια της δεύτερης φύσης; Η Bildung είναι μια έν-
νοια η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση μιας δεύτερης φύσης αλλά αναφέ-
ρεται σε ποικίλες εκφάνσεις της αυτενέργειας και αφορά ένα άλλο επίπεδο στοχασμού 
στη σύγχρονη φιλοσοφία. (Bubner, 2002, σ. 211) Προκειμένου, όμως, να μπορεί να 
αξιοποιηθεί για τους σκοπούς του McDowell, η ιδέα της Bildung είναι ανάγκη να θε-
μελιωθεί στην έννοια της δεύτερης φύσης. Απαιτείται, η  φυσιοκρατική οπτική η οποία 
αφήνει χώρο για το νόημα. Η Bildung αποκαλύπτει έναν αυτόνομο χώρο των λόγων, 
χωρίς, όμως, να αποσυνδέει τον άνθρωπο από τον φυσικό κόσμο. Η Bildung, λοιπόν, 
αποτελεί μέρος της φύσης των ανθρώπων και, συγκεκριμένα, αποτελεί μέρος της δεύ-
τερης φύσης. (Forman, 2008, σσ. 567-568) Μια διαδικασία της Bildung αποκομμένη 
από την έννοια της δεύτερης φύσης δεν μπορεί να είναι ζωτική στη συλλογιστική του 
McDowell.  

Ο McDowell, λοιπόν, χαρακτηρίζει τόσο τη θέση του Αριστοτέλη για την ηθική όσο 
και τη δική του θέση για την αναθεωρημένη αντίληψη περί φύσης ως μια φυσιοκρατία 
της δεύτερης φύσης, επειδή η έννοια της δεύτερης φύσης διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο 
στη συγκρότηση της θεωρίας. Οι πράξεις ενάσκησης της αυτενέργειας αποτελούν στοι-
χεία της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή της ύπαρξης του ανθρώπου ως ενός φυσικού όντος. 
(McDowell, 2013, σ. 229). Παράλληλα, ο McDowell χαρακτηρίζει τη θέση του ως έναν 
φυσιοποιημένο πλατωνισμό. Αυτό σημαίνει ότι η θέση αυτή είναι από τη μια πλευρά 
πλατωνική, επειδή ο χώρος των λόγων είναι αυτόνομος, αφού δεν μπορεί να συναχθεί 
εκ των υστέρων από αλήθειες για τα φυσικά γεγονότα, χωρίς να προϋποτίθεται η θέαση 
της ίδιας της δομής του χώρου των λόγων. Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι ο φυσιο-
ποιημένος πλατωνισμός ο οποίος δεν είναι αχαλίνωτος, αφού ο χώρος των λόγων δεν 
βρίσκεται απομονωμένος από το ανθρώπινο στοιχείο. Ο άνθρωπος, μέσω της 
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κατάλληλης ανατροφής, αποκτά την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις έλλογες σχέσεις. 
(McDowell, 2013, σ. 229).  

Η νέα αντίληψη για την έννοια της φύσης δίνει στον άνθρωπο την ικανότητα να έχει 
πρόσβαση στη δομή του χώρου των λόγων. Πρόκειται για μια διευρυμένη αντίληψη 
περί φύσης η οποία, όμως, δεν αποκόβεται από την αποκαλούμενη πρώτη φύση του 
ανθρώπου, δηλαδή από τα οργανικά στοιχεία του ανθρώπινου όντος. Επομένως, σύμ-
φωνα με τη θεωρία του McDowell, παρόλο που η έννοια της φύσης δεν ταυτίζεται με 
την επικράτεια του νόμου, δεν αποκόπτεται τελείως από αυτή. Αυτό σημαίνει ότι η 
πρώτη φύση του ανθρώπου συνεχίζει να υπακούει σε φυσικούς νόμους. Η δεύτερη 
φύση αλληλοδιαπλέκεται με την πρώτη φύση, τη φυσική ουσία του ανθρώπου. Η ικα-
νότητα απόκρισης σε λόγους, η οποία αποκτάται μέσω της δεύτερης φύσης, ανήκει 
στην ανθρώπινη φύση. (McDowell, 2013, σσ. 219, 260) 

Επομένως, η δεκτικότητα είναι μια φυσική διαδικασία, καθώς ανήκει στην επικράτεια 
του νόμου. Η αυτενέργεια ανήκει στον ιδιότυπο χώρο των λόγων αλλά, παράλληλα, 
είναι, επίσης, μια φυσική διαδικασία, καθώς αποτελεί μια δεύτερη φύση για τον άν-
θρωπο. Η φυσική ικανότητα της αισθητικότητας μπορεί να συνδυαστεί με τις εννοιακές 
ικανότητες και, επομένως, έχει τη δυνατότητα να είναι η ίδια εννοιακά πληροφορημένη 
(conceptually informed) (McDowell, 1998a, σσ. 366-367). Η αξεδιάλυτη σύμπλεξη αυ-
τών των δύο διαδικασιών δεν είναι πια αδύνατη. Με την εισαγωγή της έννοιας της 
δεύτερης φύσης, αίρεται το μυστήριο αναφορικά με το πώς είναι δυνατόν η φυσική 
αισθητικότητα να διαποτίζεται από έννοιες. (Δημητράκος, 2014, σ. 412∙ Weinberg, 
1998, σ. 256). Η φυσικότητα η οποία χαρακτηρίζει την αισθητηριακή δεκτικότητα δεν 
έρχεται σε αντίθεση με την τοποθέτηση ενός πράγματος στον χώρο των λόγων, το ο-
ποίο είναι ένα χαρακτηριστικό της ικανότητας για αυτενέργεια. (McDowell, 2009a, σ. 
249). Μέσω της έννοιας της δεύτερης φύσης, γίνεται δυνατή η θέση του McDowell για 
την εμπειρία. 

Συμπεράσματα 

Προκύπτει ότι ο McDowell δεν παρουσιάζει ο ίδιος αναλυτικά την ηθική φιλοσοφία 
του Αριστοτέλη ούτε χρησιμοποιεί κάθε συγκεκριμένη πτυχή αυτής της ηθικής θεώρη-
σης. Δεν επικεντρώνει την ανάλυση του στην ίδια την ηθική αρετή, η οποία είναι η 
βάση της αριστοτελικής ηθικής, αλλά εστιάζει το ενδιαφέρον του περισσότερο στη δια-
δικασία απόκτησης της ηθικής αρετής σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Ακόμη, ο McDow-
ell προβαίνει σε μια δική του ερμηνεία της αριστοτελικής ηθικής η οποία προσθέτει τη 
διαδικασία του αναστοχασμού και δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η επιτακτικότητα των 
λόγων δράσης συγκροτείται μόνο μέσα από την ίδια την ηθική θεώρηση. Επομένως, ο 
McDowell πραγματεύεται την αριστοτελική ηθική στο μέτρο που αυτή θα συμβάλει 
στη συνέχεια στη θεμελίωση της αντίληψής του για τη φύση. Για τον λόγο αυτό, ο 
McDowell δεν αναφέρεται σε ορισμένα σημαντικά στοιχεία της αριστοτελικής ηθικής 
για τους μελετητές του Αριστοτέλη, όπως είναι η έννοια της μεσότητας και η σχέση 
της με την ηθική αρετή. Αντίθετα, το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο αντλεί ο 
McDowell από την αριστοτελική ηθική φιλοσοφία είναι η έννοια της δεύτερης φύσης. 
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Συμπερασματικά αξίζει να επισημανθεί ότι ο McDowell δεν δηλώνει εξ υπαρχής την 
αντίληψή του για τη φύση αλλά ξεδιπλώνει αναλυτικά τη συλλογιστική την οποία α-
κολουθεί για μια σταδιακή συγκρότηση αυτής της αντίληψης για τη φύση, με σκοπό 
να στηρίξει τη θέση του για την εμπειρία. Αρχικά, ο McDowell θέτει τις προϋποθέσεις 
αυτής της αντίληψης, δηλαδή τη διατήρηση της αυτονομίας του χώρου των λόγων και 
τη συνεπαγόμενη απόρριψη της νεωτερικής έννοιας της φύσης. Στη συνέχεια, χρησι-
μοποιεί την έννοια της δεύτερης φύσης και τη συνδέει με την έννοια της Bildung, προ-
κειμένου να καταλήξει ότι η απόκριση σε λόγους είναι μια φυσική διεργασία. Πρόκει-
ται για μια γενίκευση της αριστοτελικής θεωρίας περί του σχηματισμού του ηθικού 
χαρακτήρα σε αυτή την ευρύτερη ικανότητα απόκρισης σε λόγους. Η διάπλαση του 
ηθικού χαρακτήρα τίθεται σε αναλογία με την απόκτηση εννοιακών ικανοτήτων.  

Πρόκειται, λοιπόν, για μια εμπνευσμένη σύλληψη, καθώς, από τη μια, στηρίζεται στο 
έργο του Αριστοτέλη αλλά, από την άλλη, προχωράει σε ένα άλλο επίπεδο και συγκρο-
τεί μια νέα αντίληψη για τη φύση. Με τον τρόπο αυτό, διατηρεί μια βάση στο αριστο-
τελικό έργο, αλλά από τη στιγμή που γενικεύει την αριστοτελική θεωρία, πρόκειται 
πλέον για μια νέα αντίληψη, η οποία αποκτά τη δική της αυτονομία. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει και η σύνδεση της έννοιας της δεύτερης φύσης με την έννοια της Bildung, 
καθώς η σύνδεση αυτή παρουσιάζεται ως απαραίτητη για τους σκοπούς του McDowell. 
Χωρίς αυτή τη σύνδεση, είναι δυνατόν να διατηρηθεί η αντίληψη του McDowell για 
τη φύση; Ο McDowell εξηγεί για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η εισαγωγή της έννοιας 
της δεύτερης φύσης. Δεν εξηγεί, όμως, ξεκάθαρα, για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η 
εισαγωγή στη θεωρία του της έννοιας της Bildung. Η έννοια της δεύτερης φύσης θα 
μπορούσε να είναι λειτουργική στη θεωρία του McDowell, αν συνδυαζόταν με μια παι-
δευτική διαδικασία η οποία δεν ταυτίζεται με τη Bildung; Η ικανότητα απόκρισης σε 
λόγους δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την αυθεντική έννοια της Bildung; Η εκ-
μάθηση της γλώσσας προϋποθέτει την έννοια της Bildung; Δεν θα μπορούσε, δηλαδή, 
ο άνθρωπος να αποκτά εννοιακές ικανότητες μέσω της εκμάθησης της γλώσσας, εάν 
αυτή ήταν αποκομμένη από μια συνολική διαδικασία της Bildung; Τα ερωτήματα αυτά 
δεν έχουν σκοπό να υποβαθμίσουν τη συλλογιστική του McDowell αλλά απλά να διευ-
ρύνουν τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της αντίληψης του McDowell για τη φύση. 

 Αυτού του είδους η ανάλυση των προϋποθέσεων της σύνδεσης της ενεργητικότητας 
του νου με την εμπειρική πρόσληψη αξίζει να μελετηθεί και να ληφθεί υπόψη κατά την 
επιλογή και διαμόρφωση μιας μεθόδου διδασκαλίας κατά την οποία θα διδάσκεται όχι 
μόνο το περιεχόμενο των μαθημάτων αλλά και η ίδια η διεργασία εννοιολόγησης. 
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Προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες 
στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 

Τσιπλακίδης Ιάκωβος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Αγγλικής Γλώσσας, Διδάκτορας  

tsiplakides@hotmail.com 

Περίληψη 

Η προσφυγή στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που στη διεθνή βιβλιογραφία συ-
χνά αναφέρεται με τον όρο «σκιώδης εκπαίδευση» αποτελεί ένα χαρακτηριστικό πολ-
λών εκπαιδευτικών συστημάτων. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα που συνδέεται 
με τις ευρύτερες κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση, καθώς ο ιδιωτικοποιημένος 
της χαρακτήρας σημαίνει ότι οι μαθητές που προέρχονται από τα ανώτερα κοινωνικά 
στρώματα έχουν περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με τους μαθητές από οικογένειες με 
χαμηλότερο μορφωτικό, οικονομικό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Στην εργασία αυτή 
παρουσιάζουμε τα ευρήματα μιας εμπειρικής έρευνας που είχε ως στόχο να διερευνή-
σει το παραπάνω ζήτημα σε σχέση με την προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση για την 
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει ποιο-
τική διαφοροποίηση σε σχέση με τη χρήση φροντιστηριακών ή ιδιαίτερων μαθημάτων, 
γεγονός που καθιστά τη γνώση της αγγλικής γλώσσας μια ιδιωτική υπόθεση και οξύνει 
τις κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες για μετάβαση στην αγορά 
εργασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: σκιώδης εκπαίδευση, εκπαιδευτικές ανισότητες, αγγλική γλώσσα 

Εισαγωγή 

Η προσφυγή στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η οποία στη διεθνή βιβλιογραφία 
συχνά αναφέρεται και ως «σκιώδη εκπαίδευση» (shadow education), αποτελεί ένα ι-
διαίτερο χαρακτηριστικό πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων σε πολλές χώρες. Ο όρος 
«σκιώδης εκπαίδευση» αναφέρεται σε φροντιστηριακά ή/και ιδιαίτερα μαθήματα εκτός 
του επίσημου σχολικού προγράμματος, τα οποία αφορούν τα μαθήματα που διδάσκο-
νται οι μαθητές στο σχολείο, όπως για παράδειγμα τα μαθηματικά ή οι ξένες γλώσσες 
(Bray, 2003). Αναφέρεται ως «σκιώδης», καθώς ως σκιά παραμένει απαρατήρητη και 
λειτουργεί παράλληλα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα (Southgate, 2009). Το σύ-
στημα της σκιώδους εκπαίδευσης συνήθως δεν έχει τύχει μεγάλης προσοχής, παρότι 
έχει σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές και εκπαιδευτικές συνέπειες (Bray, 2009). 

Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η ένταση του φαινομένου δε μειώνεται, αλλά αντί-
θετα, η συχνότητα προσφυγής σε αυτή αυξάνεται (Zhang, 2014). Για παράδειγμα, στη 
Μ. Βρετανία το 25% των μαθητών έχουν προσφύγει στην σκιώδη εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ireson 
& Rushforth, 2005). Σύμφωνα με τον Smyth (2009:2) στην Ιρλανδία παρατηρείται μια 
αύξηση στην προσφυγή στην εξωσχολική υποστήριξη, η οποία έχει τη μορφή 
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οργανωμένων φροντιστηρίων, τα οποία έχουν εξαπλωθεί κυρίως στις μεγάλες πόλεις, 
και των ιδιαίτερων μαθημάτων. Η αύξηση αυτή αντανακλά τη γενικότερη εμπορευμα-
τοποίηση της εκπαίδευσης (marketisation of education) (Smyth, 2009). Δεδομένα από 
την Κύπρο δείχνουν ότι το 86,4% των μαθητών που αποφοίτησαν κατά τη διάρκεια 
1998-2002 είχαν παρακολουθήσει φροντιστήριο ή/και ιδιαίτερα μαθήματα. Στην Αυ-
στρία το ποσοστό των μαθητών που παρακολουθούν φροντιστήριο ή/και ιδιαίτερα μα-
θήματα είναι 20%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Σλοβακία είναι 56% (Bray, 2011). 
Η προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις χώρες της Ασίας 
(Bray, 2007, 2009). 

Οι μαθητές και οι οικογένειές τους που επιλέγουν την προσφυγή σε αυτή για διάφορους 
λόγους, οι οποίοι συχνά σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστή-
ματος. Για παράδειγμα, σε χώρες όπου υπάρχει κλειστός αριθμός εισακτέων στην α-
νώτατη εκπαίδευση (Gouvias, 1998) και η εισαγωγή και η κατανομή στις διάφορες 
Σχολές και Τμήματα εξαρτάται από την επίδοση σε εισαγωγικές εξετάσεις, παρατηρεί-
ται συνήθως μεγάλη προσφυγή στην σκιώδη εκπαίδευση (Bray, 2007. Πολυχρονάκη, 
2009. Πυργιωτάκης, 2009). Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μαθητές με υψηλή σχολική επί-
δοση συχνά προσφεύγουν στην σκιώδη εκπαίδευση συχνότερα από αυτούς με χαμηλό-
τερη σχολική επίδοση, καθώς οι οικογένειες τους επιθυμούν να διατηρήσουν την πλε-
ονεκτική τους θέση (Bray, 2011). Επίσης, ένας άλλος λόγος προσφυγής στην σκιώδη 
εκπαίδευση είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων που προσφέρει το σχολείο, στην περί-
πτωση που οι γονείς πιστεύουν ότι δεν εφοδιάζει τους μαθητές με αρκετές γνώσεις 
(Addi-Raccah & Dana, 2015), αλλά και, φυσικά, η βελτίωση της σχολικής επίδοσης 
(Stylianou et al, 2003. Davies 2004). 

Η σκιώδης εκπαίδευση, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες 

Η σκιώδης εκπαίδευση αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί την επίσημη εκπαιδευτική 
πολιτική, καθώς επίσης και εκπαιδευτικούς και κοινωνιολόγους της εκπαίδευσης, κα-
θώς συνδέεται με την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων στην εκπαίδευση. 
Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι η προσφυγή σε αυτή συνεπάγεται ένα μεγάλο οικο-
νομικό βάρος για τις οικογένειες των μαθητών. Για παράδειγμα, σύμφωνα με επίσημα 
δεδομένα, στην Κύπρο το ετήσιο κόστος για την προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση 
είναι 111,2 εκατομμύρια ευρώ (Bray, 2011). Το αντίστοιχο κόστος για το έτος 2007 
για τη Γαλλία ήταν 2.210 εκατομμύρια ευρώ και για τη Γερμανία το 2010 ήταν ανά-
μεσα στα 942 και στα 1.468 εκατομμύρια ευρώ. Για την Ελλάδα το αντίστοιχο κόστος 
το 2008 ήταν 952,6 εκατομμύρια ευρώ (Bray, 2011). Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες 
με υψηλότερο οικονομικό κεφάλαιο μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τη 
σκιώδη εκπαίδευση και να βελτιώσουν την επίδοσή τους. Η οικονομική τους ευχέρεια 
τους επιτρέπει να επιλέξουν τις πιο αποτελεσματικές της μορφές, όπως, για παρά-
δειγμα, τα ιδιαίτερα μαθήματα. Ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μαθητές από προνο-
μιούχα κοινωνικά στρώματα βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, καθώς έχουν τη δυνα-
τότητα να επιλέξουν, για παράδειγμα, τα εξατομικευμένα μαθήματα, τα οποία είναι 
αποτελεσματικότερα, αλλά «απρόσιτα» για τους μαθητές από οικογένειες με 
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χαμηλότερο μορφωτικό υπόβαθρο, κατώτερων επαγγελματικών θέσεων και μικρής ει-
σοδηματικής ευχέρειας (Πολυχρονάκη, 2009, 133). 

Η «σκιώδης εκπαίδευση» στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία η σκιώδης εκπαίδευση συναντάται με τους όρους 
«προσφυγή στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών», «εξωσχολική υποστήριξη», «πα-
ραπαιδεία», «άτυπη και παράλληλη αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών εκτός εκπαιδευ-
τικού συστήματος» (Σταμέλος, 2009:65). Η προσφυγή στην σκιώδη εκπαίδευση απο-
τελεί μια πραγματικότητα «διαμορφωμένη από ένα σύνολο κοινωνικών και εκπαιδευ-
τικών συγκυριών», η οποία «έχει εμφιλοχωρήσει στη συνείδηση των Ελλήνων ως μια 
πρακτική εξασφάλισης ατομικής και κοινωνικής καταξίωσης διαμέσω των αυξημένων 
ευκαιριών που παρέχει για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Πολυχρονάκη, 
2009, 145). Προκαλείται, κυρίως, από τον έντονο ανταγωνισμό για μια θέση στα ιδρύ-
ματα ανώτατης εκπαίδευσης, και της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για 
την ανώτατη εκπαίδευση (Κασσωτάκης & Παπαγγελή-Βουλιουρή, 1995. Giamouridis 
& Bagley, 2006). Ειδικότερα, η προσφυγή στην σκιώδη εκπαίδευση οφείλεται σε με-
γάλο βαθμό στο γεγονός ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για την εισαγωγή στην 
ανώτατη εκπαίδευση, και ιδιαίτερα, σε ιδρύματα με υψηλό κύρος και βάσεις εισαγωγής 
(Gouvias, 1998). Το αποτέλεσμα είναι οι ελληνικές οικογένειες να υφίστανται δυσβά-
στακτο οικονομικό κόστος (Μπουζάκης, 1995).  

Η έκταση του φαινομένου είναι ιδιαίτερα μεγάλη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Σε μια εμπειρική έρευνα η Πολυχρονάκη βρήκε ότι το 75% του μαθητικού δείγματος 
προσφεύγει στην αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με κύριο στόχο τις αυξημένες ευ-
καιρίες που πιστεύουν ότι προσφέρει για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση (Πο-
λυχρονάκη, 2009). 

Ωστόσο, ενώ υπάρχουν αρκετές έρευνες που εστιάζουν τον ερευνητικό τους φακό στην 
σκιώδη εκπαίδευση σε σχέση με την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχουν 
ελάχιστες έρευνες που να εξετάζουν την προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση για την 
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Ερευνητικά δεδομένα από μια έρευνα σε μαθητές 
των τριών τελευταίων τάξεων του Δημοτικού που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα δη-
μοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης έδειξαν επίσης τη συνάφεια ανάμεσα στην κοινω-
νική τάξη και το είδος της σκιώδους εκπαίδευσης στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας 
(Mattheoudakis & Alexiou, 2009, 2013). Το 80% των μαθητών από τα υψηλότερα κοι-
νωνικά στρώματα παρακολουθούσαν φροντιστήριο ξένων γλωσσών, ενώ το 30% ιδιαί-
τερα μαθήματα. Το 75% των μαθητών από τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα παρα-
κολουθούσαν φροντιστήριο ξένων γλωσσών, ενώ μόλις το 15% ιδιαίτερα μαθήματα. Η 
έρευνα που παρουσιάζουμε στη συνέχεια φιλοδοξεί να καλύψει αυτό το ερευνητικό 
κενό και να συνεισφέρει στη σχετική συζήτηση με καινούργια ερευνητικά δεδομένα. 
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Η έρευνα 

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσουμε την προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση από 
μια κοινωνιολογική σκοπιά και να διερευνήσουμε τη διαφοροποίηση στη μορφή της 
(φροντιστήριο, ιδιαίτερα μαθήματα), σε σχέση με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 
της οικογένειας των μαθητών.  

Για τη διερεύνηση του παραπάνω ζητήματος τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα ακό-
λουθα. 

α) Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στη μορφή της σκιώδους εκπαίδευσης για την εκμάθηση 
της αγγλικής γλώσσας και το οικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας; 

β) Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στη μορφή της σκιώδους εκπαίδευσης για την εκμάθηση 
της αγγλικής γλώσσας και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων; 

γ) Υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στη μορφή της σκιώδους εκπαίδευσης για την εκμάθηση 
της αγγλικής γλώσσας και την επαγγελματική θέση των γονέων; 

Το δείγμα της έρευνας ήταν πρωτοετείς φοιτητές από όλες τις Σχολές και Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η επιλογή καθορίστηκε από το γεγονός ότι εφόσον η έ-
ρευνα διερευνά τις εμπειρίες των μαθητών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 
δείγμα της έρευνας έπρεπε να είναι απόφοιτοι Λυκείου, κατά τη φάση της εξόδου από 
το εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πρωτοετείς φοιτητές 
του δείγματος έχουν μόλις αποφοιτήσει από το Λύκειο, και, συνακόλουθα, είναι σε 
θέση να αναστοχαστούν και να παρουσιάσουν τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις τους σε 
σχέση με τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένα επιπλέον κριτήριο για 
τον καθορισμό του δείγματος αφορούσε το βαθμό στον οποίο οι ερωτώμενοι θα ήταν 
εύκολα προσβάσιμοι. Το τυχαίο δείγμα 50 φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 
με Τμήματα και Σχολές που καλύπτουν πολλούς επιστημονικούς κλάδους, εξασφάλισε 
την εύκολη πρόσβαση στους ερωτώμενους και χαμηλό κόστος της έρευνας.  

Σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο με 
το οποίο επιχειρήθηκε η συλλογή δεδομένων σχετικά τα υπό διερεύνηση ζητήματα 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007), όπως, άλλωστε έχει γίνει και σε έρευνες που εξε-
τάζουν παρόμοια ζητήματα (Πολυχρονάκη, 2009).  

Ερευνητικά δεδομένα 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο 
της οικογένειας εμφανίζει ισχυρή συνάφεια με το είδος της προσφυγής στη σκιώδη 
εκπαίδευση. Ειδικότερα, οι μαθητές από τα ανώτερα στρώματα παρακολουθούν ιδιαί-
τερα μαθήματα, ή συνδυασμό κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων μαθημάτων σε 
πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους μαθητές από τα χαμηλότερα στρώματα, οι οποίοι 
συνήθως επιλέγουν το κέντρο ξένων γλωσσών, το οποίο έχει σημαντικά χαμηλότερο 
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κόστος. Η συνάφεια ανάμεσα στο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας και 
το είδος της σκιώδους εκπαίδευσης παρουσιάζεται στη συνέχεια. 

Είδος σκιώδους εκπαίδευσης και οικονομικό υπόβαθρο 

Τα ερευνητικά δεδομένα παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο 
οικονομικό κεφάλαιο της οικογένειας και του είδους της σκιώδους εκπαίδευσης για την 
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Η μεγάλη πλειονότητα των οικογενειών που 
βρίσκονται σε δυσχερέστερη οικονομική κατάσταση (μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα 
μέχρι 1000 ευρώ), το 92%, επιλέγουν τα κέντρα ξένων γλωσσών. Μόλις το 3,4% 
επιλέγουν ιδιαίτερο μάθημα, ενώ το 4,6% επιλέγουν και τα δύο. Επιλέγουν, δηλαδή, το 
φροντιστήριο, καθώς αυτό συνεπάγεται το μικρότερο βάρος στον οικογενειακό 
προϋπολογισμό. Αντίθετα, οι οικογένειες των μαθητών με υψηλό μηνιαίο οικογενειακό 
εισόδημα επιλέγουν σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά και το 
συνδυασμό κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερου μαθήματος. Ειδικότερα, το 58,5% 
αυτών που προέρχονται από οικογένειες από ευχερέστερη οικονομική κατάσταση 
(πάνω από 2500) ευρώ επιλέγουν την παρακολούθηση μαθημάτων σε κέντρο ξένων 
γλωσσών. Το 12,5% παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ ένα σχετικά υψηλό 
ποσοστό, το 29%, επιλέγουν τη συνδυαστική χρήση κέντρου ξένων γλωσσών και 
ιδιαίτερων μαθημάτων. Η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο είδους του σκιώδους 
εκπαίδευσης και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων οδηγεί σε παρόμοια ευρήματα.  

Είδος σκιώδους εκπαίδευσης και μορφωτικό επίπεδο των γονέων 

Σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι 
υπάρχει ισχυρή συνάφεια ανάμεσα στο είδος της προσφυγής στη σκιώδη εκπαίδευση 
και το επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα. Πιο συγκεκριμένα, η πλειονότητα, αυτών που 
έχουν πατέρα απόφοιτο δημοτικού, το 95%, επιλέγει το κέντρο ξένων γλωσσών, μόλις 
το 2,8% κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ μόλις το 2,2% επιλέγει τη συνδυαστική χρήση 
κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων μαθημάτων. Στον αντίποδα, περισσότεροι από 
τους μισούς μαθητές, το 51,2%, με πατέρα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (απόφοιτοι 
πανεπιστημίου ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) επιλέγουν τα κέντρο ξένων 
γλωσσών, το 18,1% επιλέγουν ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ το 30,7% επιλέγουν τη 
συνδυαστική χρήση κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων μαθημάτων. Αντίστοιχες 
είναι και οι διαπιστώσεις από τα δεδομένα που δείχνουν τη σχέση ανάμεσα στην 
προσφυγή στο φροντιστήριο και το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας. Οι μαθητές με 
μητέρα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο προτιμούν σε μεγαλύτερο βαθμό τα ιδιαίτερα 
μαθήματα ή τη συνδυαστική χρήση κέντρου ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων 
μαθημάτων. Οι μαθητές με μητέρα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνήθως επιλέγουν 
τα κέντρα ξένων γλωσσών. 

Είδος σκιώδους εκπαίδευσης και επαγγελματική θέση των γονέων 
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Αναφορικά με την επαγγελματική θέση των γονέων, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν 
ότι αυτό ασκεί επίδραση στο είδος της σκιώδους εκπαίδευσης που επιλέγουν οι 
οικογένειες για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Ειδικότερα, οι μαθητές με γονείς 
που ασκούν χειρωνακτικά επαγγέλματα παρακολουθούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό 
μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, ενώ είναι πολύ χαμηλό το 
ποσοστό αυτών που παρακολουθούν ιδιαίτερα μαθήματα, ή κάνουν συνδυαστική 
χρήση του φροντιστηρίου και ιδιαίτερων μαθημάτων. Αντίθετα, αυτοί που έχουν γονείς 
που ασκούν μη-χειρωνακτικά επαγγέλματα προτιμούν συχνότερα τα ιδιαίτερα 
μαθήματα ή κάνουν συνδυαστική χρήση κέντρων ξένων γλωσσών και ιδιαίτερων 
μαθημάτων. Επισημαίνουμε ότι για την ταξινόμηση της επαγγελματικής θέσης των 
γονέων χρησιμοποιήσαμε το σχέδιο στρωματοποίησης του Ι. Ε. Πυργιωτάκη 
(Πολυχρονάκη, 2009). 

Συζήτηση και συμπέρασμα 

Επιχειρώντας να αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε τα ερευνητικά δεδομένα ως προς 
την προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών, 
καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα. Πρώτον, ο μεγάλος αριθμός των μαθητών 
που προσφεύγουν στη σκιώδη εκπαίδευση σημαίνει ότι η προσφυγή στη σκιώδη εκπαί-
δευση για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί μια επιλογή που θεωρείται 
δεδομένη. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μαζικής προ-
σφυγής στη σκιώδη εκπαίδευση εντοπίζονται αξιοσημείωτες ποιοτικές διαφοροποιή-
σεις. Οι προερχόμενοι από προνομιούχα κοινωνικά στρώματα, αυτοί που έχουν γονείς 
με υψηλό οικονομικό, μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική θέση, επιλέγουν πολύ 
συχνότερα τα ιδιαίτερα μαθήματα ή τη συνδυαστική χρήση κέντρου ξένων γλωσσών 
και ιδιαίτερων μαθημάτων. Σε αντίθεση, οι μαθητές από οικογένειες από λιγότερο προ-
νομιούχα στρώματα επιλέγουν συχνότερα τα κέντρα ξένων γλωσσών και σε πολύ μι-
κρότερο ποσοστό τα ιδιαίτερα μαθήματα.  

Τα παραπάνω ευρήματα συμφωνούν με διαπιστώσεις από άλλες έρευνες που εξετάζουν 
παρόμοια ζητήματα. Για παράδειγμα, η Πολυχρονάκη (2009) διαπίστωσε ότι υπάρχει 
συνάφεια ανάμεσα στο οικογενειακό εισόδημα, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και 
την επαγγελματική τους θέση και την παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων 
ή/και ιδιαίτερων μαθημάτων, καθώς τα παιδιά από τα ανώτερα στρώματα «επιλέγουν 
κυρίως τα ιδιαίτερα μαθήματα και τη συνδυαστική χρήση και των δύο μορφών ενισχυ-
τικής βοήθειας, δηλαδή φροντιστηρίου και ιδιαίτερων μαθημάτων» (Πολυχρονάκη, 
2009, 135). 

Συμπερασματικά, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μαζική προσφυγή στο φροντι-
στήριο στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας μετατρέπει τη δημόσια εκπαίδευση από ένα 
δημόσιο αγαθό σε ιδιωτικό. Η μαζική αυτή προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση συντελεί 
στην έμμεση ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας απόκτησης πιστοποίησης της γνώσης της 
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αγγλικής γλώσσας και έχει συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα. Μεταθέτει το κόστος και 
την ευθύνη για την απόκτηση γνώσεων από το κράτος και το εκπαιδευτικό σύστημα 
στην οικογένεια, καθιστώντας το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της 
οικογένειας σημαντικό παράγοντα (Bourdieu & Passeron, 1977. Lareau, 1987. 
Bourdieu, 2007), από τον οποίο εξαρτάται η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και η 
πιστοποίηση της γνώσης της. Με άλλα λόγια, με βάση τα ερευνητικά δεδομένα που 
παρουσιάζουμε, μπορούμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι οι προϋπάρχουσες κοινωνι-
κές ανισότητες αναπαράγονται και μετατρέπονται σε εκπαιδευτικές ανισότητες.  

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωση 

Κασσωτάκης, Μ., και Παπαγγελή-Βουλιουρή, Δ. (1995). Η πρόσβαση στην ελληνική 
τριτοβάθμια εκπαίδευση: ιστορική αναδρομή-προβλήματα-προοπτικές. Αθήνα. Εκδό-
σεις Γρηγόρη. 

Μπουζάκης, Σ. (1995). Σχέση Μέσης Εκπαίδευσης – ΑΕΙ - μια σχέση “δεσμών”. Στο 
Α. Μ. Καζαμίας και Μ. Κασσωτάκης (επιμέλεια) Προοπτικές Ανασυγκρότησης και Εκ-
συγχρονισμού (σσ. 242-262). Αθήνα: Εκδόσεις Σείριος. 

Πολυχρονάκη, Μ. (2009). Παρακολούθηση φροντιστηριακών και ιδιαίτερων μαθημά-
των και εκπαιδευτικές ανισότητες. Στο Θ. Β. Θάνος (επιμέλεια-εισαγωγή) Εκπαιδευτι-
κές ανισότητες. Μεθοδολογικά, Θεωρητικά και Εμπειρικά Θέματα (133-145), Πρακτικά 
επιστημονικής ημερίδας, Ρέθυμνο 11 Μαρτίου 2009. Μοτίβο. 

Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2009). Η δωρεάν παιδεία, το φροντιστήριο και οι στρατηγικές επι-
λογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μια σχέση αμοιβαίας εξάρτησης. Στο Θ. Β. 
Θάνος (επιμέλεια-εισαγωγή) Εκπαιδευτικές ανισότητες. Μεθοδολογικά, Θεωρητικά και 
Εμπειρικά Θέματα (119-132), Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Ρέθυμνο 11 Μαρτίου 
2009. Μοτίβο. 

Σταμέλος, Γ. (2009). Εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Διόνικος. 

Ξενόγλωσση 

Addi-Raccah, A., & Dana, O. (2015). Private tutoring intensity in schools: a comparison 
between high and low socio-economic schools. International Studies in Sociology of 
Education, 25(3), 183-203. doi: 10.1080/09620214.2015.1069719 

Bourdieu, P. (2007). The forms of capital. In A. R. Sadovnik (Ed.), Sociology of Edu-
cation. A Critical Reader (pp. 83-95). New York: Routledge. 

Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1977). Reproduction in Education, Society and Culture. 
Beverly Hills: Sage. 

2112

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Bray, M. (2003). Adverse effects of private supplementary tutoring: Dimensions, 
implications and government responses. Paris. UNESCO, International Institute for 
Educational Planning. 

Bray, M. (2007). The Shadow education system: private tutoring and its implications 
for planners (second edition). Paris. UNESCO, International Institute for Educational 
Planning. 

Bray, M. (2009). Confronting the shadow education system: What government policies 
for what private tutoring?. UNESCO and International Institute for Educational 
Planning. 

Bray, M. (2011). The Challenge of Shadow Education: Private tutoring and its 
implications for policy makers in the European Union. An independent report prepared 
for the European Commission by the NESSE network of experts: European 
Commission. 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. 
London: Routledge/ Falmer. 

Davies, S. (2004). School choice by default? Understanding the demand for private 
tutoring in Canada. American Journal of Education, 110(3), 233-55. 
https://doi.org/10.1086/383073 

Giamouridis, A., & Bagley, C. (2006). Policy, Politics, and Social Inequality in the 
Educational System of Greece. Journal of Modern Greek Studies, 24, 1-21. doi: 
10.1353/mgs.2006.0004 

Gouvias, D. (1998). The relation between unequal access to higher education and 
labour-market structure: the case of Greece. British Journal of Sociology of Education, 
19(3), 305-334. 

Ireson, J., & Rushforth, K. (2005). Mapping and evaluating shadow education. ESRC 
Research Project RES-000-23-0117. Institute of Education, University of London. 

Lareau, A. (1987). Social Class Differences in Family-School Relationships: The Im-
portance of Cultural Capital. Sociology of Education, 60(2), 73-85. 

Mattheoudakis, M., & Alexiou, T. (2009). Early foreign language instruction in Greece: 
Socioeconomic factors and their effect on young learners’ language development. In 
M. Nikolov (ed.) The age factor and early language learning (Studies on Language 
Acquisition) (227-251). Berlin: Mouton de Gruyter. 

Mattheoudakis, M., & Alexiou, T. (2013). Introducing a foreign language at primary 
level: Benefits or lost opportunities? The case of Greece. Research Papers in Language 

2113

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Teaching and Learning, 4(1), 99-119. 

Smyth, E. (2009). Buying your way into college? Private tuition and the transition to 
higher education in Ireland. Oxford Review of Education, 35(1), 1-22. 
https://doi.org/10.1080/03054980801981426 

Southgate, D. E. (2009). Determinants of Shadow Education: A Cross-National 
Analysis. PhD dissertation. Ohio State University. 

Stylianou, V., Savva, A., Vraka, M., & Serghiou, A. (2003). Information and commu-
nication technology; first-aid to the private tutoring problem?. Στα πρακτικά του Sixth 
International Conference on Computer-Based Learning in Science (pp.334-343). 
Nicosia: University of Cyprus. 

Zhang, W. (2014). The demand for shadow education in China: mainstream teachers 
and power relations. Asia Pacific Journal of Education, 34(4), 436-454, doi: 
10.1080/02188791.2014.960798 

 

2114

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Σενάριο διδασκαλίας με εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση 
μέσα από την Αισθητική Εμπειρία» 

Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα  
Φιλόλογος, Θεολόγος, Med Παιδαγωγική Ψυχολογία- Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 

gbtmatina@yahoo.gr 

Βίντου Αουρέλα  
Φιλόλογος, Med Παιδαγωγική Ψυχολογία, Med Εκπαίδευση Ενηλίκων 

a.vintou@outlook.com.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει ένα σενάριο διδασκαλίας για τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, θα 
εφαρμοστεί η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Ε-
μπειρία, η οποία περιλαμβάνει έξι διακριτά στάδια. Αρχικά, παρουσιάζονται οι απα-
ραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τον πληθυσμό στόχο, το αντικείμενο της δι-
δασκαλίας και τους στόχους της. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα έξι στά-
δια της μεθόδου, προσδιορίζονται τα υπό εξέταση ερευνητικά ερωτήματα και συσχετί-
ζονται με τα ανάλογα έργα τέχνης. Ακόμα, εξηγείται ο τρόπος επεξεργασίας των έργων 
τέχνης και παρουσιάζονται οι ιδέες που αναμένεται να προκύψουν. Τέλος, ακολουθεί 
η αποτίμηση/αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών που θα πραγματοποιηθεί 
βάσει της Κλίμακας Αποτίμησης της Κριτικής Σκέψης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μετασχηματίζουσα μάθηση, έργα τέχνης, κριτική ικανότητα, εκπαί-
δευση, σχολείο. 

Εισαγωγή 

Η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη» αποτελεί μία παιδαγω-
γική μέθοδο που προσεγγίζει τα θέματα τα οποία μελετούν οι μαθητές μέσα από ένα 
έργο τέχνης. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσονται οι δημιουργικές ικανότητες των μα-
θητών, η κριτική τους σκέψη και η πολιτισμική τους συνείδηση (Κόκκος και συνεργά-
τες, 2011). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στο μάθημα της Νεοελληνικής 
Γλώσσας. Το μάθημα αυτό προσφέρεται ιδιαίτερα για να αναλυθεί μέσω της τέχνης 
εξαιτίας της ποικιλίας των θεμάτων που προσεγγίζει. Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί 
σε 5 διδακτικές ώρες, οι οποίες θα κατανεμηθούν σε δύο συναντήσεις. Στην πρώτη 
συνάντηση που θα διαρκέσει 3 ώρες, θα εφαρμοστούν τα τέσσερα πρώτα στάδια της 
μεθόδου. Στη δεύτερη συνάντηση των 2 ωρών, θα εφαρμοστούν τα δύο τελευταία στά-
δια της μεθόδου, η επεξεργασία των έργων τέχνης και ο κριτικός αναστοχασμός. 

Είναι γνωστό ότι η μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο για τους μαθητές είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη μια και οι απαιτήσεις από το σχολείο είναι περισσότερες, καθώς 
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αυξάνονται τα μαθήματα αλλά και η ύλη. Πιο συγκεκριμένα, για το μάθημα της Νεο-
ελληνικής Γλώσσας έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκο-
λίες στην παραγωγή και ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου σχετικά με τις 
γνωστικές και μεταγνωστικές ικανότητες που απαιτούνται σε αυτό το επίπεδο. Το φαι-
νόμενο της λεξιπενίας, η έλλειψης επιχειρημάτων και η απουσία κριτικής σκέψης οδη-
γεί τους μαθητές να παρουσιάζουν γραπτά τα οποία έχουν πολλές ελλείψεις και δεν 
ανταποκρίνονται στο μαθησιακό επίπεδο της πρώτης γυμνασίου. Σε πρόσφατη έρευνα 
του 2013 (Παπαεμμανουήλ) σε μαθητές γυμνασίου βρέθηκε ότι, η έκταση των γραπτών 
τους είναι μικρή αποδεικνύοντας τη δυσκολία τους να αναπτύξουν ένα θέμα βιωματι-
κού, πληροφοριακού ή επιχειρηματολογικού χαρακτήρα (Πόρποδας, 2005). 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας 
των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2011-
2012 «οι διδάσκοντες/διδάσκουσες, στο πλαίσιο της υλοποίησης των εκάστοτε διδα-
κτικών στόχων και του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, μπορούν να χρησιμοποιούν 
κατά περίπτωση κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, δραστηριότητες κ.ά.) και 
από άλλες πηγές, με σκοπό την εμπέδωση των γραμματικών φαινομένων, την περαι-
τέρω εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με ποικίλα κειμενικά είδη και την καλλιέρ-
γεια της ικανότητάς τους να κατανοούν και να παράγουν επιτυχώς προφορικό και γρα-
πτό λόγο». Για τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μέ-
θοδος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην ‘Α τάξη του Γυμνασίου. 

Οι μαθητές που θα απευθυνθούμε φοιτούν στην Α´ τάξη του Γυμνασίου και έχουν ο-
λοκληρώσει τις δύο πρώτες ενότητες του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής 
Γλώσσας. Τα δύο πρώτα κεφάλαια πραγματεύονται θέματα σχετικά με το σχολείο και 
συγκεκριμένα για τις πρώτες μέρες στη νέα βαθμίδα αλλά και για τον ρόλο της επικοι-
νωνίας στο σχολείο (Αγγελάκος, κ.α., 2013). 

Οι στόχοι για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας είναι να καταστούν οι έφηβοι 
μαθητές ικανοί να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία μιας επικοινωνια-
κής κατάστασης και να αποκτήσουν την ικανότητα να αναγνωρίσουν τους παράγοντες 
που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την επικοινωνία. Να μπορούν να αντιλαμβάνονται 
τους ρόλους και τους κανόνες σε μια επικοινωνιακή κατάσταση και να καταστούν ικα-
νοί να συνειδητοποιούν - κάθε φόρα που εμπλέκονται σε μια επικοινωνιακή κατάσταση 
- τον ρόλο που διαδραματίζει το επικοινωνιακό πλαίσιο. Να εκφράσουν οι μαθητές τις 
σκέψεις τους για τις πρώτες μέρες στο νέο σχολείο και να προβληματιστούν γύρω από 
τους παράγοντες και τους τρόπους επικοινωνίας (Αγγελάκος, κ.α., 2013). Επίσης, οι 
μαθητές αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις και να επανεξετάσουν στε-
ρεότυπα που έχουν υιοθετήσει. Η κριτική τους σκέψη θα καλλιεργηθεί αφού αναμένε-
ται να αμφισβητήσουν παγιωμένες αντιλήψεις και να επιχειρηματολογήσουν πάνω σε 
αυτά. Αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει τους μαθητές στην κατανόηση των προβληματι-
κών καταστάσεων που βιώνουν. 

Εφαρμογή παραδείγματος 
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Το παράδειγμα που ακολουθεί αφορά κυρίως την πρώτη και δεύτερη ενότητα από το 
γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α’ τάξης του Γυμνασίου. Ο τίτ-
λος των ενοτήτων είναι: Οι πρώτες μέρες στο σχολείο - Επικοινωνία και σχολείο. Το 
βασικό θέμα που επιλέχθηκε προς επεξεργασία είναι η σχέση εκπαιδευτικού και μα-
θητή. 

Το 1ο Στάδιο της μεθόδου 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η αναζήτηση εσφαλμένων παραδοχών εφήβων μα-
θητών για θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και το σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, 
ένα από τα αρχικά και συγχρόνως απαραίτητα βήματα της μεθόδου αυτής είναι ο προσ-
διορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος. Αυτό σημαίνει ότι ο εκ-
παιδευτικός έχει εντοπίσει στους μαθητές του εσφαλμένες αντιλήψεις/παραδοχές ή και 
εσφαλμένες νοητικές συνήθειες, οι οποίες δυσχεραίνουν την καθημερινότητα τόσο του 
μαθητή όσο και των εκάστοτε κοινωνικών ομάδων στις οποίες συμμετέχει. 

Οι απόψεις των μαθητών σχετικά με το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τις σχέσεις 
που έχουν με τους συμμαθητές τους έχουν διερευνηθεί σε μεγάλο βαθμό. Για παρά-
δειγμα οι μαθητές του Δημοτικού δίνουν μεγάλη σημασία στο ντύσιμο και την εμφά-
νιση του δασκάλου. Ωστόσο, οι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, δηλαδή οι ηλικιακά ώ-
ριμοι, εστιάζουν στην υπομονή, την ευγενική και φιλική συμπεριφορά του. (Kratz, 
1900). Ακόμα, έχει διαπιστωθεί ότι οι μικροί μαθητές προτιμούν νεαρή σε ηλικία και 
γυναίκα εκπαιδευτικό γιατί αισθάνονται περισσότερο οικεία μαζί της (Ρουβά - Παπα-
λεοντίου, Νεοπτολέμου & Αβρααμίδου, 2014). 

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκ-
παιδευτικού που βοηθούν, σύμφωνα με τους μαθητές, στην ανάπτυξη προσωπικών σχέ-
σεων. Ως τέτοια καταγράφηκαν η δικαιοσύνη, η προσωπική εμφάνιση, το χιούμορ, η 
ευγένεια και ο σεβασμός (Saphier & Gower, 1997). Είναι σημαντικό, επίσης, για τους 
μαθητές ο εκπαιδευτικός να αγαπάει τα παιδιά και το επάγγελμά του ώστε να μπορεί 
να επικοινωνεί μαζί τους και να δείχνει κατανόηση. Οι χρήση εναλλακτικών μεθόδων 
διδασκαλίας αλλά και η σωστή διαχείριση και οργάνωση της τάξης είναι στοιχεία που 
επίσης θεωρούν ότι πρέπει να διαθέτει ένας καλός εκπαιδευτικός (Ρουβά - Παπαλεο-
ντίου, Νεοπτολέμου & Αβρααμίδου, 2014). 

Από τα ευρήματα της έρευνας των Κοκκέβη, Φωτίου, Σταύρου & Καναβού (2010) φά-
νηκε ότι οι έφηβοι στην χώρα μας αντλούν μικρότερη ικανοποίηση από το σχολικό 
περιβάλλον συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα, οι έφηβοι δεν είναι ι-
κανοποιημένοι με το κλίμα που επικρατεί στην σχολική αίθουσα. Ακόμα, υποστηρί-
ζουν πως οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους 
δεν τους ικανοποιούν πλήρως. Επίσης, φάνηκε ότι οι έφηβοι δεν εμπιστεύονται τους 
καθηγητές τους. 
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Με βάση τα ανωτέρω και αφού εντοπιστούν οι παραδοχές των μαθητών από τον εκ-
παιδευτικό και συνδεθούν με το κατάλληλο γνωστικό αντικείμενο, ο εκπαιδευτικός θα 
προτείνει να συζητηθεί το ανάλογο θέμα. Σε αυτό το στάδιο μία εκπαιδευτική τεχνική 
που θα συμβάλλει ώστε να εκφραστούν ελεύθερα οι μαθητές είναι, η ανοικτή συζή-
τηση. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση λέγοντας ότι έχει παρατηρήσει 
πως οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών συχνά δεν είναι καλές και προτείνει να 
ερευνήσουν το θέμα μαζί. 

Η τεχνική της συζήτησης ενδείκνυται κατά την έναρξη της προσέγγισης ενός θέματος 
και εμπλέκει τους συμμετέχοντες ενεργητικά και κριτικά και για αυτό επιλέχθηκε 
(Κόκκος, 2005). Ακόμη και αν κάποιοι δεν συμμετέχουν ενεργά ή διστάζουν να πουν 
ανοιχτά τη γνώμη τους, θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, θα αναρωτηθούν και θα 
προβούν σε έναν εσωτερικό διάλογο, ώστε να αναστοχαστούν τις παγιωμένες αντιλή-
ψεις τους. Με την τεχνική του ελεύθερου διαλόγου σε αυτή τη φάση της διαδικασίας 
οι διαλεγόμενοι θα διατυπώσουν ελεύθερα και με θάρρος πια τις εντυπώσεις και τους 
προβληματισμούς τους. Ο εκπαιδευτής θα έχει τον ρόλο του διευκολυντή, άλλωστε σε 
αυτό το σημείο σκοπός δεν είναι οι γνώσεις αλλά η έκφραση συμπερασμάτων και συ-
ναισθημάτων (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). 

Το 2ο Στάδιο της μεθόδου 

Στο 2ο στάδιο της μεθόδου, ο εκπαιδευτικός θα καλέσει τους μαθητές να εκφράσουν 
γραπτά τις ιδέες τους σχετικά με το θέμα: σχέση- επικοινωνία εκπαιδευτικού και μα-
θητή. Μπορεί να ρωτήσει «Τι σκέφτεστε για την σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή; 
Είστε ικανοποιημένοι από τη μεταξύ σας επικοινωνία;». Μπορούν όλοι οι μαθητές να 
γράψουν σύντομα και ανώνυμα σε ένα χαρτάκι την άποψή τους και να τοποθετήσουν 
όλα τα χαρτάκια σε ένα κουτί. Απαντήσεις που αναμένεται να δώσουν οι μαθητές είναι: 
«Οι μαθητές δεν νιώθουν ότι οι εκπαιδευτικοί τους καταλαβαίνουν. Είναι αυστηροί και 
άδικοι», «Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι πιο προσιτές», «Οι εκπαιδευτικοί μεγαλύτε-
ρης ηλικίας είναι αυστηροί και η διδασκαλία τους είναι βαρετή», «Πιστεύουμε ότι ο 
δάσκαλος που έχει ωραία εμφάνιση είναι και καλός. Μία νέα δασκάλα με ωραίο ντύ-
σιμο είναι πιο προσιτή και μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα μαζί της». Το δεύ-
τερο στάδιο αναμένεται να διαρκέσει μισή ώρα περίπου. 

Το 3ο Στάδιο της μεθόδου 

Για τις ανάγκες αυτού του σταδίου, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει 1 ώρα, ο εκπαι-
δευτικός θα κινηθεί σε τρεις κατευθύνσεις, αρχικά θα πρέπει να γίνει ο εντοπισμός των 
υποθεμάτων, στη συνέχεια η ομαδική καταγραφή και τέλος η μετατροπή των υποθε-
μάτων σε κριτικά ερωτήματα. Σχετικά με τον εντοπισμό των υποθεμάτων ο εκπαιδευ-
τικός θα ζητήσει από έναν μαθητή να διαβάσει τα γραπτά τους κείμενα που βρίσκονται 
μέσα στο κουτί και στη συνέχεια να εντοπίσουν τα σημαντικότερα θέματα-ζητήματα 
που θίγονται σε αυτά. Εντοπίζονται λέξεις κλειδιά και μέσα από τη συζήτηση και τον 
διάλογο που θα ακολουθήσει θα προκύψουν τα βασικότερα ζητήματα με τα οποία θα 
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ασχοληθούν οι μαθητές. Σε αυτή τη φάση προτείνεται τα συμπεράσματα της συζήτη-
σης να καταγραφούν στον πίνακα της τάξης. 

Από τη μελέτη των θεμάτων που προέκυψαν από την ανωτέρω διεργασία της ομάδας 
καλούνται οι μαθητές σε συνεργασία μεταξύ τους να αποφασίσουν με πόσα και ποια 
από τα θέματα θα ασχοληθούν στο πλαίσιο της παρούσας εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή των θεμάτων που θα επεξεργαστούν οι μαθητές 
θα είναι το ομαδικό ενδιαφέρον ως προς το έκαστο θέμα. 

Για χάρη του παραδείγματος και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά με τις από-
ψεις των μαθητών, θα υποθέσουμε ότι τέσσερα εκ των ζητημάτων που ενδιαφέρουν 
την ομάδα των εφήβων μαθητών είναι τα κάτωθι: 

• Η αποτελεσματική επικοινωνία στο σχολικό περιβάλλον. 
• Τα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου. 
• Σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών: Χαρακτηριστικά και παράγοντες που τις 
επηρεάζουν. 
• Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τάξη. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές θα μετατρέψουν δυο από τα υποθέματα που τους ενδιαφέρουν 
σε κριτικά ερωτήματα. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα είναι τα ακόλουθα 
κριτικά ερωτήματα:  

1. Ποιες νομίζετε είναι οι προϋποθέσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία με-
ταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών; 
2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλού εκπαιδευτικού και γιατί; Νομίζετε ότι 
η εμφάνιση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του καλού δασκάλου; Γιατί; 

Το 4ο Στάδιο της μεθόδου 

Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτικά ερωτήματα θα αναζητηθούν από τον εκπαιδευτικό τρία 
έργα τέχνης, από τα οποία οι μαθητές θα επιλέξουν δυο που θα τους κεντρίσουν το 
ενδιαφέρον. Στη συνέχεια δια της συζήτησης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών θα 
αποφασιστεί ποια από τα προτεινόμενα έργα τέχνης θα επιλεγούν με σκοπό τη προσέγ-
γιση των κριτικών ερωτημάτων. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι μαθητές θα επιλέ-
ξουν δύο έργα τέχνης από τα παρακάτω. 
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Πίνακας 1: Πληροφορίες για τα έργα τέχνης 

Από την παρατήρηση και επεξεργασία του πρώτου έργου τέχνης (Το κρυφό σχολείο, 
Νικόλαος Γκύζης, 1885-1886) αναμένεται οι μαθητές να επικεντρωθούν πρωτίστως 

1ο έργο τέχνης: Το κρυφό σχολείο (Νικόλαος Γκύζης) 

 

http://www.wikiart.org/en/nikolaos-
gyzis/the-underground-school-1885 Ι-
διωτική συλλογή, Αθήνα 

Χαρακτηριστικά: Λάδι σε μουσαμά, 58 
× 73 cm 

Έτος: 1885-1886 

Καλλιτεχνικό ρεύμα: Ρεαλισμός 
2ο έργο τέχνης: Η σχολή των Αθηνών (Raffaello Sanzio da Urbino)  

 

https://www.wikiart.org/en/raphael/scho
ol-of-athens-detail-from-right-hand-
side-showing-diogenes-on-the-steps-
and-euclid-1511 

Vatican Museums and Galleries, Vatican 
City, Italy 

Χαρακτηριστικά: Τοιχογραφία-Νωπο-
γραφία 

Έτος: 1510-1511 

Καλλιτεχνικό ρεύμα: Αναγεννησιακή 
τέχνη 

 
3ο έργο τέχνης: Τάξη σχολείου με δάσκαλο που κοιμάται (Jan Steen) 

 

 

Ιδιωτική συλλογή 

https://gr.pinterest.com/pin/2054768017
28437818/ 

Έτος: 1672 

Καλλιτεχνικό ρεύμα: Μπαρόκ 

2120

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://www.wikiart.org/en/nikolaos-gyzis/the-underground-school-1885
http://www.wikiart.org/en/nikolaos-gyzis/the-underground-school-1885
https://www.wikiart.org/en/raphael/school-of-athens-detail-from-right-hand-side-showing-diogenes-on-the-steps-and-euclid-1511
https://www.wikiart.org/en/raphael/school-of-athens-detail-from-right-hand-side-showing-diogenes-on-the-steps-and-euclid-1511
https://www.wikiart.org/en/raphael/school-of-athens-detail-from-right-hand-side-showing-diogenes-on-the-steps-and-euclid-1511
https://www.wikiart.org/en/raphael/school-of-athens-detail-from-right-hand-side-showing-diogenes-on-the-steps-and-euclid-1511
https://gr.pinterest.com/pin/205476801728437818/
https://gr.pinterest.com/pin/205476801728437818/


στην ήρεμη και γεμάτη σοφία φιγούρα του ιερέα-δασκάλου, ο οποίος κρατώντας ένα 
βιβλίο στο χέρι (απαραίτητο στοιχείο-εργαλείο της μάθησης) διδάσκει τους μαθητές 
του με απόλυτη αφοσίωση. Η στάση του σώματός του δείχνει έναν δάσκαλο προσιτό 
στους μαθητές του και γεμάτο ενδιαφέρον για αυτούς. Το κίτρινο φως που έρχεται από 
το παράθυρο φωτίζοντας την αίθουσα δια της διαδρομής: παράθυρο - δάσκαλος - μα-
θητές ίσως να δηλώνει την πηγή της γνώσης, η οποία από αρχαιοτάτων χρόνων είθισται 
να προέρχεται από μια άγνωστη πηγή, αλλά να μεταδίδεται σκόπιμα από τον δάσκαλο 
στον μαθητή. Αναμένεται, ακόμα, οι μαθητές να παρατηρήσουν το ενδιαφέρον που 
παρουσιάζουν οι μαθητές του πίνακα στα λόγια του δασκάλου. Η στάση του σώματός 
τους δείχνει το ενδιαφέρον και τη δίψα που έχουν για γνώση. Ένας εξ αυτών κρατάει 
στο χέρι του ένα κλειστό βιβλίο, το οποίο ίσως να το έκλεισε για λίγο με σκοπό να 
ακούσει τις διδαχές του δασκάλου του (παρατηρείται πως ο μαθητής κρατάει ένα δά-
χτυλό του ανάμεσα στις σελίδες του βιβλίου, στοιχείο το οποίο δηλώνει την ενασχό-
λησή του με το διάβασμα έως ότου αναλαμβάνει ο δάσκαλος). Επίσης, ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η αίθουσα διδασκαλίας, η οποία παραπέμπει σε έναν πρόχειρο ή αποθηκευ-
τικό χώρο (αυτό φαίνεται από τα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω), αλλά διαθέτει τη 
ζεστασιά που χρειάζεται για τη διαμόρφωση ευχάριστου κλίματος. Επιπλέον, αναμέ-
νεται οι μαθητές να επικεντρωθούν στη μικρή ομάδα των τεσσάρων μικρότερων μαθη-
τών στο κέντρο του πίνακα όπου φαίνεται να υπάρχει ένα ιδιαίτερο «δέσιμο» μεταξύ 
τους. Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό καθώς δηλώνει τον ρόλο της ομάδας στην α-
νάπτυξη των διαπροσωπικών μας σχέσεων, ειδικά σε ανθρώπους ίδιας ηλικίας. Από 
τον μαθητή που κρατάει σημειώσεις φαίνεται η ανάγκη που έχουν οι μαθητές να αντα-
ποκρίνονται στη διδασκαλία και τη μάθηση βασιζόμενοι στο δικό τους μαθησιακό προ-
φίλ. Το δικό τους μαθησιακό προφίλ φαίνεται να ακολουθούν και οι υπόλοιποι μαθητές 
μέσα στην αίθουσα. Ίσως τα άλλα παιδιά να είναι περισσότερο ακουστικοί μαθησιακοί 
τύποι. Τα ανωτέρω στοιχεία φαίνεται να μην ενοχλούν τον δάσκαλο, ο οποίος συνεχίζει 
με απόλυτη συγκέντρωση το μάθημά του. Εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο συγκεκριμέ-
νος δάσκαλος διαθέτει τα χαρακτηριστικά ενός καλού και αποτελεσματικού δασκάλου. 
Αν και η φιγούρα αυτή του δασκάλου δεν φαίνεται να ακολουθεί τις στερεοτυπικές 
αντιλήψεις των παιδιών για την εμφάνιση που πρέπει να έχει ένας καλός εκπαιδευτικός, 
αναμένεται να αντιληφθούν ότι ο συγκεκριμένος δάσκαλος φαίνεται να επιτυγχάνει 
στο έργο του. 

Από την παρατήρηση και επεξεργασία του δεύτερου έργου τέχνης (η σχολή των Αθη-
νών, Raphael, 1510-1511 αναμένεται οι μαθητές να παρατηρήσουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών της Σχολής των Αθηνών και την προσήλωσή τους στα λεγόμενα των φιλοσό-
φων. Ο τρόπος που κοιτούν τους καθηγητές τους δείχνει ότι τους θαυμάζουν και τους 
σέβονται. Οι σημειώσεις που κρατούν δείχνουν μια ατέλειωτη δίψα για μάθηση ενώ 
παράλληλα συμμετέχουν ενεργά στην όλη μαθησιακή διαδικασία. Από την άλλη 
πλευρά και οι ίδιοι οι φιλόσοφοι με ζήλο προσπαθούν να μεταδώσουν τις ιδέες τους 
μέσα από τον ανοιχτό διάλογο και έξω από τα παραδοσιακά πλαίσια της διδασκαλίας 
κάτι που γίνεται κατανοητό από τον χώρο και τις στάσεις των προσώπων που δεν θυ-
μίζει σε καμία περίπτωση σχολική αίθουσα.. Επίσης, αναμένεται οι μαθητές να παρα-
τηρήσουν τις διαφορετικές ηλικίες των εκπαιδευομένων και να συνειδητοποιήσουν την 
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αξία της δια βίου μάθησης. Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης και οι άλλοι φιλό-
σοφοι που απεικονίζονται στο έργο του Ραφαήλ φαίνεται να έχουν μαγνητίσει τους 
ακροατές τους και όλοι μαζί σαν μία ομάδα εργάζονται για να ανακαλύψουν τη γνώση. 
Το αρχαιοπρεπές ντύσιμο και περιβάλλον που επιλέγει ο ζωγράφος προσδίδει μεγαλο-
πρέπεια για αυτό το σπουδαίο γεγονός ενώ οι φιγούρες, η στάση και η κίνηση βρίσκο-
νται σε απόλυτη αρμονία μεταφέροντας έτσι σε εμάς την προσήλωση των προσώπων 
στον στόχο τους. Παράλληλα, με μια λεπτομερή παρατήρηση οι μαθητές θα εντοπίσουν 
και πρόσωπα που προτιμούν να σκεφτούν μόνοι τους ενώ είναι δύσκολο να διακρίνει 
κανείς ποιος είναι ο δάσκαλος και ποιος ο μαθητής ακριβώς επειδή όλοι βρίσκονται σε 
μια διαρκή ενεργητική ακρόαση (Λαδόμματος, 1999 ˙Stukenbrock & Topper, 2005). 
Σε αυτό το έργο επίσης αναμένεται να γίνει αντιληπτός ο λόγος που οι μαθητές δεί-
χνουν να είναι προσηλωμένοι στο μάθημα και για άλλη μια φορά να επανεξετάσουν τα 
στερεότυπα για τα θέματα της εμφάνισης του δασκάλου. 

Από την παρατήρηση και επεξεργασία του τρίτου έργου τέχνης (Τάξη σχολείου με δά-
σκαλο που κοιμάται, Jan Steen, 1672) θεωρείται ότι οι μαθητές θα ασχοληθούν με την 
απρόσμενη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δάσκαλος της τάξης. Ο καλλιτέχνης 
φαίνεται να θέλει με το έργο του να προειδοποιήσει για μία κατάσταση και όχι να την 
προβάλλει προς μίμηση. Απεικονίζει με χιούμορ την καθημερινότητα σε μια σχολική 
τάξη της εποχής που όμως προκαλεί το γέλιο και στη σημερινή εποχή. Αναμένουμε οι 
μαθητές να παρατηρήσουν ότι τα πάντα είναι σε πλήρη αταξία και το γεγονός ότι ο 
δάσκαλος αποκοιμήθηκε αποτελεί ένα δώρο για τους μαθητές οι οποίοι ελεύθεροι μπο-
ρούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Στα πρόσωπα των παιδιών είναι ζωγραφισμένη η ευτυχία 
γιατί το μάθημα δεν θα συνεχιστεί και από την πολλή χαρά τους έχουν χάσει το μέτρο 
και κάνουν πράγματα εκτός ορίων. Ένα παιδί φέρνει στην τάξη ένα γουρούνι το οποίο 
αρχίζει και μασουλάει τις σημειώσεις που είναι πεταμένες κάτω, δύο παιδιά στο βάθος 
έχουν πιαστεί στα χέρια και μαλώνουν ενώ ένα άλλο παιδί έχει ανέβει πάνω σε ένα 
θρανίο και φαίνεται σαν να απαγγέλει μιμούμενος ίσως κάποιον. Κοντά στο παράθυρο 
άλλοι μαθητές έχοντας ξύλα στα χέρια τους ξιφομαχούν, ενώ δύο παιδιά έχουν ανοίξει 
ένα βιβλίο όχι για να μελετήσουν αλλά για να σχολιάσουν περιπαιχτικά αυτά που γρά-
φονται στο βιβλίο. Ένας άλλος μαθητής με μία φλογέρα φυσάει δυνατά στο αυτί του 
φίλου του, ο οποίος με τη σειρά του βάζει ένα ξυλάκι στα μαλλιά του δασκάλου του 
που κοιμάται. Πίσω από τον δάσκαλο έναν μαθητής έχει ανέβει σε κάποια καρέκλα, 
ανοίγει το ντουλαπάκι που υπάρχει εκεί και παίρνει τα πράγματα που υπάρχουν μέσα 
και ένα άλλο παιδί έχει πάρει το μελανοδοχείο και ετοιμάζεται να κάνει κάποια σκα-
νταλιά. Οι αντιδράσεις των μαθητών είναι υπερβολικές, ξεπερνούν τα όρια της ευπρέ-
πειας, δεν σέβονται ούτε τον χώρο ούτε τον ίδιο τους τον εαυτό και ίσως θα μπορούσε 
να υποθέσει κανείς ποιά θα είναι η συμπεριφορά τους όταν θα είναι ξύπνιος ο δάσκαλός 
τους. Η σχολική αίθουσα, ο δάσκαλός τους ακόμα και τα βιβλία τους δεν τους εμπνέουν 
κανένα σεβασμό και προσπαθούν με εκδικητικό τρόπο να τα «τιμωρήσουν». Οι μαθη-
τές αναμένεται να παρατηρήσουν ότι στη σχολική τάξη υπάρχει αλληλεπίδραση και 
όταν ένα άτομο είτε είναι μαθητής είτε είναι δάσκαλος δεν σέβεται τον ίδιο του τον 
εαυτό τότε δεν θα λάβει και τον απαιτούμενο σεβασμό από τους γύρω του. 
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Από την άλλη πλευρά ο δάσκαλος έχει αποκοιμηθεί στην καρέκλα του χωρίς να τον 
ενοχλεί ο υπερβολικός θόρυβος και η αναστάτωση που έχουν προκαλέσει οι μικροί 
μαθητές. Φαίνεται εξουθενωμένος σαν να έχει παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια να 
οργανώσει αυτή την τάξη. Ο δάσκαλος σε αυτό το έργο παρουσιάζεται ως το θύμα που 
έχει χάσει τον έλεγχο και τον σεβασμό από τους μαθητές του. Αναμένουμε οι μαθητές 
να κατανοήσουν ότι μέσα στην τάξη είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να έχει τον ρόλο του 
συντονιστή, να έχει τον έλεγχο της μαθησιακής διαδικασίας και να τους καθοδηγεί. Η 
οργάνωση και η τήρηση της τάξης είναι απαραίτητο στοιχείο για να μην μετατραπεί το 
μάθημα σε ένα ατελείωτο διάλειμμα που θα επικρατεί η αναρχία. 

Έργα τέχνης 1ο Κριτικό ερώτημα 2ο Κριτικό ερώ-
τημα 

Κρυφό σχολειό √ √ 
Σχολή των Αθηνών √ √ 
Τάξη σχολείου με δάσκαλο που κοι-
μάται 

√ √ 

Πίνακας 2: Παρουσίαση συσχέτισης προτεινόμενων έργων τέχνης με τα προτεινόμενα 
κριτικά ερωτήματα 

Τα έργα τέχνης που θα επιλεχθούν είναι το 1ο έργο και το 2ο γιατί είναι ίσως και έργα 
που τα παιδιά τα έχουν συναντήσει ξανά. Η συσχέτιση των έργων τέχνης με τα κριτικά 
ερωτήματα θα υπάρχει σε εμφανές σημείο στην τάξη δεδομένου ότι στο σημείο αυτό η 
πρώτη συνάντηση θα ολοκληρωθεί. Το τέταρτο στάδιο αναμένεται να διαρκέσει 1 ώρα. 

Το 5ο Στάδιο της μεθόδου 

Σε αυτό το στάδιο για την επεξεργασία των έργων τέχνης θα χρησιμοποιηθεί η σύντομη 
τεχνική, δηλαδή η τεχνική Visible Thinking (Perkins, 1994). Η συγκεκριμένη τεχνική 
επιλέχθηκε κυρίως επειδή διακρίνεται για την απλότητα και την ευελιξία στη χρήση 
της. Ακόμα, ο χρόνος εφαρμογής της μεθόδου δεν αρκεί για τη χρήση της άλλης προ-
τεινόμενης μεθόδου, η οποία περιλαμβάνει αρκετές φάσεις για την επεξεργασία των 
έργων τέχνης. Αυτό το στάδιο της μεθόδου αναμένεται να διαρκέσει 1 ώρα και θα ε-
φαρμοστεί στη δεύτερη συνάντηση. Η τεχνική αυτή προσφέρει βαθύτερη κατανόηση 
του περιεχομένου και κινητοποιεί περισσότερο τους μαθητές. Δίνει τη δυνατότητα να 
καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους και να αναπτύξουν τη σκέψη τους. 

Τα δυο έργα που υποτίθεται επιλέχθηκαν από τους εκπαιδευομένους θα δοθούν ένα - 
ένα προς παρατήρηση κατά την διάρκεια της οποίας θα ακολουθήσουν ερωτήσεις κα-
θοδηγητικού και ανιχνευτικού χαρακτήρα όπως: (1) Τι είναι αυτό που βλέπετε; (2) Τι 
συμβαίνει; (3) Τι παρατηρείς/είτε που σε/σας κάνει να το λες/λέτε αυτό; (4) Τι σε/σας 
κάνει να αναρωτιέσαι/έστε; (5) Ποιους προβληματισμούς σου/σας προκαλεί; κτλ Η 
πρώτη ερώτηση που απευθύνεται στην ομάδα από τον εκπαιδευτικό είναι μία ερώτηση 
που βοηθά στην πρώτη γνωριμία με το έργο. Η δεύτερη ερώτηση έχει στόχο να 
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προκαλέσει την παρατηρητικότητα των εκπαιδευομένων. Η επόμενη ερώτηση έχει 
σκοπό να παρακινήσει τους εκπαιδευόμενους να επιχειρηματολογήσουν (Μέγα, 2010). 
Οι εκπαιδευόμενοι θα προβληματιστούν και θα αρχίσουν να εκφράζουν τις ιδέες τους 
γνωρίζοντας ότι είναι μία ομάδα και έχουν ένα κοινό πρόβλημα να λύσουν. Προτείνε-
ται η κάθε ερώτηση να απευθύνεται σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, ώστε ο εκπαιδευτικός 
να ελέγχει τον χρόνο και τη ροή της διαδικασίας. Επίσης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
ενεργοποιήσει τον αναστοχασμό των μαθητών με επιπλέον ερωτήσεις ώστε να τους 
προετοιμάσει για το επόμενο στάδιο. Ερωτήσεις όπως: «Πώς οι ιδέες και οι πληροφο-
ρίες που αναδύει το έργο τέχνης συνδέονται με αυτά που ήδη γνωρίζεις;», «Ποιες νέες 
ιδέες διαπίστωσες παρατηρώντας το έργο τέχνης, που σε οδήγησαν σε άλλες κατευθύν-
σεις από αυτές που αρχικά είχες;», «Τι είναι για σένα ακόμα δύσκολο να κατανοήσεις 
ή αποτελεί πρόκληση για κατανόηση καθώς παρατηρείς το έργο τέχνης; Τι απορίες- 
ανησυχίες έχεις καθώς το παρατηρείς;» (Μέγα, 2011), θα κινητοποιήσουν τους μαθη-
τές να συνδέσουν τα έργα τέχνης με τις παραδοχές τους, να επεκτείνουν τον στοχασμό 
τους ώστε να προκύψουν νέοι στοχασμοί. 

Στη συνέχεια και έπειτα από την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου (παρατή-
ρηση των δυο έργων τέχνης) θα ζητηθεί από τους μαθητές να δώσουν απαντήσεις και 
στα δυο κριτικά ερωτήματα, τα οποία τέθηκαν στα πρώτα στάδια της διδασκαλίας. Οι 
μαθητές αναμένεται να εστιάσουν στα σημεία που αναφέραμε ανωτέρω κατά την επι-
λογή των έργων από τον εκπαιδευτικό. 

Το 6ο Στάδιο της μεθόδου 

Το τελευταίο στάδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι από τις διαδικασίες που εμπλέ-
κονται σε αυτό θα γίνει η αξιολόγηση/αποτίμηση του κριτικού τρόπου σκέψης των μα-
θητών σχετικά με τα δύο κριτικά ερωτήματα που τέθηκαν στο πρώτο στάδιο της μεθό-
δου. Ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το σημείο θα δοθεί στο κατά πόσο έχουν μεταβληθεί 
οι αρχικές αντιλήψεις τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά του καλού εκπαιδευτικού (2ο 
κριτικό ερώτημα) και τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη επικοινωνία με-
ταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών (1o κριτικό ερώτημα). 

Η αποτίμηση/αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών – για μεγαλύτερη αποτε-
λεσματικότητα - θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί βάσει της Κλίμακας Αποτίμησης 
της Κριτικής Σκέψης. Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταστεί εφικτή η 
ποσοτική σύγκριση της κριτικής σκέψης των μαθητών στην αρχή και στο τέλος της 
εφαρμογής της μεθόδου. Στην περίπτωσή μας θα γίνει σύγκριση των απόψεων των μα-
θητών σχετικά με το θέμα της σχέσης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών όπως διατυ-
πώθηκαν στα κείμενά τους πριν την επεξεργασία-μεσολάβηση των έργων τέχνης και 
μετά από αυτήν. Αυτό το στάδιο της μεθόδου αναμένεται να διαρκέσει 1 ώρα. 

Στόχος αυτού του σταδίου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, να συνειδητοποιή-
σουν τις στάσεις τους και μέσα από την παρατήρηση να εξάγουν συμπεράσματα. Θέ-
τοντας ξανά τα δύο κριτικά ερωτήματα σε αυτό το στάδιο, θα γίνει η αποτίμηση της 
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διεργασίας που προηγήθηκε. Θα συγκριθούν οι απαντήσεις από το δεύτερο και έκτο 
στάδιο της διαδικασίας και οι μαθητές θα αναρωτηθούν αν προστέθηκαν νέα στοιχεία, 
αν αναπτύχθηκε ο στοχασμός τους, αν άλλαξε ή παρέμεινε ο ίδιος. Αναμένουμε να 
δώσουν απαντήσεις όπως: « η εμφάνιση ή το φύλο δεν είναι παράγοντες που παίζουν 
τον πρώτο ρόλο στην επικοινωνία ή δεν καθορίζουν την αποτελεσματικότητα ενός δα-
σκάλου», «για τη γόνιμη επικοινωνία χρειάζεται και τα δύο μέρη να εμπνέουν σεβα-
σμό». 

Συμπεράσματα 

Οι παγιωμένες αντιλήψεις των ατόμων είναι δύσκολο να αλλάξουν και ακόμα πιο δύ-
σκολο να εντοπιστεί η αιτία που δημιουργήθηκαν. Ωστόσο, η προσέγγιση μέσω της 
αισθητικής εμπειρίας δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να διεισδύσουν στις σκέψεις τους 
και να εξωτερικεύσουν αυτό που νιώθουν χωρίς να αισθάνονται ότι κάποιος θα τους 
κρίνει για αυτό. Η μέθοδος αυτή πέρα από την εκπαίδευση ενηλίκων, βοηθά ιδιαίτερα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία εκπαιδευτικούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. Τα παιδιά καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη και επιχειρηματολογούν, 
σκέφτονται ανοιχτά και εκφράζονται χωρίς περιορισμούς, ώστε οι παγιωμένες αντιλή-
ψεις και τα στερεότυπα να μπαίνουν σε μία διαδικασία αμφισβήτησης από πολύ νωρίς. 
Αποτελεί έναν τρόπο παρέμβασης, ώστε να αναθεωρήσουν οι εκπαιδευόμενοι παγιω-
μένες αντιλήψεις ή να τις αμφισβητήσουν. Με τη σωστή επιλογή των έργων τέχνης 
μπορεί να οδηγηθούν τα άτομα στον στοχασμό, στην ανατροφοδότηση και τελικά στην 
αναθεώρηση κάποιων αντιλήψεων. Ο αναστοχασμός είναι απαραίτητος γιατί με αυτή 
τη διαδικασία δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που λαμβά-
νουμε και να οδηγηθούμε στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση ενός διαθεματικού εκπαιδευτικού 
υλικού για τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών με χρήση Νέων Τεχνολογιών, 
εμπλέκοντας τις τρεις από τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) με τη 
μορφή ενός παιχνιδιού. Πρόκειται για ένα δημιουργικό - διερευνητικό παιχνίδι, που 
περιέχει στοιχεία Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας, απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης 
του δημοτικού και στόχο έχει το παιδί βιωματικά να διερευνήσει, ανακαλύψει και να 
κάνει κτήση του τη νέα γνώση, με κατανοητό, ευχάριστο κι ελκυστικό τρόπο. 
Χρησιμοποιώντας μια σειρά εκπαιδευτικών-κατευθυντήριων καρτών, ο παίκτης 
καλείται να επισκεπτεί εικονικά εργαστήρια ή να εκτελέσει βιωματικά πειράματα στις 
ενοιολογικές περιοχές του ηλεκτρισμού,  των οξέων-βάσεων και  αλάτων, και της ταυ-
τοποίησης του DNA,  ώστε να επιλέξει μία από τις προτεινόμενες απαντήσεις. Κάθε 
σωστή απάντηση του χαρίζει ένα σημαντικό στοιχείο για τους υπόπτους, με τελικό 
σκοπό την αποκάλυψη του ενόχου. Ο μαθητής έχει την ευκαιρία να αναζητήσει, ανα-
πτύξει, ανακαλύψει τις ιδέες και τις υποθέσεις του επειδή προσφέρονται ερεθίσματα 
για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση και πρόβλεψη.  

Λέξεις- Κλειδιά: Διερευνητικό παιχνίδι, Φυσικές Επιστήμες, προσομοιώσεις 

Εισαγωγή 

Μολονότι έχουν πραγματοποιηθεί εκτενείς αναφορές στην εφαρμογή της 
διαθεματικότητας στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς και  στην αποτελεσματικότητα 
της διερευνητικής μάθησης, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη η ύπαρξη μιας μαθησιακής 
προσέγγισης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που στόχο έχει να εμπλέξει τους μαθητές 
στις Φυσικές Επιστήμες με κατανοητό κι ευχάριστο τρόπο. Επιπρόσθετα, οι έρευνες 
των τελευταίων σαράντα ετών ανέδειξαν την αναγκαιότητα ανάπτυξης νέου εκπαιδευ-
τικού υλικού για τη διδακτική αντιμετώπιση των αντιλήψεων των μαθητών (Bybee, 
2006). Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη συμβολή μιας διδακτικής ακολουθίας στις 
αντιλήψεις των μαθητών του δημοτικού σχετικά με τα ηλεκτρικά κυκλώματα, τα οξέα-
βάσεις και άλατα και την ταυτοποίηση DNA.  

Η αναμόρφωση των αντιλήψεων των μαθητών για τα ηλεκτρικά κυκλώματα και τα 
οξέα-βάσεις και άλατα επιδιώκεται μέσα από την εμπλοκή των παιδιών σε ένα εκπαι-
δευτικό παιχνίδι για τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών με χρήση επιστημονικών 
πρακτικών και νέων τεχνολογιών. Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται το υλικό και οι 
οδηγίες του εκπαιδευτικού παιχνιδιού που συγκροτήθηκε για τη μάθηση των εννοιών 
των συγκεκριμένων εννοιολογικών περιοχών. 
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Μέσα από αυτή τη διαδικασία, δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να  υποθέσει, ελέγξει 
κι αντικαταστήσει τις αρχικές του υποθέσεις, καθώς εμπλέκεται στη διατύπωση υπο-
θέσεων, κατανόηση, εκπλήρωση στόχων και τέλος λύση προβλημάτων, μέσα από μια 
σειρά πειραμάτων. Επιπρόσθετα, ο μαθητής σταθεροποιεί τη γνώση, ανακαλύπτει τις 
ιδιότητες διαφόρων συσκευών κι αντικειμένων και δίνει νόημα και χρησιμότητα στις 
διάφορες κατασκευές που υπάρχουν  στο περιβάλλον του, διασκεδαστικά μέσω του 
παιχνιδιού.Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η εμπλοκή του παιχνιδιού στη μαθησιακή 
διαδικασία  αναπτύσσει στάσεις και δεξιότητες. Ο μαθητής μπαίνει στη διαδικασία να 
εκφράσει ελεύθερα τα συναισθήματά του και να αναπτύξει τις διαπροσωπικές του σχέ-
σεις. Αυξάνεται η αυτοαντίληψη και η αναθεώρηση της αυτοεκτίμησης του αδύναμου 
και μέτριου μαθητή. Επιπρόσθετα, μαθητές με χαμηλή επίδοση και προβληματική συ-
μπεριφορά στην αρχή, αναμένεται να προσαρμοστούν στην ομαδική εργασία. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το παιχνίδι και ο ρόλος του στη μαθησιακή διαδικασία 

Σύμφωνα με την άποψη ειδικών επιστημόνων και παιδαγωγών το παιχνίδι αποτελεί 
πρωταρχική δραστηριότητα και ανάγκη, που είναι απαραίτητη για την ψυχοσωματική 
του εξέλιξη. Το παιχνίδι μπορεί να οριστεί ως μία πολύ ενδιαφέρουσα απασχόληση-
δραστηριότητα, η οποία περικλείει μια ευχάριστη φυσική ή πνευματική προσπάθεια 
που έχει ως στόχο τη συναισθηματική ευχαρίστηση (Τσιάντης & Santler, 1999). 

Το παιχνίδι είναι μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει μια σειρά συμπεριφορών, κινή-
τρων, ευκαιριών, πρακτικών, ικανοτήτων και αντιλήψεων (Σιβροπούλου, 1997). Τα 
παιδιά όταν παίζουν (Dodge, Colker & Heroman, 2002), ενθαρρύνονται να εξερευνούν 
ενεργητικά το περιβάλλον, να επιλύουν πραγματικά προβλήματα που έχουν νόημα για 
τα ίδια, να συνυπάρχουν με τους άλλους, να μαθαίνουν δηλαδή την ίδια τη ζωή.  

Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για την αξία του παιχνιδιού. Κατά τον Stanley Hall, 
πρόκειται για μια αναπτυξιακή φάση του ανθρώπου από την οποία έχει διέλθει το είδος 
στην εξελικτική του πορεία. Κατά τον Freud, το παιχνίδι είναι η προσπάθεια του αν-
θρώπου να ικανοποιήσει τις ορμές, να εκπληρώσει τις επιθυμίες και να αντιμετωπίσει 
τις επώδυνες εμπειρίες που τον απειλούν. Κατά τον Piaget, το παιχνίδι θεωρείται ως 
πράξη αφομοίωσης και όχι συμμόρφωσης στην πραγματικότητα. Το παιδί στο παιχνίδι 
χειρίζεται τα πράγματα ελεύθερα και αλλοιώνει την πραγματικότητα με σκοπό να ικα-
νοποιήσει τις προσωπικές του ανάγκες. Κατά τον Winnicott, είναι πολύ σημαντικό για 
τα παιδιά να μπορούν να εκφράσουν την επιθετικότητά τους σε ένα περιβάλλον που 
τους είναι φιλικό και δε φοβούνται ότι θα τιμωρηθούν γι’ αυτό. Το παιδί αποκτά εμπει-
ρίες με το παιχνίδι.  

Η εισαγωγή του παιχνιδιού στη διδασκαλία και η ενασχόληση των μαθητών με αυτό 
προωθεί τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης. Αρχικά, το παιδί έχει την ευκαιρία να 
δράσει ελεύθερα κι αβίαστα, ενώ ταυτόχρονα εξερευνεί τον υλικό κόσμο. Μπορεί να 
αναζητήσει, αναπτύξει, ανακαλύψει τις ιδέες και τις υποθέσεις του επειδή 
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προσφέρονται ερεθίσματα για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση και πρόβλεψη. 
Δίνεται η δυνατότητα να  υποθέσει, ελέγξει κι αντικαταστήσει τις αρχικές του  υποθέ-
σεις, καθώς εμπλέκεται στη διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή ερωτήσεων, κατανό-
ηση, εκπλήρωση στόχων και τέλος λύση προβλημάτων. 

Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι, η εμπλοκή του παιχνιδιού στη μαθησιακή διδασκαλία  
αναπτύσσει ακόμη στάσεις και δεξιότητες. Έχει την ευκαιρία να εκφράσει ελεύθερα τα 
συναισθήματά του και να αναπτύξει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Αυξάνεται η αυ-
τοαντίληψη και γίνεται αναθεώρηση της αυτοεκτίμησης του αδύναμου και μέτριου μα-
θητή. Επιπρόσθετα, μαθητές με χαμηλή επίδοση και προβληματική συμπεριφορά, κα-
ταφέρνουν να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους και να προσαρμοστούν στην ομαδική 
εργασία. 

Η διαθεματική προσέγγιση 

Με τον όρο «διαθεματικότητα» ή «διαθεματική διδασκαλία» περιγράφεται μια σειρά 
από εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επιχειρούν την «ενιαιοποίηση» της σχολικής γνώ-
σης. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα, με τον όρο «ενιαιοποίηση» αναφερόμαστε στην 
εσωτερική συνοχή και την ομαλή ροή τόσο εντός των ενοτήτων και μεταξύ των ενοτή-
των του αυτού μαθήματος που διδάδκεται σε διαφορετικές τάξεις όσο και στις αλλη-
λοδιάδοχες βαθμίδες εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2002). Mπορούν να υλοποιηθούν 
είτε στο πλαίσιο των διακριτών μαθημάτων του σχολικού προγράμματος ή να ενσωμα-
τωθούν σε ένα διαθεματικό, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (Ματσαγγούρας, 2002). 
Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης υποστηρίζει την αρχή της συμπληρωματικότη-
τας στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την οποία οι οπτικές γωνίες, από τις οποίες κάθε 
διδακτικό αντικείμενο βλέπει το ίδιο σύστημα, δεν είναι εξολοκλήρου ούτε ανεξάρτη-
τες ούτε συμβατές μεταξύ τους. Επιπλέον, όλες μαζί αποκαλύπτουν περισσότερες αλή-
θειες για το σύστημα απ’ ό,τι η κάθε μία χωριστά (Ψυχάρης & Γιαβρής, 2003). Τα 
μοντέλα οργάνωσης των διαθεματικών δράσεων είναι ποικίλα κι εκτείνονται από το 
απλό ή συνδετικό μοντέλο ως το συνεργατικό μοντέλο (σύμπραξη πολλών εκπαιδευτι-
κών από διαφορετικές ειδικότητες) και τη μέθοδο «project» (Ματσαγγούρας, 2002). 

Χαρακτηριστικό  του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
ΔΕΠΠΣ αποτελεί η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Η προσέγγιση αυτή, ως τρό-
πος επιλογής και  οργάνωσης της γνώσης επιτρέπει και αναδεικνύει τις διασυνδέσεις 
μεταξύ διαφορετικών γνωστικών περιοχών, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο συσχετί-
σεις, συνθέσεις και γενικεύσεις που οδηγούν στην ολιστική αντιμετώπιση της γνώσης 
(Ματσαγγούρας, 2002). Ως τρόπος διδακτικής προσέγγισης από την άλλη πλευρά ανα-
πτύσσει κοινωνικογνωστικές στάσεις και δεξιότητες που απαιτεί η σημερινή κοινωνία 
της γνώσης και της πληροφόρησης και καλλιεργεί τη χρήση πρακτικών όπως ομαδικό 
πνεύμα εργασίας, διατύπωση και διερεύνηση ερωτημάτων, άντληση πληροφοριών, κ.α. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με μελέτες (Winker, 1998; Lipson, M., 1993; Pica & Short, 
1999; Barton, G., 2000; Τσαπακίδου κ.α., 2001), η εφαρμογή της διαθεματικότητας 
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από τους εκπαιδευτικούς και η αξιοποίησή της φέρνει καλύτερα αποτελέσματα στη 
μάθηση. 

Διαδικασία - Περιγραφή παιχνιδιού 

Σκοπός – Στόχος 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι οι μαθητές να εμπεδώσουν συγκεκριμένες επιστημονικές 
έννοιες των Φυσικών Επιστημών, όπως για παράδειγμα τι είναι κλειστό ηλεκτρικό κύ-
κλωμα και από ποια μέρη αποτελείται το κύκλωμα αυτό, τι ονομάζουμε οξύ, βάση, 
άλας και ποιες οι ιδιότητές τους και τι σημαίνει ταυτοποίηση του DNA. Στόχος του 
παιχνιδιού είναι να βρεθεί και να αποκαλυφθεί ο ένοχος. Αυτό θα γίνει όταν οι συμμε-
τέχοντες καταφέρουν να απαντήσουν ορθά στις σχετικές ερωτήσεις και να συγκεντρώ-
σουν τις κάρτες με τα ενοχοποιητικά στοιχεία που φωτογραφίζουν τον ένοχο, να συν-
θέσουν τα κομμάτια, να απορρίψουν τους υπόλοιπους υπόπτους καταλήγοντας στον 
έναν και μοναδικό ένοχο. 

Εργαλεία – Σκεύη – Υλικά 

Κάθε ομάδα πρέπει να έχει στη διάθεσή της: 

Μηχανές  Εργαλεία Σκεύη Υλικά 

1 ηλεκτρο-
νικό υπο-
λογιστή ή 
laptop 

1 μπαταρία 4,5V 
(με τρία στοι-
χεία)  

2 κωνικές φιάλες    2 κιμωλίες ή μικρή 
ποσότητα αμμωνίας 

 2 λυχνιολαβές 1 μεταλλική βάση δο-
κιμαστικών σωλήνων 

1 μπουκάλι ξύδι 

 2 λαμπτήρες 6 δοκιμαστικούς σω-
λήνες 

1 φιάλη με ποσότητα 
αραιού HCL 

 8 καλώδια με 
κροκοδειλάκια 

1 υδροβολέα 1 μπουκάλι από ζωμό 
κόκκινου λάχανου  

 2 διακόπτες  1 μπουκάλι χυμό λε-
μονιού  
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   1 μπουκάλι με διά-
λυμα νερού με μαγει-
ρική σόδα 

   1 μπουκάλι υγρό για 
τα τζάμια (άχρωμο) 

Κανόνες παιχνιδιού 

Βήμα 1:  Δημιουργούνται ομάδες τουλάχιστον δύο μελών. 
Βήμα 2:  Κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της:  
α) Το σενάριο του παιχνιδιού. Πρόκειται για μία καρτέλα, η οποία αναφέρει μια 
υπόθεση κλοπής, δίνει ορισμένα στοιχεία των υπόπτων και καλεί τους συμμετέχο-
ντες να βρουν τον ένοχο. 

β) μία σειρά από 10 κάρτες δραστηριοτήτων. Κάθε κάρτα δραστηριοτήτων υποδει-
κνύει μια πειραματική δραστηριότητα κι έχει μια επεξηγηματική φωτογραφία στο 
μπροστινό μέρος. Στο πίσω μέρος υπάρχουν πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων η 
μία είναι σωστή. 

  

Εικόνα 1: Κάρτα δραστηριοτήτων -
πειραματική βιωματική διαδικασία 

Εικόνα 2: Κάρτα δραστηριοτήτων πειραμα-
τική- βιωματική διαδικασία (πίσω όψη) 
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Εικόνα 3: Κάρτα δραστηριοτήτων με 
προσομοίωση 

Εικόνα 4: Κάρτα δραστηριοτήτων με προ-
σομοίωση (πίσω όψη) 

 

γ) 1 κάρτα υπόπτων : Στην κάρτα υπόπτων παρουσιάζονται 10 άντρες  με τα ονό-
ματά τους, που θεωρούνται ύποπτοι για την κλοπή του διαμαντιού, σύμφωνα με την 
αστυνομία. Πίσω από κάθε ύποπτο υπάρχουν τα στοιχεία του. 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Κάρτα υπόπτων  Εικόνα 6: Κάρτα υπόπτων  

(πίσω όψη) 

 

δ) 1 καλάθι με τα απαραίτητα εργαλεία-υλικά. 

ε) 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
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Βήμα 3:  Οι συμμετέχοντες εκτελούν το πείραμα, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
κάρτας δραστηριοτήτων και καλούνται να επιλέξουν μια από τις τέσσερις επιλογές, 
που βρίσκονται στο πίσω μέρος της κάρτας. Μόνο μία απάντηση είναι η σωστή. 
Οφείλουν να περάσουν 10 δοκιμασίες-πειράματα. 
 
Βήμα 4:  Η ομάδα που έχει ολοκληρώσει και τα 10 πειράματα κι έχει επιλέξει 
τις απαντήσεις στο πίσω μέρος των  καρτών,  δίνει τις κάρτες αυτές στον κριτή για 
έλεγχο. 

 
 
Βήμα 5:  Ανάλογα με τον αριθμό των σωστών απαντήσεων, η ομάδα παίρνει και 
τον αντίστοιχο αριθμό των μαγικών καρτών! Κάθε μαγική κάρτα κρύβει ένα ση-
μαντικό στοιχείο. Λαμβάνοντας υπόψη κάθε στοιχείο, από εκείνα που κατάφερε η 
ομάδα να πάρει, αποκλείει έναν ή και παραπάνω υπόπτους από την κάρτα υπόπτων, 
με σκοπό να καταλήξει στον έναν και μοναδικό ένοχο. 

 
 

Εικόνα 7: Μαγική κάρτα 

 

Εικόνα 8: Μαγική κάρτα 

(πίσω όψη) 

 

Βήμα 6: Στο τελευταίο βήμα κι αφού έχουν καταλήξει ποιος είναι ο ένοχος, οι 
παίκτες καταγράφουν στην κάρτα–ταυτότητα τα στοιχεία του ενόχου. 
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Εικόνα 9: Κάρτα - ταυτότητα 

Βήμα 7:  Νικητήρια ομάδα είναι εκείνη που θα παραδώσει πρώτη στον κριτή συ-
μπληρωμένη ορθά την κάρτα ταυτότητα, μαρτυρώντας τον ένοχο! 
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 Διαδίκτυο: 

 
Εικονικό περιβάλλον 
 
Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του παιχνιδιού βρίσκονται 
στο διαδίκτυο. 
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Η εφαρμογή του κοινωνιογράμματος στη σχολική τάξη: 
Η περίπτωση του Β1 τμήματος του 8ου Λυκείου… 

Νταϊλιάνη Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, el.ntail@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη επιδιώκεται να συνδεθεί ο βαθμός αποδοχής ή απόρριψης του 
εφήβου από την ομάδα των συνομηλίκων του με τη δυναμική της τάξης και τις σχέσεις 
που αναπτύσσονται σε αυτή. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τα ζήτημα 
αυτό προτείνεται η κοινωνιομετρική μέθοδος, με τη βοήθεια της οποίας ο εκπαιδευτι-
κός μπορεί να αποκομίσει αξιόπιστα και ενδιαφέροντα στοιχεία για τις σχέσεις των 
μαθητών μεταξύ τους, σε συνδυασμό με την καταγραφή και μελέτη του κοινωνικοοι-
κονομικού προφίλ των μαθητών, των επιδόσεων και της διαμορφωμένης άποψής τους 
για τους καθηγητές του σχολείου. Προς αυτήν την κατεύθυνση επιχειρείται η εφαρμογή 
και ανάλυση των δεδομένων της παραπάνω τακτικής σε σχολείο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε τμήμα του 8ου Λυκείου Βόλου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνιομετρία, κοινωνιόγραμμα, έφηβοι, δυναμική της τάξης. 

Εισαγωγή 

Ο όρος κοινωνιομετρία εισήχθη από τον ψυχίατρο J.L. Moreno (1892-1974). Ο ίδιος 
αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας αυτοτελούς και αυτόνομης επιστήμης της Κοινω-
νιομετρίας, η οποία θα είχε σκοπό την εκτόνωση και την καταστολή ενδο-ομαδικών 
και δια-ομαδικών συγκρούσεων και εντάσεων (Μπακιρτζής, 1996). Διέκρινε την Κοι-
νωνιομετρία σε περιγραφική και δυναμική. Η πρώτη απέβλεπε στην απλή περιγραφή 
των σχέσεων και η δεύτερη στη βαθύτερη σύλληψη της δυναμικής λειτουργίας που τις 
διέπει. Η φιλόδοξη αυτή επιδίωξη του Moreno δεν εκπληρώθηκε τελικά. Από την προ-
σπάθειά του, όμως, προέκυψε η κοινωνιομετρική μέθοδος ή κοινωνιομετρικό τεστ, που 
χρησιμοποιείται για τη μελέτη των κοινωνικών σχέσεων και κυρίως αυτών που δια-
μορφώνονται ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας (Πυργιωτάκης, 2011).  

Η συμβολή της κοινωνιομετρίας στη μελέτη των ανθρώπινων σχέσεων περιλαμβάνει 
ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών σε τομείς όπως η ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, η 
βιομηχανική ψυχολογία, η ψυχολογία της ανάπτυξης, η στρατιωτική ψυχολογία, η κοι-
νωνική ιατρική και βέβαια η εκπαίδευση (Treadwell et al., 1998) μιας και η σχολική 
τάξη συνεπάγεται σχέσεις σε ομάδα και κρίνεται απαραίτητη η μελέτη τόσο της δομής 
όσο και της δυναμικής της. 

Η πραγματοποίηση του κοινωνιομετρικού τεστ στην τάξη είναι εφικτό να γίνει από τον 
ίδιο τον εκπαιδευτικό της τάξης, καθώς είναι απλό στην εφαρμογή του και οι γνώσεις 
που απαιτούνται δεν είναι εξειδικευμένες, αλλά στηρίζονται στη συλλογή και ανάλυση 
με τη βοήθεια, όχι απαραιτήτως, κάποιου συγκεκριμένου λογισμικού. Κατά το στάδιο 

2136

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



της εφαρμογής ο εκπαιδευτικός οφείλει να ακολουθήσει τις εξής φάσεις (Πυργιωτάκης, 
2000): α) Συλλογή των δεδομένων β) Σχηματισμός κοινωνιομετρικού πίνακα γ) Κα-
τάρτιση του κοινωνιογράμματος δ) Τήρηση ατομικού δελτίου κοινωνικών σχέσεων.  

Η εφαρμογή 

Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στο 80 Γενικό Λύκειο 
Βόλου και συγκεκριμένα στο τμήμα Β1 του σχολείου το οποίο αποτελείται από 25 συ-
νολικά μαθητές 

Βασικό στόχο αποτέλεσε η ανάλυση της κοινωνικής δομής αυτής της τάξης και δεδο-
μένου ότι σε αυτήν την ηλικία οι σχέσεις μεταξύ των εφήβων έχουν παγιωθεί, το κοι-
νωνιόγραμμα αποτέλεσε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό συμπεριφορών 
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως προβληματικές και που ενδεχομένως να ε-
πηρεάζουν τη συνοχή της τάξης και κατ’ επέκταση την επίδοση των μαθητών. Δόθηκε 
έτσι η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προβεί σε μία τέτοια οργάνωση της τάξης του, 
ώστε να προλάβει οποιαδήποτε αρνητική συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε επικείμενη θυματοποίηση «άφιλων παιδιών», να εντάξει στη μαθησιακή διαδικασία 
μαθητές που έχουν αποκλειστεί, να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, 
να αποκτήσουν αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση και εν τέλει να πετύχει καλύτερα μα-
θησιακά αποτελέσματα (Fontana,1996). 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων είναι η εξής: Αρχικά 
ο εκπαιδευτικός πληροφόρησε τα παιδιά για αυτό που θα επακολουθήσει και τον σκοπό 
του, εξήγησε με συντομία τον όρο κοινωνιομετρία και τη διαδικασία και τους διαβε-
βαίωσε ότι τα στοιχεία θα είναι απολύτως εμπιστευτικά. Ζητήθηκε από τους μαθητές 
να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που αφορά στην ποιοτική σύνθεση της τάξης 
και την αποτύπωση των ήδη διαμορφωμένων σχέσεων καθηγητών-μαθητών. Θεωρή-
θηκε σκόπιμο να διερευνηθεί το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ των μαθητών της τάξης, 
καταγράφοντας ο κάθε μαθητής τα στοιχεία του σε ένα μικρό ερωτηματολόγιο σχετικά 
με την εθνικότητά του, την επίδοσή του, το κοινωνικό status της οικογένειάς του (μορ-
φωτικό επίπεδο- επαγγελματική κατάσταση), αλλά και το σχολείο προέλευσης, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός προσαρμογής από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Τέλος, 
καταγράφεται η άποψη που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές για τους καθηγητές του 
Λυκείου, ώστε να διερευνηθούν οι παγιωμένες αντιλήψεις των μαθητών για τους κα-
θηγητές τους και οι διαμορφωμένες μεταξύ τους σχέσεις. Κλήθηκαν, λοιπόν, να χαρα-
κτηρίσουν τους καθηγητές τους με έναν από τους ακόλουθους όρους: αυταρχικούς, 
υποστηρικτικούς, αδιάφορους. Με βάση την ανάλυση αυτών των δεδομένων, σχημα-
τίστηκαν πίνακες που παρουσιάζουν το συνολικό προφίλ της τάξης.  

Τέλος, απευθύνθηκε στους μαθητές η λεγόμενη «κοινωνιομετρική ερώτηση». Στόχος 
της κοινωνιομετρικής ερώτησης είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του πλέγματος 
υπαρκτών ή επιθυμητών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας, και της επισήμανσης 
του «σημαντικού άλλου» για κάθε υποκείμενο (Μπίκος, 2004). Αυτή αποτελείται από 
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δύο σκέλη, ένα προτίμησης «με ποιους συμμαθητές/τριες σου θα ήθελες να συνεργα-
στείς…», και ένα απόρριψης «με ποιους συμμαθητές/τριες σου δε θα ήθελες σε καμία 
περίπτωση να συνεργαστείς…». Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν το ονοματεπώνυμο 
τριών συμμαθητών τους. Επισημάνθηκε ότι δε θα πρέπει να συζητούν τις απαντήσεις 
και να μην επιτρέπουν στους συμμαθητές τους να τις διαβάζουν. Στις αντιδράσεις μα-
θητών κατά τη συμπλήρωση επαναλήφθηκε πολλές φορές ότι σεβόμαστε πάντα τη μυ-
στικότητα των προτιμήσεων και των απορρίψεων και σε καμία περίπτωση δε θα δημο-
σιοποιηθούν προσωπικά δεδομένα μαθητών με τρόπο που να τους θίγουν.  

Καταγραφή δεδομένων 

Η καταγραφή και ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων έγινε με το εργαλείο SPSS, ενώ 
για τον σχηματισμό του κοινωνιομετρικού πίνακα επελέγη το λογισμικό Group Dy-
namics -1.2.x. 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο του κονωνιογράμματος με τη μέθοδο που 
ακολουθήθηκε απαιτούνται οι εξής ενέργειες: α) δωρεάν εγκατάσταση στον υπολογι-
στή του λογισμικού Group Dynamics -1.2.x. β) απόδοση αύξοντα αριθμού στις απα-
ντήσεις των μαθητών και εισαγωγή στοιχείων στην ειδική φόρμα του προγράμματος γ) 
καταχώριση των απαντήσεών τους στην ειδική φόρμα δ) εντολές για την εξαγωγή γρα-
φημάτων – πινάκων, ανάλογα με τα στοιχεία τα οποία θέλουμε να παρατηρήσουμε ε) 
εξαγωγή γραφημάτων ως εικόνων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης όλου του 
αρχείου για μελλοντική συγκριτική χρήση μετά την εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμ-
βάσεων (Κλουβάτος, 2013).  

Ανάλυση δεδομένων 

Το σύνολο των μαθητών αποτελούν 25 άτομα (Ν=25), από τα οποία 18 είναι κορίτσια 
(72%) και 7 αγόρια (28%). Διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία τάξη με σημαντική 
υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάζει 
και τους συσχετισμούς που επικρατούν στην τάξη. Η τάξη παρουσιάζει ομοιογένεια ως 
προς την εθνικότητα, αφού το ποσοστό όσων κατάγονται από άλλη χώρα είναι μόλις 
4,17% και το κοινωνικο-μορφωτικό status της οικογένειας είναι επίσης ομοιογενές. 
Από την πλευρά του πατέρα παρατηρείται μηδενικό ποσοστό ανεργίας ενώ από την 
πλευρά των μητέρων το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 13,64 %. Επίσης παρατηρούμε 
ότι οι μητέρες σε ποσοστό 22,73 % δεν εργάζονται και ασχολούνται με τα οικιακά. 
Αποδυναμώνονται έτσι κάποιοι προβλεπτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη αρνητικών 
συμπεριφορών ή ακόμη και εκφοβισμού, όπως η ανεργία και τα ενδεχόμενα οικονο-
μικά προβλήματα ή η απουσία των γονέων από το σπίτι (Καραβόλτσου, 2013). Η επί-
δοση των μαθητών κινείται σε ποσοστό περίπου 80% πάνω από 15,1. Αναφορικά με 
το γυμνάσιο αποφοίτησης, το 8ο Λύκειο τροφοδοτείται κυρίως από το αντίστοιχο συ-
στεγαζόμενο 8ο γυμνάσιο, ενώ ελάχιστα είναι τα παιδιά που προέρχονται από άλλα 
σχολικά συγκροτήματα του Βόλου σε ποσοστό 28%. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εκπαιδευτικό έχει η ανάλυση των απόψεων των μαθητών 
για τους καθηγητές του σχολείου. Επί του συνόλου των μαθητών (Ν=25) ένα ποσοστό 
12 % πιστεύει ότι οι καθηγητές είναι αυταρχικοί, το 68% θεωρεί ότι οι καθηγητές του 
σχολείου είναι υποστηρικτικοί και τέλος το 20 % πιστεύει ότι είναι αδιάφοροι. Γενικά 
οι σχέσεις του τμήματος με τους καθηγητές είναι καλές, καθώς οι περισσότεροι θεω-
ρούν τους καθηγητές υποστηρικτικούς.  

Από την ανάλυση των απαντήσεων επι του κοινωνιομετρικού ερωτήματος, καταμετρώ-
ντας τον αριθμό των προτιμήσεων και απορρίψεων που δήλωσε κάθε μαθητής, προκύ-
πτει ο παρακάτω κοινωνιομετρικός «πίνακας», στον οποίο παρουσιάζονται οι προτιμή-
σεις και οι απορρίψεις που δήλωσε κάθε παιδί για τους συμμαθητές του αλλά και οι 
προτιμήσεις και οι απορρίψεις που δέχτηκε κάθε παιδί από τους συμμαθητές του. 

Στο κέντρο τοποθετούνται οι μαθητές, με ροζ για τα κορίτσια και μπλε χρώμα για τα 
αγόρια. Ο αριθμός των προτιμήσεων που έλαβε ο καθένας δηλώνεται με πράσινο 
χρώμα στο πάνω μέρος του ραβδογράμματος, ενώ ο αριθμός των απορρίψεων αντί-
στοιχα στο κάτω μέρος με κόκκινο χρώμα. 

 

Εικόνα 1:Κοινωνιογράφημα Προτιμήσεων 

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων στο κοινωνιομετρικό ραβδόγραμμα, ακολουθεί 
ο σχηματισμός του κοινωνιογραφήματος. Το ραβδόγραμμα δείχνει την ποσότητα των 
κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή τον αριθμό των θετικών και αρνητικών προτιμήσεων που 
δέχτηκε το κάθε άτομο. Αντίθετα από το κοινωνιογράφημα, τη γραφική παράσταση 
των προτιμήσεων, αντιλαμβανόμαστε τη διαπλοκή των σχέσεων –ποιος προτιμά ποιον 
και ποιος απορρίπτει ποιον, εστιάζουμε δηλαδή στις μεταξύ τους σχέσεις. 

Ο στοιχειώδης συμβολισμός του κοινωνιογραφήματος είναι ο εξής:  
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Το μπλε τετράγωνο παριστάνει αγόρι. Ο ροζ κύκλος παριστάνει κορίτσι. Η συνεχόμενη 
έντονη γραμμή υποδηλώνει θετική προτίμηση, και μάλιστα πρώτη, με   αποδέκτη αυτόν 
στον οποίο καταλήγει η αιχμή του τόξου. Η συνεχόμενη γραμμή σημαίνει θετική προ-
τίμηση ως δεύτερη επιλογή. Η διακεκομμένη γραμμή φανερώνει τρίτη και πάνω προ-
τίμηση. Το διπλό βέλος φανερώνει αμοιβαιότητα 

 

 

Εικόνα 2: Πίνακας προτιμήσεων 

Η αποτύπωση των προτιμήσεων στο κοινωνιογράφημα (εικόνα 2) μας δίνει τις ακό-
λουθες πληροφορίες. Κατά κύριο λόγο οι προτιμήσεις είναι διπολικές και αμοιβαίες. 
Οι μαθητές δηλαδή έχουν τον «κολλητό τους» ή «την κολλητή τους» και εκφράζουν 
δεύτερη ή τρίτη, αλλά όχι αμοιβαία προτίμηση, για κάποιο άλλο πρόσωπο. Ακόμη και 
τα άτομα που δέχονται πολλές προτιμήσεις, αγοριών και κοριτσιών και φαίνεται να 
είναι ενταγμένα σε κάποια παρέα, δείχνουν αμοιβαιότητα προς ένα μόνο άτομο. Με-
ταξύ αγοριών και κοριτσιών δύο μόνο αμοιβαίες προτιμήσεις δηλώνονται , το 6 με τα 
21 και 11 και το 3 με το 5. Μάλιστα το αγόρι 21 δείχνει αμοιβαία προτίμηση προς το 
δημοφιλές κορίτσι 6 και ως τρίτη προτίμηση προς το δημοφιλές κορίτσι 11 και από τα 
αγόρια, ενώ δέχεται την προτίμηση όλων, προτιμά αμοιβαία το 20. Σε γενικές γραμμές 
η πληροφορία που παίρνουμε για τις σχέσεις αγοριών – κοριτσιών σε αυτό το τμήμα 
είναι ότι είναι αμιγείς, με κάποιες εξαιρέσεις. Τις περισσότερες προτιμήσεις προς τα 
αγόρια δίνει η Κ. (8) η οποία δε δέχεται καμία προτίμηση από το σύνολο της τάξης. 
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Ως προς τις παρέες, παρατηρούμε ότι αυτές έχουν συνήθως ως πυρήνα την αμοιβαία 
σχέση δύο ατόμων και εξακτινώνονται με βάση την προτίμηση προς κάποιο από τα 
δημοφιλή παιδιά. Δημιουργούνται παρέες με χαλαρή συνοχή, εφόσον η πρώτη προτί-
μηση απευθύνεται προς τα δημοφιλή παιδιά τα οποία όμως φαίνεται να νιώθουν αμοι-
βαιότητα με συμμαθητές τους που δεν είναι ενταγμένοι σε κάποια παρέα ή που είναι 
έξω από την παρέα. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι ένα μόνο αγόρι το 19, είναι ένα «άφιλο» παιδί, δεν έχει εντα-
χθεί σε καμία παρέα και δε δέχεται την προτίμηση κανενός. Συγκρίνοντας με τις απορ-
ρίψεις, φαίνεται ότι έχει δεχθεί τις περισσότερες, ενώ ο ίδιος, αν και δε δηλώνει καμία 
προτίμηση, απορρίπτει το κορίτσι 5 και το 8 που ανήκουν στους απορριπτόμενους. 

Ως προς τις απορρίψεις (εικόνα 3) διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ο διπολισμός των 
προτιμήσεων αλλά απευθύνονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και μάλιστα χωρίς 
αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα φαίνεται να υπάρχει σε πέντε ζευγάρια κοριτσιών , το 1 
με το 5, το 2 με το 15, το 2 με το 23, το 14 με το 8 και το 9 με το 14 ως πρώτη επιλογή 
εκατέρωθεν. Οι ανταγωνιστικές σχέσεις φαίνεται να είναι περιορισμένες. Από την 
πλευρά των αγοριών το 23 απορρίπτεται μόνο από κορίτσια, ενώ το 19 και το 22 δεν 
είναι επιθυμητό στις παρέες τόσο των αγοριών όσο κα των κοριτσιών. Τέλος, τα 3, 4, 
21 και 20 είναι τα παιδιά που δε δέχονται καμία απόρριψη και επομένως μπορούν να 
ενταχθούν σε οποιαδήποτε παρέα. Γενικά διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά που δέχονται 
τις περισσότερες απορρίψεις από τους άλλους απορρίπτονται και μεταξύ τους. 

Εικόνα 3: Πίνακας απορρίψεων 

Συμπεράσματα 

Με βάση τα δεδομένα που συνελέγησαν, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία τάξη 
χωρίς ιδιαίτερο δέσιμο αλλά και χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, εφόσον ο δείκτης συνοχής 
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τείνει προς το μηδέν (0,086) και το ποσοστό των αμοιβαίων απορρίψεων είναι μικρό-
τερο από αυτό των αμοιβαίων προτιμήσεων. Οι σχέσεις που δημιουργούνται είναι πε-
ρισσότερο διπολικές, χωρίς να αποκλείονται οι ευρύτερες παρέες και δε φαίνεται να 
έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Μεταξύ των δη-
μοφιλών παιδιών η Δ. έχει άριστες επιδόσεις, προέρχεται από οικογένεια με πολύ υ-
ψηλό κοινωνικο-μορφωτικό status, το επάγγελμα των γονέων είναι από αυτά που θεω-
ρούνται υψηλού κύρους και η ίδια θεωρεί τους καθηγητές του σχολείου αδιάφορους. 
Τα υπόλοιπα, στο σύνολό τους, είναι μαθητές πολύ καλής έως άριστης επίδοσης και το 
περιβάλλον από το οποίο προέρχονται ανήκει στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Διαπιστώ-
νουμε, επίσης, ότι από τα παιδιά που προήλθαν από διαφορετικό σχολείο δύο έχουν 
καταφέρει να γίνουν δημοφιλή, τρία είναι από τα παιδιά που συμπαθούν οι υπόλοιποι, 
χωρίς να είναι δημοφιλή και δύο έχουν απορριφθεί. Να σημειώσουμε ότι η Σ. που μόλις 
έχει έρθει στο σχολείο από άλλη χώρα, την Κύπρο, φαίνεται να έχει κερδίσει τη συ-
μπάθεια των συμμαθητών της.   

Περισσότερη διερεύνηση από τον εκπαιδευτικό απαιτεί η περίπτωση του απορριπτό-
μενου Γ. ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες απορρίψεις από το σύνολο της τάξης 
και φαίνεται να μην έχει κανένα φίλο. Η άρνησή του να δώσει οποιαδήποτε απάντηση 
στο ερωτηματολόγιο που να δηλώνει το οικογενειακό του status, θα πρέπει να οδηγήσει 
τον εκπαιδευτικό σε αναζήτηση επαφής με το οικογενειακό του περιβάλλον αλλά και 
σε συζήτηση με τους συναδέλφους. Από την άλλη η δήλωση μόνο απόρριψης απέναντι 
σε απορριπτόμενους μαθητές, οι χαμηλές του επιδόσεις και η άποψή του για τους κα-
θηγητές του, ότι είναι αυταρχικοί, θα πρέπει να τον προβληματίσουν και να τον οδη-
γήσουν στην αναζήτηση τρόπων προσέγγισής του. 

Συζήτηση 

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ή από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, όχι μόνο 
δεν είναι ομαλή, αλλά αντιθέτως, έχει τα χαρακτηριστικά μιας απότομης αλλαγής. Η 
τάξη αποτελεί για τον μαθητή το σημαντικότερο μέσο κοινωνικοποίησης κατά την πε-
ρίοδο της σχολικής ηλικίας (Τσιπλητάρης, 2004). Επομένως, η επικοινωνία και οι σχέ-
σεις που αναπτύσσονται καθημερινά στο πλαίσιό της αποτελούν παραμέτρους οι ο-
ποίες ασκούν μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της ταυτότητας του παιδιού και του 
εφήβου. Η απόρριψη ενός παιδιού από τους συνομηλίκους του φαίνεται ότι συντελεί 
στη δημιουργία επιπλέον προβλημάτων στην προσαρμογή του και συνδέεται ιδιαίτερα 
με αύξηση αντικοινωνικών μορφών συμπεριφοράς, μεταξύ αυτών και η επιθετικότητα 
(Μόττη-Στεφανίδη κ.ά., 2004). 

 Ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του κοινωνιογράμματος είναι σε θέση να διαπιστώσει 
το βαθμό ένταξης των παιδιών από διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα. Οι αλληλεπι-
δράσεις που αποτυπώνονται στο κοινωνιόγραμμα σε συνδυασμό με την προσωπικό-
τητα, το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ του κάθε μαθητή, όπως καταγράφεται στο διε-
ρευνητικό ερωτηματολόγιο, την καθημερινή παρατήρηση, όχι μόνο στο μάθημα αλλά 
κυρίως στους διαδρόμους ή το προαύλιο, τη συζήτηση με τους συναδέλφους θα 
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βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει συμπεριφορές των μαθητών του και να 
προβεί στις απαραίτητες ανάλογα με την περίσταση ενέργειες, ώστε να επιχειρήσει να 
τις αλλάξει. Σύμφωνα με την Καραβόλτσου ( 2013) η στάση την οποία οφείλει να τη-
ρήσει ο εκπαιδευτικός είναι η υποστηρικτική. Σκοπός της παρέμβασής του θα πρέπει 
να είναι η ενίσχυση της δημοτικότητας των απομονωμένων παιδιών, αλλά και παιδιών 
χαμηλού οικογενειακού status, μέσω της προαγωγής συνεργατικών αλληλεπιδράσεων 
ή της παροχής ευκαιριών για θετική έκφραση της δημιουργικότητας ακόμη και της ε-
πιθετικότητας (π.χ. μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων ή μέσω των αθλημάτων).  

Πρότασή μας αποτελεί η εφαρμογή του κοινωνιογράμματος να διενεργείται από τον 
εκπαιδευτικό της τάξης σε συνδυασμό με την ποιοτική ανάλυση των χαρακτηριστικών 
του κάθε μαθητή αλλά και του τμήματος συνολικά τόσο κατά την έναρξη του σχολικού 
έτους, ώστε να «αποκρυπτογραφήσει» την τάξη του, όσο και κατά το τέλος προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων ενεργειών που εφαρμόστη-
καν κατά τη διάρκεια του έτους.  
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Περίληψη 

Με αφορμή έναν υποτιθέμενο διαγωνισμό αστρονομίας επιχειρείται η πρόκληση εν-
διαφέροντος σε μαθητές Γυμνασίου, ώστε να εκπαιδευτούν στον χειρισμό ενός ρομπο-
τικού οχήματος κάνοντας χρήση της πλατφόρμας Lego Mindstorms EV3. Στο πλαίσιο 
του διδακτικού μοντέλου της καθοδηγούμενης διερεύνησης (στα πρώτα στάδια) και 
του κατασκευαστικού εποικοδομητισμού (στην τελική αποστολή) καθώς και στη λο-
γική των σχεδίων εργασίας (projects), επιλέχθηκε αρχικά οι μαθητές να εισαχθούν στις 
βασικές εντολές  της πλατφόρμας (σταδιακά), οι οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες: 
ευθύγραμμη κίνηση, στροφή και δομές επανάληψης και ελέγχου με τη χρήση αισθητή-
ρων απόστασης και χρώματος. Αναμένεται στη συνέχεια οι μαθητές να είναι σε θέση 
να συνθέσουν τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις, για να μπορούν να δημιουργούν πιο σύν-
θετα προγράμματα με σκοπό την καλύτερη δυνατή πλοήγηση του εκπαιδευτικού ρο-
μπότ. Το διδακτικό αντικείμενο της ρομποτικής συμπλέκεται με το περιεχόμενο του 
αναλυτικού προγράμματος των μαθηματικών και της φυσικής των τάξεων του Γυμνα-
σίου, υπηρετώντας τις βασικές αρχές της διαθεματικής προοπτικής του STEM 
(Αλιμήσης, Το προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms ως εργαλείο 
υποστήριξης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ρομποτικής, 2008).  

Λέξεις-Κλειδιά: Lego Mindstorms, Εκπαιδευτική Ρομποτική, STEM 

Εισαγωγή 

Χρησιμοποιήθηκε το σετ εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego Mindstorms EV3 το οποίο 
περιλαμβάνει την κεντρική μονάδα (μικροελεγκτής), ένα πλήθος εξαρτημάτων, κινη-
τήρων και αισθητήρων και το συνοδευτικό λογισμικό. Προτιμήθηκαν οι αισθητήρες 
απόστασης και χρώματος, ως οι πλέον κατάλληλοι για τη συγκεκριμένη πίστα προσο-
μοίωσης της επιφάνειας του δορυφόρου του Κρόνου, Τιτάνα. Το προκατασκευασμένο 
ρομπότ περιλάμβανε δύο μεγάλους κινητήρες που επιτρέπουν στο ρομπότ να κινείται 
ευθύγραμμα και να στρίβει. Το συγκεκριμένο σετ ρομποτικής της Lego επελέγη με 
κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία αρκετών από τους μαθητές σε παιχνίδια της Lego, 
όπως λόγου χάρη στα γνωστά τουβλάκια, και έτσι το ρομπότ αναμένεται να τους είναι 
αρκετά οικείο. Λόγω της αυθόρμητης ταύτισης της Lego με τα παιχνίδια, τα παιδιά 
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αναμένεται να αντιμετωπίσουν το ρομπότ περισσότερο ως παιχνίδι παρά ως διδακτικό 
εργαλείο, με αποτέλεσμα η πιθανότητα να παρακολουθούν με μεγαλύτερη αφοσίωση 
τη διδασκαλία να αυξηθεί. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί και ένα σημαντικό πλεονέ-
κτημα των Mindstorms, η ανθεκτικότητα, χαρακτηριστικό που κρίνεται αναγκαίο για 
μαθητές που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία και συνεπώς ο κίνδυνος ατυχήματος  ως συνέ-
πεια εσφαλμένου προγραμματισμού είναι αυξημένος (Αλιμήσης, Εκπαιδευτική 
Ρομποτική, 2011). 

Η εκπαιδευτική ρομποτική στοχεύει και σε δεξιότητες ψυχοκινητικής αγωγής, δηλαδή 
αγωγής μέσα από την κίνηση, όπως η ικανότητα αντίληψης του σώματος, η ικανότητα 
αντίληψης του χώρου και των αντικειμένων και η ικανότητα αντίληψης του χρόνου. 
Ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ανάπτυξης του παιδιού, που εξαίρεται και 
στον κατάλογο δεξιοτήτων της UNESCO (UNESCO, 2013) είναι εκείνος που συνδέε-
ται με την κριτική σκέψη και τις συμπαρομαρτούσες δεξιότητες (π.χ. παρατήρηση, αυ-
τοκαθοδήγηση, οργάνωση, ταξινόμηση, σύγκριση, κατανόηση, διατύπωση υποθέσεων, 
διερεύνηση, εκτέλεση δοκιμών, στοιχειοθέτηση αποδείξεων, παραγωγή συμπερασμά-
των, δημιουργικότητα, φαντασία, συνεργατικότητα, προσαρμοστικότητα, επικοινωνία, 
ικανότητα γενικεύσεων, εφαρμογή κατακτημένης γνώσης κ.α.) (Ματσαγγούρας, 
2007). Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης εντάσσεται και η καλλιέργεια 
στάσεων, συμπεριφορών και προτύπων που σχετίζονται με τις επιστημονικές μεθόδους 
εργασίας. Παράλληλα, εξαιτίας του γεγονότος ότι η κριτική σκέψη συνιστά επιδίωξη 
της σύγχρονης διδασκαλίας, η παιδαγωγική επιστήμη  αποκτά ανάλογο χαρακτήρα και 
δίνει πλέον επιστημολογικό προσανατολισμό στις μοντέρνες παιδαγωγικές προσεγγί-
σεις. Η σημερινή εκπαιδευτική τάση και οι παιδαγωγικές επιλογές, επηρεασμένες από 
τις μεγάλες επιτυχίες των φυσικών επιστημών των τελευταίων αιώνων, συντονίζονται 
τώρα πια με τις αρχές της ιστορικά καταξιωμένης επιστημονικής ερευνητικής μεθόδου 
και μετουσιώνονται σε σύγχρονα παιδαγωγικά εκπαιδευτικά μοντέλα διδασκαλίας και 
μάθησης, στα οποία πραγματοποιείται η προσαρμοσμένη-σταθμισμένη μεταφορά των 
βασικών βημάτων της επιστημονικής έρευνας (Καλκάνης, 2007). Η μεταμόρφωση της 
επιστημονικής μεθόδου σε αντίστοιχα στάδια διδασκαλίας και μάθησης ευνοεί την α-
νάπτυξη προσωπικοτήτων ικανών να μετασχηματίζουν, να συνθέτουν και να αναδιαρ-
θρώνουν τα διαθέσιμα στοιχεία-γνώσεις και, τελικά, να παράγουν ευρηματικά και και-
νοτόμα γνωσιακά προϊόντα δημιουργικής σκέψης. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, 
τονίζεται η σημασία των διεπιστημονικών προσεγγίσεων της Επιστήμης, της Τεχνολο-
γίας και της Μηχανικής, των Μαθηματικών και της Τέχνης, καθώς κάτι τέτοιο συνάδει 
με τη θεμελίωση της ανάλογης εκπαιδευτικής ανάγκης, η οποία γίνεται περισσότερο 
επιτακτική τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM και STEAM, δια-
μορφώνεται ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου οι μαθητές εξερευνούν, εφευρίσκουν και 
ανακαλύπτουν με τη χρήση πραγματικών προβλημάτων και καταστάσεων. Έτσι λοι-
πόν, προωθείται η καινοτομία, δεδομένου ότι από τον συνδυασμό γνώσεων από διάφο-
ρες επιστημονικές περιοχές, εκπαιδεύονται οι μαθητές να κάνουν επιτυχημένες συνδέ-
σεις μεταξύ των επιστημονικών κλάδων (UNESCO, 2013). 

Έχοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με τις προτάσεις των νέων αναλυ-
τικών προγραμμάτων, το φύλλο εργασίας δομήθηκε με στόχο να είναι συμβατό με τη 
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εκπαιδευτική μεθοδολογία της Φυσικής του Γυμνασίου και την αντίστοιχη μαθηματική 
βάση που απαιτείται. Σε κάθε ένα από τα αρχικά στάδια εισήχθη η νέα γνώση με τη 
μορφή πειραματισμού με καινούργιες εντολές (και τις παραμέτρους τους) συνάμα με 
απλές ασκήσεις-εφαρμογές εμπέδωσης. Στην τελική εφαρμογή του φύλλου εργασίας 
οι μαθητές καλούνται να οδηγήσουν το ρομπότ να διανύσει μια συγκεκριμένη δια-
δρομή σε μια πίστα που προσομοιώνει τον δορυφόρο Τιτάνα, παρακάμπτοντας διά-
φορα φυσικά εμπόδια. Έτσι, δοκιμάζονται στην εφαρμογή νέων γνώσεων όπως και 
στην εύρεση λύσεων, δημιουργώντας ποικιλία εναλλακτικών προγραμμάτων και μι-
κρών τροποποιήσεων (π.χ. προσθήκη επιπλέον αισθητήρων και κινητήρων), καλλιερ-
γώντας την αυθόρμητη δημιουργική σκέψη. Στην επίλυση της εφαρμογής οι μαθητές 
καλούνται να αντιμετωπίζουν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας α-
στάθμητων παραγόντων (επιστημονικός τρόπος σκέψης και εργασίας). Οι μαθητές 
δρουν στο πλαίσιο ομάδων συνεργασίας, μέσα στις οποίες καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα ότι η επίτευξη του στόχου είναι εφικτή μόνο μέσω του καταμερισμού της δουλειάς, 
της σύνδεσης γνώσεων και της ομαδικής αποσφαλμάτωσης στον προγραμματισμό.  

Σχέδιο Διδασκαλίας 

Το φύλλο εργασίας απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και ενδείκνυται ως εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης. Για την υλοποίησή του απαιτούνται 3 διδα-
κτικά 2ωρα και καλύπτει γνωσιακά πεδία από την Εκπαιδευτική Ρομποτική, τη Φυσική, 
την Αστρονομία και τα Μαθηματικά. Τέλος ως υλικοτεχνική υποδομή θα χρειαστούν: 
πίνακας, οθόνη-προβολικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ρομποτικές συσκευές-οχήματα 
LEGO Mindstorms EV3 μαζί με το ομώνυμο λογισμικό, κατασκευή-βάση εκτέλεσης 
δοκιμών, φύλλα εργασίας, χρονόμετρα, γεωμετρικά όργανα. 

Αντικείμενο διδασκαλίας 

Τίτλος σεναρίου: «Διαστημική Αποστολή ‘’Seeking life in Saturn's natural satellites’’» 

Περιεχόμενο διδασκαλίας: Εισαγωγή στις βασικές εντολές που αφορούν τον προγραμ-
ματισμό του οχήματος σε συνδυασμό με έννοιες Φυσικής και Μαθηματικών. 

Σκοπός: Να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες δομημένου προγραμματισμού. 

Στόχοι της διδασκαλίας: Οι μαθητές μετά το πέρας της διδασκαλίας θα πρέπει: 

• Να μπορούν να χρησιμοποιούν απλές εντολές κίνησης και ήχου για τον προ-
γραμματισμό ρομποτικών κατασκευών 

• Να μπορούν να χρησιμοποιούν δομές επανάληψης (Loop) 

• Να χρησιμοποιούν την δομή ελέγχου (Switch) 

• Να εξοικειωθούν με την χρήση αισθητήρων  

• Να ανακαλέσουν τις έννοιες του διαστήματος, του χρόνου και της ταχύτητας 
από τη φυσική και να τις συνδέσουν με την κίνηση της συγκεκριμένης κατα-
σκευής. 
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• Να αναφέρουν ότι μικρές αλλαγές στους παράγοντες που επηρεάζουν των προ-
γραμματισμό των διαφόρων ενεργειών του ρομπότ δημιουργούν μια μεγάλη 
γκάμα απρόβλεπτων αποτελεσμάτων- «συμπεριφορών». 

• Να προγραμματίζουν το ρομπότ να εκτελεί έναν απαιτητικό συνδυασμό ενερ-
γειών, σε συγκεκριμένο πλαίσιο ερεθισμάτων, και όχι μεμονωμένες κινήσεις.    

• Να προβλέπουν και να επιλύουν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν ε-
ξαιτίας ανεξάρτητων παραγόντων 

Πορεία διδασκαλίας – Υλοποίηση δραστηριοτήτων 

Ξεκινώντας στο στάδιο του προσανατολισμού υπάρχει ένας προβληματισμός μέσω του 
σεναρίου που αφορά τη μετακίνηση του ρομποτικού οχήματος στην επιφάνεια του Τι-
τάνα. Στο στάδιο της ανάδειξης ιδεών έχουν προβλεφθεί δραστηριότητες και ερωτήσεις 
σχετικά με κατανόηση διαφόρων λειτουργιών-εντολών. Κατά τη φάση του πειραματι-
σμού οι μαθητές προγραμματίζουν, εκτελούν δοκιμές, καταγράφουν δεδομένα  σε α-
ντίστοιχους πίνακες και σχεδιάζουν γραφικές παραστάσεις. Ακολουθεί η αναδόμηση 
των ιδεών μέσω σύγκρισης δεδομένων κι εξαγωγής συμπερασμάτων. Η εκτέλεση συν-
δυαστικής δραστηριότητας και οι προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση αποτελούν το 
τελευταίο στάδιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Αξιολόγηση 

Στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης εξετάζεται η επιτυχία των επιδιωκόμενων στό-
χων που τέθηκαν, μέσα από τη λήψη δεδομένων, την ορθότητα των απαντήσεων στις 
αντίστοιχες δραστηριότητες, την εξαγωγή κατάλληλων συμπερασμάτων μετά από κάθε 
πειραματική διαδικασία και τη δυνατότητα πραγματοποίησης ορισμένων εφαρμογών 
και παρουσίασης των απαραίτητων γενικεύσεων.  
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                ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ            

 

Η ESA προγραμματίζει μια αποστολή με το όνομα «Seeking life in Saturn's natural 
satellites», με την οποία επιχειρείται η αναζήτηση ζωής σε ορισμένους δορυφόρους του 
πλανήτη Κρόνου. Το 2006 το διαστημικό σκάφος Cassini εντόπισε υδρογόνο στον Τι-
τάνα, δορυφόρο του Κρόνου, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να υποδεικνύει την πιθα-
νότητα ύπαρξης νερού και κατ’επέκταση ζωής. Για το λόγο αυτό η ESA έχει στόχο να 
εκπαιδεύσει τους μαθητές να προγραμματίζουν ένα τρίτροχο ρομποτικό όχημα με τη 
χρήση της πλατφόρμας LEGO Mindstorms EV3. Οι μαθητές που θα καταφέρουν να 
βγάλουν εις πέρας την αποστολή που θα τους δοθεί, θα βοηθήσουν την ESA στην απο-
στολή ενός μη επανδρωμένου ρομπότ στην επιφάνεια του Τιτάνα. 

Α) Ευθεία Κίνηση: Επιλέξτε την εντολή Move Steering και πατήστε την επιλογή On 
for seconds ρυθμίζοντας το Power στο 50. Μετρήστε την απόσταση που διανύει το 
αμαξίδιο για τις διάφορες τιμές χρόνου  και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.  

 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση Distance–Time χρησιμοποιώντας τις παραπάνω τι-
μές 

 

2148

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



B) Στροφή: Επιλέξτε την εντολή Move Steering και πατήστε την επιλογή On for 
rotations ρυθμίζοντας το steering στο 100 και το power στο 50. Δοκιμάστε διάφορες 
τιμές στο rotation μέχρι να πετύχετε περιστροφή του αμαξιδίου κατά 90, 180 και 360 
μοίρες. Στη συνέχεια καταγράψτε τις τιμές αυτές στον παρακάτω πίνακα.   

 

Σχεδιάστε τη γραφική παράσταση Γωνία–Rotation χρησιμοποιώντας τις παραπάνω 
τιμές 

 

Τώρα διατηρείστε τις προηγούμενες επιλογές (Move Steering - On for rotations – 
Power 50) και αλλάξτε μόνο το steering από 100 σε -100. Χρησιμοποιώντας τις τιμές 
rotation από τον πίνακα Χ παρατηρήστε τώρα τη συμπεριφορά του αμαξιδίου και κα-
ταγράψτε τα συμπεράσματά 
σας…………………...…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 

Γ) Ευθεία και στροφή: Φτιάξτε ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας που να προγραμ-
ματίζει το αμαξίδιο να κινείται με τέτοιο τρόπο ώστε η τροχιά του να σχηματίσει το 
γράμμα «Γ». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κάθετη γραμμή να έχει μήκος περίπου 
38cm και η οριζόντια 13cm. 
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Σε περίπτωση που δυσκολευτείτε παρακάτω εμφανίζεται ένα έτοιμο πρόγραμμα, που 
αντιστοιχεί σε τροχιά που σχηματίζει το γράμμα «Λ». Μπορείτε να κάνετε τις ανάλογες 
τροποποιήσεις για να πετύχετε το δικό σας στόχο. 

 

Δ) Loop: Δημιουργήστε το παρακάτω πρόγραμμα και παρατηρήστε την εκτέλεσή του 

 

Τώρα δοκιμάστε το επόμενο πρόγραμμα και συγκρίνετε την κίνηση που θα πραγματο-
ποιήσει το αμαξίδιο με την προηγούμενη κίνηση (εισάγεται η εντολή Loop). 

 

Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές διακρίνατε μεταξύ των τριών προηγούμενων πε-
ριπτώσεων όσον αφορά στην κίνηση και τον ήχο του οχήματος; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................. 

Τι πιστεύετε ότι προκαλεί η προσθήκη της εντολής “Loop” στο πρόγραμμα; 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.................. 

Φτιάξτε ένα πρόγραμμα με το οποίο το όχημα θα διανύει την ίδια απόσταση που διένυε 
με τα προηγούμενα προγράμματα, αλλά τώρα ο ήχος των 440Hz θα ακούγεται 6 φορές. 

 

Δ) Switch - Χρώμα: Δημιουργήστε και τρέξτε το παρακάτω πρόγραμμα. 

 

Screenshot προγράμματος 
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Πραγματοποιήστε οκτώ δοκιμές τοποθετώντας το αμαξίδιο κάθε φορά πάνω σε ένα 
διαφορετικό χρωματιστό κουτάκι της επιφάνειας που ακολουθεί και παρατηρήστε τις 
ενέργειες που εκτελεί το ρομπότ.  

 

Τι παρατηρείτε; Εμφανίζει το αμαξίδιο όμοια «συμπεριφορά» πάνω από κάθε κουτάκι; 
Αν υπάρχουν διαφορετικές «συμπεριφορές», πώς εξηγούνται, δηλαδή σε τι μπορεί να 
οφείλο-
νται;..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.Ε) Switch –Απόσταση: Δημιουργήστε και τρέξτε αρκετές φορές το πρόγραμμα της 
επόμενης εικόνας τοποθετώντας κάθε φορά ένα εμπόδιο απέναντι από τον αισθητήρα 
απόστασης και σε διαφορετική απόσταση κάθε φορά (από 5 έως 30 εκατοστά περίπου). 
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ΣΤ) Loop & Switch: Δημιουργήστε και τρέξτε το παρακάτω πρόγραμμα αφού πρώτα 
τοποθετήσετε μερικές μαύρες ταινίες σε λευκή επιφάνεια, παράλληλα μεταξύ τους και 
σε ποικίλες αποστάσεις. Τοποθετήστε κι ένα εμπόδιο μετά την τελευταία μαύρη ταινία. 

 

Τι παρατηρήσατε κατά την εκτέλεση του προγράμματος; Έπαιξε ήχο πάνω σε κάθε 
μαύρη γραμμή; 
…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…… 

Αν όχι, που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Τι θα αλλάζατε στο πρόγραμμα για να το 
διορθώσετε; 
……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 
Δημιουργήστε το πρόγραμμα που θα κατευθύνει το αμαξίδιο στην επιφάνεια του 
Τιτάνα  
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Θέλουμε το όχημά μας να διανύσει το μονοπάτι, από την αφετηρία (σημείο 0) μέχρι 
τον τερματισμό (σημείο 4). Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να φτιάξετε ένα πρό-
γραμμα, ώστε το αμαξίδιο να κινηθεί από το 0 μέχρι το 1 και, αφού συναντήσει το 
βράχο, να κινηθεί κάθετα προς τη μπλε λίμνη, δηλαδή προς την περιοχή με το σημείο 
2. Στη συνέχεια πρέπει να κινηθεί κάθετα αριστερά για 19cm μέχρι το σημείο 3. Στο 
σημείο εκείνο προγραμματίστε το να στρίψει αριστερά κατά 450 και μετά να κινηθεί 
ευθεία μέχρι το τέλος της διαδρομής στο σημείο 4, όπου βρίσκεται η μαύρη γραμμή 
του τερματισμού. Στο τέλος της διαδρομής να εκπέμψει έναν ήχο.  

 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα που είχαν δημιουργήσει μαθητές τα προη-
γούμενα χρόνια. Παρόλο που το πρόγραμμα προσέγγιζε αρκετά το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα, δεν δούλεψε όπως θα θέλαμε. Αν το διορθώνατε θα σας ήμασταν υπόχρεοι. 
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Αναζητώντας πετρώματα στο μεταλλείο του Λαυρίου. Μια διδακτική πρόταση 
με τον συνδυασμό των πακέτων Lego Mindstorms EV3 και Arduino Uno 

Γαλανοπούλου Βιολέττα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc., 
violettagalanopoulou@gmail.com 

Ελευθερίου Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc., zetoulael@gmail.com 
Κασκαφέτου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc., elenikaskafetou@gmail.com 

Περίληψη 

Με αφορμή την ενότητα του σχολικού βιβλίου της Στ' Δημοτικού των Φυσικών "Οι 
ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας", θα πραγματοποιηθεί μια διαθεματική δραστη-
ριότητα διάρκειας δέκα διδακτικών ωρών για τη μελέτη των πετρωμάτων, των ορυκτών 
και της εργασίας στα ορυχεία. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μια καλή ευ-
καιρία να γνωρίσουν οι μαθητές την πλούσια ιστορία του Λαυρίου, που ξεκινά από την 
αρχαιότητα και φτάνει ως τις μέρες μας και συνδέεται με τον πλούσιο ορυκτό πλούτο 
του και τα μεταλλεία που κατασκευάστηκαν στην περιοχή. Στη δραστηριότητα αυτή 
θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής Arduino και Lego Mind-
storms EV3. 

Λέξεις-Kλειδιά: Lego Mindstorms EV3, Arduino Uno, Εκπαιδευτική Ρομποτική 

Εισαγωγή 

Το Arduino είναι ένας μικροελεγκτής, που στη συγκεκριμένη εφαρμογή συνεργάζεται 
και ελέγχει ένα κύκλωμα που «κατασκευάζεται» σε ένα breadboard (πλακέτα δοκι-
μών), πάνω στο οποίο συνδέονται αντιστάσεις, φωτάκια Led, φωτοαντιστάσεις (μετα-
βλητές αντιστάσεις, η τιμή των οποίων αλλάζει ανάλογα με το φως που πέφτει πάνω 
σε αυτές) κλπ, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συνδεσμολογία κλειστού ηλεκτρικού 
κυκλώματος. Στη συνέχεια, με αντίστοιχο προγραμματισμό στον υπολογιστή, μπορούν 
να ελεγχθούν οι λειτουργίες των τμημάτων που συνδέθηκαν (χαμηλή – υψηλή φωτο-
βολία Led, αναβόσβημα, κλπ). Το λογισμικό προγραμματισμού του Arduino είναι α-
νοιχτού κώδικα, αλλά και το ίδιο το Arduino είναι «ανοιχτό» υλικό (εύκολα αντιληπτό 
και υλοποιήσιμο από όλους). 

Τα Lego Mindstorms EV3 είναι συναρμολογούμενα ρομποτικά συστήματα, τα οποία 
ελέγχονται από αντίστοιχο λογισμικό στον υπολογιστή. Αποτελούνται από μια κε-
ντρική μονάδα, η οποία συνδέεται με τον υπολογιστή και παίρνει τις εντολές για να τις 
εκτελέσει, διάφορα εξαρτήματα απαραίτητα για την κίνηση του ρομπότ (ρόδες, του-
βλάκια συναρμολόγησης κλπ) και διάφορους αισθητήρες (χρώματος, υπέρυθρης ακτι-
νοβολίας). Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, η ρομποτική κατασκευή είναι ένα 
όχημα με αισθητήρες. Ο προγραμματισμός είναι απλός: υπάρχει μια σειρά από εντολές 
εικονοποιημένες, οι οποίες ενώνονται από τον χρήστη σαν παζλ στη σειρά, η μια μετά 
την άλλη. Οι εντολές είναι κίνησης, ήχου, επανάληψης, αναγνώρισης χρώματος κλπ. 
Ο προγραμματισμός γίνεται με ένα ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα. 
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Η ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαίδευση βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν 
γνωστικές δομές, αφού χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, εκτελώντας αρκετές φορές 
μεταγνωστικές διεργασίες. Ανάλογα οφέλη παρατηρούνται και στον κοινωνικοσυναι-
σθηματικό τομέα, διότι εμπλέκονται σε συνεργατικές διαδικασίες επιχειρηματολογώ-
ντας και υποστηρίζοντας τη θέση τους. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων προάγεται με την ε-
νεργή συμμετοχή των μαθητών στη σύνθεση πολύπλοκων κατασκευών, με τη χρήση 
λίγων και απλών βασικών δομικών μονάδων. Ταυτόχρονα, η ρομποτική εισάγει στην 
εκπαίδευση αυθεντικά προβλήματα, που για τη λύση τους απαιτείται η διαθεματική 
προσέγγιση, οι αναγωγές, η εφαρμογή προϋπάρχουσας γνώσης, η αλγοριθμική λογική 
και η αξιολόγηση. Η βιωματική μάθηση, ο τρόπος σύνδεσης περιβάλλοντος και μηχα-
νής και η άμεση ανατροφοδότηση από τις ρομποτικές κατασκευές οδηγούν τους μαθη-
τές στην ανάπτυξη κινήτρων για μελέτη της επιστήμης και της τεχνολογίας, διευρύνο-
ντας τις γνώσεις τους (Αλεξανδρίδου, 2011). Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο αυτό μπο-
ρούν να εντοπίσουν ιδιαίτερα γνωστικά κενά των μαθητών τους και να τους εισάγουν 
ευκολότερα στην εκμάθηση του προγραμματισμού και των διαδικασιών του. Όλα τα 
παραπάνω δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να γίνουν ενεργοί πολίτες 
σε επικοινωνία με τον τεχνολογικό πολιτισμό και τη γνώση της εποχής τους (Unesco, 
2018). 

Ωστόσο, η συγκεκριμένη θεματική δεν είναι απαλλαγμένη δυσκολιών. Η ρομποτική 
απαιτεί υψηλού κόστους εξοπλισμό σε πολλαπλότητα και κατάλληλες υποστηρικτικές 
δομές. Η συχνή και όχι πάντα ανέξοδη απαίτηση για αναβάθμιση υλικού και λογισμι-
κού δρουν ανασταλτικά στην ενσωμάτωση της ρομποτικής στην εκπαίδευση, τόσο από 
τους εκπαιδευτικούς όσο και από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος, οι περιορισμοί που 
θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές του υλικού, αλλά και του λογισμικού, υποβαθμίζουν 
την εκπαιδευτική αξία της ρομποτικής (Αλεξανδρίδου, 2011). 

Η πορεία διδασκαλίας θα βασιστεί στο μοντέλο του κατασκευαστικού εποικοδομι-
σμού. Με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων που προσφέρει το συγκεκριμένο μο-
ντέλο, αλλά και την προσωπική ενασχόληση των μαθητών με ένα πρόβλημα που έχει 
ουσία, νόημα και είναι χειροπιαστό, εξασφαλίζεται η αποτελεσματική απόκτηση της 
νέας γνώσης (Papert, 1980).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι η οργάνωση, ο συντονισμός και η επίβλεψη της ερ-
γασίας των ομάδων. Αρχικά, η παρέμβασή του είναι σημαντική, ωστόσο, καθώς εξε-
λίσσεται η εργασία, παρεμβαίνει όλο και λιγότερο, έως ότου ο ρόλος του περιορίζεται 
στο να παράσχει βοήθεια όταν του ζητηθεί ή όταν κρίνει αυτός ότι χρειάζεται. Ο εκ-
παιδευτικός σχεδιάζει με τέτοιο τρόπο τη διδασκαλία, ώστε οι μαθητές μέσα από την 
άμεση εμπλοκή τους, να οικοδομούν τη νέα γνώση σταδιακά και βασιζόμενοι πάνω 
στην προηγούμενη. Παράλληλα, αυτός θα τους παράσχει τη νέα πληροφορία, όταν κρί-
νεται σκόπιμο.  

Οι Παπανικολάου, Φράγκου και Αλιμήσης (2007) προτείνουν 5 στάδια στην πορεία 
διδασκαλίας: το στάδιο εμπλοκής, το στάδιο πειραματισμού, το στάδιο διερεύνησης, 
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το στάδιο σύνθεσης και δημιουργίας και το στάδιο αξιολόγησης. Όμοια, οι Φράγκου, 
Γρηγοριάδου και Παπανικολάου (2010) και οι Φράγκου και Γρηγοριάδου (2009) προ-
τείνουν τα στάδια της ενεργοποίησης, της εξερεύνησης, της διερεύνησης, της δημιουρ-
γίας και της παρουσίασης. Τα στάδια, στην περιγραφή τους, ταυτίζονται μεταξύ τους, 
εκτός από αυτό της Διερεύνησης. Στην πρώτη πρόταση, στο στάδιο αυτό οι μαθητές 
καλούνται να επιλέξουν την πλέον κατάλληλη για την περίσταση από τις λύσεις που 
έχουν βρει, ενώ στη δεύτερη πρόταση, οι μαθητές σε αυτό το στάδιο θα αναζητήσουν 
λύσεις σε επιμέρους προβλήματα που έχουν ανακύψει ή που είχε εξαρχής η προβλη-
ματική τους. 

Στοιχεία από το σχέδιο διδασκαλίας 

Προϋπάρχουσες γνώσεις (έχει προηγηθεί εισαγωγικό μάθημα): 

• είδη και βασικά χαρακτηριστικά διαφόρων πετρωμάτων 
• βασικές αρχές λειτουργίας ενός μεταλλείου  

Διδακτικοί Στόχοι:  

Οι μαθητές θα είναι ικανοί: 

• Να αναγνωρίζουν διαφορετικά ήδη πετρωμάτων, κάποιες ιδιότητες και κάποια χα-
ρακτηριστικά τους. 

• Να αντιληφθούν τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός ορυχείου. 
• Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές εντολές προγραμματισμού στο Ar-

duino. 
• Να μπορούν να δημιουργήσουν ένα απλό κύκλωμα. 
• Να μπορούν να δημιουργήσουν ένα κύκλωμα με σύνδεση σε σειρά και με παράλληλη 

σύνδεση. 
• Να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές εντολές προγραμματισμού στο Lego 

Mindstorms EV3. 

Ψυχοσυναισθηματικοί Στόχοι: 

Οι μαθητές αναμένεται: 

• Να μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες. 
• Να βελτιώσουν τις λεπτοκινητικές τους δεξιότητες. 
• Να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους. 

Τα μέσα και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι υπολογιστές με λογισμικά, 2 σετ 
Arduino, 2 σετ Lego Mindstorms EV3 (με αισθητήρα χρώματος), led διαφόρων χρω-
μάτων, φωτοαντιστάσεις, αντιστάσεις, καλώδια, μονωτικές ταινίες διαφόρων 
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χρωμάτων, 2 φύλλα εργασίας για τους μαθητές (Υπεύθυνοι ασφάλειας, Εργάτες) και 
μία μακέτα μεταλλείου. 

Πορεία διδασκαλίας (ενέργειες διδάσκοντα): 

α) Στάδιο εμπλοκής (3 διδακτικές ώρες): Φύλλο εργασίας 1 (Υπεύθυνοι ασφάλειας – 
Arduino): Στο πρώτο μέρος της διδασκαλίας (δραστηριότητες 1 και 2), ο ρόλος του 
διδάσκοντα είναι εντελώς καθοδηγητικός. Οι μαθητές ακολουθούν πιστά τις οδηγίες 
του. Ο εκπαιδευτικός μετά από κάθε βήμα εξηγεί στους μαθητές για ποιο λόγο γίνεται 
αυτό. Ουσιαστικά, οι μαθητές θα γνωρίσουν και θα εξασκηθούν αρχικά πώς θα κλεί-
νουν ένα απλό ηλεκτρικό κύκλωμα (σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, blink / 
αναβόσβημα). Στο δεύτερο μέρος της διδασκαλίας (δραστηριότητες 3, 4 και 5), η πα-
ρουσία του εκπαιδευτικού γίνεται πιο διακριτική. Οι μαθητές καλούνται να αυτενερ-
γήσουν, οπότε ο ρόλος του διδάσκοντα γίνεται βοηθητικός – συμβουλευτικός. Οι μα-
θητές αναμένεται να έχουν καταλήξει σε κάποιες βασικές εντολές. 

β) Στάδιο πειραματισμού (3 διδακτικές ώρες): Φύλλο εργασίας 2 (Εργάτες – Lego): 
Στο πρώτο μέρος της διδασκαλίας (δραστηριότητες 1, 2), ο εκπαιδευτικός εισάγει τους 
μαθητές στο περιβάλλον του Lego Mindstorms, τους βοηθά στη συνδεσμολογία και 
τους κατευθύνει στην εισαγωγή των απλών εντολών, ώστε να οικειοποιηθούν το νέο 
περιβάλλον. Στη δραστηριότητα με τον σχηματισμό του τετραγώνου, ελέγχει αν οι μα-
θητές έχουν κατανοήσει το πρόγραμμα. Εδώ, οι μαθητές, αναμένεται να σχηματίσουν 
το τετράγωνο επαναλαμβάνοντας τις εντολές για κίνηση και στροφή τέσσερις φορές. 
Με την ολοκλήρωσή της, ο εκπαιδευτικός έχει δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο για 
να εισάγει την εντολή loop. Σταδιακά (δραστηριότητες 3 και 4), ο ρόλος του γίνεται 
επικουρικός, όσο οι μαθητές κινούνται πιο άνετα στο νέο περιβάλλον. 

γ) Στάδιο διερεύνησης (1 διδακτική ώρα): Στο δεύτερο μέρος της διδασκαλίας ο εκπαι-
δευτικός εισάγει τις πληροφορίες για τη χρήση του αισθητήρα στην αναγνώριση δια-
φορετικών χρωμάτων και τη συνδέει με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών για 
τα διαφορετικών χρωμάτων πετρώματα. Οι μαθητές κινούνται ελεύθερα, δοκιμάζοντας 
διαφορετικές εντολές στις ρομποτικές τους κατασκευές. 

 

  

Εικόνα 1 Μακέτα Μεταλλείου 
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δ) Στάδιο εφαρμογής (2 διδακτικές ώρες): Προκειμένου να αξιοποιηθεί ο αισθητήρας 
χρώματος, σχεδιάστηκε η δραστηριότητα της αναζήτησης των πετρωμάτων με βάση 
το χρώμα τους, μέσα σε μια μακέτα μεταλλείου. Άλλωστε οι γνώσεις των μαθητών και 
η ηλικία τους αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για να ασχοληθούν με τη σκληρό-
τητα, τις ιδιότητες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κάθε πετρώματος. Στη μακέτα 
επιλέχθηκε να τοποθετηθούν τα σπάνια ορυκτά της περιοχής κι αυτά που βρέθηκαν για 
πρώτη φορά εκεί, ώστε να αντιληφθούν καλύτερα οι μαθητές τον πλούτο της περιοχής 
σε ορυκτά και τη σπουδαιότητα της περιοχής του Λαυρίου στον παγκόσμιο γεωλογικό 
χάρτη. Έτσι, επιλέχτηκαν πέντε πετρώματα με χαρακτηριστικό χρώμα. 

ε) Στάδιο αξιολόγησης (1 διδακτική ώρα): Στο στάδιο της αξιολόγησης, οι μαθητές θα 
ανταλλάξουν εμπειρίες από την εμπλοκή τους στη διαδικασία και θα κρίνουν η κάθε 
ομάδα τη δουλειά της και την εργασία της άλλης ομάδας και, τελικά, όλες οι ομάδες 
θα κριθούν και από τον εκπαιδευτικό. Οι εργασίες των ομάδων θα αξιολογηθούν με 
βάση τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί και την πορεία της εργασίας και συνεργα-
σίας μεταξύ των ομάδων. 
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Περίληψη 

Είναι γεγονός ότι στην καθημερινή ζωή η επίλυση των κάθε είδους προβλημάτων α-
παιτεί γρήγορους υπολογισμούς. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να  κατανο-
ήσουν οι μαθητές της Β΄τάξης τον μηχανισμό στον οποίο στηρίζεται η προπαίδεια και 
την διαδικασία που υποκρύπτεται, ώστε να διευκολυνθούν  στην εκμάθησή της και να 
συνειδητοποιήσουν συν τω χρόνω την από μνήμης χρήση της (Μαθηματικά Β΄ Δημο-
τικού, Ενότητα 4η, Κεφ. 24ο-29ο). Δόθηκε, έτσι  η ευκαιρία στους μαθητές μέσα από 
οικεία παραδείγματα και πάντα σε συμβατότητα με τα Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. να ανα-
λύσουν και να εμπεδώσουν την προπαίδεια στην λύση προβλημάτων που αντλούνται 
από την καθημερινότητα των μαθητών. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε  με την χρήση 
Η/Υ, έτσι ώστε να εκτιμηθεί  θετικά η συμβολή  των Νέων Τεχνολογιών. Ζητούμενο 
του σύγχρονου σχολείου είναι η δημιουργία «μοναδικών κι ανεπανάληπτων» εμπει-
ριών μέσα κι έξω από αυτό, οι οποίες θα οδηγήσουν τους μαθητές στην «πραγματική» 
κατανόηση του κόσμου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες,  μαθηματικά, προπαίδεια, κριτική σκέψη 

Εισαγωγή 

Τα Μαθηματικά συμβάλουν στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και στην κοινω-
νική ένταξη των μαθητών, γιατί τους ασκούν στην  μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, 
στην αφαίρεση, στην γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές διερ-
γασίες με αποτέλεσμα να διατυπώνουν τη σκέψη τους με τάξη, λιτότητα, σαφήνεια και  
ακρίβεια (Ματσαγγούρας, 2007). Επιπλέον τους  εξοπλίζουν με βασικές γνώσεις, ικα-
νότητες και δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής 
τους ζωής, σε όποια μορφή εργασίας κι αν ασκήσουν στο μέλλον (Μούλιου, 2005), 
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αλλά και απαραίτητες για να παρακολουθήσουν τις επιστήμες και ιδιαίτερα μεταξύ αυ-
τών την Τεχνολογία,  Οικονομία, αλλά και το σύνολο των Κοινωνικών Επιστημών. 

Ωστόσο έρευνες  υποδεικνύουν πως προηγούμενες αρνητικές εμπειρίες των μαθητών 
στο μάθημα των μαθηματικών (ο δράκος των παιδικών χρόνων-μαθηματικοφοβία), ε-
πηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά και τα συναισθήματά τους (Φιλίππου και Χρί-
στου, 2001), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν και προσεγγίζουν καινούριες 
μαθηματικές εμπειρίες (Spangler, 1992). Η χαμηλή επίδοσή τους, σε ένα τόσο κύριο 
μάθημα, τους επιφέρει χαμηλή αυτοπεποίθηση.  

Ζητούμενο είναι να οδηγηθούμε στην εξάλειψη του φαινομένου της μαθηματικοφοβίας 
(Παυλάκος, 2012).  Κατά ένα σημαντικό ποσοστό εναπόκειται στον δάσκαλο να βρει 
τρόπους που θα ελκύσουν το ενδιαφέρον του μαθητή λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε 
άτομο είναι ξεχωριστό και ανεπανάληπτο με τις δικές του ικανότητες και δυνατότητες 
επαναπροσδιορίζοντας έτσι τον ρόλο του. Με κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, απα-
ραίτητη ψυχολογική στήριξη και ενθάρρυνση θα επιτευχθούν αφενός η μαθηματική 
κατάρτιση, αφετέρου η διαμόρφωση θετικού κλίματος κατά την διδασκαλία των μαθη-
ματικών (Αγαλιώτης, 2000).  

Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας ως μέσο πρακτικής γραμματισμού θα συμ-
βάλει στην οικοδόμηση της γνώσης και την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με 
την καθημερινή ζωή. Ειδικότερα  στην κατανόηση αριθμών και πράξεων, στο χειρισμό 
δεδομένων, στην επικοινωνία και στην αναπαράσταση. Η επιλογή των εργαλείων- σύμ-
φωνα πάντα με τις θεωρίες μάθησης-θα γίνει  μέσα από τα συστήματα  καθοδήγησης 
και διδασκαλίας, συστήματα έκφρασης, αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφο-
ρίας και τα συστήματα  μάθησης μέσω  ανακάλυψης, διερεύνησης και οικοδόμησης 
της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές συνδέοντας τα μαθηματικά με την γλώσσα 
και το μάθημα της αισθητικής αγωγής σε μια πολυεπίπεδη οργάνωση και διαχείριση με 
την χρήση κλειστών και ανοικτών περιβαλλόντων(Τζιμογιάννης, 2002). Σύµφωνα µε 
το National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000), η τεχνολογία είναι 
ουσιαστική για την µάθηση των Μαθηµατικών, διότι  επιδρά δραστικά στα Μαθηµα-
τικά που διδάσκονται στο σχολείο, ενισχύοντας τη διαδικασία της µάθησης. Οι µαθη-
τές µπορούν να µάθουν περισσότερα Μαθηµατικά µε τη χρήση της τεχνολογίας, η ο-
ποία όταν αξιοποιείται κατάλληλα και επαρκώς, µπορεί να παρέχει ένα πλούσιο περι-
βάλλον στο οποίο µπορούν να αναπτυχθούν η κατανόηση των μαθηματικών εννοιών 
αλλά και η διαίσθησή τους. 

Σκοπός και στόχοι 

Η θεματολογία   της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απόλυτα συμβατή με τα σχολικά  
προγράμματα,  αφού ο κεντρικός άξονας  εστιάζει  στην δημιουργική έκφραση, στην 
καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσα από την πολύπλευρη θέαση  και 
εκτίμηση αριθμητικών  εννοιών, διαδικασιών και φαινομένων, ανάλογα  όχι μόνο με 
τα επίπεδα μάθησης, αλλά και με τους τομείς μάθησης. 
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Πιο αναλυτικά: 

Διατύπωση στόχων  ανάλογα με τα επίπεδα μάθησης 
 Να  μπορούν  να αναφέρουν, να θυμούνται, να  αναμεταδίδουν, να ονο-
μάζουν, να επιδεικνύουν, να κρίνουν, να υποθέτουν, να αναθεωρούν, να ερμη-
νεύουν, να επεξεργάζονται, να διατυπώνουν κανόνες. (Καλλιέργεια  απομνημό-
νευσης και  κατανόησης –Φύλλα εργασίας 1ο& 2ο) 
 Να  επιλέγουν, να αποφασίζουν, να αξιοποιούν, να προβάλλουν, να ορ-
γανώνουν, να  κωδικοποιούν, να  συστηματοποιούν, να παρατηρούν, να διακρί-
νουν, να υποθέτουν, να κάνουν ανασκόπηση, να αναδεικνύουν διαστάσεις, να 
ασκούν κριτική πρακτική εφαρμογή. Μέσα από  διαλογικές αντιπαραθέσεις-
συζητήσεις θα οδηγούνται σε καταστάσεις λήψης αποφάσεων. Πρόκειται περί 
συλλογικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. (Καλλιέργεια εφαρμογής και ανάλυ-
σης-Φύλλο εργασίας 3ο) 
 Να  αξιολογούν, να ασκούν κριτική, να εκτιμούν,  να ελέγχουν λάθη, να 
επαληθεύουν, να ιεραρχούν, να συμπεραίνουν, να δημιουργούν καινοτομίες, να 
επινοούν, να παράγουν γνώση/έργο, να σχεδιάζουν, να φαντάζονται, να πρωτο-
τυπούν, μέσα από ποικιλία μαθησιακών δραστηριοτήτων. (Καλλιέργεια κρίσης-
αξιολόγησης και δημιουργίας-σύνθεσης-παραγωγής- Φύλλα εργασίας  3ο, 4ο , 5ο 
& 6ο) 

Διατύπωση στόχων  ανάλογα με τους τομείς  μάθησης 

 Α. Ως προς το γνωστικό  αντικείμενο: Να γνωρίσουν   διεξοδικά και α-
ναλυτικά  το πώς λειτουργεί  η πράξη του πολλαπλασιασμού. Να κατανοήσουν  
το μηχανισμό της λειτουργίας του. Να μπορούν να συνθέτουν ένα πρόβλημα 
πολλαπλασιασμού, αλλά και να εξασκηθούν στην επίλυση προβλημάτων πολ-
λαπλασιασμού. Όλα αυτά θα  κατακτηθούν μέσα από τις διαδικασίες  της ανα-
γνώρισης,  της διατύπωσης,  ερμηνείας και οργάνωσης, υπόθεσης, σύνδεσης, 
πρόβλεψης, τροποποίησης, επαλήθευσης και  εξαγωγής συμπεράσματος. 
 Β. Ως προς τις δεξιότητες: Να κατακτήσουν δεξιότητες  κατανόησης, 
δομής, καλλιέργειας αφαιρετικής κριτικής σκέψης, δημιουργικής φαντασίας, 
συνθετικής ικανότητας και  παραγωγής μέσα από τις διαδικασίες  της ερμη-
νείας, της οργάνωσης,  της ανάλυσης και εφαρμογής, της διόρθωσης, του προ-
γραμματισμού και της δημιουργίας,  της διαχείρισης, μετατροπής και σχεδια-
σμού. 
 Γ. Ως προς τις στάσεις: Να κατακτήσουν κοινωνικό και  συνεργατικό 
πνεύμα, μέσα από τις διαδικασίες  της αποδοχής, της απόρριψης, της εκτίμησης, 
της ενθάρρυνσης, της πρόκλησης, της υποστήριξης –όσον αφορά τον συναισθη-
ματικό τομέα-, αλλά και  της οργάνωσης, συζήτησης, συμμετοχής, σύνθεσης, 
χειρισμού και συνεργασίας –όσον αφορά τον ψυχοκινητικό τομέα-. 
 Δ. Ως προς  τη χρήση  νέων τεχνολογιών: Να γνωρίσουν συγκεκριμένα 
εκπαιδευτικά λογισμικά και την χρήση τους. Να αποκτήσουν εμπιστοσύνη ως 
προς τις νέες τεχνολογίες και τον αποτελεσματικό υποστηρικτικό τους ρόλο. 
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Με την αξιοποίηση των λογισμικών  αποφεύγεται η μονοτονία του τρόπου επε-
ξεργασίας  του θέματος, αφού η διαφορετική οργάνωση και μέθοδος μπορούν 
να εξυπηρετήσουν  κάθε φορά άλλους στόχους. Οι ΤΠΕ θεωρούνται καταλύτης 
ριζικών αλλαγών στην εκπαίδευση, καθώς παρέχουν σημαντικά οφέλη για τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Δυναμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, προ-
ωθούν την ενεργητική συνεργατική μάθηση, ενισχύουν την αυτόνομη και δια-
βίου μάθηση. Η ένταξη των ΤΠΕ στην σχολική πρακτική δεν περιορίζεται στην 
χρήση των ΤΠΕ από τους μαθητές ούτε στην βελτίωση της παραδοσιακής δι-
δασκαλίας. Αλλάζει ριζικά την μαθησιακή διαδικασία. Οι ΤΠΕ  φέρνουν στο 
σημερινό σχολείο μια νέα γλώσσα (εργαλείο έκφρασης και επικοινωνίας), μια 
νέα βιβλιοθήκη, ένα νέο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Είναι αδιαμφισβή-
τητα ένα πολιτισμικό και κοινωνικό αγαθό. Απαραίτητη προϋπόθεση  είναι να 
γίνεται  η ένταξή τους στο σχολείο  με όρους παιδαγωγικής και διδακτικής, 
ώστε  να είναι επαρκώς αιτιολογημένη η  αποδοχή  της προστιθέμενης αξίας 
(Ράπτης, 2006). 

Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν με την εφαρμογή των  δοθέντων Φύλλων Εργασίας τα 
οποία αναλυτικά θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

Μεθοδολογία-Διδακτικές προσεγγίσεις  

Όπως γίνεται φανερό από την στοχοθεσία και τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας θέλαμε 
να γνωρίσουν οι μαθητές τις προς εξέταση έννοιες με πειραματισμό, πρακτική εφαρ-
μογή και κατανόηση των δομών τους, σύμφωνα με τις αρχές της ανακαλυπτικής μάθη-
σης του Bruner, να εμπλακούν σύμφωνα με τα δικά τους ενδιαφέροντα και εμπειρίες 
και να δομήσουν προβληματισμό, ιδέες και γνώση, σύμφωνα με τις αρχές του εποικο-
δομισμού του Piaget και να συναγάγουν τα συμπεράσματά τους στο πλαίσιο συνεργα-
τικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky 
και την θεωρία δραστηριότητας των επιγόνων του (Δαγδιλέλης & Παπαδόπουλος, 
2008). Αρωγός οι Νέες Τεχνολογίες που με την κατάλληλη αξιοποίηση διαμόρφωσαν 
ένα μαθησιακό περιβάλλον  πέρα από το βιβλιοκεντρικό – δασκαλοκεντρικό παραδο-
σιακό μοντέλο μάθησης (Βοσνιάδου, 2006). 

Προφίλ της εργασίας-Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

 Στην εργασία με τίτλο «Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ στην σχολική τάξη.  Μαθαίνω τον πολ-
λαπλασιασμό στην  Β΄ τάξη  παρέα με τους ήρωες του Ντίσνεϋ» συμμετείχαν οι δεκαεπτά 
(17) μαθητές της Β΄ τάξης ενός 12/θέσιου Σχολείου στο νομό Κορινθίας.  

Απαραίτητη προϋπόθεση  για την αποτελεσματική  έκβαση της όλης παρέμβασης  είναι 
η  κατάκτηση γραφής, ανάγνωσης και της πράξης της πρόσθεσης μονοψήφιων και δι-
ψήφιων αριθμών. Οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα τις βασικές 
δεξιότητες χρήσης του Η/Υ (χρήση του ποντικιού, φιλοσοφία λειτουργίας των 
windows, χρήση word και των χρησιμοποιούμενων λογισμικών με την βοήθεια των 
εκπαιδευτικών της τάξης και της ειδικότητας ΤΠΕ). Για το σκοπό αυτό έχουν αξιοποι-
ηθεί ώρες και από την Ευέλικτη Ζώνη. Με δεδομένες τις προϋποθέσεις αναζητήσαμε 
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στις δραστηριότητες λύσεις «εννοιολογικές» και «διαδικαστικές», το «πώς» και το 
«γιατί». 

Η διαγνωστική διαδικασία αξιολόγησης για την ανίχνευση πρότερων  αντιλήψεων ή 
ιδεών σχετικά με τη  λειτουργία του πολλαπλασιασμού, τη διατύπωση  και επίλυση  
προβλημάτων έλαβε χώρα  με συζήτηση μέσα στην τάξη. Η κατάλληλη διατύπωση 
ερωτήσεων ως προς το περιεχόμενο, τη σαφήνεια, την ακρίβεια, τον τόνο φωνής  οδή-
γησαν στο σχηματισμό μιας αρχικής εκτίμησης ικανής να διαμορφώσει  τον τρόπο πα-
ρέμβασης. Η μέγιστη προσέγγιση  της πραγματικής  κατάστασης  εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό  από την σωστή εφαρμογή των τεχνικών  των ερωτήσεων. 

Εμπλεκόμενες περιοχές-Οργάνωση της τάξης-Χρονοδιάγραμμα 

Στο συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας εμπλέκονται οι γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, 
της Αισθητικής Αγωγής, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος με στόχο την 
ολιστική προσέγγιση της γνώσης (διεπιστημονική-διαθεματική προσέγγιση). Το σχέδιο 
εργασίας είναι επομένως συμβατό με τα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ (ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 
304Β/13-03-2003) (ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωικό Ινστιτούτο, 2002) και πραγματοποιήθηκε  το 
β΄ τρίμηνο  της σχολικής χρονιάς 2016-2017. Διήρκεσε πέντε διδακτικές ώρες. 

Απαραίτητη κρίνεται  επίσης η  στοιχειώδης  υλικοτεχνική υποδομή. Το σχολείο δια-
θέτει  εργαστήριο  πληροφορικής με 10 Η/Υ. Οι μαθητές εργάστηκαν στην αίθουσα 
Η/Υ και με τη συνεργασία  του  συναδέλφου της Πληροφορικής. 

Οι μαθητές  εργάζονταν ανά δύο σε κάθε υπολογιστή. Λάβαμε υπόψη το κοινωνιό-
γραμμα, ώστε να είναι αποτελεσματική η διαδικασία (Ματσαγγούρας,  2004). Διαμορ-
φώθηκαν οι όροι του «συμβολαίου» εργασίας, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν όλοι οι 
μαθητές, να καλλιεργηθεί ο σεβασμός, η υπευθυνότητα και η ομαδικότητα και να δη-
μιουργηθεί πνεύμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη (Καμαρινού, 2012). 

Φάσεις του προγράμματος-Εφαρμογή-Φύλλα εργασίας (ΦΕ) 

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές  κάθε ομάδας (2-3 άτομα)  χρησιμοποίησαν  
τον επεξεργαστή κειμένου (Word) ως αφόρμηση για να εισαχθούν στη λογική του πολ-
λαπλασιασμού. Εξασκήθηκαν  στον  υπολογισμό να ανεβαίνουν  ανά δύο, τρία ή πέντε 
και αντίστροφα. Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν το εκπαιδευτικό λογισμικό του Π.Ι για 
να εξασκηθούν στις προπαίδειες, ώστε να οδηγηθούν σταδιακά στην κατανόηση  με-
τάβασης από την πρόσθεση ίδιων όρων στον πολλαπλασιασμό (1οΦΕ: Εξάσκηση στην 
προπαίδεια από λογισμικό Π.Ι. και από Επεξεργαστή Κειμένου). 

Στην δεύτερη διδακτική ώρα  δόθηκαν στους μαθητές σύντομες πράξεις πολλαπλασια-
σμού και αυτοί  κλήθηκαν  να  τις «ζωγραφίσουν» στο Revelation Art και για περαιτέρω 
εμπέδωση ασχολήθηκαν με έτοιμο αριθμοσταυρόλεξο (Hotpotatoes JCross) όπου το 
γινόμενο ως αποτέλεσμα  δοσμένων πολλαπλασιασμών αναγραφόταν με λέξη –σύν-
δεση με τη Γλώσσα- (2οΦΕ: Απεικόνιση της πράξης του πολλαπλασιασμού στο 
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Revelation Νatural Art).      

Στην τρίτη ώρα οι μαθητές προσπάθησαν να λύσουν τα προβλήματα του λογισμικού 
του Π.Ι (Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μαθηματικά Α΄-Β΄ Δημοτικού) (3οΦΕ: Επίλυση α-
ριθμοσταυρόλεξου - (Hotpotatoes  JCross).   

Την  τέταρτη ώρα η κάθε ομάδα  προσπάθησε να συνθέσει  ένα δικό της  απλό πρό-
βλημα πολλαπλασιασμού από την προπαίδεια. Σε όσους δυσκολεύτηκαν δόθηκαν οι 
αριθμοί από τον διδάσκοντα. Ένας από κάθε ομάδα ανέλαβε να το γράψει στο  περι-
βάλλον  του Επεξεργαστή Κειμένου(Word). Οι ομάδες αντάλλαξαν προβλήματα  και 
προσπάθησαν να τα λύσουν. Μπορούσαν δε να τα εκτυπώσουν εάν ήθελαν (4οΦΕ: 
Λύση προβλημάτων λογισμικού Π.Ι.).  

Την  πέμπτη διδακτική ώρα δόθηκαν στους μαθητές φύλλα εργασίας με ερωτήσεις πολ-
λαπλής επιλογής (Power Point). Τους ζητήθηκε επίσης να ανακαλύψουν  μια παροιμία 
– συγκεκριμένα γινόμενα αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα γράμματα - και να βγουν από  
έναν αριθμητικό λαβύρινθο –οι αριθμοί στο λαβύρινθο είναι τα γινόμενα κάποιων πολ-
λαπλασιασμών (Power Point) (5οΦΕ: Σύνθεση  προβλημάτων  από την κάθε ομάδα-
(Power Point) και  αποτύπωση στον   Επεξεργαστή Κειμένου και 6οΦΕ: Δραστηριότη-
τες εμπέδωσης- ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανακαλύπτω  μια παροιμία,   αριθμη-
τικός λαβύρινθος -(Power Point). 

Αξιολόγηση-Επέκταση 

Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν με ρόλο υποβοηθητικό στη μάθηση  είναι εύχρη-
στα, εύκολα στην εκμάθησή τους, έχουν ελκυστικό περιβάλλον  (δύναμη των εικόνων 
του γραφικού περιβάλλοντος, παιχνιώδης μορφή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων) και 
αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών για το συγκεκριμένο μάθημα (Αναστασιάδης, 
2005). Είναι επομένως κατάλληλα για την εμπέδωση  γνώσεων και δεξιοτήτων  και την 
αυτόνομη και  προσωπική ενασχόληση των μαθητών.  Βοηθούν  το σύνολο των μαθη-
τών να αυξήσει τις επιδόσεις του και ιδιαίτερα τους αδύναμους μαθητές  μειώνοντας 
έτσι το ποσοστό της μαθησιακής αποτυχίας στο συγκεκριμένο μάθημα. Ωστόσο δεν 
είναι το μοναδικό ή κύριο μέσο αξιολόγησης (Καλκάνης, 2008). Απαιτείται από τον 
διδάσκοντα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή  στην επιλογή της ύλης του μαθήματος στην 
οποία μπορεί να παρεμβληθεί το εκπαιδευτικό σενάριο χρήσης του λογισμικού, όσο 
και στην σωστή επιλογή των δραστηριοτήτων που δύναται να εκτελέσουν οι  μαθητές 
ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδό τους. 

Από τη συμμετοχή  των παιδιών  στις δραστηριότητες καθώς και  την προφορική και 
γραπτή τους έκφραση διαπιστώθηκε η επίτευξη  των προαναφερθέντων στόχων του 
μαθήματος και συγκεκριμένα οι μαθητές στο μεγαλύτερο ποσοστό κατάφεραν: 
• Να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν το μηχανισμό της προπαίδειας. 
• Να λύνουν και να συνθέτουν προβλήματα πολλαπλασιασμού. 
• Να χρησιμοποιούν αβίαστα και λειτουργικά τον Η/Υ. 
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• Να συνεργάζονται  και να αλληλεπιδρούν θετικά προάγοντας την εκπαιδευτική και 
μαθησιακή  διαδικασία. 

Ως επέκταση  μπορούν  να εντοπίσουν  προβλήματα που συναντούν  στην καθημερινή 
τους ζωή και μάλιστα στη σχολική  ζωή π.χ. κυλικείο, μάθημα γυμναστικής. Μπορούμε 
επίσης να συνδέσουμε το μάθημα των  Μαθηματικών με αυτό της Μελέτης π.χ. σύν-
θεση προβλημάτων από τον κόσμο των ζώων-σε οποιαδήποτε κατηγορία ταξινόμησης.  
Μπορούν οι μαθητές να προσπαθήσουν να φτιάξουν δίστιχα με την προπαίδεια ή  να 
παίξουν σπαζοκεφαλιές συνδέοντας το όριο  των επιτυχιών  με συγκεκριμένες απολα-
βές  για την νικήτρια ομάδα.   

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Αγαλιώτης, Ι. (2000). Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά:Αιτιολογία, Αξιολόγηση 
και Αντιμετώπιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

Αναστασιάδης Π. (2005). Νέες Τεχνολογίες και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην υ-
πηρεσία της Δια Βίου Μάθησης: Προς μια νέα «Κοινωνική Συμφωνία» για την άρση 
των συνεπειών του «Ψηφιακού Δυϊσμού», Λιοναράκης Α. (Επιμ.). Πρακτικά 3ου Διε-
θνούς Συνεδρίου Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Πάτρα 

Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές Προοπτικές, Προβλήματα και 
Προτάσεις για την Αποτελεσματικότερη Χρήση των Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Α-
θήνα: Gutenberg. 

Δαγδιλέλης, Β., Παπαδόπουλος, Ι. (2008). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος, Πάτρα. 
ΙΤΥ. 

Καλκάνης, Γ. (2008). Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Επιμόρφωση εκπαιδευ-
τικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. ΠΑΚΕ ΑΘΗ-
ΝΑΣ ΠΕ60/70 

Καμαρινού, Δ. (2012). Η Μέθοδος Project στην πράξη. Οδηγός εκκίνησης για εκπαι-
δευτικούς. Πάτρα 

Ματσαγγούρας, Η. (2004). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα. Γρη-
γόρη 

Ματσαγγούρας, Η.(2007). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, Τόμος Β: Στρατηγικές 
Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη Στη Διδακτική Πράξη. 5η έκδοση, Gutenberg, Αθήνα.  

Μούλιου, Μ. (2005). «Μουσεία: Πεδία για την κατανόηση του κόσμου», Τετράδια 
Μουσειολογίας Ι, 9-17 

2171

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 

National Council of  Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles  and stand-
ards for school mathematics. Reston: VA: NCTM 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Εκπαιδευτικό λογισμικό Δημοτικού Μαθηματικά Α΄-Β΄ Δη-
μοτικού http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 

Παυλάκος, Γ. (2012). «Φοβάμαι τα μαθηματικά», Μαθηματικά και Εκπαίδευση, Θάνος 
Τάσιος 

Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α., (2006).  Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφο-
ρίας. Συνολική Προσέγγιση. Α΄ Τόμος. Αθήνα: Έκδοση Συγγραφέων. 

Ράπτης, Α. και Ράπτη, Α., (2006). Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφο-
ρίας. Παιδαγωγικές Δραστηριότητες. B΄Τόμος. Αθήνα: Έκδοση Συγγραφέων. 

Spangler, Denise  A. (1992).  Assessing students’ beliefs  about Mathematics. The math-
ematics education, 3. 

Τζιμογιάννης, Α., (2002). Προετοιμασία του Σχολείου της Κοινωνίας της Πληροφο-
ρίας: προς ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ένταξης των τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, Σύγχρονη Εκπαίδευση, 
122, (55-6). 

ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμά-
των Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής (Δημοτικό). 
http://www.pi-
schools.gr/lessons/computers/epps/epps_informatics_dim_fek304.pdf &ΔΕΠΠΣ - 
ΑΠΣ Πληροφορικής 

Φιλίππου, Γ. & Χρίστου, Κ. (2001). Κείμενα Παιδείας. Συναισθηματικοί παράγοντες 
και μάθηση των Μαθηματικών. Αθήνα: Ατραπός. 

Παράρτημα-Φύλλα εργασίας 

1ο Φύλλο εργασίας 
 
Γεια σας! Μάθαμε πως στην ομάδα σας τα πάτε πολύ καλά με τους υπολογισμούς! 
Ελάτε να βοηθήσουμε το σκιουράκι στην Δραστηριότητα 1. 
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Δεν πρέπει να δυσκολευτήκατε και πολύ ! Πάμε τώρα για λίγη εξάσκηση. Στα «Μαθη-
ματικά Β’» . Επιλέγετε «Πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις- πράξεις». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2ο Φύλλο εργασίας 

Ο Μίκυ λατρεύει να σχεδιάζει, ενώ ο Ντόναλντ αγαπά πολύ τις λέξεις. Έφτιαξαν κι οι 
2 λοιπόν ασκήσεις για να δουν πια ομάδα μπορεί να γίνει άξια βοηθός!  

 
 
Κάνετε τις δραστηριότητες 2 και 3.  
 
Καλή Επιτυχία! 

2173

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://cloudconnected.pblogs.gr/files/f/175180-Mickey-Mouse-c.jpg&imgrefurl=http://cloudconnected.pblogs.gr/2008/20080901/pages/9.html&usg=__BMS9bwu-rYg4ptPByjjepSJP7zc=&h=500&w=290&sz=50&hl=el&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=76Nx2sFea3w1WM:&tbnh=130&tbnw=75&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25B7%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25B5%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2Bdisney%26hl%3Del%26sa%3DG%26as_st%3Dy%26tbs%3Ditp:clipart%26tbm%3Disch&ei=JYO6TZzgFoex8QO0_uzdBg
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_NXs7diqTeWA/TUBlzvv07MI/AAAAAAAAY94/_d8VrZSYAwk/s1600/4.jpg&imgrefurl=http://eimaistar.blogspot.com/2011/01/simpsons-vs.html&usg=__rz_5SfJlj2VcOr7dVtAbs06AajM=&h=300&w=214&sz=14&hl=el&start=39&zoom=1&itbs=1&tbnid=ljfdTy_5KYVMBM:&tbnh=116&tbnw=83&prev=/search%3Fq%3D%25CE%25B7%25CF%2581%25CF%2589%25CE%25B5%25CF%2582%2B%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2Bdisney%26start%3D20%26hl%3Del%26sa%3DN%26as_st%3Dy%26ndsp%3D20%26biw%3D1109%26bih%3D609%26tbs%3Ditp:clipart%26tbm%3Disch&ei=E4S6TYTnB8qw8gOyg-nZBg


 

 

      

3ο Φύλλο εργασίας 
 

Είστε αληθινά ξεφτέρια στις πράξεις!  
Για να δούμε τι θα γίνεται με τα προβλήματα…  

 
 
 
 
 
     
 
 
 
Ανοίξτε « Μαθηματικά Β΄», επιλέξτε «Πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις- Προβλή-
ματα». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ο Φύλλο εργασίας 
 
               
                 Αδύνατον να φτιάξω μόνος μου  προβλήματα! 
                 Βοηθήστε με, καλοί μου φίλοι!  
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Ανοίξτε την 4η Δραστηριότητα.  
 
 

5ο Φύλλο εργασίας  
 
 
Τέλος οι δοκιμασίες! Γνωρίζω καλά πώς μπορώ να βασίζομαι πάνω σας ! Στην 5η δρα-
στηριότητα σας περιμένουν παιχνίδια με πράξεις!  

Καλή διασκέδαση!  
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Απλό εκκρεμές και μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας  
με την χρήση βιντεοανάλυσης 
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Παπαδοπούλου Αθηνά 
BSc 

papadnana@hotmail.gr 

Λιόση Ελευθερία 
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eleutherialiosi@hot-
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Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο πραγματεύεται με την μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας 
με ένα απλό εκκρεμές. Η ιδέα στηρίζεται στο κεφάλαιο των ταλαντώσεων της Γ Λυ-
κείου. Στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι να υπολογιστεί η επιτάχυνση της βαρύ-
τητας με ένα απλό εκκρεμές. Το σενάριο ενσωματώνει επίλυση προβλήματος στο ερ-
γαστήριο στο οποίο θα αξιοποιείται διδακτικά το λογισμικό Tracker για βιντεοανά-
λυση, χρησιμοποιώντας τα γνωστικά πεδία των Επιστημών, των Μαθηματικών, της 
Επιστήμης των Μηχανικών και της Υπολογιστικής Επιστήμης. Φυσικά χρειάζονται με-
λέτες για τη διερεύνηση της διδακτικής αξίας της βιντεοανάλυσης. Επιπλέον, χρειάζο-
νται δραστηριότητες σαν το απλό εκκρεμές που να παρέχουν την απλότητα των φυσι-
κών επιστημών και την επιθυμητή εμπέδωση και αφομοίωση των γνώσεων από τους 
εκπαιδευόμενους. 

Λέξεις-Kλειδιά: STEM, βιντεοανάλυση, βαρύτητα, εκκρεμές 

Εισαγωγή 

Η ανάγκη ύπαρξης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών, των Επιστη-
μών και της Τεχνολογίας, παρότι προφανής για πολλούς επιστήμονες αυτών των κλά-
δων, άρχισε να γίνεται περισσότερο επιτακτική στις αρχές αυτού του αιώνα. Στη δεκα-
ετία του 1990 το National Science Foundation (NSF) επιχείρησε αυτήν την προσέγγιση 
με το ακρωνύμιο “SMET” (science, mathematics, engineering, and technology) για να 
το αντικαταστήσει λίγα χρόνια μετά με το γνωστό σήμερα “STEM” (science, 
technology, engineering, and mathematics) (Sanders, M., 2009). Πολλοί χρησιμοποι-
ούν τις συνιστώσες αυτού του ακρωνύμιου ως έναν ορισμό της διεπιστημονικής εκπαί-
δευσης STEM education. Με άλλα λόγια, ταυτίζουν το STEM με τα επιμέρους αντι-
κείμενα που το συνθέτουν. Εντούτοις, αυτή η προσέγγιση είναι ανεπαρκής (Salinger & 
Zuga, 2009∙ Bybee, 2010) Η STEM education πρέπει να ορισθεί ως μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση του Προγράμματος Σπουδών και της διδασκαλίας. Είναι μια προσέγγιση 
που καταργεί τα σύνορα μεταξύ των ιδιαίτερων αντικειμένων και τα θεωρεί ως ένα, 
κάτω από το σκεπτικό ότι τα σύγχρονα προβλήματα είναι αρκετά σύνθετα και πολυ-
διάστατα για να αντιμετωπισθούν από μια μόνο επιστήμη (Morrison & Bartlett, 2009).  

Στην υπολογιστική επιστήμη τη θέση του κλασικού πειράματος παίρνουν το μοντέλο, 
η προσομοίωση (computational simulations) και το υπολογιστικό πείραμα (Landau, 
PaLez & Bordeianu, 2008∙ Ψυχάρης, 2015α). Ο συνδυασμός προσομοίωσης και δυνα-
μικών μοντέλων δίνει τη δυνατότητα στο υπό μελέτη, φυσικό σύστημα να γίνει δια-
κριτό και κατανοητό. Η προσομοίωση ως εργαλείο παρατήρησης των φυσικών 
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φαινομένων προέρχεται από τον κλάδο της Υπολογιστικής Φυσικής (Computational 
Physics), ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του ’40. Μια από τις βα-
σικές συνιστώσες της Υπολογιστικής Φυσικής είναι ο μετασχηματισμός ενός φυσικού 
φαινομένου από το επίπεδο της αφαίρεσης στο επίπεδο του μοντέλου και στη συνέχεια 
στο μετασχηματισμό σε ένα υπολογιστικό μοντέλο το οποίο θα κριθεί για την επαλή-
θευση, την αποτίμηση και την εγκυρότητά του (Ψυχάρης 2009α). 

Το υπολογιστικό πείραμα είναι πλέον βασικό συστατικό στις επιστήμες, ειδικότερα 
μετά την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και της δυνατότητας των υπολογιστών να 
διαχειρίζονται ταυτόχρονα τεράστιο όγκο δεδομένων. Μπορεί, λοιπόν να δώσει ώθηση 
σε νέες εφαρμογές των ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών) (Ψυχάρης, 
2009β,2010). 

Η σκέψη για την δημιουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας έγινε όταν συνειδη-
τοποιήσαμε ότι οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος ανεξάρτητα με την βαθμίδα που βρίσκε-
ται και με βάση το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί την επιτάχυνση της βα-
ρύτητας χωρίς όμως ποτέ να την έχει υπολογίσει. Βάσει αυτής δεν πρέπει να αρκούμα-
στε στην αριθμητική τιμή της, εφόσον γνωρίζουμε ότι αλλάζει από τόπο σε τόπο.  

Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κριτήρια δημιουργήσαμε την πειραματική διαδικασία 
μέτρησης της επιτάχυνσης της βαρύτητας με απλό εκκρεμές: α) Το πείραμα να μπορεί 
να εφαρμοστεί σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, β)να αναδείξει την απλότητα των πειρα-
μάτων και της Φυσικής, γ) να μπορεί να επαναληφθεί χωρίς να είναι χρονοβόρο, δ)να 
αξιοποιεί κατάλληλα όλα τα ακρωνύμια του STEM, ε) να είναι στα πλαίσια του υπο-
λογιστικού πειράματος.   

Η επιλογή της συγκεκριμένης ενότητας έγινε με βάση την σημαντικότητα του κεφα-
λαίου των ταλαντώσεων το οποίο υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Γ’ 
Γυμνασίου καθώς και της Γ’ Λυκείου θετικού προσανατολισμού.    

Βασικά στοιχεία για την επιτυχία μιας οποιαδήποτε δραστηριότητας από τα οποία θα 
πρέπει να αποτελείται, είναι ο προσδιορισμός του διδακτικού αντικειμένου, η σύνδεσή 
του με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και ο ρεαλιστικός καθορισμός των στόχων 
με ανίχνευση των πρότερων γνώσεων και αναπαραστάσεων των μαθητών. Για το 
σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα τρίωρο διδακτικό σενάριο το οποίο εξετάζει το κε-
φάλαιο των ταλαντώσεων της Γ’ Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα αφιερώσαμε την πρώτη 
διδακτική ώρα για να παρακινήσουμε τους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν τις ταλα-
ντώσεις με την χρήση βίντεο και quiz καθώς και να διδαχθούν τις έννοιες της απλής 
αρμονικής ταλάντωσης, της συχνότητας, της περιόδου καθώς και της δύναμης επανα-
φοράς. Κατά την διάρκεια της δεύτερης διδακτικής ώρας κάνουμε χρήση του λογιστι-
κού πακέτου TRACKER. Οι μαθητές πρέπει να μοντελοποιήσουν το πρόβλημα και 
στην συνέχεια να κάνουν τις υποθέσεις τους και να σχεδιάσουν την πειραματική δια-
δικασία. Κατόπιν, πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα πειραματικά δεδομένα από την βι-
ντεοανάλυση, παράλληλα με το φύλλο εργασίας το οποίο θα τους βοηθήσει στην κα-
τανόηση του θέματος έτσι ώστε να οδηγηθούν στα συμπεράσματα τους και τις 
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γενικεύσεις τους. Στην συνέχεια, στην τρίτη διδακτική ώρα επαναλαμβάνουμε το πεί-
ραμα έτσι ώστε όλες οι ομάδες των μαθητών να έχουν ανταλλάξει αποτελέσματα. Τέ-
λος, συζητάμε τα πειραματικά αποτελέσματα με τους μαθητές για τυχόν παραλλαγές 
στην πειραματική διάταξη οι οποίες θα μας οδηγούσαν σε καλύτερα αποτελέσματα.
  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα με θέμα «ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ» υλοποιείται στα πλαί-
σια της διδασκαλίας του κεφαλαίου ηλεκτρικές και μηχανικές ταλαντώσεις. Επιπρό-
σθετες προϋποθέσεις είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την ενέργεια 
και την διατήρησή της, όπως μελετήθηκαν στις προηγούμενες τάξεις, καθώς επίσης να 
υπάρχει εργαστήριο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κατάλληλο λογισμικό 
TRACKER το οποίο θα μας βοηθήσει στην υλοποίηση της δραστηριότητας με την βι-
νεοανάλυση.   

Η βιντεοανάλυση είναι ένα νέο εργαλείο με πλεονεκτήματά α) Η ανάλυση βίντεο έχει 
πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με άλλα διδακτικά εργαλεία όπως η διασύνδεση, β) 
Ο κάθε μαθητής μπορεί να έχει χωρίς κόστος στον υπολογιστή του λογισμικό ανάλυση 
βίντεο. Αυτό δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να μάθει στο δικό του χρόνο τη χρήση 
του προγράμματος και θα εξοικονομηθεί χρόνος κατά τη χρήση του προγράμματος 
στην τάξη, γ) Για να χρησιμοποιηθεί η ανάλυση βίντεο θα πρέπει να γίνει το πραγμα-
τικό πείραμα, σε αντίθεση με τις προσομοιώσεις πειραμάτων. Μάλιστα, το πείραμα 
πριν γίνει θα πρέπει να οργανωθεί καλά για να μπορεί μετά να γίνει ανάλυση του βί-
ντεο, δ) Υπάρχουν πειράματα στα οποία κάποια μεγέθη είναι δύσκολο να μετρηθούν 
με άλλους τρόπους με ακρίβεια (π.χ., το μέγιστο ύψος στην πλάγια βολή), ε) Παρόλο 
που απαιτεί τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μας περιορίζει στο χώρο του υπο-
λογιστή, όπως συμβαίνει με τα πειράματα που πραγματοποιούνται με τη χρήση Δια-
σύνδεσης (Λυκείου). Ενώ μειονεκτήματά του απέναντι στα άλλα διδακτικά εργαλεία 
είναι α) Θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός (βιντεοκάμερα, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής), β) Απαιτείται χρόνος για την εκμάθηση του προγράμματος, γ) Απαιτεί-
ται ακρίβεια στην καταγραφή της θέσης του σώματος σε κάθε καρέ του βίντεο. Σε 
διαφορετική περίπτωση οι τιμές της ταχύτητας και της επιτάχυνσης μπορεί να είναι 
παραπλανητικές, δ) Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για τη διερεύνηση της διδακτι-
κής αξίας της. 

Ανίχνευση Πρότερων Γνώσεων και Αναπαραστάσεων των Mαθητών 

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με το αναλυτικό πρό-
γραμμα σπουδών, σε πρώτη φάση θα πρέπει να γίνει μια ανίχνευση της πρότερης γνώ-
σης των μαθητών για της μηχανικές ταλαντώσεις, έτσι ώστε να καθοριστούν οι ρεαλι-
στικοί στόχοι της τρίωρης δραστηριότητας. Συμπληρωματικά, η γνώση των μαθητών 
μπορεί να εμπλουτιστεί και με την παρακολούθηση σχετικών σύντομων υποστηρικτι-
κών βίντεο τα οποία αναπαριστούν το φαινόμενου της ταλάντωσης με απώτερο σκοπό 
να κινήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών. 
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Διδακτικοί Στόχοι Δραστηριότητας 

Γενικός σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας αυτής της ενότητας είναι οι μαθητές να έχουν 
μια παρακινητική πρώτη επαφή με την φυσική της Γ’ Λυκείου έτσι ώστε όσοι αδιαφο-
ρούσαν για την φυσική να ενδιαφερθούν, ενώ εκείνοι που είχαν επιδείξει ενδιαφέρον 
προς το μάθημα να μην το χάσουν και να τους δημιουργηθούν κίνητρα για γνώση. 

Πιο συγκεκριμένα οι διδακτικοί στόχοι που θέτουμε μέσω της δραστηριότητας μας εί-
ναι αρχικά οι μαθητές να αντιλαμβάνονται πότε ένα σώμα κάνει απλή αρμονική ταλά-
ντωση και στην συνέχεια να μπορούν να το αποδείξουν. Επίσης, πρέπει να κατανοή-
σουν πλήρως τους ορισμούς της συχνότητας και της περιόδου καθώς και της δυνάμεως 
επαναφοράς. Στο επόμενο βήμα θέτουμε σαν στόχο να εξετάσουν ειδικές περιπτώσεις 
παρακινώντας τους βέβαια να κάνουν τις υποθέσεις τους. Έπειτα, μελετάμε την απλή 
αρμονική ταλάντωση θέτοντας ως στόχους την κατανόηση του φαινομένου, τον υπο-
λογισμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας με την χρήση της βιντεοανάλυσης καθώς και 
την ενίσχυση των γνωστικών πεδίων των Επιστημών, των Μαθηματικών, της Επιστή-
μης των Μηχανικών και της Υπολογιστικής Επιστήμης με την βοήθεια των δραστηριο-
τήτων. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε 
ένα απλό πείραμα ανεξάρτητα από το επίπεδο των γνώσεων του και να αναζητούν α-
παντήσεις σε βαθύτερα ερωτήματα.  

Μεθοδολογία 

Εφαρμογή Δραστηριότητας 

Η υλοποίηση μιας δραστηριότητας με την εφαρμογή υπολογιστικού πειράματος απαι-
τεί την δημιουργία χώρου υποθέσεων, χώρου πειραμάτων και χώρου προβλέψεων 
(Κορρές 2016). Συνεπώς τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση της συ-
γκεκριμένης δραστηριότητας είναι τα εξής: α) καταγραφή πορείας διδασκαλίας και κα-
θορισμός προβλήματος, β) προετοιμασία εκπαιδευόμενων, γ) μοντελοποίηση του προ-
βλήματος, δ) καθορισμός υποθέσεων, ε) υλοποίηση πειράματος, ζ) καθορισμός χώρου 
προβλέψεων με ανάλυση πειραματικών δεδομένων, η) συμπεράσματα και γενικεύσεις. 

Πορεία Διδασκαλίας και Καθορισμός Προβλήματος 

Αρχικά δίνονται στους μαθητές κάποιες βασικές ερωτήσεις – προβληματισμοί που σχε-
τίζονται με το υπό εξέταση πρόβλημα. Μέσα από την προσπάθεια αποφυγής της καθο-
δήγησης των μαθητών, σκοπός είναι να παράγουν τη διαδικασία, να διατυπώσουν υπο-
θέσεις και προβλέψεις και να εκτελέσουν τη διερεύνηση: «Πώς μπορώ να μετρήσω την 
επιτάχυνση της βαρύτητας με ένα απλό εκκρεμές και ένα χρονόμετρο;». 
 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται στο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους ώστε 
να καταγράψουν τις υποθέσεις που θα κάνουν, να συζητήσουν πως μπορούν να τις 
ελέγξουν μέσα από το πρόγραμμα προσομοίωσης και βιντεανάλυσης TRACKER και 
στο τέλος να καταγράψουν τα αποτελέσματα και να αξιολογήσουν τις υποθέσεις. Επι-
πλέον, πρέπει να είναι καλά καθορισμένο το πρόβλημα, στην περίπτωση μας η μέτρηση 
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της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη ώστε οι μαθητές 
να έχουν εκείνες τις γνώσεις που, μέσα από μία παραγωγική προσέγγιση, τους επιτρέ-
πουν να κάνουν υποθέσεις και να τις ελέγξουν. Στην συνέχεια πραγματοποιείται το 
υπολογιστικό πείραμα αρκετές φορές από τις ομάδες των εκπαιδευόμενων και κατόπιν, 
γίνεται διασταύρωση των μετρήσεων του υπολογιστικού πειράματος καθώς και συζή-
τηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
 

Προετοιμασία Εκπαιδευόμενων 

Πριν να ξεκινήσουν τον προβληματισμό με την δραστηριότητα και τον πειραματισμό 
με το πρόγραμμα οι μαθητές θα πρέπει να έχουν διδαχθεί το βασικό θεωρητικό πλαίσιο 
των ταλαντώσεων και να έχουν δει σχετικά video ώστε να έχουν εξοικειωθεί με τον 
τρόπο λειτουργίας των ταλαντώσεων καθώς και με τις υποθέσεις που θα γίνουν. Κατό-
πιν θα τους δοθεί μια σύντομη εργασία έτσι ώστε να ελέγξουμε τον βαθμό των απαι-
τούμενων γνώσεων και αντιλήψεων των μαθητών στο θέμα. Για να λύσουν το πρό-
βλημα οι μαθητές θα πρέπει να έχουν μια στοιχειώδη κατανόηση των βασικών αρχών 
και εννοιών οι οποίες απαιτούνται. Συνήθως δεν προχωράμε στην μεθοδολογία που 
ακολουθεί αν δεν σιγουρευτούμε για αυτό. 

Εργασία: Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης 

Υποθέστε πως μεταβάλλονται οι σχέσεις της απομάκρυνσης, της ταχύτητας αλλά και 
της επιτάχυνσης σε σχέση με τον χρόνο. Στην συνέχεια κατασκευάστε τα διαγράμματα 
απομάκρυνσης-χρόνου, ταχύτητας-χρόνου και επιτάχυνσης-χρόνου. 

Μοντελοποίηση του Προβλήματος 

Οι εκπαιδευόμενοι για να μπορέσουν να καταλάβουν το πρόβλημα, πρέπει να κατανο-
ήσουν βήμα-βήμα πώς λειτουργεί το φαινόμενο της ταλάντωσης και ποιες είναι οι προ-
ϋποθέσεις – περιορισμοί που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους: α) Η ενέργεια διατη-
ρείται, β) Ο χρόνος έχει μόνο θετικές τιμές, γ) Στις ακραίες θέσεις δεν έχουμε κινητική 
ενέργεια αλλά μέγιστη δυναμική, δ) Στην θέση ισορροπίας δεν έχουμε δυναμική ενέρ-
γεια αλλά μέγιστη κινητική. 
 
Οι παράμετροι αυτοί προκύπτουν μέσα από τη συζήτηση με τους μαθητές, ώστε να 
μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα το πρόβλημα και να προτείνουν ένα μοντέλο το 
οποίο θα είναι κατάλληλο για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 

Χώρος Υποθέσεων 

Αρχικά πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να συγκρίνουν τις υποθέσεις τους με εκείνες των συ-
νεργατών τους και να συζητήσουν τους λόγους πιθανών διαφορών. Δεν είναι αναγκαίο 
οι υποθέσεις να είναι σωστές, αλλά είναι αναγκαίο να κατανοούν τους λόγους που τους 
οδήγησαν σ’ αυτές. Στη συνέχεια, προχωρούν στο στήσιμο της διάταξης και στη λήψη 
των πειραματικών δεδομένων. Στο βήμα αυτό δεν γίνεται προσπάθεια διόρθωσης των 
πιθανώς εσφαλμένων υποθέσεων. Μερικές υποθέσεις για την περίοδο του απλόυ 
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εκκρεμούς θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες: α) Είναι ανεξάρτητη της μάζας του, 
β) είναι ανάλογη του μήκους του νήματος, γ) αλλάζει από τόπο σε τόπο, δ) εξαρτάται 
από την γωνία εκτροπής του νήματος. 

Χώρος Πειραμάτων 

Ο διαθέσιμος εξοπλισμός που διαθέτει κάθε ομάδα είναι ένα χρονόμετρο, ένα νήμα και 
ένα βαρίδιο. Κάθε ομάδα μπορεί να έχει διαφορετικό μήκος νήματος καθώς και διαφο-
ρετικό βαρίδιο. Επιπλέον, κάθε ομάδα πρέπει να έχει στην κατοχή της μια φωτογρα-
φική μηχάνη ή ένα κινητό που να καλύπτει τις ανάγκες του προγράμματος TRACKER. 
Για να έχουν την καλύτερη δυνατή βιντεοανάλυση θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος που 
κινηματογραφεί να στέκεται ακριβώς απέναντι από τον συνεργάτη του που αφήνει το 
βαρίδιο. Κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων σχεδιάζει και εκτελεί το πείραμα δοκιμάζοντας 
εναλλακτικές υποθέσεις όπως για παράδειγμα να μεταβάλλουν την γωνία εκτροπής α-
ναλύοντας το πείραμα με τη χρήση του σχετικού προγράμματος. Το κάθε πείραμα μπο-
ρεί να διαρκέσει περίπου 15 λεπτά και δουλεύοντας ως ομάδες καταγράφουν τα σχε-
τικά αποτελέσματα. Η καταγραφή των πειραματικών μετρήσεων γίνεται αυτόματα από 
το πρόγραμμα, ενώ η πιο βασική λειτουργία του, η ιχνηλασία της τροχιάς του αντικει-
μένου που θέλουμε να μελετήσουμε μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα. 
Στην συνέχεια, μπορούν να εφαρμόσουν εναλλακτικές στρατηγικές και να αναζητή-
σουν απαντήσεις στις υποθέσεις που έχουν πραγματοποιήσει. Ταυτόχρονα με την πει-
ραματική διάταξη το τρίτο μέλος της ομάδας μπορεί με το χρονόμετρο να μετρήσει 10 
περιοδούς και να βγάλει την μέση τίμη της περιόδου του εκκρεμούς περιορίζοντας με 
αυτόν τον τρόπο τα σφάλματα των μετρήσεων, καθώς επίσης και να υπολογίσει την 
επιτάχυνση της βαρύτητας. Στην ολοκλήρωση αυτής της φάσης δίνεται η δυνατότητα 
σε κάθε ομάδα να παρουσιάσει συνοπτικά αυτά που ανακάλυψε και μπορούν να ανταλ-
λάξουν απόψεις. Επιπροσθέτως, μπορούν να συγκρίνουν τα πειραματικά αποτελέ-
σματα του παραδοσιακού τρόπου(χρονόμετρο) και του TRACKER με την θεωρητική 
τιμή της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Μετά την πρώτη συζήτηση μπορούν να έχουν 
άλλα 15 λεπτά για να επεξεργαστούν τα νέα δεδομένα τα οποία προέκυψαν από την 
ανταλλαγή απόψεων και ουσιαστικά να επαναλάβουν το πείραμα είτε μεταβάλλοντας 
την γωνία εκτροπής είτε αλλάζοντας το μήκος του νήματος ή το βαρίδιο.  

Χώρος Προβλέψεων με Ανάλυση των Πειραματικών Δεδομένων 

Με βάση τα αποτελέσματα από την πειραματική διαδικασία οι εκπαιδευόμενοι μπο-
ρούν να ελέγξουν τις υποθέσεις τους και να προσπαθήσουν με δημιουργικό τρόπο να 
επιλύσουν το πρόβλημα. Από την συζήτηση και με την χρήση των γραφικών παραστά-
σεων δημιουργικά προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα. Στη διαδικασία 
αυτή θα συμβάλει η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομάδων, και η δυνατότητα να 
δοκιμάσουν ξανά εναλλακτικά σενάρια. 
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Μεθοδολογία Πειράματος 

Υλικά 

Για την παρουσίαση χρησιμοποιήσαμε: α) νήμα 1 μέτρου, β) βαρίδιο 50γραμμαρίων, 
γ) φωτογραφική μηχανή gopro session (στα 60fps) 

Εισαγωγή Βίντεο 

Για την εισαγωγή βίντεο χρησιμοποιούμε το εικονίδιο ΑΡΧΕΙΟ της Γραμμής Εργα-
λείων έπειτα ΕΙΣΑΓΩΓΗ->ΒΙΝΤΕΟ και επιλέγουμε το βίντεο που θέλουμε να μελετή-
σουμε 

Επισκόπηση Βίντεο και Επιλογή Βίντεο Κλίπ 

Για να δούμε το βίντεο και να επιλέξουμε το απόσπασμα (βίντεο κλιπ) που θα αναλύ-
σουμε χρησιμοποιούμε τη γραμμή εργαλείων ελέγχου βίντεο. Ουσιαστικά σε αυτό το 
βήμα κόβουμε το βίντεο και αφήνουμε μόνο το κλιπ που μας ενδιαφέρει. 

Προετοιμασία του TRACKER για Ιχνηλασία 

Η προετοιμασία του Tracker περιλαμβάνει την εισαγωγή των αξόνων του συστήματος 
συντεταγμένων, την εισαγωγή χάρακα για καθορισμό της μονάδας μήκους στο βίντεο 
κλιπ και τη δημιουργία υλικού σημείου που θα ταυτιστεί με το σώμα του οποίου θέ-
λουμε να ιχνηλατήσουμε την τροχιά. 

α. Άξονες συντεταγμένων: Η εμφάνιση (και η απόκρυψη) των αξόνων γίνεται με τη 
βοήθεια του πλήκτρου στη γραμμή εργαλείων ή από το μενού Tracks|Axes|Visible.  

β. Χάρακας και κλίμακα: H εισαγωγή του χάρακα για τον καθορισμό της κλίμακας 
στην περίπτωση μας σαν χάρακα χρησιμοποιήσαμε το POSTER το οποίο είναι ακριβώς 
1 μέτρο. 

γ. Δημιουργία υλικού σημείου: Βασικό αντικείμενο στο Tracker είναι το υλικό σημείο 
(Point Mass), το οποίο μπορούμε να συσχετίσουμε με το πραγματικό αντικείμενο στο 
βίντεο κλιπ και έτσι να ακολουθήσουμε την κίνησή του. 

Ιχνηλασία Τροχιάς Σώματος 

Η πιο βασική λειτουργία του Tracker, είναι η ιχνηλασία της τροχιάς του αντικειμένου 
που θέλουμε να μελετήσουμε η οποία μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτα αυτόματα. 
Στην Εικόνα 1 παρατηρούμε την τροχιά του εκκρεμούς με χειροκίνητη διαδικασία. 
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Εικόνα 1. Ανάλυση βίντεο με χειροκίνητη ιχνηλασία 

 
Συμπεράσματα 

Αποτελεί πρόκληση για το σημερινό εκπαιδευτικό να μπορέσει να συμπεριλάβει στη 
διδασκαλία βασικών μαθημάτων, όπως στα μαθηματικά και την φυσική, δραστηριότη-
τες συμβατές με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών που βασίζονται στα γνωστικά πε-
δία των Επιστημών, των Μαθηματικών, της Επιστήμης των Μηχανικών και της Υπο-
λογιστικής Επιστήμης. Δραστηριότητες σαν αυτή που παρουσιάστηκε αποφεύγουν το 
δασκαλοκεντρικό μάθημα, εγείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών δίνουν την ευκαιρία 
στους μαθητές να πραγματοποιήσουν πειράματα φυσικής και να αξιολογήσουν τη δια-
φορά ανάμεσα στις προβλέψεις τους και τα εμπειρικά αποτελέσματα που προκύπτουν 
κατά την πραγματοποίηση του πειράματος.  
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Βασικοί Παράγοντες Άρδευσης 
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Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αποτελεί μια διδακτική προσέγγιση στο κεφάλαιο 
«Βασικοί Παράγοντες Άρδευσης», του μαθήματος «Εφαρμογή Αρδευτικών δικτύων 
στην Κηποτεχνία», της Γ΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου. Αναφέρονται βασικοί πα-
ράγοντες που επηρεάζουν την άρδευση κήπων και επιμέρους παράμετροι που τους κα-
θορίζουν. Οι μαθητές προτείνεται να χρησιμοποιήσουν Τεχνολογίες Πληροφοριών Ε-
πικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Δηλαδή να επισκεφτούν σχετικές σελίδες του διαδικτύου από 
όπου θα αντλήσουν πληροφορίες, θα τις καταγράψουν και θα τις αξιολογήσουν ώστε 
να καταλήξουν σε σκέψεις και συμπεράσματα που θα αποτυπώσουν σε κείμενο μέσω 
επεξεργαστή κειμένου και εννοιολογικού χάρτη. Τέλος, θα χρησιμοποιήσουν εξειδι-
κευμένα λογισμικά ώστε να κατανοήσουν την επίδραση των παραγόντων αυτών στην 
άρδευση κήπων και θα παρουσιάσουν μέσω προγράμματος παρουσίασης τα αποτελέ-
σματα των εργασιών τους. Στόχος είναι η οικοδόμηση της γνώσης μέσα από ομαδοσυ-
νεργατικές δραστηριότητες και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Άρδευση κήπων, Τ.Π.Ε., διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική μέθο-
δος. 

Εισαγωγή 

Από τα τέλη του προηγούμενου αιώνα οι νέες τεχνολογίες και ειδικά η χρήση του Η-
λεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) έγινε αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου ανθρώπου 
(Βούλτσιου, 2007). Διαπιστώνεται καθημερινά ότι από πολύ μικρή ηλικία τα σημερινά 
παιδιά αποκτούν βασικές ή και προχωρημένες δεξιότητες σχετικά με τη χρήση Η/Υ 
(Βλιώρας, ΧΧΧΧ).  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οφείλει να προσαρμοστεί και η σχολική πραγματικότητα. Κινη-
τήριο δύναμη για την εισαγωγή μαθημάτων πληροφορικής στα Ελληνικά σχολεία και 
τη συνεχή χρήση Η/Υ αποτελεί η απαίτηση της αγοράς εργασίας για εργατικό δυναμικό 
με βασικές τουλάχιστον γνώσεις στη χρήση Η/Υ και υπηρεσιών διαδικτύου (Μουντρί-
δου, 2011). Επιπλέον, είναι κοινή παραδοχή ότι η γνώση κατακτάτε και δεν μεταφέρε-
ται (Νταϊλιάνη και Μαρκαντώνης, 2016). Επομένως και οι μαθητές καλούνται να αξιο-
ποιήσουν τα ερεθίσματα που δέχονται (σχολική τάξη, ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, 
οικογένεια, κοινωνία) και να ερευνήσουν οι ίδιοι τα αντικείμενα του ενδιαφέροντός 
τους. Η διαδικασία της μάθησης αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον και αξία, αφού η νέα 
γνώση διατηρείται μέσα από την κατάκτηση και δεν χάνεται μετά την πάροδο του χρό-
νου, όπως συνήθως συμβαίνει με την αποστήθιση (Πανέτσος και Κατσίρης, 2008). Έ-
τσι, οι μαθητές μέσα από εφαρμογές της νέας τεχνολογίας συνδέουν θεωρία και πράξη 
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με ταχύτερο ρυθμό σε σύγκριση με την παραδοσιακή μελέτη του ίδιου αντικειμένου 
μέσα από ένα βιβλίο (Μουντρίδου, 2011). Επομένως, το σύγχρονο σχολείο, ως κομμάτι 
της σύγχρονης κοινωνίας, αλληλεπιδρά μαζί της και στον τομέα της εφαρμογής νέων 
τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η θε-
τική συμβολή όλων όσων εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση προς την 
κατεύθυνση της χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (Έ-
νωση Πληροφορικών Ελλάδας, 2006). 

Ταυτότητα του σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο αφορά στο Γνωστικό Αντικείμενο της Εφαρμογής των Αρδευτι-
κών Δικτύων στην Κηποτεχνία, Υποενότητα: Βασικοί Παράγοντες Άρδευσης για την 
Γ΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Βασίζεται στο σοβαρό πρόβλημα της 
αλόγιστης χρήσης και σπατάλης του νερού τόσο για την άρδευση καλλιεργειών όσο 
και για την άρδευση χώρων πρασίνου και αναψυχής. Έχει ως στόχο οι μαθητές με α-
φετηρία την άρδευση κήπων να γνωρίσουν τη διαδικασία ορθής διαχείρισης του νερού 
και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την σπατάλη του φυσικού αυτού πόρου. 

Λέξεις κλειδιά που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο είναι: Δομή εδάφους, διαθέσιμη 
υγρασία, εξατμισοδιαπνοή, δόση, διάρκεια, εύρος άρδευσης.  

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου είναι τρεις (3) 
διδακτικές ώρες. Σύνολο μαθητών 13 (Ομάδες 4). 

Χώρος εφαρμογής: Εργαστήριο Πληροφορικής και αίθουσα διδασκαλίας με βιντεο-
προβολέα. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι τα Μαθηματικά, Φυσική, Εδαφολογία και η 
Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. 

Συμβατότητα με ΑΠΣ - ΔΕΠΠΣ  

Το σενάριο διδασκαλίας είναι συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμ-
μάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) των Νέων 
Τεχνολογιών για το Επαγγελματικό Λύκειο. 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 1253, τεύχος Β΄, 01-07-2008, 
Φ.Ε.Κ. 772, τεύχος Β΄, 22-03-2016), προβλέπονται έξι (6) ώρες θεωρητικής διδασκα-
λίας και τρεις (3) ώρες Εργαστηριακής. Η διδασκαλία αφορά στην ευρύτερη ενότητα 
«Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία», της Ειδικότητας Κηποτεχνία, 
για την Γ΄ τάξη ΕΠΑΛ, και ειδικότερα στις Εισαγωγικές Έννοιες σχετικά με την άρ-
δευση κήπων και τους βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ (Φ.Ε.Κ. 1253, τεύχος Β΄, 01-07-2008, Φ.Ε.Κ. 772, τεύχος Β΄, 22-
03-2016) o γενικός σκοπός της Εφαρμογής Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία εί-
ναι διπλός. Αφενός μεν η απόκτηση ιδιαίτερων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
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αξιών και στάσεων σχετικά με το αντικείμενο της άρδευσης κήπων, Αφετέρου δε επι-
διώκεται η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με το πρόβλημα της κατασπατάλη-
σης νερού.  

Θεωρητικό πλαίσιο διδασκόμενης ενότητας 

Το διδακτικό αυτό σενάριο έχει ως κεντρικό στοιχείο την ενεργή συμμετοχή των μα-
θητών στην διαδικασία της μάθησης. Οι μαθητές καλούνται να ανακαλύψουν βασικές 
αρχές της άρδευσης κήπων και γενικότερα να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από την 
έρευνα, τον πειραματισμό και την πρακτική εξάσκηση. Εξάλλου, σύμφωνα με τον 
Bruner (1983), οι μαθητές πρέπει να εκτίθενται σε προβληματικές καταστάσεις και να 
αναζητούν την επίλυσή τους στηριζόμενοι στην διακριτική βοήθεια που θα τους παρά-
σχει ο εκπαιδευτικός.  

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου προάγει την οικοδόμηση της γνώσης μέσα 
από δραστηριότητες του μαθητή ενταγμένες σε κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια 
(Μαρκαντώνης, 2015). Ο μαθητής επιδιώκεται να δραστηριοποιηθεί και να κερδίσει 
τη γνώση. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι επικουρικός και καλείται να δημιουργήσει 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις μιας κλιμακωτής πορείας αναζήτησης της γνώσης συμ-
βάλλοντας έτσι στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και της αυτονομίας των μαθητών 
(Μαρκαντώνης, 2015). Τελικός στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν κοινωνικές 
σχέσεις και να μάθουν να επικοινωνούν μεταξύ τους (Van Harmelen, 2007, Vygotsky, 
1997). 

Με την πρόταση αυτή ενισχύεται η μαθητοκεντρική διάσταση της διαδικασίας της μά-
θησης (Μαρκαντώνης, 2015). Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές καλού-
νται να αναλάβουν ευθύνες, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να λάβουν κοινές αποφά-
σεις σεβόμενοι τις δημοκρατικές αρχές που διέπουν την ομαδική συνεργασία. Η συνε-
χής τριβή με τα ανακύπτοντα προβλήματα κατά την πορεία υλοποίησης της μάθησης 
αλλά και με τις διαφορετικές προσεγγίσεις επίλυσής τους συμβάλλει στην ομαλή κοι-
νωνικοποίησή τους (Μουντρίδου, 2011). Επιπλέον, καλούνται να αναπτύξουν την αί-
σθηση της συνεργατικότητας και του κοινωνικού ήθους μέσα από το σεβασμό των δια-
φορετικών απόψεων των λοιπών μελών της ίδιας ομάδας ή και των μελών άλλων ομά-
δων. 

Το προτεινόμενο σενάριο, διδακτικά, βασίζεται ποικιλοτρόπως στη χρήση της νέας τε-
χνολογίας. Μέσα από την ανάθεση εργασιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αλλά 
και εργασιών για το σπίτι, όπου οι μαθητές αρχικά καλούνται να αναζητήσουν τους 
παράγοντες που επηρεάζουν την άρδευση των κήπων. Ενδεικτικά και σύμφωνα με το 
σχολικό βιβλίο, οι παράγοντες που επηρεάζουν την άρδευση είναι ο τύπος του εδάφους 
(ελαφρύ, μέσο, βαρύ), οι κλιματικές συνθήκες (ξηρό κλίμα = υψηλή εξατμισοδιαπνοή, 
υγρό κλίμα = χαμηλή εξατμισοδιαπνοή) και η ποιότητα του νερού άρδευσης (αλατούχο 
ή μη). Στη συνέχεια, μέσα από διαφοροποιημένες εργασίες αναζητούν και ανακαλύ-
πτουν τους τρόπους που ο κάθε παράγοντας επηρεάζει την άρδευση. Παράλληλα ανα-
καλύπτουν και αφομοιώνουν έννοιες όπως η εξατμισοδιαπνοή, η υδατοϊκανότητα, το 
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σημείο μόνιμης μάρανσης, η διαθέσιμη υγρασία εδάφους, το εύρος και η διάρκεια άρ-
δευσης. Τέλος, οι μαθητές διδάσκονται μεθόδους μέτρησης της υγρασιακής κατάστα-
σης του εδάφους. 

Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης έχει θετική επίδραση στη διαδικασία της μάθη-
σης (Χατζημιχαήλ, 2010). Για το λόγο αυτό προτείνεται στην υλοποίηση του εν λόγω 
σεναρίου. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει τις κατάλληλες 
συνθήκες, ώστε οι μαθητές να αφομοιώσουν γνώσεις και να αναπτύξουν ικανότητες 
και δεξιότητες από διαφορετικές γνωστικές περιοχές και αντικείμενα (Μαθηματικά, 
Φυσική, Εδαφολογία και Πληροφορική). 

Παιδαγωγικό σκεπτικό 

Το νερό είναι ένας από τους φυσικούς πόρους που βρίσκεται σε ανεπάρκεια. Παγκο-
σμίως η κατανάλωση νερού κατανέμεται κατά 70% περίπου για αρδευτική χρήση, κατά 
20% για βιομηχανική χρήση και μόλις 10% για άλλες αστικές χρήσεις (Worldometers, 
2018). Στην Ελλάδα τα ποσοστά αυτά διαφοροποιούνται ελαφρώς και κυμαίνονται κο-
ντά στο 85% για αρδευτική χρήση, 10% για βιομηχανική και 5% για αστική. Συνήθως 
παρατηρείται σπατάλη νερού κατά τη διαδικασία άρδευσης που φτάνει έως και το 50% 
του καταναλισκόμενου νερού (Δίκτυο Μεσόγειος, 2010). Με άλλα λόγια η ορθή χρήση 
των αρδευτικών μεθόδων και τεχνικών θα μπορούσε να εξοικονομήσει νερό σε ποσο-
στό έως το 50% του νερού που καταναλώνεται για τη χρήση αυτή (Papanikolaou and 
Sakellariou, 2012). Με τον όρο άρδευση περιγράφεται η διαδικασία κάλυψης των ανα-
γκών των καλλιεργειών σε νερό, πέραν της βροχόπτωσης, με στόχο την βέλτιστη πο-
σοτική και ποιοτική παραγωγή προϊόντων (Παπαζαφειρίου, 1997). 

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου σεναρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές 
σχετικά με την προστασία του πολύτιμου φυσικού πόρου που λέγεται νερό.  Κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημασία της ορθής διαχεί-
ρισης των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού για άρδευση ώστε να αποφεύγεται η κατασπα-
τάλησή του. Η άρδευση αποτελεί έναν από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την 
επιβίωση του ανθρώπου εφόσον συμβάλει αποφασιστικά στην ποιότητα και την ποσό-
τητα των παραγόμενων προϊόντων. Επομένως η τάση που επικρατεί ότι το νερό αποτε-
λεί ανεξάντλητο πόρο χαρακτηρίζεται εσφαλμένη, τουλάχιστον. Μέσα από την επί-
τευξη των στόχων του σεναρίου οι μαθητές αποκτούν τα γνωστικά εκείνα εφόδια ώστε 
να συμβάλουν οι ίδιοι στην εξοικονόμηση νερού άρδευσης αλλά και να πείσουν τους 
ανθρώπους στο άμεσο περιβάλλον τους για την αναγκαιότητα της ορθής διαχείρισης 
του αρδευτικού νερού. 

Διδακτικοί στόχοι 

Με το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο οι μαθητές θα καταστούν ικανοί να: 
• Αναγνωρίζουν και να απαριθμούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την άρ-

δευση κήπων και τα επιμέρους στοιχεία που τους καθορίζουν. 
• Αναγνωρίζουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες καθορίζουν τη μεταβολή των 
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παραγόντων αυτών. 
• Ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πρόβλημα της μη ορθής διαχείρισης του νε-

ρού άρδευσης (σπατάλη). 
• Αξιολογούν το βαθμό επίδρασης του κάθε παράγοντα στη διαδικασία της άρ-

δευσης και να κατανοούν την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτησή τους ώστε να 
αποφασίζουν σωστά σχετικά με την ποσότητα νερού που απαιτείται σε κάθε 
άρδευση, τη διάρκεια άρδευσης και τη συχνότητά της. 

• Εφαρμόζουν ορθά τις τεχνικές μέτρησης της εδαφικής υγρασίας. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου οι μαθητές πρόκειται να αναπτύξουν συμπεριφορά, 
δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν να εργάζονται παραγωγικά είτε σε ο-
λιγομελείς ομάδες είτε σε επίπεδο τάξης. Ειδικότερα, οι μαθητές αναμένεται να: 

• Αποκτήσουν συνεργατική νοοτροπία μέσα από την αναζήτηση, καταγραφή και 
κριτική αξιολόγηση πληροφοριών από διάφορες πηγές (διαδίκτυο κ.α.). 

• Αποκτήσουν σεβασμό στη διαφορετική άποψη τόσο των μελών της ομάδας 
τους όσο και των άλλων ομάδων. 

• Αποκτήσουν αυτοπεποίθηση σχετικά με την άποψη που υποστηρίζουν μέσα 
από την παράθεση επιχειρημάτων, εντός και εκτός της ομάδας. 

• Αποκτήσουν δημοκρατική συνείδηση μέσα από τη συζήτηση με τα μέλη της 
ομάδας όλων των πιθανών προτάσεων πριν τη διαμόρφωση της τελικής πρότα-
σης. 

• Αντιληφθούν την παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ μέσα από την κριτική αναζήτηση, 
επεξεργασία και καταγραφή πληροφοριών. 

• Αποκτήσουν οικολογική συνείδηση μέσα από την ορθή διαχείριση του νερού 
άρδευσης και κατ’ επέκταση και άλλων ανεπαρκών φυσικών πόρων. 

Πρότερες ιδέες και αντιλήψεις - Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Οι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ διαθέτουν ήδη κάποιες γενικές γνώσεις, αντιλήψεις 
και ιδέες σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας (άρδευση). Επιπλέον, έχουν αναπτύξει 
βασικές δεξιότητες στη χρήση ψηφιακών εργαλείων των ΤΠΕ (Βούλτσιου, 2007). Ω-
στόσο, ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαγνώσει πόσες και ποιας ποιότητας είναι οι πρότε-
ρες γνώσεις των μαθητών του σχετικά με το προς συζήτηση θέμα.  

Ειδικότερα, οι μαθητές αναμένεται να γνωρίζουν το πρόβλημα της κακής διαχείρισης 
του νερού άρδευσης και της χρησιμότητας των χώρων αναψυχής και πρασίνου. Άλλα 
προαπαιτούμενα είναι στοιχειώδεις γνώσεις: 

• Εδαφολογίας, σχετικά με το γεγονός ότι κάθε τύπος εδάφους επηρεάζει διαφο-
ρετικά την άρδευση. 

• Γεωγραφίας, σχετικά με το γεγονός ότι κάθε γεωγραφική περιοχή δεν έχει τις 
ίδιες κλιματικές συνθήκες και επομένως και τις ίδιες απαιτήσεις σε νερό. 

• Χρήσης του διαδικτύου και κριτικής αναζήτησης πληροφοριών. 
• Χρήσης εκπαιδευτικών λογισμικών (Inspiration) για την κατασκευή 
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εννοιολογικών χαρτών. 
• Χρήσης ελεύθερου λογισμικού απόδοσης τιμών διαφορετικών χαρακτηριστι-

κών του εδάφους ανάλογα με το ποσοστό των τριών κλασμάτων του (άμμος, 
ιλύς, άργιλος). 

• Χρήσης ελεύθερου λογισμικού υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς 
χρησιμοποιώντας κλιματικές παραμέτρους (Θερμοκρασία αέρα, υγρασία, βρο-
χόπτωση, ηλιοφάνεια, ταχύτητα ανέμου). 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προτεινόμενου ψηφιακού σεναρίου διδασκαλίας 
απαιτεί την χρήση συγκεκριμένων υλικών και ψηφιακών μέσων, όπως: 

• Το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ των μαθημάτων «Εφαρμογή Αρδευτικών Δικτύων στην Κη-
ποτεχνία» της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ. 

• Τα βιβλία μαθητή και εκπαιδευτικού του μαθήματος «Εφαρμογή Αρδευτικών 
Δικτύων στην Κηποτεχνία». 

• Εργαστήριο εξοπλισμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές βιντεο-
προβολής (προτζέκτορες) με πρόσβαση στο διαδίκτυο, στους οποίους έχουν ε-
γκατασταθεί εκπαιδευτικά προγράμματα (Inspiration), εφαρμογές γραφείου 
(κειμενογράφος, λογισμικό παρουσιάσεων και προβολής βίντεο) για την επε-
ξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων. Καθώς, και εξειδικευμένα λογισμικά 
για τον υπολογισμό χαρακτηριστικών του εδάφους (Soil Texture Software) και 
παραγόντων που επηρεάζουν τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής (ΕΤο 
Calculator) και κατ’ επέκταση τη δόση άρδευσης.  

Οργάνωση τάξης - Διδασκαλίας 

Το συγκεκριμένο σενάριο έχει σχεδιαστεί να εφαρμοστεί σε εργαστήριο πληροφορικής 
ΕΠΑΛ και εναλλακτικά, αν αυτό δεν είναι εφικτό, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής 
του και σε απλή αίθουσα διδασκαλίας. 

Οργάνωση τάξης: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές τοποθετούνται σε σχήμα Π εντός του 
εργαστηρίου πληροφορικής, αφού η συγκεκριμένη διάταξη παρουσιάζει μια σειρά από 
πλεονεκτήματα. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει ατομικά τον κάθε 
μαθητή, αλλά και την κάθε ομάδα μαθητών παρέχοντας συμβουλές και επεξηγήσεις 
εύκολα και γρήγορα όπου κρίνεται απαραίτητο συντονίζοντας αποτελεσματικότερα τη 
διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται 
και να αλληλοεπιδρούν με τις υπόλοιπες ομάδες εύκολα και αποδοτικά μέσα από την 
άμεση οπτική επαφή. Όλοι οι υπολογιστές θα πρέπει να συνδέονται με το διαδίκτυο, 
αλλά και μεταξύ τους με τοπικό δίκτυο (LAN). Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
εύκολη πρόσβαση των μαθητών σε βάσεις δεδομένων και μηχανές αναζήτησης πληρο-
φοριών που αφορούν το αντικείμενο μελέτης, αλλά και η επικοινωνία μεταξύ των υπο-
λογιστών, ώστε να καθίσταται εφικτή τόσο η ανταλλαγή δεδομένων και αρχείων όσο 
και η προβολή τους στο σύνολο των μαθητών της τάξης μέσω βιντεοπροβολής (Μαρ-
καντώνης, 2015). 
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Δημιουργία ομάδων: Οι μαθητές χωρίζονται έως τέσσερις ισομεγέθεις ομάδες και ο 
αριθμός ατόμων κάθε ομάδας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις. Προτείνεται οι 
ομάδες να είναι μικτές ως προς το φύλο και τις μαθησιακές ικανότητες. Με την κατα-
νομή αυτή επιτυγχάνεται όλες οι ομάδες να είναι της ίδιας δυναμικότητας. Εντός της 
κάθε ομάδας όλα τα μέλη θα πρέπει να αναλάβουν όλους τους ρόλους μέσω κυλιόμενης 
διαδικασίας. Συγκεκριμένα, οι ρόλοι που θα αναλάβει κυλιόμενα το κάθε μέλος είναι 
του συντονιστή, του παρατηρητή, του γραμματέα. Ο εκπαιδευτικός προτείνεται να πα-
ρεμβαίνει στην δημιουργία των ομάδων και την κατανομή των ρόλων όσο το δυνατόν 
λιγότερο και διακριτικά και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο (Μαρκαντώνης, 2015). 

Καθοδήγηση των ομάδων εργασίας: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολλαπλός. Πα-
ρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου κάθε ομάδας, συντονίζει, προσφέρει βο-
ήθεια, καθοδηγεί και ενισχύει την προσπάθεια κάθε ομάδας. Μεριμνά ώστε να συμμε-
τέχουν όλοι οι μαθητές εξίσου στην υλοποίηση του έργου παρεμβαίνοντας μόνο στις 
περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο (Μαρκαντώνης, 2015). 

Από την πλευρά τους οι μαθητές καλούνται να κατανείμουν τους διάφορους ρόλους 
μεταξύ τους, στο πλαίσιο της ομάδας, και να υλοποιήσουν το έργο που τους ανατέθηκε 
σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. 

Διδακτική προσέγγιση της πρότασης ως προς τη χρήση ΤΠΕ 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται κατά την εφαρμογή του προτεινόμενου σεναρίου α-
ποτελεί συνδυασμό της διερευνητικής και συνεργατικής μεθόδου. Παράλληλα, αξιο-
ποιούνται λογισμικά ανοιχτού και διερευνητικού περιβάλλοντος και ψηφιακά εργαλεία 
που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Προετοιμάζονται και διαμοιράζονται στις ομάδες εργασίας 
κατάλληλα δομημένες εργασίες, ώστε τα μέλη των ομάδων να ωθούνται στη διαδικα-
σία αναζήτησης πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Να διερευνούν, να κρίνουν, να αξιο-
λογούν τη σημαντικότητα της πληροφορίας και να την ταξινομούν κατάλληλα, ώστε 
μέσα από αυτή τη διαδικασία να εξάγουν συμπεράσματα και να καταθέτουν προτάσεις, 
τις οποίες παρουσιάζουν στην τάξη, παραθέτοντας τα δικά τους επιχειρήματα (Μαρ-
καντώνης, 2015). 

Στην πορεία υλοποίησης του σεναρίου χρησιμοποιούνται δύο εξειδικευμένα ελεύθερα 
διαδραστικά λογισμικά υπολογισμού παραγόντων που επηρεάζουν την άρδευση γε-
νικά, αλλά και την άρδευση κήπων. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τιμές 
σε διάφορες παραμέτρους που καθορίζουν καθένα από τους κύριους παράγοντες της 
άρδευσης (έδαφος, εξατμισοδιαπνοή). Λαμβάνουν ως απάντηση τιμές των κύριων πα-
ραγόντων (τύπος εδάφους και ποσότητα νερού που μπορεί να συγκρατήσει, τιμή εξα-
τμισοδιαπνοής αναφοράς), τις οποίες χρησιμοποιούν για τον υπολογισμό δόσης, διάρ-
κειας και συχνότητας άρδευσης. 

Διδακτική πορεία - Κατανομή χρόνου 

Η διδακτική πορεία υλοποίησης κατανέμεται σε τρείς φάσεις όσες και οι διδακτικές 
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ώρες. 

Κατά την πρώτη φάση (1η διδακτική ώρα) δημιουργούνται οι ομάδες εργασίας. Αυτές 
αποτελούνται από 3-4 άτομα διαφορετικού φύλου και διαφορετικών μαθησιακών ικα-
νοτήτων. Κατανέμονται οι ρόλοι στα μέλη της ομάδας και ο εκπαιδευτικός διανέμει το 
πρώτο Φύλλο Εργασίας (Φ.Ε.) στους μαθητές. 

Ακολουθεί η ανάπτυξη συνθηκών προβληματισμού των μαθητών σχετικά με το θέμα 
συζήτησης. Με τη διερευνητική μέθοδο προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την άρδευση κήπων σύμφωνα και με τη γενική κατεύθυνση του σχολικού 
βιβλίου και καταγράφονται. Παράλληλα, οι ομάδες αναζητούν πληροφορίες σε ιστο-
σελίδες που έχει προεπιλέξει ο εκπαιδευτικός. Πληροφορίες όπως ορισμοί, δευτερεύο-
ντες παράγοντες που επηρεάζουν τον κάθε βασικό παράγοντα της άρδευσης καταγρά-
φονται σταδιακά στο Φύλλο Εργασίας.  

Στο δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας διδασκαλίας γίνεται ανακεφαλαίωση, όπου οι μα-
θητές καλούνται να κατασκευάσουν εννοιολογικό χάρτη χρησιμοποιώντας σχετικό λο-
γισμικό (Ispiration). Στο τέλος της ώρας δίνεται εργασία για το σπίτι, η οποία απαιτεί 
αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών για τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 
άρδευση στην κηποτεχνία, καθώς και μελέτη οδηγιών χρήσης των λογισμικών που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα. 

Κατά τη δεύτερη φάση (2η διδακτική ώρα) δίνονται διευκρινήσεις. Αυτές αφορούν στις 
οδηγίες χρήσης των λογισμικών που μελέτησαν οι μαθητές. Γίνεται ανασκόπηση των 
πληροφοριών που αναζητήθηκαν από τους μαθητές στην 1η διδακτική ώρα και εννοιών 
που συζητήθηκαν για την άρδευση κήπων. 

Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν τις πλη-
ροφορίες που κατέγραψαν κατά την 1η ώρα διδασκαλίας και εμπλούτισαν με την εργα-
σία τους στο σπίτι. Παράλληλα, εξοικειώνονται με το περιβάλλον εργασίας των λογι-
σμικών που θα αξιοποιήσουν (Soil Texture Software, ETo Calculator), για την εισα-
γωγή των πρώτων δεδομένων που έχουν συλλέξει. 

Στο τέλος της ώρας δίνεται εργασία για το σπίτι. Η εργασία συνδυάζει τη χρήση των 
πληροφοριών που έχουν συλλεγεί, την ομαδοποίηση των τελικών δεδομένων και την 
καταγραφή - αξιολόγηση της όλης διαδικασίας. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε 
μορφή παρουσίασης με τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (Power Point). 

Στην τρίτη φάση (3η διδακτική ώρα) η κάθε ομάδα εργασίας παρουσιάζει στην τάξη τα 
αποτελέσματα της εργασίας στο σπίτι. Ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει διακριτικά  καθο-
δηγώντας την κάθε ομάδα. Όλες οι ομάδες και ο κάθε μαθητής χωριστά, επιχειρημα-
τολογούν, ανταλλάσσουν απόψεις καταθέτουν ιδέες και καταλήγουν σε συγκεκριμένα 
συμπεράσματα. 

Στο τελευταίο κομμάτι της τρίτης ώρας διδασκαλίας γίνεται μια συνολική αποτίμηση. 
Η αποτίμηση αυτή αφορά τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν καθώς και μια συνολική 
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αποτίμηση της εργασίας των μαθητών αλλά και των συμπερασμάτων, στα οποία κατέ-
ληξε η τάξη.  

Αξιολόγηση 

Σε κάθε φάση υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου πραγματοποιείται διαμορφωτική 
αξιολόγηση των εργασιών κάθε ομάδας. Ο εκπαιδευτικός θέτει τους κανόνες της δια-
μορφωτικής αξιολόγησης. Οι μαθητές συμμετέχουν σε συζήτηση μέσα από την οποία 
κρίνουν την ποιότητα των εργασιών των άλλων ομάδων (ετεροαξιολόγηση), καθώς και 
των εργασιών της ομάδας στην οποία είναι μέλη (αυτοαξιολόγηση). Στο τέλος της πο-
ρείας υλοποίησης του σεναρίου πραγματοποιείται τελική αξιολόγηση για κάθε μαθητή. 

Εφαρμογή στην τάξη 

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή δια-
δικασία προσφέρει στον εκπαιδευτικό ένα ακόμη μέσο για την επίτευξη των στόχων 
του μαθήματος.  

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου ήταν ποικίλα, όπως 
αναμένονταν. Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι παρά τις προσπάθειες 
που καταβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και άλλους παράγοντες που 
εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης παρατηρείται διαφορά ως προς το βαθμό 
χρήσης των ΤΠΕ από τους μαθητές. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε ήταν 
ακριβώς ο διαφορετικός βαθμός προϋπάρχουσας γνώσης και ικανότητας των μαθητών 
στο χειρισμό κοινών πλέον λογισμικών, όπως ο κειμενογράφος και το λογισμικό δη-
μιουργίας παρουσιάσεων, αλλά και άλλων πιο εξιδεικευμένων λογισμικών. Η αναδιά-
ταξη των ομάδων, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής με καλή ή πολύ καλή 
γνώση και ικανότητα χειρισμού τέτοιων λογισμικών έδωσε λύση στο πρόβλημα και 
απαιτήθηκε η επιπλέον καθοδήγηση και επιμέλεια από τον εκπαιδευτικό για το σκοπό 
αυτό. 

Γενικά, οι μαθητές έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της χρήσης των 
λογισμικών (γενικών και ειδικών). Ειδικά στην εισαγωγή δεδομένων είχαν την ευκαι-
ρία μεταβάλλοντας παραμέτρους να διαπιστώνουν το βαθμό επίδρασης του κάθε πα-
ράγοντα στη διαδικασία της άρδευσης μέσα από το διαφορετικό αποτέλεσμα που έδινε 
το λογισμικό. Οι πιο εξοικειωμένοι μαθητές στη χρήση των ΤΠΕ συνεργάστηκαν αρ-
μονικά καθοδηγώντας τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους, αλλά και άλλων ομάδων σε 
σημεία όπου τα λογισμικά παρουσίαζαν ασάφειες ως προς τις οδηγίες χρήσης. Αυξη-
μένος βαθμός συνεργασίας παρατηρήθηκε και στην αναζήτηση πληροφοριών στο δια-
δίκτυο, όπου διαφάνηκε και η διαφορετικότητα του κάθε μαθητή στον τρόπο διατύπω-
σης της φράσης ή λέξης κλειδί για την αναζήτηση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων. 

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι κάθε μαθητής αξιολόγησε διαφορετικά την ίδια 
πληροφορία και μέσα από σύντομες συζητήσεις και διακριτικές παρεμβάσεις του εκ-
παιδευτικού γινόταν η σύγκλιση ακόμη και αντικρουόμενων απόψεων μαθητών. Έτσι, 
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φάνηκε να επιτυγχάνεται και ο στόχος του σεβασμού των διαφορετικών απόψεων. 

Ως προς το μαθησιακό αποτέλεσμα, φάνηκε ότι οι μαθητές αφομοίωσαν σημαντικές 
πληροφορίες και δεδομένα. Επιπλέον, αναδόμησαν σημαντικά πρότερες απόψεις και 
αντιλήψεις για λανθασμένες αγροτικές πρακτικές αναφορικά με την άρδευση (μετα-
γνώση). Κάποιοι από τους μαθητές/τριες δήλωσαν ότι τροποποίησαν καθημερινές τους 
συνήθειες αναφορικά με τη σπατάλη του νερού (π.χ. ελεγχόμενη και όχι συνεχής ροή 
νερού από τη βρύση κατά την εφαρμογή καθημερινής ατομικής καθαριότητας ή κατά 
το πλύσιμο των πιάτων). Κάποιοι άλλοι κατέθεσαν προβληματισμούς σχετικά με τη 
σπατάλη νερού σε χώρους αναψυχής ή δημοτικά πάρκα λόγω κακής συντήρησης του 
δικτύου εφαρμογής της άρδευσης. Επομένως, φαίνεται ότι ευαισθητοποιήθηκαν περαι-
τέρω ως προς το θέμα της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 

Ένας αριθμός μαθητών, από τους πιο εξοικειωμένους στη χρήση ΤΠΕ, δήλωσε ότι θα 
επιθυμούσε την εφαρμογή παρόμοιων διδακτικών πρακτικών (αξιοποίηση των ΤΠΕ) 
και σε άλλα μαθήματα διότι έτσι το μάθημα αποκτά άλλο ενδιαφέρον. Ανάλογα με τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή επιτυγχάνεται σημαντικό μαθησιακό αποτέ-
λεσμα μέσα από τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών. Μικρός αριθμός μαθητών 
εξέφρασε τη θέληση για ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση και εφαρμογή των ειδικών προ-
γραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα και στην καθημερινή γεωργική πρα-
κτική των ιδίων ή των οικογενειών τους. Κάποιοι από τους μαθητές με τη μικρότερη 
εξοικείωση με τους Η/Υ δήλωσαν ότι θα ήθελαν να εμβαθύνουν στη γενική χρήση Η/Υ 
και μάλιστα ζήτησαν και περαιτέρω καθοδήγηση στην αναζήτηση πιστοποίησης ως 
προς την γνώση χειρισμού Η/Υ. 

Τέλος, πολλοί μαθητές δήλωσαν ότι μέσα από την συστηματική επαφή με τους Η/Υ 
αναθεώρησαν προηγούμενες αντιλήψεις και στάσεις. Αντιλήψεις σχετικά με τη γενική 
χρήση των Η/Υ στη διαδικασία της μάθησης, αλλά και γενικότερα στην καθημερινό-
τητά τους δίνοντας πλέον έμφαση στην αναζήτηση χρήσιμων πληροφοριών σε θέματα 
του ενδιαφέροντός τους και λιγότερο στη χρήση Η/Υ απλά για επικοινωνία. Η αλλαγή 
στάσης προήλθε από την τόνωση της αυτοπεποίθησης και την ανάπτυξη πνεύματος 
συνεργασίας και αλληλεγγύης μέσα από την υλοποίηση εργασιών με τη χρήση ΤΠΕ 
και την οργάνωση και παρουσίασή τους ενώπιον του κοινού της τάξης. 

Υπό αυτή την οπτική γωνία καθίσταται εμφανές ότι οι ΤΠΕ είναι απαραίτητες στην 
καθημερινή σχολική πραγματικότητα με πολλαπλά οφέλη για όλους τους μαθητές. 

Επέκταση σεναρίου 

Η δομή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και 
ευρύτερα, για την κάλυψη της υπόλοιπης ύλης που προτείνει το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών της Γ΄ τάξης ΕΠΑΛ στο πλαίσιο του μαθήματος «Εφαρμογές Αρδευτικών 
Δικτύων στην Κηποτεχνία». 

Στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών θα μπορούσε να επεκταθεί η χρήση 
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του σεναρίου διαταξιακά και διασχολικά. Τα συμπεράσματα που θα εξάγονται  κατά 
την πορεία υλοποίησης των ομαδικών εργασιών μπορούν να συγκριθούν και να ανα-
λυθούν με τη συμμετοχή περισσότερων τάξεων και εκπαιδευτικών είτε της ίδιας σχο-
λικής μονάδας είτε όμορων μονάδων είτε και μονάδων από άλλες πόλεις και περιοχές 
της χώρας. Η χρήση λογισμικών και διαδικτυακών εφαρμογών εξ αποστάσεως οπτικής 
επικοινωνίας (skype κ.λπ.) θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτυχή έκβαση ενός τέ-
τοιου εγχειρήματος.  
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Διακρίνω τις μορφές αγοράς κι εξετάζω τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων 

Παλαμηδά Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.09, M.Sc.  
dpalamida@hotmail.com 

Μαρκαντώνης Χρίστος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed, Ph.D,  
xrmarkandonis@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά στη διδασκαλία των χαρακτηριστικών του 
μονοπωλίου, του ολιγοπωλίου και του μονοπωλιακού ανταγωνισμού στα πλαίσια του 
μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας της A΄ τάξης Ε.ΠΑ.Λ. Αναπτύσσονται τα 
βασικά χαρακτηριστικά της κάθε μορφής αγοράς ως προς τον αριθμό και το είδος των 
προϊόντων, εξετάζεται ο τρόπος που λειτουργεί η επιχείρηση σε κάθε μορφή αγοράς, 
καθώς και οι αιτίες δημιουργίας μονοπωλίου. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ηλεκτρονική 
αρθρογραφία από εφημερίδες και με τη βοήθεια του επεξεργαστή κειμένου 
διατυπώνουν τις σκέψεις τους και παρουσιάζουν τις εργασίες τους με συμμετοχικό και 
συνεργατικό τρόπο. Παράλληλα με την ηλεκτρονική συμπλήρωση εννοιολογικού 
χάρτη διαφοροποιούν τα χαρακτηριστικά της κάθε μορφής αγοράς. Ο εκπαιδευτικός 
καθοδηγεί τους μαθητές στην επεξεργασία εννοιών χωρίς να προκαταλαμβάνει τις 
σκέψεις τους. Οι μαθητές επιδιώκεται να τεθούν στο κέντρο της διδασκαλίας και να 
αναπτύξουν κριτική σκέψη συζητώντας μεταξύ τους και αξιολογώντας τα δεδομένα 
τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μορφές αγοράς, ΤΠΕ, μέθοδος επεξεργασίας εννοιών. 

Ταυτότητα του σεναρίου 

Μάθημα: Αρχές Οικονομίας. Τάξη: Α´ Ε.ΠΑ.Λ. 
Τίτλος: Διακρίνω τις μορφές αγοράς κι εξετάζω τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. 
Διδακτική ενότητα: Κεφάλαιο 6: Μορφές οργάνωσης της αγοράς. Υποενότητες: Το 
καθαρό μονοπώλιο, Λόγοι ύπαρξης μονοπωλίου, Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός, Το 
ολιγοπώλιο. 
Εκτιμώμενη Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες. Αριθμός μαθητών: 10. Χώρος εφαρμογής: 
Εργαστήριο πληροφορικής. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Αρχές Οικονομίας, Πληροφορική. 

Συμβατότητα με Α.Π.Σ & Δ.Ε.Π.Π.Σ 

Το σενάριο συνάδει με το σκεπτικό αναβάθμισης του νέου αναλυτικού προγράμματος 
για το Λύκειο και πιο συγκεκριμένα στην ανάγκη προσδιορισμού ενός παιδαγωγικού  
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μοντέλου που να θα αξιοποιεί εκπαιδευτικά λογισμικά και τη χρήση των ΤΠΕ (Α.Π.Σ., 
2011). 

Η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου συνδέεται με το Κεφάλαιο 6 "Μορφές 
οργάνωσης της αγοράς" του σχολικού εγχειριδίου "Αρχές Οικονομίας" της Α΄ τάξης 
Ε.ΠΑ.Λ και πιο συγκεκριμένα με τις υποενότητες 1.2-1.4, σελ.73-77. 

Τέλος, η διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου (2 διδακτικές ώρες) είναι σύμφωνη με την 
πρόβλεψη του Α.Π.Σ. για το χρόνο διδασκαλίας του μαθήματος (ΦΕΚ 2322/Β/1999). 

Πρότερες ιδέες και αντιλήψεις - Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Στην Α΄ τάξη Ε.ΠΑ.Λ οι μαθητές βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο χρήσης των ΤΠΕ 
όσον αφορά την κατάκτηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την χρήση ηλεκτρονικών πηγών 
και την αναζήτηση πληροφοριών, καθώς και με την επεξεργασία κειμένου και εικόνας. 
Όσον αφορά την οικονομική θεωρία, οι μαθητές έχουν διδαχθεί βασικές οικονομικές 
έννοιες (κόστος και κόστος ευκαιρίας), την έννοια της προσφοράς και της ζήτησης, τη 
λειτουργία της αγοράς τη μακροχρόνια και βραχυχρόνια περίοδο, την επιβολή 
ανώτατων και κατώτατων τιμών. Η ακριβώς προηγούμενη διδακτική ενότητα από 
αυτές του εκπαιδευτικού σεναρίου αφορά την μορφή της αγοράς του τέλειου και 
πλήρους ανταγωνισμού που θεωρείται εισαγωγική για τις ατελείς μορφές αγορές του 
μονοπωλίου, ολιγοπωλίου και μονοπωλιακού ανταγωνισμού τις οποίες εξετάζει το 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο. 

Διδακτικοί στόχοι 

Με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου, αναμένεται οι μαθητές να είναι σε 
θέση: 

• Να διατυπώνουν τα χαρακτηριστικά της αγοράς του μονοπωλίου, του ολιγοπωλίου 
και του μονοπωλιακού ανταγωνισμού  

• Να παραθέτουν σχετικά παραδείγματα  
• Να αναγνωρίζουν τις αιτίες δημιουργίας του μονοπωλίου 
• Να διαφοροποιούν τις μορφές αγοράς ως προς το πλήθος των επιχειρήσεων και τον 

τύπο προϊόντων. 
• Να συσχετίζουν τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων σε κάθε μορφή αγοράς με 

καθημερινά συμβάντα οικονομικής φύσεως. 
• Να ασκηθούν στην κριτική αξιολόγηση των πηγών στο διαδίκτυο. 
• Να διαμορφώνουν εννοιολογικό χάρτη  
• Να αναγνωρίζουν τη σημασία του εννοιολογικού χάρτη 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου, οι μαθητές αναμένεται: 
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• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη 
• Να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους 
• Να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία 
• Να υπερασπίζονται την άποψή τους και να επιχειρηματολογούν πάνω σε αυτή  
• Να συζητούν μεταξύ τους με σεβασμό στην διαφορετικότητα της άποψης του 

καθένα/μίας. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την εφαρμογή του σεναρίου είναι: 
• Το βιβλίο μαθητή "Αρχές Οικονομίας" 
• Εργαστήριο Πληροφορικής, σύνδεση στο διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας 
• Εγκατεστημένα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, παρουσίασης και 

δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη 
• Υλικά εργασίας των μαθητών: τετράδια, στυλό 

Θεωρητική τεκμηρίωση 

Θεωρητική προσέγγιση 

Η θεωρητική βάση για την επιλογή των μεθόδων και των στρατηγικών του 
σεναρίου είναι το "εποικοδομητικό μοντέλο" διδασκαλίας και μάθησης 
(Constructivism). Οι απόψεις των μαθητών είναι η αφετηρία της διδασκαλίας. Οι 
μαθητές οικοδομούν τη γνώση τους, τροποποιώντας τις αντιλήψεις τους 
αυτοδύναμα μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με το κοινωνικό τους περιβάλλον. 
Σύμφωνα με την Woolfolk (1998), «η γνώση μεγαλώνει μέσα από την 
αλληλεπίδραση εσωτερικών (γνωστικών) και εξωτερικών (περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών) παραγόντων» (διαλεκτικός κονστρουκτιβισμός). Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι όχι να μεταδώσει τη γνώση, αλλά να σχεδιάσει και να 
υλοποιήσει στρατηγικές που θα εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές σε διαδικασίες 
ικανές να προκαλέσουν εννοιολογική αλλαγή σε αυτούς (Δημητριάδης, 2015). 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η μέθοδος επεξεργασίας εννοιών και στοιχεία της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου 
ακολουθούνται στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο ως απόρροια του 
παραπάνω θεωρητικού πλαισίου. Με τη μέθοδο επεξεργασίας εννοιών, 
εφαρμόζονται κατάλληλα σχεδιασμένες, σύγχρονες τεχνικές και μέσα, έτσι ώστε οι 
μαθητές να έχουν ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και να αναπτύξουν 
πολλαπλές δεξιότητες. Σημαντικά χαρακτηριστικά της μεθόδου είναι η ευελιξία και 
η προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών (Κασιμάτη, 2008). Συνδυάζοντας τη 
μέθοδο επεξεργασίας εννοιών με στοιχεία της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου όπως η 
συνεργασία των μαθητών για την επίτευξη ενός στόχου και η θετική στάση και 
συμπεριφορά σε θέματα κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Stahl, 1994), η διδασκαλία 
προσεγγίζει το πνεύμα του διαλεκτικού κονστρουκτιβισμού. 
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Διδακτική προσέγγιση με τη χρήση ΤΠΕ 

Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει «εργαλεία» για εποικοδομητική μάθηση 
(Papert, 1980). Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, η εμπέδωση των εννοιών 
γίνεται πιο ενδιαφέρουσα στους μαθητές της Α΄ Λυκείου, καθώς γίνεται με τη 
χρήση και αναζήτηση πηγών και πληροφοριών στο διαδίκτυο, με το οποίο είναι 
εξοικειωμένοι στην καθημερινότητά τους. Με την ενθάρρυνση και το συντονισμό 
του εκπαιδευτικού οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης κι 
αξιολόγησης των δεδομένων που βρίσκουν στο διαδίκτυο. Παράλληλα, με την 
κριτική ανάλυση των ηλεκτρονικών πηγών και τη σύνδεση τους με γεγονότα της 
καθημερινής ζωής επιχειρείται η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, 
η δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με τη χρήση ανάλογου λογισμικού στοχεύει 
στην δημιουργία προσωπικών σχημάτων κατανόησης των μαθητών. Έχει 
αναφερθεί ότι η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης μπορεί να βελτιώσει 
την απόδοση της μάθησης ως και 15% συγκρινόμενη με την συμβατική τεχνική της 
τήρησης σημειώσεων (Farrand, et al. 2002).  Οι παραπάνω διαδικασίες γίνονται με 
συμμετοχικό τρόπο και την ανάπτυξη της συλλογικότητας και επικοινωνίας. Η 
χρήση των ΤΠΕ παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτών των κοινωνικών 
δεξιοτήτων καθώς η διδασκαλία γίνεται μια ζωντανή διαδικασία, στην οποία οι 
μαθητές δρουν ως αυτόνομες προσωπικότητες που αλληλοεπιδρούν με τον 
εκπαιδευτικό (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Διατμηματική Επιτροπή για τη 
Μορφωτική Αυτοτέλεια του Λυκείου και τον Διάλογο για την Παιδεία). 

Οργάνωση της τάξης και της διδασκαλίας 

Το διδακτικό σενάριο εφαρμόζεται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου, 
όπου γίνεται η παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό και η ολοκλήρωση των εργασιών 
των μαθητών σε ομάδες των δύο (2) ατόμων στους υπολογιστές. Οι Η/Υ είναι 
τοποθετημένοι σε διάταξη Π, ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει την εποπτεία και να 
υποστηρίζει όλους τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 

Διαδικασία εφαρμογής του σεναρίου 

Πρώτη διδακτική ώρα (45') 

Πρώτη φάση (15΄): προετοιμασία-παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό με τη βοήθεια 
βιντεοπροβολέα του διδακτικού πλαισίου, σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική 
ενότητα, προβληματοποίηση. O εκπαιδευτικός με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα 
παρουσιάζει σε διαφάνειες τις υπο-ενότητες 1.2-1.2.1 "Το καθαρό μονοπώλιο-
Λόγοι ύπαρξης μονοπωλίου" σελ. 73-75 του βιβλίου του μαθητή. H παρουσίαση 
γίνεται στο εργαστήριο πληροφορικής όπου οι 10 μαθητές κάθονται σε ομάδες των 
δύο (2) μαθητών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης γίνεται διάλογος με τους 
μαθητές πάνω στα δεδομένα που παρέχονται από τον εκπαιδευτικό και παρακίνησή 
τους να δώσουν σχετικά παραδείγματα συζητώντας πρώτα με τον διπλανό/ή 
συμμαθητή/τρια τους. 
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Δεύτερη φάση (5'): επαφή των μαθητών με τα δεδομένα κι επεξεργασία: οι μαθητές, 
υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, μελετούν τα δεδομένα του νέου 
αντικειμένου και τα επεξεργάζονται. Zητείται από τους μαθητές να καθίσουν ανά 
δύο (2) μπροστά σε υπολογιστή, να "ανοίξουν" το αρχείο της παρουσίασης που 
έγινε και να το μελετήσουν για 5 λεπτά. 

Τρίτη φάση: εφαρμογή, ανατροφοδότηση (10'): ατομική επεξεργασία του πρώτου 
φύλλου εργασίας.  Ζητείται από τους μαθητές να καθίσουν πλέον ατομικά σε κάθε 
υπολογιστή και να εργαστούν πάνω στο φύλλο εργασίας της  αξιολόγησης. 

Τέταρτη φάση: αξιολόγηση (10'): οι μαθητές εφαρμόζουν τη λειτουργία της 
αλληλοαξιολόγησης, συζητώντας ομαδικά τα συμπεράσματα της εργασίας τους. 
Όταν τελειώσουν την εργασία τους, ο κάθε μαθητής ανταλλάσσει θέση με τον 
διπλανό του, ώστε ο ένας να μελετήσει την απάντηση του άλλου, να την 
αξιολογήσει και να ακολουθήσει παρουσίαση και ανοιχτή συζήτηση στην τάξη. Οι 
μαθητές έρχονται σε επαφή με την έννοια της αλληλοαξιολόγησης και 
αναπτύσσουν δεξιότητες σεβασμού και κατανόησης στη διαφορετική άποψη. 

Πέμπτη φάση (5'): λεκτική ανακεφαλαίωση-συζήτηση με τους μαθητές της τάξης. 

Δεύτερη διδακτική ώρα (45') 

Η πρώτη (15') και η δεύτερη φάση (5') έχουν την ίδια περιγραφή με την πρώτη 
διδακτική ώρα. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει με την βοήθεια βιντεοπροβολέα σε 
διαφάνειες τις υπο-ενότητες 1.3-1.4 σελ. 75-77 του βιβλίου του μαθητή. Οι μαθητές 
διατηρούν τις αρχικές μικρές ομάδες των δύο (2) ατόμων. Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης γίνεται διάλογος με τους μαθητές πάνω στα δεδομένα που παρέχονται 
από τον εκπαιδευτικό και οι μαθητές παρακινούνται να δώσουν σχετικά 
παραδείγματα συζητώντας πρώτα με τον διπλανό/ή συμμαθητή/τρια τους. Για μια 
ακόμη φορά, ζητείται από τους μαθητές να καθίσουν ανά δύο (2) μπροστά σε 
υπολογιστή να "ανοίξουν" το αρχείο της παρουσίασης που έγινε και να το 
μελετήσουν για 5 λεπτά. 

Η τρίτη (10') και η τέταρτη φάση (10') υλοποιείται με τη δημιουργία του 
εννοιολογικού χάρτη από τις υπο-ομάδες των μαθητών (2 ατόμων) και την ομαδική 
συζήτηση των αποτελεσμάτων τους στην τάξη. Οι μαθητές καλούνται να 
συμπληρώσουν τον εννοιολογικό χάρτη ως διαμορφωτική αξιολόγηση 
συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο των μικρών ομάδων των 2 ατόμων. 

Πέμπτη φάση (5'): λεκτική ανακεφαλαίωση-συζήτηση με τους μαθητές. Στο τέλος 
της εργασίας, ακολουθεί παρουσίαση από την κάθε ομάδα μαθητών και ανοιχτή 
συζήτηση των αποτελεσμάτων του εννοιολογικού χάρτη στην τάξη. 
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Ανάθεση κατ' οίκον εργασίας 

Ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές ατομική εργασία για το σπίτι με στόχο 
την αναζήτηση σχετικών παραδειγμάτων οικονομικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων 
(εργασία ανοιχτού τύπου). Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών 
(εφημερίδες, επιστημονικά άρθρα, επιστημονικές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες), οι 
μαθητές αναζητούν παραδείγματα συγκεκριμένης οικονομικής συμπεριφοράς 
επιχειρήσεων και επιχειρηματολογούν αναφορικά με τις αιτίες αυτής της 
συμπεριφοράς. 

Εφαρμογή στην τάξη 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του διδακτικού 
σεναρίου στην τάξη  μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά. Η αξιολόγηση της 
εφαρμογής του σεναρίου βασίστηκε στα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών 
και στη διαμορφωτική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην ερώτηση 3 (σύντομη απάντηση) του φύλλου 
εργασίας 1, οι μαθητές ανταποκρίθηκαν εύστοχα σε ποσοστό 70% στη μελέτη των 
προτεινόμενων ηλεκτρονικών πηγών. Το υπόλοιπο 30% δεν κατέγραψε εύστοχες 
απαντήσεις, αφού η συγκεκριμένη άσκηση απαιτούσε κριτική σκέψη και 
αξιοποίηση των εννοιών που διαπραγματεύονται στη συγκεκριμένη διδακτική 
ενότητα.  

 

Άσκηση 3η (ερώτηση σύντομης απάντησης)-Ποσοστό εύστοχης απάντησης μαθητών 

Όσον αφορά την ερώτηση 4 (1ο φύλλο εργασίας), οι μαθητές απάντησαν σε 
ποσοστό 80% ότι συμφωνούν με τον/την διπλανό/η τους, ενώ το 20% που απάντησε 
ότι διαφωνεί δε θέλησε να διατυπώσει γραπτώς κάποιο επιχείρημα, αλλά 
συμμετείχε στο διάλογο των αποτελεσμάτων στην τάξη. Γενικά, μπορεί να 
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θεωρηθεί ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στη διαδικασία της 
αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων και επιχειρημάτων. 

 

Άσκηση 4η (Αλληλοαξιολόγηση)-Ποσοστό μαθητών που συμφωνεί/διαφωνεί με την 
άποψη του διπλανού/ης του/της 

Στο φύλλο εργασίας 2 οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν με τη χρήση του 
λογισμικού INSPIRATION και να συμπληρώσουν τον εννοιολογικό χάρτη σε 
ομάδες των δύο (2) ατόμων (5 ομάδες). Οι μαθητές των πέντε (5) ομάδων 
δημιούργησαν ολοκληρωμένους εννοιολογικούς χάρτες σε ποσοστό 80%, ενώ το 
υπόλοιπο 20% των μαθητών δεν αποτύπωσε ορθά τη σύνδεση εννοιών και 
παραδειγμάτων. Αυτό το γεγονός μπορεί να ερμηνευθεί από το σχετικά μεγάλο 
πλήθος παραδειγμάτων που αντιστοιχούν ανάμεσα στις έννοιες του μονοπωλίου, 
ολιγοπωλίου και μονοπωλιακού ανταγωνισμού. 

Σε γενικές γραμμές, οι συνολικές επιδόσεις του τμήματος κινήθηκαν σε υψηλό 
επίπεδο. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με επιτυχία και κριτική σκέψη στην 
αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών, συνεργάστηκαν επιτυχώς στο πλαίσιο των 
ομάδων τους για την επεξεργασία των σχετικών εννοιών. Υπήρξε μια δημιουργική 
αλληλεπίδραση των μαθητών με ανταλλαγή απόψεων, θέσεων και επιχειρημάτων 
και διατύπωση συμπερασμάτων. Τέλος, οι μαθητές χειρίστηκαν επιτυχώς τα 
λογισμικά δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη και επεξεργασίας εικόνας και 
κειμένου. 

Επέκταση και εμπλουτισμός σεναρίου 

Το σενάριο θα μπορούσε να εμπλουτιστεί και με τις  διδακτικές υπο-ενότητες 1.1 
έως 2 του κεφαλαίου 6 του βιβλίου, που αφορούν τον  πλήρη ή τέλειο ανταγωνισμό  
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και τις μορφές αγοράς από την πλευρά του αγοραστή, ολοκληρώνοντας ουσιαστικά 
το κεφάλαιο 6 «Μορφές οργάνωσης της αγοράς». Επίσης, το σενάριο θα μπορούσε 
να εμπλουτιστεί και διαγραμματικά με γραφική απεικόνιση των καμπυλών ζήτησης 
των επιχειρήσεων σε κάθε μορφή αγοράς. Τέλος, θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος 
ενός ευρύτερου project που θα αφορούσε τη διαμόρφωση των σύγχρονων 
οικονομικών εξελίξεων από τον τρόπο που επιλέγουν  να δραστηριοποιούνται οι 
επιχειρήσεις στην αγορά. 
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Παράρτημα 

Φύλλο Εργασίας 1 

1. Ανοίξτε το αρχείο «Μορφές αγοράς» που βρίσκεται στην επιφάνεια 
εργασίας του υπολογιστή σας και διαβάστε προσεκτικά τις διαφάνειες 
που αναφέρονται στις υπό-ενότητες 1.2-1.2.1, κεφάλαιο 6  του βιβλίου 
σας. 

2. Μελετήστε τα άρθρα που βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους: 
http://www.kathimerini.gr/173428/article/epikairothta/ellada/to-kapnisma-h-
thleorash-kai-oi-neoi 

     http://www.efsyn.gr/arthro/otan-kapnisma-ekane-kalo-stin-ygeia 

3. Αφού μελετήσετε τα παραπάνω άρθρα απαντήστε σύντομα στο πλαίσιο που 
ακολουθεί το εξής ερώτημα: 

Γιατί οι καπνοβιομηχανίες δεν αντιστάθηκαν ιδιαίτερα στην απαγόρευση 
διαφημίσεων στην TV; Γιατί νομίζετε ότι μετά την απαγόρευση, τα κέρδη των 
μεγάλων καπνοβιομηχανιών αυξήθηκαν; Απαντήστε σύντομα. 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. Αφού διατυπώσετε την απάντησή σας, ανταλλάξτε θέση με τον/την 
συμμαθητή/τρια δίπλα σας ώστε να συζητήσετε μεταξύ σας. Συμφωνείτε με 
την άποψή του; □ ΝΑΙ  □ ΟΧΙ. Αν όχι, τι θα συμπληρώνατε; 
……………………………………………………......………………………
………………………………………………………..………………………
………………………………………..…………..……..…………………… 
 
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση στην τάξη. 
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Φύλλο εργασίας 2 

1. Ανοίξτε το αρχείο με τίτλο «Μορφές αγοράς»  που βρίσκεται στην επιφάνεια 
εργασίας του υπολογιστή σας και διαβάστε προσεκτικά τις διαφάνειες που 
αναφέρονται στις υπό-ενότητες 1.3-1.4 κεφάλαιο 6 του βιβλίου σας. 
 

2. Με τη χρήση του λογισμικού INSPIRATION δημιουργήστε τον 
παρακάτω εννοιολογικό χάρτη και συμπληρώστε τα κενά όπου 
απαιτείται. 
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Η εμπορία (marketing) των γεωργικών προϊόντων 
Αγρότες - «παιδιά ενός κατώτερου Θεού»; 

Μελισσάρη Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.18.12, M.Ed. , melissari2003@yahoo.gr 
Μαρκαντώνης Χρίστος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed, Ph.D, xrmarkan-

donis@gmail.com 

Περίληψη 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί ένα εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα την εμπορία 
των γεωργικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση, διάρκειας τεσσά-
ρων (4) διδακτικών ωρών αποτελεί την πρώτη επαφή των μαθητών με τη διδασκόμενη 
ενότητα. Οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές έννοιες του μαθήματος, έρχονται σε ε-
παφή με την τοπική κοινότητα των αγροτών, των εμπόρων και των καταναλωτών, μπαί-
νουν στη διαδικασία να σκεφτούν και να δράσουν ως αγρότες - επιχειρηματίες κατα-
νοώντας τις δυσκολίες, τα προβλήματα, αλλά και τις προοπτικές του επαγγελματία α-
γρότη. Αναλαμβάνουν να προωθήσουν προϊόντα που θα επιλέξουν, αφού έρθουν σε 
επαφή με την παραγωγή, τη μεταποίηση και την τυποποίησή τους. Επίσης, παρουσιά-
ζουν τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας που καλούνται να ακολουθήσουν. 
Με την ενεργή συμμετοχή τους επιτυγχάνουν να συνδέσουν τη γνώση με την πραγμα-
τική αγορά, αλλά και να επιλέξουν κατεύθυνση στις επόμενες τάξεις του ΕΠΑΛ. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εμπορία, προώθηση, διαφήμιση, τυποποίηση 

Ταυτότητα διδακτικού σεναρίου 
Μάθημα: «Βασικές Εφαρμογές Γεωπονίας και Τεχνολογίας τροφίμων» της Α΄ τάξης 
ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου. 
Τάξη: Α΄ ΕΠΑΛ. 
Διδασκόμενη ενότητα: Κεφ. 10. Εμπορία των Γεωργικών Προϊόντων. 
Εκτιμώμενη διάρκεια: Τέσσερεις (4) διδακτικές ώρες. 
Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωργική Οικονομία, Τεχνολογία, Τ.Π.Ε. 

Παιδαγωγικό σκεπτικό 

Το παιδαγωγικό σκεπτικό του σεναρίου έγκειται στο ότι οι μαθητές πρέπει να κατανο-
ήσουν το αντικείμενο του μαθήματος με όσα μέσα απαιτούνται για να μπουν στη θέση 
των σημερινών αγροτών, να οραματιστούν, να σχεδιάσουν και να δράσουν, έτσι ώστε 
να μπορέσουν να προτείνουν μια ολοκληρωμένη επαγγελματική πρόταση σχετικά με 
την εμπορία γεωργικών προϊόντων. Απώτερος σκοπός είναι να έρθουν σε επαφή με τις 
πραγματικές συνθήκες της αγοράς και της πώλησης των γεωργικών προϊόντων, να κα-
ταθέσουν τις προτάσεις τους και να δουν με άλλη ματιά το επάγγελμα του αγρότη με 
την προοπτική να το ακολουθήσουν και να δώσουν τη δική τους διάσταση στην εξέλιξή 
του. Έτσι, καλούνται να συνεργαστούν, να επιχειρηματολογήσουν, να επινοήσουν δρά-
σεις, να αναπτύξουν δεξιότητες που αφορούν την πιθανή επαγγελματική τους ζωή. 
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Θεωρητική τεκμηρίωση της διδασκαλίας 

Η δημιουργία μιας συγκεκριμένης θεωρίας, που να προβλέπει µια «φόρμουλα» γενικής 
εφαρμογής για όλες τις διδακτικές καταστάσεις, είναι αδύνατη, λόγω της ποικιλίας των 
καταστάσεων της µάθησης που χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία (Φλουρής, 2003). Αξιο-
ποιείται η θεώρηση του εποικοδοµητισµού, όπου δίνεται έμφαση στην ενεργητικό 
ρόλο του µαθητή και στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων διερευνητικού χαρα-
κτήρα, τα οποία δημιουργούν κίνητρο για τους µαθητές (Κορδάκη, 2000). Αναγνωρί-
ζεται η σημασία της πρότερης εμπειρίας του  µαθητή πάνω στην οποία οικοδοµείται η 
νέα γνώση. Επιπλέον, αναγνωρίζεται η σημασία του λάθους κατά τη διαδικασία της 
τροποποίησης, από το οποίο ο μαθητής μαθαίνει.  

Οι μαθητές καλούνται να εργασθούν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, σε ομάδες των 
3 - 4 ατόμων. Για να οικοδομήσουν τη νέα γνώση χρησιμοποιούν την ανταλλαγή από-
ψεων και εμπειριών και την επίκληση των πρότερων γνώσεων, μέσα από τις απαντή-
σεις που δίνουν στα ερωτήματα που θέτει ο εκπαιδευτικός. Έτσι, μέσα από ομαδικές 
δραστηριότητες καλλιεργούνται η ατομική, η συλλογική και η κριτική σκέψη. Επί 
πλέον, αυξάνεται η αυτοεκτίμησή τους λόγω της προσλαμβανόμενης ικανοποίησης 
από την αίσθηση της προσωπικής έκφρασης και της καλλιέργειας των επικοινωνιακών 
τους δεξιοτήτων, γνώρισμα που επιδρά θετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς 
τους. Κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι, ότι οι μαθητές/τριες μιας τάξης οργα-
νώνονται με συγκεκριμένα κριτήρια σε ολιγομελείς ομάδες (Κουλαϊδής, 2007), για να 
κατακτήσουν συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους, μέσω της επεξεργασίας ενός θέ-
ματος. 

Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία εξασφαλίζει αυθεντικές καταστάσεις συλλογικής 
δράσης και επικοινωνίας που ενεργοποιούν  τους μαθητές, καλλιεργούν την κριτική 
και δημιουργική σκέψη και αναπτύσσουν την κοινωνική συνείδηση. Στο συγκεκριμένο 
σενάριο, υιοθετούνται οι αρχές της συνεργατικής μάθησης που μπορεί να οριστεί ως η 
από κοινού εργασία πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προω-
θείται η ατομική µάθηση µέσω των συνεργατικών διεργασιών (Σγουροπούλου, Κου-
τουµάνος, 2001). Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο ο-
ριοθετείται στη διαμεσολάβηση, εμψύχωση και το συντονισμό  της δράσης  των ομά-
δων, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και συμβουλευτικά. 

Επιπρόσθετα, στο διδακτικό σενάριο υιοθετούνται και οι αρχές της θεωρίας της κoινω-
νικοπολιτισμικής προσέγγισης που «βλέπει» τη μαθησιακή δραστηριότητα μέσα από 
το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Κουλαϊδής, 2007). Οι μαθητές καλού-
νται να προσεγγίσουν το ζήτημα της εμπορίας αγροτικών προϊόντων μέσα από την ελ-
ληνική οικονομική αγορά. 

Συμβατότητα με Α.Π.Σ. & Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Οι Οδηγίες Διδασκαλίας βασίζονται στο ΑΠΣ του μαθήματος (ΦΕΚ 2528 Β΄ 2012 
ΑΔΑ: Β4Θ09-ΔΥΒ). Το ΑΠΣ συνδέει το σχολείο με την Πράσινη ανάπτυξη και την 
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αγορά εργασίας ιδιαίτερα του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Για 
την διδασκαλία του μαθήματος προτείνεται ως βιβλίο αναφοράς το βιβλίο της Γ΄ τάξης 
του Γενικού Λυκείου «Στοιχεία Γεωπονίας και Αγροτικής Ανάπτυξης». Κατά τη διδα-
σκαλία, προτείνεται η απλούστευση του περιεχομένου (σύμφωνα με τις προϋπάρχου-
σες γνώσεις των μαθητών) με τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων παραδειγμάτων κατά 
περίπτωση και η επισήμανση των σημαντικότερων σημείων κάθε κεφαλαίου, ώστε 
μετά το πέρας της διδασκαλίας να έχουν επιτευχθεί σαφείς ειδικοί διδακτικοί στόχοι, 
όπως αυτοί που παρατίθενται στο Α.Π.Σ. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται, λοιπόν, μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και της επαφής τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο να περιγράφουν τον ρόλο της 
εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, να αναφέρουν τις λειτουργίες της εμπορίας να 
διακρίνουν τις ιδιαιτερότητες της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων, να εντοπίσουν 
τις διαφορές του μάρκετινγκ των γεωργικών προϊόντων από το αντίστοιχο των άλλων 
κλάδων, να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις βελτίωσης του μάρκετινγκ γεωργικών 
προϊόντων της χώρας μας, να διερευνήσουν το μάρκετινγκ των κυριότερων γεωργικών 
προϊόντων της περιοχής τους και να προτείνουν τρόπους βελτίωσής του.  

Διδακτικοί - Παιδαγωγικοί Στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο σκοπός είναι να μάθουν τι είναι η εμπορία γεωργικών 
προϊόντων και ποια η σημασία της, ποιες είναι οι λειτουργίες της εμπορίας, ποιος είναι  
ο σκοπός και ο ρόλος της κάθε επί μέρους λειτουργίας, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες 
της εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Τέλος, καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέ-
σματα της εργασίας τους στην τάξη και να δημιουργήσουν το τελικό παραδοτέο της 
ενότητας.  

Οι παιδαγωγικοί στόχοι συνοψίζονται στο να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικές και 
μεταγνωστικές, όπως: να μάθουν να συνεργάζονται, να επικοινωνούν και να ερευνούν, 
να αναπτύξουν ικανότητες  σχεδίασης ερωτηματολογίων  έρευνας  αγοράς. Να επιχει-
ρηματολογούν, να τεκμηριώνουν την άποψή τους και να  συνεργάζονται. Να διαμορ-
φώσουν διερευνητική στάση όσον αφορά την περιγραφή και την ανάλυση των επαγ-
γελματικών δραστηριοτήτων σε μια επιχείρηση, να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους για 
τη θέση  του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις και να  διαμορφώσουν σαφή αντίληψη των 
συνθηκών της εμπορίας γεωργικών προϊόντων. 

Πρότερες γνώσεις και αντιλήψεις 

Οι μαθητές αναμένεται να γνωρίζουν βασικές αρχές μάρκετινγκ από τη διδασκαλία του 
μαθήματος της Τεχνολογίας Β΄ Γυμνασίου και να χρησιμοποιήσουν επαρκώς τις 
Τ.Π.Ε. Επίσης, πολλοί μαθητές αναμένεται να θεωρούν ότι τα αγροτικά προϊόντα πω-
λούνται στις λαϊκές αγορές και στους εμπόρους στο χωράφι. Ωστόσο, μέσα από την 
εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου θα επιδιώκεται να τους δοθούν τα κατάλληλα ερε-
θίσματα, ώστε να κατανοήσουν ότι τα αγροτικά προϊόντα μπορούν να τυποποιηθούν, 
να διαφημιστούν και να προωθηθούν από τους ίδιους τους αγρότες. Οι αγρότες 

2209

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



μπορούν να ορίσουν την παραγωγή τους αν προχωρήσουν σε καθετοποίηση της επιχεί-
ρησής τους. Συνήθως, οι μαθητές διακατέχονται από μια απαξιωτική αντίληψη για το 
επάγγελμα του αγρότη (εξαιτίας πολλών κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων της 
ελληνικής πραγματικότητας), η οποία επιδιώκεται να αναθεωρηθεί, μέσα από την ανα-
κάλυψη των δυνατοτήτων αυτού του επαγγέλματος στη σημερινή εποχή. 

Οργάνωση τάξης και διδασκαλίας 

Η αίθουσα διδασκαλίας διαμορφώνεται έτσι, ώστε να ευνοεί τον χωρισμό των μαθητών 
σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός επιδιώκει να έχει πλήρη εικόνα των ομάδων, αλλά και οι 
ομάδες απαιτείται να παρακολουθούν τον εκπαιδευτικό καθώς εισηγείται τις 
απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι 
συμβουλευτικός, συντονιστικός και καθοδηγητικός, ώστε να διευκολύνεται η 
λειτουργία των ομάδων. Κατά την εκτέλεση της δραστηριότητάς τους, οι μαθητές 
καλούνται να πάρουν αποφάσεις σε επίπεδο ομάδας, να τις ανακοινώνουν στην τάξη 
και να απαντούν στα ερωτήματα των συμμαθητών τους, επίσης ως ομάδα. Έτσι, δίνεται 
η δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τις νέες γνώσεις που απέκτησαν, αλλά και να 
αναστοχαστούν πάνω στη διαδικασία με την οποία απέκτησαν τη νέα γνώση 
(μεταγνωστικές δεξιότητες). 

Υλικοτεχνική Υποδομή 

  Η εφαρμογή του μαθήματος μπορεί να γίνει σε αίθουσα διδασκαλίας με Η/Υ με σύν-
δεση στο διαδίκτυο (internet) και με τη χρήση προβολέα. 

Διδακτική προσέγγιση και προστιθέμενη παιδαγωγική αξία των ΤΠΕ 

Χρησιμοποιείται παρουσίαση power point ως εποπτικό μέσο που υποστηρίζει τον εκ-
παιδευτικό στην εισήγηση για τη νέα γνώση, αλλά είναι και χρηστική καθώς βοηθά το 
μαθητή να κατανοήσει μέσω της εικόνας τα δεδομένα. Επίσης, μέσα από τις ιστοσελί-
δες που επισκέπτονται οι μαθητές έρχονται σε επαφή με νέα γνώση, εμπλουτίζουν την 
υπάρχουσα και έτσι η αξιοποίηση ιστοτόπων προσδίδει μεγαλύτερη προστιθέμενη παι-
δαγωγική αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία (Παπασταματίου, 2014).  

Οι μαθητές ενημερώνονται για την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την εμπορία 
γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα. Έρχονται σε επαφή με τυποποιημένα αγροτικά 
προϊόντα καθώς και τρόπους προώθησης αυτών και έτσι μπορούν να υιοθετήσουν πρα-
κτικές εμπορίας αγροτικών προϊόντων, αφού τις προσαρμόσουν στα δικά τους δεδο-
μένα. Αυτό δεν θα ήταν δυνατόν να τους δοθεί με τόσο αποτελεσματικό τρόπο από τον 
εκπαιδευτικό, μέσα από την απλή λεκτική αναφορά. Επίσης, διευκολύνεται η επικοι-
νωνία, με την αποστολή e-mail μεταξύ των μελών της ομάδας, αλλά και η συνεργασία, 
η ανταλλαγή απόψεων, η επεξεργασία των κειμένων, των ερωτηματολογίων και η πα-
ραγωγή ποιοτικότερων εργασιών. 
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Διαδικασία εφαρμογής του σεναρίου 

Ο εκπαιδευτικός  καθορίζει το θέμα και τις δραστηριότητες μέσα από τις οποίες θα 
οδηγηθούν οι μαθητές στην επίτευξη των στόχων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα δρά-
σης. Οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες με τα ίδια κριτήρια και τις ίδιες διαδικασίες 
που εφαρμόζονται στις ερευνητικές εργασίες (Κουλαϊδης, 2007). Κάθε ομάδα αναλαμ-
βάνει να αναφέρει δεδομένα για μία ή περισσότερες λειτουργίες της εμπορίας των κυ-
ριότερων γεωργικών προϊόντων της περιοχής των μαθητών. Είναι σκόπιμη η συλλογή 
και η επεξεργασία δεδομένων για μία τουλάχιστον λειτουργία της εμπορίας από κάθε 
κατηγορία των λειτουργιών της. 

Στην αρχή του πρώτου διδακτικού δίωρου, ο εκπαιδευτικός αρχίζει το μάθημα μέσα 
από μια αφόρμηση-εισήγηση 15΄, η οποία έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει και να 
υπενθυμίσει στους μαθητές τις αναγκαίες γνώσεις, να δημιουργήσει το σχετικό 
ενδιαφέρον, να προβεί στον κοινό προγραμματισμό με τους μαθητές, ο οποίος θα 
συγκεκριμενοποιήσει τον προκαταρκτικό προγραμματισμό του εκπαιδευτικού, θα 
υποβοηθήσει στον επιμερισμό του έργου των ομάδων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών και θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα δράσης.  

Η εναρκτήρια αφόρμηση-εισήγηση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

• Η παρουσίαση αντικειμένων σχετικών με το θέμα (π.χ διάφορες συσκευασίες τυπο-
ποιημένων προϊόντων με τη σήμανσή τους). 

• Η παρουσίαση σχετικών δημοσιευμάτων από τον ημερήσιο και τον περιοδικό τύπο. 
• Η συζήτηση με τους μαθητές, μέσα από το ερώτημα «που οφείλεται το μεγάλο άνοιγμα 

της ψαλίδας τιμών παραγωγού-καταναλωτή στα γεωργικά προϊόντα;». 

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης χρησιμοποιείται παρουσίαση power point, η οποία 
λειτουργεί υποστηρικτικά ως προς την παρουσίαση της νέας γνώσης. Με ερωτήσεις-
απαντήσεις και με επίδειξη ενός τυποποιημένου γνωστού προϊόντος (π.χ. κρεμμύδι) της 
περιοχής μελετώνται από τους μαθητές τα στάδια εμπορίας του προϊόντος και επιδιώ-
κεται η κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάρτες με γεωργικά προϊόντα της περιοχής (όπως κρεμ-
μύδι, τομάτα, λάδι, κρασί, σιτάρι) και η κάθε ομάδα επιλέγει από ένα. Σε κάθε ομάδα 
διανέμεται φύλλο εργασίας (παράρτημα) και ανατίθενται εργασίες, όπως έρευνα αγο-
ράς για το συγκεκριμένο προϊόν και τρόποι διαφήμισης και προώθησης του προϊόντος. 

Κάθε ομάδα καλείται να εργαστεί πάνω σε ένα ερώτημα για 15΄ και να προβεί σε σύν-
θεση των απαντήσεων και δίνονται επιπλέον διευκρινήσεις, αν ζητηθούν. Οι εκπρόσω-
ποι των ομάδων παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για 15΄ και ακολουθεί συζήτηση για 
30΄, όπου όλες οι ομάδες θέτουν τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους. Ο 
εκπαιδευτικός συστηματοποιεί τα αποτελέσματα, ονοματίζει τη νέα γνώση και συνο-
ψίζει τα συμπεράσματα.  
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Ακολουθεί για 15΄ ανακεφαλαίωση και συζήτηση σχετικά με τους στόχους της ενότη-
τας. Τέλος, ανατίθεται στους μαθητές κατ’ οίκον εργασία με χρονοδιάγραμμα υλοποί-
ησης τις δύο εβδομάδες. 

Κατ’ οίκον εργασία 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να εφαρμόσει μια δράση. Μία ομάδα αναλαμβάνει να συλ-
λέξει και να επεξεργασθεί δεδομένα που αφορούν τους φορείς εμπορίας (λειτουργία 
ανταλλαγής) των κυριότερων προϊόντων της περιοχής των μαθητών, μέσα από τη συ-
μπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με επιτόπια επίσκεψη σε παραγωγούς. Το δείγμα 
των παραγωγών επιλέγεται τυχαία και είναι μικρό. Το ερωτηματολόγιο ενδεικτικά μπο-
ρεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω ερωτήματα: 

1) Σε ποιους φορείς εμπορίας διαθέτετε τα προϊόντα σας; (λιανοπωλητές, χονδρέμπο-
ρους, μεσίτες, αντιπροσώπους, γεωργικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, 
βιομήχανους-μεταποιητές). 

2) Τι ποσοστό της παραγωγής διαθέτετε σε κάθε φορέα; 
3) Για ποιους λόγους επιλέξατε τον συγκεκριμένο φορέα για τη διάθεση της παραγω-

γής σας; 
4) Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε στην πράξη κατά την διάθεση της παραγωγής σας; 

Με τον ίδιο τρόπο μια δεύτερη ομάδα θα συλλέξει και θα επεξεργασθεί δεδομένα που 
αφορούν την επεξεργασία-μεταποίηση (φυσική λειτουργία) των γεωργικών προϊόντων. 
Ενδεικτικά ερωτήματα του ερωτηματολογίου μπορεί να είναι: 

1) Ποιο προϊόν μεταποιείτε και σε ποια ποσότητα; 
2) Τι προϊόντα παράγονται και σε ποια ποσότητα; 
3) Σε ποιες αγορές διατίθεται η μεταποιημένη παραγωγή; 
4) Τι ποσοστό της παραγωγής διατίθεται στην εσωτερική και τι στην εξωτερική αγορά; 
5) Θεωρείτε ικανοποιητική την τιμή διάθεσης της παραγωγής σας στη μεταποίηση; 
6) Ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε κατά την διάθεση της παραγωγής σας στη μετα-

ποίηση; 

Μια τρίτη ομάδα θα συλλέξει και θα επεξεργασθεί δεδομένα που αφορούν την τυπο-
ποίηση (βοηθητική λειτουργία) των γεωργικών προϊόντων. Το σχετικό ερωτηματολό-
γιο μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα ερωτήματα: 

1) Ποια προϊόντα τυποποιούνται; 
2) Με βάση ποια χαρακτηριστικά γίνεται η τυποποίηση (μέγεθος, σχήμα, διάμετρος, 

βάρος καρπού, αριθμός καρπών ανά κιλό, περιεκτικότητα σε ορισμένες ουσίες, πε-
ριεκτικότητα ξένων ή βλαβερών ουσιών, υγιεινή κατάσταση); 

3) Τι ποσοστό της παραγωγής τυποποιείται; 
4) Κατά την εκτίμησή σας, η τυποποίηση αυξάνει τη μέση τιμή πώλησης της παραγω-

γής σας; 
5) Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε σχετικά με την τυποποίηση της παραγωγής σας; 
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Με την ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει συλλογή δεδομένων και για τις υπόλοιπες λει-
τουργίες της εμπορίας. 

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκουμε να δώσουμε στους μαθητές την ευκαιρία να λειτουρ-
γήσουν αυτόνομα, μέσα από τη δυνατότητα πολλών επιλογών, ανάλογα με ποιες πλευ-
ρές των λειτουργιών της εμπορίας θέλουν να αναδείξουν, εφιστώντας την προσοχή στο 
χρόνο (2 εβδομάδες) που έχουν στη διάθεσή τους σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιά-
γραμμα. Κάθε ομάδα επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγει και συντάσσει μία έκ-
θεση αναφορικά με την κατάσταση της συγκεκριμένης λειτουργίας της εμπορίας των 
γεωργικών προϊόντων της περιοχής, διατυπώνοντας κρίσεις και προτάσεις βελτίωσης 
των συνθηκών της. 

Τέλος, όλες οι ομάδες μαζί συντάσσουν μια τελική έκθεση για τις συνθήκες της εμπο-
ρίας των κυριότερων γεωργικών προϊόντων της περιοχής, μετά από σύνθεση των εκθέ-
σεων για τις επί μέρους λειτουργίες της εμπορίας. Στην τελική έκθεση διατυπώνονται 
κρίσεις για τις καλές ή κακές συνθήκες της εμπορίας, καθώς και προτάσεις περαιτέρω 
βελτίωσής της. 

Το δεύτερο διδακτικό δίωρο αξιοποιείται για την παρουσίαση των επιμέρους εκθέσεων, 
αλλά και της συνολικής έκθεσης με υποστήριξη power point και ακολουθεί αναλυτική 
συζήτηση για διευκρινίσεις, σχόλια, συμπεράσματα και προτάσεις. Ο εκπρόσωπος της 
κάθε ομάδας παρουσιάζει μία έκθεση αναφορικά με την κατάσταση της συγκεκριμένης 
λειτουργίας της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων της περιοχής, διατυπώνοντας κρί-
σεις και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών της. Οι ομάδες επίσης είχαν από κοινού 
ορίσει έναν αντιπρόσωπο ο οποίος παρουσιάζει την έκθεση για τις συνθήκες της εμπο-
ρίας των κυριότερων γεωργικών προϊόντων της περιοχής, μετά από σύνθεση των εκθέ-
σεων για τις επί μέρους λειτουργίες της εμπορίας. Στην τελική αυτή παρουσίαση γίνε-
ται η σύνθεση των επιμέρους εκθέσεων και διατυπώνονται κρίσεις για τις καλές ή κα-
κές συνθήκες της εμπορίας καθώς και προτάσεις βελτίωσής της.  

Τέλος, γίνεται και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δίνοντας, με τη χρήση 
του φύλλου αξιολόγησης (παράρτημα). 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση θα αφορά το παραχθέν έργο και τη λειτουργικότητα της ομάδας. Σε κάθε 
περίπτωση κριτήριο αξιολόγησης πρέπει να είναι η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. 
Οι επιδόσεις των μαθητών/τριών αξιολογούνται συνολικά από τις απαντήσεις που δί-
νουν στα φύλλα εργασίας και αξιολόγησης, από το είδος/ποιότητα των απαντήσεων 
που δίνουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και κατά τη φάση της ολοκλήρωσης του 
μαθήματος. Η διδακτική παρέμβαση αξιολογείται από το κατά πόσο διατηρείται αμεί-
ωτο ή όχι το ενδιαφέρον των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, από τη 
επικέντρωσή τους ή μη και από τη διάθεση συμμετοχής και συμβολής στη μαθησιακή 
διαδικασία (υποβολή ερωτημάτων, κρίσεων, προτάσεων).  
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Εφαρμογή στην τάξη 

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου στόχευσε στο γεγονός όχι μόνο 
της κατάκτησης της γνώσης από τους μαθητές, αλλά και να τους καταστήσει ικανούς 
να εντοπίζουν προβλήματα, να αναζητούν και να επινοούν λύσεις, να αξιολογούν και 
να καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη. 

Το πρώτο διδακτικό δίωρο οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν μέσω του εντοπισμού του θέ-
ματος που τους τεθηκε προς συζήτηση και η πρόθεσή τους να ασχοληθούν με αυτό, 
εκδηλώθηκε με ην έκφραση απόψεων και την ανταλλαγή επιχειρημάτων κατά την πε-
ριγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην εμπορία και το μάρκετινγκ των αγροτικών 
προϊόντων. Η δημιουργία ομάδων και η ενασχόληση της κάθε ομάδας με συγκεκριμένο 
ζήτημα οδήγησε τους μαθητές σε δραστηριότητες σύγκρισης, ανάλυσης και αξιολόγη-
σης δεδομένων, καθώς και σύνθεσης απόψεων για τον τρόπο εργασίας τους και επε-
ξεργασίας του θέματος. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν τόσο με την προοπτική της έρευ-
νας όσο και με την προοπτική της προώθησης γεωργικών προϊόντων. 

Το δευτερο διδακτικό δίωρο οι μαθητές παρουσίασαν τη εργασία τους και υπερασπί-
στηκαν τις προτάσεις τους. Επιχειρηματολόγησαν αναφορικά με την προώθηση των 
γεωργικών προϊόντων, ανέδειξαν τα προβλήματα του αγροτικού χώρου και προχώρη-
σαν σε προτάσεις για λύσεις. Οι παρουσιάσεις των ομάδων με τη βοήθεια του Power-
Point δημιούργησαν ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, με τους μαθητές να έρχο-
νται σε επαφή με τις ΤΠΕ ως εργαλεία μάθησης και αποτύπωσης απόψεων, προτάσεων 
και λύσεων. Οι μαθητές ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια 
εκπόνησης της έρευνάς τους, αναδείχθηκαν τα συναισθήματα που προκλήθηκαν απο 
την επαφή τους με την πραγματική αγροτική οικονομία και δεν έλειψαν οι δηλώσεις 
ενδιαφέροντος για το επάγγελμα του αγρότη-επιχειρηματία. 

Το διδακτικό σενάριο με την υποχώρηση του δασκαλοκεντρικού μοντέλου διδασκα-
λίας και την εφαρμογή μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων, συνετέλεσε στην καλλιέργεια 
της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης, τη διαμόρφωση ενεργητικού και συνεργα-
τικού περιβάλλοντος, την τροποποίηση απόψεων και στάσεων για το αγροτικό επάγ-
γελμα και την έκφραση επιθυμίας των μαθητών να ασχοληθούν με την επιστήμη της 
γεωργίας. 

Επέκταση σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος ερευνητικής εργασίας με θέμα 
«Καλλιέργεια τοπικών προϊόντων και marketing». Σε συνεργασία με διδακτικά αντι-
κείμενα Φυτικής Παραγωγής και Φυτοπροστασίας μπορεί να δομηθεί μια ολοκληρω-
μένη πρόταση από τους μαθητες σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα της περιοχής τους 
και να παρουσιαστεί σε φορείς, όπως γεωργικούς συνεταιρισμούς και ομάδες παραγω-
γών, ώστε να υπάρξει σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη γεωργική παρα-
γωγή. Έτσι, οι μαθητές θα εμπλακούν σε διαδικασίες μεταγνώσης, αναφορικά με το 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τι χαρακτηριστικά έχει το προϊόν που θέλετε να αναδείξετε και να προωθήσετε; 

.......................................................................................................................................... 

Θα μπορούσατε να προτείνετε τυποποίηση του προϊόντος που επιλέξατε; 

.......................................................................................................................................... 

Με ποιες ερωτήσεις θα προσδιορίσετε τη διάθεση των καταναλωτών για το προϊόν σας; 

.......................................................................................................................................... 

Ποιες κινήσεις θα κάνετε για να διαφημιστεί το προϊόν σας; 

.......................................................................................................................................... 
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Πως θα προωθήσετε το προϊόν σας; 

.......................................................................................................................................... 

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Συμπληρώστε τα κενά: 

Το  Μάρκετινγκ γεωργικών προϊόντων έχει κυρίαρχο στόχο την αύξηση των 
................................... της γεωργικής επιχείρησης. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τρεις το-
μείς που είναι: 

Τομεας.....................με σκοπό να................................. 

Τομέας ....................με σκοπό να ................................. 

Τομέας.....................με σκοπό να................................... 

2.  Θεωρείστε ότι η επιχείρηση σας έχει ως  αντικείμενο την παραγωγή επιτραπέ-
ζιας τομάτας και θέλει να την προωθήσει στην τοπική αγορά. Με την βοήθεια του σχο-
λικού βιβλίου αναφερθείτε επιγραμματικά στα βήματα που κρίνετε  ότι  θα  πρέπει να 
γίνουν για να διαθέσετε το προϊόν σας. 
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Διδακτικό Σενάριο: «Η Ελλάδα σε Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός» 

Ζέρβας Αντώνιος, zervasantonis@yahoo.gr 

Περίληψη 

To σενάριο διδασκαλίας αποτελεί μια διερευνητική προσέγγιση του θέματος της θέσης 
της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και της περιόδου του Εθνικού διχασμού και 
πιο συγκεκριμένα, της ενότητας 32, του σχολικού βιβλίου της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνα-
σίου. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα κυριότερα πρόσωπα και γεγονότα του Εθνικού δι-
χασμού αλλά και τη διαμάχη για το ποιες θα πρέπει να είναι οι συμμαχίες της Ελλάδας 
στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό θα επιτευχθεί αναζητώντας ιστορικό υλικό σε ηλε-
κτρονικές πηγές, θα διαχειριστούν και θα επεξεργαστούν κριτικά τα ιστορικά στοιχεία 
και θα τα αξιοποιήσουν για τη βαθύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρέασαν 
την εσωτερική και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα 
αποκτήσουν την ιστορική γνώση μέσω της προσωπικής επαφής με το ιστορικό υλικό 
και θα αντιληφθούν τις έννοιες του χώρου και του χρόνου της περιόδου αυτής. Παράλ-
ληλα, θα έχουν την ευκαιρία να οικειοποιηθούν τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής ερ-
γασίας στην οποία θα συμμετάσχουν.  Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο σενάριο εί-
ναι μια προσπάθεια διαθεματικής προσέγγισης της Ιστορίας με το μάθημα της Πληρο-
φορικής, της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Αισθητικής Αγωγής. Το συγκεκριμένο 
σενάριο υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2016-2017 σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου μέσα 
σε 5 διδακτικές ώρες. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν εντυπωσιακό. Oι 
μαθητές όχι μόνο εμπέδωσαν τη διδασκόμενη ύλη, αλλά ενθουσιάστηκαν τόσο με την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας όσο και με τη χρήση των νέων τεχνολογικών 
μέσων στη διδασκαλία της ιστορίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Eθνικός Διχασμός, Ομαδοσυνεργατική ,Τ.Π.Ε., Διαθεματικότητα 

Θεωρητικό πλαίσιοo 

Oι μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για ανα-
πτυξιακούς λόγους. Συγκεκριμένα, έχουν τις παρακάτω θετικές επιδράσεις στη γνω-
στική και νοητική κατάσταση του μαθητή: του επιτρέπουν να διδάσκεται πώς να μα-
θαίνει και να σκέπτεται, τακτική που αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη. Έρχεται σε 
αντίθεση, με την παραδοσιακή διδασκαλία που χρησιμοποιεί, ως επί το πλείστον, τη 
διάλεξη και έχει ως αποτέλεσμα την απλή απομνημόνευση χωρίς κατανόηση των γε-
γονότων, καθώς και τη μη συσχέτιση παλαιάς με την νέα γνώση και μη εφαρμογής της 
σε νέες προβληματικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 1987). 

Σε αυτά τα μαθητοκεντρικά μοντέλα υπάγεται και η διερευνητική μορφή διδασκαλίας, 
καθώς και στο γενικότερο κίνημα του κονστρουκτιβισμού – εποικοδομισμού. Ο κοι-
νωνικο-πολιτισμικός εποικοδομισμός του Vygotsky και του Bruner θεωρεί ότι η μά-
θηση συντελείται πρώτα μέσα από την κοινωνική διάδραση και το διάλογο, πριν εσω-
τερικευθεί για να τροφοδοτήσει τη γνωσιακή ανάπτυξη του ατόμου 
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(Αναγνωστοπούλου, 2001). Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βοηθη-
θούν μέσα από το διάλογο με τους συμμαθητές τους ή/και τους ενηλίκους (εκπαιδευ-
τικούς, γονείς), χρησιμοποιώντας ουσιαστικά ένα πλαίσιο στήριξης με φθίνουσα τάση, 
όσο αναπτύσσεται η αυτονομία στη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διευκολύ-
νουν αυτό το είδος μάθησης δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό και υποστηρι-
κτικό περιβάλλον με ένα τρόπο που να συνεισφέρει στην κατασκευή της γνώσης (Mα-
τσαγγούρας, Η, 2000). 

 
Με το όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε εκείνη τη μορφή διδασκαλίας κατά 
την οποία, από τη μια, το περιεχόμενο της διδασκαλίας ενιαιοποιείται και, από την 
άλλη, η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και ευρηματικής μορφής. Υπό αυτήν την έν-
νοια η διαθεματική προσέγγιση συνιστά καινοτομία, τόσο ως προς το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας όσο και ως προς τη μέθοδο εργασίας. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας δεν αφορά ξεχωριστά μαθήματα που γίνονται σε τακτή ώρα το καθένα, 
αλλά καταστάσεις μάθησης που προσεγγίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι 
ενιαίο και αδιαίρετο (Σαλβαράς Γ., 2004)  

 Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την κινητοποίηση μαθητικών 
μικρο-ομάδων για τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των διδακτικών και των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργατικών σχέσεων» (Ματσαγγούρας 2000: 16). 
Πολλοί ερευνητές έχουν δείξει ότι είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα μάθησης για 
όλους τους μαθητές, τόσο τους προχωρημένους όσο και τους πιο αδύνατους. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Οι προσδοκώμενοι μέθοδοι διδακτικής εστιάζονται στην ομαδοσυνεργατική -διερευ-
νητική διαδικασία μάθησης, η οποία διευκολύνεται μέσω του διαδικτύου. Το σενάριο 
ακολουθεί το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυ-
μνάσιο και στο Λύκειο» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω διδακτικούς στό-
χους:  

• να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας επιλογής και κριτικής αξιολό-
γησης των κατάλληλων ιστορικών πηγών, οι οποίες θα μας επιτρέψουν την άντληση 
των επιθυμητών πληροφοριών.  

• να οδηγήσει στην οικειοποίηση του περιεχομένου των ιστορικών όρων και εννοιών, 
αναγκαίων για την βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση ή σχετικών με διαστά-
σεις της ιστορικής πραγματικότητας. 

 
Διδακτικοί στόχοι (Β.S.Βloom-D.R.Krathwohl, 1986) 

 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Προσδοκάται οι μαθητές: 
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• να γνωρίσουν τις δυο αντιτιθέμενες απόψεις και τα πρόσωπα που τις εξέφραζαν, σε 
σχέση με τη στάση της Ελλάδας κατά τον Α.Π.Π. 

• να κατανοήσουν τα αίτια του Εθνικού Διχασμού 
• να αποκτήσουν την ιστορική γνώση μέσω προσωπικής επαφής με τις πηγές 

Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Αναμένεται οι μαθητές: 

• να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό  
• να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και συνείδηση 
• να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο 

και σε κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά 
• αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης 

Γ. Ως προς τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Προσδοκάται οι μαθητές: 

• να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού για τη σύνθεση τεκμηριω-
μένου ψηφιακού κειμένου 

• να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης επεξεργαστή κειμένου, λογιστικών φύλλων, 
λογισμικού παρουσίασης 

• να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου, με την αξιοποίηση του επεξεργα-
στή κειμένου  

• να ασκηθούν στην κριτική αναζήτηση και αξιολόγηση των πληροφοριών που προ-
έρχονται 

Διδακτική διαδικασία 

Mε το σενάριο αυτό επιδιώκεται μια διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, καθώς ο 
μαθητής παρατηρεί το ιστορικό υλικό, διαβάζει, πλοηγείται και καταγράφει τις παρα-
τηρήσεις του, οι οποίες στη συνέχεια θα τον οδηγήσουν στην εξαγωγή συμπερασμά-
των. Η διδακτική διαδικασία εξελίσσεται συνεργατικά. Επιπλέον, επιχειρείται μια ε-
νεργητική-βιωματική προσέγγιση καθώς ο μαθητής αναλαμβάνει μια αναζήτηση που 
αποκτά προσωπικό νόημα, αφού του ανατίθεται να ερευνήσει και να παρατηρήσει το 
ιστορικό υλικό, να το καταγράψει και στη συνέχεια να το ανασυνθέσει εξάγοντας τα 
δικά σου συμπεράσματα. 

Απαιτούμενες διδακτικές ώρες: 5 

Τεχνολογικά μέσα 
Φυλλομετρητής 
Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου(Microsoft Word) 
Λογιστικό φύλλο (Microsoft Excel) 
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Λογισμικό παρουσίασης (Microsoft Power Point) 

Διαδικτυακοί τόποι: 
https://www.sansimera.gr 
https://el.wikipedia.org 
http://www.ime.gr 
http://www.venizelos-foundation.gr 
http://users.sch.gr 
http://www.kathimerini.gr 
http://www.tvxs.g://www.topontiki.gr 
http://ioannismetaxas.gr 
http://diolkos.blogspot.com 

Προαπαιτούμενα : 

• Να υπάρχει εξοικείωση δασκάλου-μαθητών στη χρήση γενικών στη χρήση γενικών 
εργαλείων των Τ.Π.Ε. και ειδικότερα φυλλομετρητή. 

• Ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα. 
  

Οργάνωση της τάξης 

Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 5 μαθητών. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας τουλάχιστον 
μαθητής, που είναι εξοικειωμένος στη χρήση λογισμικού και στην αναζήτηση στο δια-
δίκτυο. Δεύτερο κριτήριο αποτελεί η ανομοιογένεια της ομάδας ως προς τις μαθησια-
κές ικανότητες των μαθητών και τα ενδιαφέροντα -κλίσεις του κάθε μαθητή. Αν θα 
θέλαμε να κάνουμε μια στοιχειώδη κατηγοριοποίηση των ρόλων ,τότε θα λέγαμε ότι 
σε κάθε ομάδα θα υπάρχει: 

1. O Πρόεδρος της ομάδας που θα συντονίζει  

2. Ο Γραμματέας της ομάδας που θα καταγράφει τις σημειώσεις και την τελική πα-
ρουσίαση 

3. Ο Χειριστής του υπολογιστή 

4. Ο Εκπρόσωπος Τύπου που θα ανακοινώσει τις τελικές εργασίες 

5. Ο Χρονομέτρης που κρατά το χρόνο που κάνουν τα μέλη της ομάδας ενώ εργάζο-
νται και ενημερώνει τον Πρόεδρο ώστε αυτός να πιέσει περαιτέρω ή να χαλαρώσει την 
ομάδα. 

Στις ομάδες θα ανατεθεί ένα θέμα προς επεξεργασία και κάθε ομάδα θα έχει το δικό 
της φύλλο εργασίας. Οι μαθητές καλούνται ανά ομάδες να αναζητήσουν στοιχεία, κά-
νοντας έρευνα στο ηλεκτρονικό ιστορικό υλικό και να αποθηκεύσουν το υλικό που 
εντόπισαν. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν το υλικό που έχουν 
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εντοπίσει, αξιοποιώντας τα εργαλεία του Η/Υ. Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν 
οι μαθητές είναι: η σύνθεση τεκμηριωμένου ιστορικού κειμένου σε επεξεργαστή κει-
μένου, η κατασκευή χρονολογικού πίνακα, η δημιουργία ενός γλωσσάριου και ενός 
φωτογραφικού λευκώματος. 

 Στη συνέχεια οι μαθητές κάθε ομάδας θα παρουσιάσουν προφορικά και ηλεκτρονικά 
την εργασία τους, στην ολομέλεια της τάξης. Όλοι οι μαθητές θα κληθούν να παρου-
σιάσουν ένα μέρος της εργασίας τους. 

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας 

Η διδασκαλία χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις: 

A ΦΑΣΗ (1 ώρα στην αίθουσα πληροφορικής) 

Στην αρχή, μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις οι μαθητές ανακαλούν και συνδέουν τις 
γνώσεις της προηγούμενης ενότητας με αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν. Στη 
συνέχεια προβάλλονται σε μια διαφάνεια χαρακτηριστικές φωτογραφίες του πολιτικού 
Ελευθέριου Βενιζέλου και του αρχιστράτηγου – πρίγκιπα Κωνσταντίνου. Ρωτάμε τους 
μαθητές για το αν πιστεύουν ότι οι δύο άντρες έχουν κοινές αντιλήψεις για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής, επιχειρηματολογώντας για την άποψή τους. Με αυτόν τον τρόπο 
προκαλείται το ενδιαφέρον τους για την ενότητα που θα ακολουθήσει. 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας θα δοθούν εξηγήσεις στους μαθητές, ώστε να κατα-
νοήσουν τους στόχους της βιωματικής -διερευνητικής μάθησης. Στο σημείο αυτό εξη-
γείται η διαδικασία, οι ρόλοι που θα κληθούν να αναλάβουν οι μαθητές και κατά πόσο 
σημαντική είναι η δική τους συμμετοχή στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας του 
μαθήματος. Έπειτα, χωρίζονται σε ομάδες των πέντε ατόμων, σύμφωνα με όσα αναφέ-
ραμε παραπάνω. 

 Επίσης, στη πρώτη φάση της διδασκαλίας, θα προσεγγίσουμε γνωστικά τα γεγονότα 
που σχετίζονται με τις αντικρουόμενες απόψεις για το ποιες έπρεπε να είναι οι συμμα-
χίες της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν, τον 
Διχασμό που οδήγησε στα λεγόμενα από την Ιστορία «Νοεμβριανά». Αυτή η πρώτη 
προσέγγιση θα ήταν χρήσιμο να γίνει στην αίθουσα πληροφορικής με κατάλληλα σχε-
διασμένο Power - Point. Ωστόσο, θα τα παρουσιάσουμε χωρίς λεπτομέρειες, για να 
γνωρίζουν οι μαθητές το γενικό ιστορικό πλαίσιο, πριν αυτοί αναζητήσουν ειδικές λε-
πτομέρειες. 

 Β ΦΑΣΗ (1ώρα στην αίθουσα πληροφορικής) 

Οι μαθητές χωρισμένοι πια σε ομάδες των πέντε ατόμων, υπό τη διακριτική καθοδή-
γησή του καθηγητή στην αίθουσα πληροφορικής, θα περιηγηθούν στις παραπάνω ιστο-
σελίδες ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και τη διαδικασία αναζήτη-
σης και συλλογής πληροφοριών. Για παράδειγμα, ζητείται από τους μαθητές να μετα-
βούν στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ και να μελετήσουν εισαγωγικά  
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α.το εισαγωγικό σημείωμα του κόμβου εξωτερική πολιτική- γεγονότα της περιόδου 
1897-1922  

β.από τα γεγονότα τον Εθνικό διχασμό. 

 

Γ ΦΑΣΗ (2ώρες στην αίθουσα πληροφορικής) 

Στο στάδιο αυτό ξεκινά η κυρίως διερευνητική διαδικασία μάθησης. Η κάθε ομάδα 
μαθητών κάθεται μπροστά από τον υπολογιστή τους, στον οποίο βρίσκονται σε ηλε-
κτρονική μορφή τα φύλλα εργασίας, που τους είναι απαραίτητα για τη συλλογή, επε-
ξεργασία και σύνθεση των εργασιών τους. Αναλυτικότερα: 

H πρώτη ομάδα θα περιηγηθεί στις ιστοσελίδες: 

http://el.wikipedia.org/wiki, 

http://diolkos.blogspot.com/2010/01/1913.html, 

http://tvxs.gr/news/σανσήμερα/«νοεμβριανά»1916, 

https://www.sansimera.gr/articles/32, 

http://http://www.istorikathemata.com/.., 

http://www.topontiki.gr/article/11598 

 Θα συλλέξουν πληροφορίες και μετά σε ένα λογιστικό φύλλο (Μicrosoft Excel), θα 
συντάξουν χρονολογικό πίνακα με τα σημαντικότερα γεγονότα που προηγήθηκαν και 
ακολούθησαν τα Νοεμβριανά. 

 Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητή-
σουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, http://www.komvos.edu.gr. 

Η δεύτερη ομάδα θα περιηγηθεί στις ιστοσελίδες: 
http://www.venizelos-foundation.gr 
https://el.wikipedia.org/wiki 
https://www.sansimera.gr/biographies/939 
https://el.wikipedia.org/wiki/Κωνσταντίνος  
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/facts/index.html 

 Θα συλλέξουν πληροφορίες και μετά με τη βοήθεια ενός λογισμικού επεξεργασίας 
κειμένου (Microsoft Word) θα συντάξουν σύντομα βιογραφικά των πρωταγωνιστών 
του Εθνικού Διχασμού. 

 Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητή-
σουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, http://www.komvos.edu.gr. 
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Η τρίτη ομάδα θα περιηγηθεί στις ιστοσελίδες: 
http://el.wikipedia.org 
http://www.ime.gr 
http://www.kathimerini.gr 
http://www.tvxs.gr 

Θα συλλέξουν πληροφορίες και μετά με τη βοήθεια ενός λογισμικού επεξεργασίας κει-
μένου (Microsoft Word) θα συντάξουν σύντομο γλωσσάρι σε μορφή πίνακα του Εθνι-
κού διχασμού. Με πιο απλά λόγια θα καταγράψουν τους όρους της θεματικής ενότητας. 

 Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητή-
σουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, http://www.komvos.edu.gr. 

H τέταρτη ομάδα θα περιηγηθεί στις ιστοσελίδες: 
http://el.wikipedia.org 
http://www.ime.gr 
http://www.kathimerini.gr 
http://www.tvxs.gr 

 αλλά και σε όποιες άλλες ιστοσελίδες  

 Θα συλλέξουν εικόνες των πρωταγωνιστών του Εθνικού Διχασμού, των γεγονότων 
που εκτυλίχθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα Νοεμβριανά και θα δημιουργή-
σουν ένα σύντομο φωτογραφικό λεύκωμα με την βοήθεια ενός λογισμικού προβολής 
εικόνων Εθνικού Διχασμού. 

 Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητή-
σουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, http://www.komvos.edu.gr. 

Δ ΦΑΣΗ (1 ώρα στην αίθουσα πληροφορικής) 

 Οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο σύνολο της τάξης, με τη βοήθεια 
βιντεοπροβολέα. Θα ακολουθήσει συζήτηση ανατροφοδότησης και μεταγνωστικής α-
ξιολόγησης της όλης διαδικασίας. Επίσης, θα συζητήσουμε για το αν θα αξιοποιήσουμε 
περαιτέρω και με ποιους τρόπους τα αποτελέσματα της έρευνάς μας (π.χ. ανάρτηση 
στο διαδίκτυο, δημιουργία μικρού βιβλίου με τα αποτελέσματα της δουλειάς μας με 
τίτλο: «Ο πρώτος εμφύλιος της Ελλάδας κατά τον 20 ο αιώνα». Τέλος, θα παρακολου-
θήσουμε αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ της Λίνας Κουρκουλάκου με τίτλο «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» σχετικό με τον Εθνικό Διχασμό, ως μία μορφή οπτικοποιημένης α-
νακεφαλαίωσης της διδακτικής ενότητας που μελετήσαμε. 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1η Ομάδα 

Αφού περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες 
http://el.wikipedia.org/wiki, 
http://diolkos.blogspot.com/2010/01/1913.html, 
http://tvxs.gr/news/σανσήμερα/«νοεμβριανά»1916, 
https://www.sansimera.gr/articles/32, 
http://http://www.istorikathemata.com/.., 
http://www.topontiki.gr/article/11598 

να συντάξετε σε ένα λογιστικό φύλλο (Μicrosoft Excel) έναν χρονολογικό πίνακα με 
τα σημαντικότερα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τα Νοεμβριανά. 

Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητήσουν 
βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας,http://www.komvos.edu.gr 

2η Ομάδα 

Αφού περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες 
http://el.wikipedia.org/wiki, 
http://diolkos.blogspot.com/2010/01/1913.html, 
http://tvxs.gr/news/σαν σήμερα/«νοεμβριανά»1916, 
https://www.sansimera.gr/articles/32, 
http://http://www.istorikathemata.com/.., 
http://www.topontiki.gr/article/11598 

να συντάξετε με τη βοήθεια ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένου (Microsoft 
Word) σύντομα βιογραφικά των Πρωταγωνιστών του Εθνικού Διχασμού.  

Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητήσουν 
βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας,http://www.komvos.edu.gr 

3η Ομάδα 

 Αφού περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες 
http://el.wikipedia.org 
http://www.ime.gr 
http://www.kathimerini.gr 
http://www.tvxs.gr, 

να συντάξετε με τη βοήθεια ενός λογισμικού επεξεργασίας κειμένου (Microsoft 
Word) σύντομο Γλωσσάρι σε μορφή πίνακα του Εθνικού διχασμού. Με πιο απλά 
λόγια να καταγράψετε και να εξηγήσετε τους βασικούς ιστορικούς όρους της θεματικής 
ενότητας.  
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Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητήσουν 
βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, http://www.komvos.edu.gr 

4η Ομάδα 

Αφού περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες 
http://el.wikipedia.org 
http://www.ime.gr 
http://www.kathimerini.gr 
http://www.tvxs.gr 

 αλλά και σε όποιες άλλες ιστοσελίδες, να οργανώσετε με τη βοήθεια ενός λογισμικού 
προβολής εικόνων (Microsoft Powerpoint) ένα σύντομο φωτογραφικό λεύκωμα 
του Εθνικού Διχασμού με εικόνες των πρωταγωνιστών του Εθνικού Διχασμού, των 
γεγονότων που εκτυλίχθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα Νοεμβριανά.  

Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα αναζητήσουν 
βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας,http://www.komvos.edu.gr 

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των μαθητών και με στόχο την ανατροφο-
δότηση του διδάσκοντα και τον έλεγχο επίτευξης των στόχων που τέθηκαν εξαρχής, 
ζητήθηκε από τους μαθητές να συντάξουν μια σελίδα προσωπικού ημερολογίου στην 
οποία να διατυπώσουν τις εντυπώσεις τους για την διδακτική διαδικασία που προηγή-
θηκε. 

Αποτελέσματα - συμπεράσματα 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας οι μαθητές εργάστηκαν με ζήλο και επέδειξαν 
πνεύμα ομαδικότητας.  Τα παραγόμενα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα υψηλού επιπέ-
δου, κάτι που αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί. Οι μαθητές κατα-
νόησαν τα ιστορικά γεγονότα και τις αιτίες που τα προκάλεσαν, καθώς επίσης χρησι-
μοποίησαν τεχνολογικά εργαλεία σε ένα καθαρά θεωρητικό μάθημα. Μέσα από τις σε-
λίδες του ημερολογίου που συνέταξαν εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και την ικανοποί-
ησή τους για την εναλλακτική αυτή μορφή διδασκαλίας. Επίσης, εκδήλωσαν την επι-
θυμία για την επανάληψη τέτοιων μορφών διδασκαλίας. 

Είναι σίγουρο πως τέτοιες πρωτοβουλίες εμπλουτίζουν τη διδακτική καθημερινότητα 
και κινητοποιούν το ενδιαφέρον διδασκόντων και διδασκομένων. 
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Διδασκαλία και μάθηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση με το λογισμικό Algodoo 

Σισσαμπέρη Νίκη  
Διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Ε.70 , nsissam@upatras.gr  

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε κατά το σχο-
λικό έτος 2015-16 σε μαθητές/ριες της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου σε σχολείο 
ημιαστικής περιοχής. Βασικός σκοπός του σεναρίου ήταν να κατασκευάσουν οι μαθη-
τές/ριες προσομοιώσεις (μοντέλα) σε υπολογιστικό περιβάλλον, με το λογισμικό 
Αlgodoο, απλών συστημάτων για να περιγράψουν και να ερμηνεύσουν φυσικά φαινό-
μενα που σχετίζονται με τις έννοιες ταχύτητα και τριβή. Δύο καινοτομικά στοιχεία χα-
ρακτηρίζουν το διδακτικό σενάριο. Το πρώτο σχετίζεται με τις δραστηριότητες οι ο-
ποίες απαιτούν την κατασκευή προσομοιώσεων. Το δεύτερο καινοτομικό στοιχείο σχε-
τίζεται με το γνωστικό αντικείμενο που εισάγει την από κοινού διαπραγμάτευση των 
εννοιών ταχύτητα και τριβή. Το θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου σχεδιάστηκε και 
εφαρμόστηκε το σενάριο απορρέει από την εποικοδομητική θεωρία μάθησης με έμ-
φαση στη διερευνητική μάθηση. Από στοιχεία αξιολόγησης των παραγόμενων εργα-
σιών αλλά και μέσω παρατήρησης, φαίνεται πως επιτεύχθηκαν ικανοποιητικά ο σκοπός 
και οι στόχοι του σεναρίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: λογισμικό Αlgodoo, προσομοίωση, ταχύτητα, τριβή. 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Η διδασκαλία και η μάθηση εννοιών των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση με τη χρήση εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ) αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο της Διδακτικής των Φυ-
σικών Επιστημών (ΦΕ). Σχετικές έρευνες (Κόμης, κ.ά., 2004; Σισσαμπέρη & Φύττας, 
2011; Zacharia & Anderson, 2003) δείχνουν πως όταν οι μαθητές/ριες συμμετέχουν σε 
διδακτικές δραστηριότητες που ενσωματώνουν εφαρμογές των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
εννοιών των ΦΕ και φυσικών φαινομένων επιτυγχάνονται σημαντικά γνωστικά αποτε-
λέσματα. Στο πλαίσιο αυτού του ερευνητικού πεδίου και σε μια προσπάθεια να δια-
μορφωθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένα διδακτικό σενάριο για την ένταξη των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία εννοιών των ΦΕ, παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο στο οποίο α-
ξιοποιείται το λογισμικό Algodoo (http://www.algodoo.com της εταιρείας Algoryx). 
Για τους λόγους αυτούς σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν σε συνθήκες πραγματικής 
τάξης διδακτικές δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικής επίλυσηςπροβλημάτων για τη 
διδασκαλία των εννοιών ταχύτητα και τριβή στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. 

Το Αlgodoo είναι ένα εύχρηστο λογισμικό με το οποίο οι μαθητές/ριες μπορούν να 
δημιουργήσουν οι ίδιοι/ες ψηφιακά μοντέλα αναπαράστασης (προσομοίωσης) φυσι-
κών συστημάτων για να περιγράψουν και να κατανοήσουν απλά συστήματα κίνησης 
αντικειμένων μέσω των οποίων οικοδομούν τις έννοιες της ταχύτητας και της τριβής. 
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Το γεγονός ότι οι μαθητές/ριες μπορούν να κατασκευάσουν ένα απλό σύστημα (π.χ. 
κίνηση μιας μπάλας σε επιφάνεια) και να ελέγξουν τη συμπεριφορά του (π.χ. ταχύτητα 
της μπάλας) ή να ρυθμίσουν παραμέτρους για να ελέγξουν εκ νέου τη συμπεριφορά 
του συστήματος (π.χ. με την αλλαγή του είδους επιφάνειας ολίσθησης της μπάλας), 
αποτέλεσε το βασικό κριτήριο επιλογής του συγκεκριμένου λογισμικού.  

Η κατασκευή της προσομοίωσης από τους/ις μαθητές/ριες και όχι απλά η παρατήρηση 
μιας έτοιμης προσομοίωσης αποτελεί ένα καινοτομικό στοιχείο του προτεινόμενου δι-
δακτικού σεναρίου, δυνατότητα που παρέχεται από το λογισμικό Αlgodoo. Η κατα-
σκευή της προσομοίωσης, ως δραστηριότητα στην τάξη, σε αντίθεση με την λιγότερο 
απαιτητική μελέτη κατασκευασμένων από άλλους προσομοιώσεων, μπορεί να παρο-
τρύνει τους μαθητές/ριες σε μια πιο ενεργή και ουσιαστική μάθηση. Οι μαθητές/ριες 
συζητούν στην ομάδα για την επίλυση του προβλήματος, σχεδιάζουν και ελέγχουν την 
προσομοίωση, κατανοούν τις ενδεχόμενες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις παραμέ-
τρους του συστήματος που θέλουν να αναπαραστήσουν. Η προσομοίωση, ως αναπα-
ράσταση ενός πραγματικού συστήματος, και η μελέτη αυτής αποτελεί μια συνήθη και 
αποτελεσματική μεθοδολογική προσέγγιση για την περιγραφή και ερμηνεία ενός φυσι-
κού φαινομένου ή ενός φυσικού ή/και τεχνικού συστήματος είτε για επιστημονικούς 
σκοπούς (Scherr et al, 2012) είτε για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Harrison & Treagust, 
2000). Επιπλέον, η ένταξη στη διδασκαλία των ΦΕ αναπαραστατικών μοντέλων θεω-
ρείται ως μια από τις πλέον κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις (Gilbert, 2004).  

Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου συνάδει με το Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα σπουδών των ΦΕ της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Πιο συ-
γκεκριμένα, στην ενότητα Μηχανική εντάσσεται η διδασκαλία των εννοιών ταχύτητα 
και τριβή. Στα σχολικά εγχειρίδια (Αποστολάκης κ.ά., 2006) οι δύο έννοιες διδάσκο-
νται με έναν διακριτό τρόπο και ανεξάρτητα η μία από την άλλη, σε δύο ξεχωριστές 
ενότητες. Έτσι, δεν αποσαφηνίζεται η μεταξύ τους σχέση, η οποία, ωστόσο θεωρείται 
δεδομένη σε κάθε περίπτωση, ακόμη και του πιο απλού συστήματος, στο οποίο ένα 
σώμα από την κατάσταση ακινησίας και με την επίδραση μιας δύναμης, εμφανίζει αλ-
λαγή της κινητικής του κατάστασης. Εκτιμώντας ότι οι δύο έννοιες, από επιστημονικής 
άποψης μπορούν ή/και πρέπει να προσεγγίζονται από κοινού, εφόσον η ταχύτητα ενός 
κινούμενου σώματος επηρεάζεται όχι μόνο από τη δύναμη που το θέτει σε κίνηση αλλά 
και από την τριβή που αναπτύσσεται λόγω του συντελεστή ολίσθησης της επιφάνειας 
πάνω στην οποία κινείται το σώμα, επιλέξαμε να τις εισάγουμε από κοινού. Αυτό είναι 
άλλο ένα καινοτομικό στοιχείο του διδακτικού σεναρίου, ως προς το περιεχόμενο του 
γνωστικού αντικείμενου.  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά βάσει των οποίων δομήθηκαν οι δραστηριότητες συμφω-
νούν με την εποικοδομητική θεωρία μάθησης (Millar, 1989), σύμφωνα με την οποία ο 
μαθητής/ρια συμμετέχει ενεργά στη διδακτική διαδικασία, στοιχείο που δημιουργεί τις 
πιο κατάλληλες προϋποθέσεις για τη γνωστική πρόοδό του. Στο πλαίσιο της θεωρίας 
αυτής, οι δραστηριότητες έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να μοιάζουν με απλά ανοικτού 
τύπου προβλήματα, η επίλυση των οποίων απαιτεί την εφαρμογή μιας διερευνητικής 
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προσέγγισης (Furtak et al, 2012; Petrus & Raphoto, 2014) εκ μέρους των μαθητών/ριών 
και συνεπεία αυτής την ομοδοσυνεργατική προσέγγιση (Koutsopoulos & Gomatos, 
2012).  

Το διδακτικό σενάριο 

Λαμβάνοντας υπόψη το θεωρητικό πλαίσιο διαμορφώθηκαν τέσσερις επιμέρους στό-
χοι με βάση τους οποίους διαμορφώθηκε το διδακτικό σενάριο. Από αυτούς οι δύο 
πρώτοι (α, β) αφορούν σε ζητήματα μεθοδολογικής προσέγγισης της επιστημονικής 
γνώσης, ενώ οι άλλοι δύο (γ, δ) στο αντίστοιχο εννοιολογικό περιεχόμενο. Έτσι, επι-
διώχθηκε οι μαθητές/ριες:   

(α) να δημιουργήσουν προσομοιώσεις απλών συστημάτων κινούμενων σωμάτων και 
μέσω αυτών να κατανοήσουν την έννοια της ταχύτητας ως μέγεθος που ορίζεται σε 
σχέση με την απόσταση και τον χρόνο, 

(β) να δημιουργήσουν προσομοιώσεις απλών συστημάτων κινούμενων σωμάτων για 
να μελετήσουν το φαινόμενο της τριβής  ως παράγοντα που επηρεάζει την ταχύτητα 
των κινούμενων σωμάτων. 

(γ) να κατανοήσουν την έννοια ταχύτητα ως φυσικό μέγεθος που ορίζεται σε σχέση με 
την απόσταση και τον χρόνο,  

(δ) να κατανοήσουν την έννοια τριβή ως δύναμη που επηρεάζει την ταχύτητα των κι-
νούμενων σωμάτων. 

Κατά συνέπεια, το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης συνίσταται σε μία πρωτότυπη 
προσέγγιση απλών συστημάτων και των αλλαγών της συμπεριφοράς τους, κατάλληλων 
για την μελέτη και κατανόηση των εννοιών ταχύτητα και τριβή. 

Το σενάριο αποτελείται από δύο φύλλα εργασίας (παράρτημα) με τα οποία οι μαθη-
τές/ριες εργάστηκαν σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων. Το πρώτο, διάρκειας 
μιας διδακτικής ώρας, θέτει ερωτήματα για τη δημιουργία προβληματισμού εισάγοντας 
προς διαπραγμάτευση θέματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο. Στην συνέ-
χεια, ακολούθησαν δύο διδακτικές ώρες (την επόμενη ημέρα) κατά τις οποίες οι μαθη-
τές/ριες ασχολήθηκαν με δραστηριότητες του δεύτερου φύλλου εργασίας. Σε αυτό τέ-
θηκε ένα αρχικό πρόβλημα η επίλυση του οποίου απαιτεί την κατασκευή μιας προσο-
μοίωσης με βάση κάποια σταθερά δεδομένα (π.χ. τρεις μπάλες διαφορετικών χρωμά-
των, επίπεδο έδαφος, κτλ). Ακολούθησαν 6 διαφορετικές ερωτήσεις/ δραστηριότητες 
οι οποίες προϋπόθεταν τη μελέτη του προσομοιωμένου συστήματος, την καταγραφή 
των παρατηρήσεων και την ερμηνεία αυτών. Μέσω των προσομοιώσεων οι μαθη-
τές/ριες μπορούσαν να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις αλλαγές στα δεδομένα του συ-
στήματος ώστε να αντιμετωπίσουν τα νέα δεδομένα του προβλήματος, να παρατηρή-
σουν τις αλλαγές, να επαναλάβουν όσες φορές θέλουν την προσομοίωση και στην πε-
ρίπτωση που διαπίστωναν ότι υπήρχε πρόβλημα να κάνουν διορθώσεις και εκ νέου 
παρατηρήσεις. 
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 Εικόνα 1: Μαθητής παρουσιάζει τις δραστηριότητες της ομάδας του 

Τέλος, το σενάριο προέβλεπε, σε μια διδακτική ώρα, την ανακοίνωση των ευρημάτων 
των εργασιών των ομάδων (εικόνα 1), το σχολιασμό τους από τις άλλες ομάδες και τη 
σύνοψη όλων αυτών για την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Αυτή η δραστηριότητα 
ολοκληρώνει τις προηγούμενες διερευνητικές δραστηριότητες καθώς παραπέμπει στην 
επιστημονική πρακτική της επικοινωνίας των ερευνητικών ευρημάτων και του ελέγχου 
της ορθότητάς τους μέσα από έναν εποικοδομητικό και ουσιαστικό διάλογο.    

Εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε μετά από δύο εισαγωγικά ωριαία μαθήματα. Στο 
πρώτο οι μαθητές/ριες παρακολούθησαν προσομοιώσεις κατασκευασμένες με το 
Αlgodoo και tutorials από την επίσημη ιστοσελίδα του λογισμικού. Επιπλέον, η εκπαι-
δευτικός παρουσίασε τα βασικά εργαλεία του λογισμικού και ενημέρωσε τους/ις μα-
θητές/ριες για τις δυνατότητες που παρέχει το λογισμικό. Κατά τη δεύτερη διδακτική 
ώρα οι μαθητές/ριες εξασκήθηκαν για την εκμάθηση των βασικών εργαλείων του λο-
γισμικού και των βασικών αρχών δημιουργίας νέων σκηνών(προσομοιώσεων) ώστε να 
εξοικειωθούν με αυτό κατασκευάζοντας προσομοιώσεις της επιλογής τους.  

Το διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε χωρίς αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό στα 
πλαίσια του ωρολόγιου προγράμματος και του μαθήματος των ΦΕ της Ε΄ τάξης. Συμ-
μετείχαν όλοι/ες οι μαθητές/ριες του τμήματος (25 συνολικά) σχηματίζοντας ολιγομε-
λείς ομάδες. Τα συγκεκριμένα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με χρήσεις των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (Η/Υ) στο πλαίσιο μαθήματος των ΤΠΕ, χωρίς ωστόσο να έχουν διδαχθεί 
στο σχολείο την κατασκευή προσομοιώσεων, τουλάχιστον σε ένα πλαίσιο παρόμοιο με 
αυτό στο οποίο εργάστηκαν στο παρόν σενάριο. Αυτό το δεδομένο τέθηκε ως προα-
παιτούμενο, προκειμένου να αξιολογηθεί μετά την εφαρμογή του σεναρίου, η επιδιω-
κόμενη πρόοδος των μαθητών/ριών στην κατασκευή προσομοιώσεων. Επιπλέον, τα 
συγκεκριμένα παιδιά, δεν διδάχθηκαν πριν από το σενάριο, τουλάχιστον στο σχολείο, 
κανένα μάθημα σχετικά με τις έννοιες της ταχύτητας και της τριβής. Το δεδομένο αυτό 
ήταν επίσης, προαπαιτούμενο προκειμένου να αξιολογηθεί η γνωστική πρόοδος των 
παιδιών για τις δύο αυτές επιστημονικές έννοιες.  

Εικόνα 2: Δείγμα προσομοίωσης κίνησης σε διαφορετικά επίπεδα ολίσθησης   
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Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται ενδεικτικό δείγμα της δουλειάς των μαθητών/ριών. 

Συμπεράσματα/συζήτηση  

Με εργαλείο την παρατήρηση του τρόπου εργασίας των ομάδων, τόσο κατά τη φάση 
ενασχόλησης με την κατασκευή των προσομοιώσεων όσο και κατά τη φάση ανακοί-
νωσης και σχολιασμού των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης προέκυψαν εν-
διαφέροντα αποτελέσματα. Επιπλέον, από την αξιολόγηση των παραγόμενων εργα-
σιών διαπιστώθηκε ότι όλες οι ομάδες κατάφεραν να κατασκευάσουν μια αρχική προ-
σομοίωση σύμφωνη με τις απαιτήσεις του σεναρίου. Οι μαθητές/ριες μπορούσαν με 
άνεση και με αναφορά πάντα στις προσομοιώσεις που κατασκεύασαν να περιγράψουν 
και να ερμηνεύσουν τις παρατηρούμενες αλλαγές στην ταχύτητα των κινούμενων σω-
μάτων. Μεταξύ των ομάδων αναπτύχθηκε μια παραγωγική συζήτηση μέσω της οποίας 
κατάφεραν να διατυπώσουν επιστημονικά ορθά συμπεράσματα ως προς το γνωστικό 
αντικείμενο. Η διατύπωσή τους ήταν τέτοια που επιτρέπει να υποστηρίξουμε ότι επι-
τεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου.  

Έτσι, ως προς το γενικό σκοπό φαίνεται ότι το διδακτικό σενάριο μπορεί να ενσωμα-
τωθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα της Ε΄ τάξης με σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα. 
Αυτό σημαίνει ότι οι έννοιες ταχύτητα και τριβή μπορούν να διδαχθούν και να οικοδο-
μηθούν γνωστικά όταν ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο γνωστικό αντικείμενο. Κατά συ-
νέπεια, εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο λογισμικό μπορεί να αποτελέσει και αυτό ένα 
χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία εννοιών των φυσικών επιστημών. Σημειώνουμε 
δε, ότι οι εκπαιδευτικές δυνατότητες του Algodoo για την διδασκαλία και μάθηση φυ-
σικών επιστημών έχουν ήδη επισημανθεί με ερευνητικές μελέτες και στον ελληνικό 
χώρο (Χαραλαμπίδης, 2013;Βλιώρα, Μουζάκης & Καλογιαννάκης, 2014). Σε ό, τι α-
φορά τη μελλοντική αξιοποίηση του διδακτικού σεναρίου και εκλαμβάνοντας την πα-
ρούσα εφαρμογή του ως πιλοτική μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι θα προκύψουν εν-
διαφέρουσες προοπτικές εξέλιξής του εφόσον: (α) γίνει εκ νέου εφαρμογή και συστη-
ματική αξιολόγησή του, (β) τροποποιηθεί έτσι ώστε να εφαρμοστεί και σε άλλες τάξεις 
του δημοτικού σχολείου και (γ) τροποποιηθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει τη διδασκα-
λία και άλλων εννοιών των φυσικών επιστημών. 

Όλες αυτές οι δυνατότητες που παρέχει το συγκεκριμένο λογισμικό δεν θα ήταν εύκολο 
να είναι διαθέσιμες στους/ις μαθητές/ριες, εάν έπρεπε να εργαστούν με μια άλλου εί-
δους αναπαράσταση κινούμενων σωμάτων ή με πραγματικά κινούμενα σώματα (όπως 
π.χ. μπάλες). Αυτές οι δυνατότητες εκτιμάται ότι είναι ιδιαιτέρως χρήσιμες όταν πρό-
κειται για μια πολυπληθή τάξη μαθητών/ριών, όπου υπάρχουν αντικειμενικές δυσκο-
λίες χώρου, χρόνου και υλικών για τη διεξαγωγή πειραματικών διατάξεων και μετρή-
σεων και των συνακόλουθων παρατηρήσεων.  
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Παράρτημα 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Δ.Σ._______________                                                                                   __/__/2016 

Ονοματεπώνυμο μελών της ομάδας:  

_____________________________________________________________________  

Μετράμε ταχύτητες 

1. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα ενός αντικειμένου που κινείται;  

2. Πώς μπορούμε να προβλέψουμε το χρόνο που χρειάζεται ένα αντικείμενο που 

κινείται για να διανύσει μια απόσταση;  

3. Πώς μπορούμε να μάθουμε πόση απόσταση έχει διανύσει ένα αντικείμενο που 

κινείται; Τι χρειάζεται να γνωρίζουμε;  

4. Επηρεάζει το έδαφος την ταχύτητα του αντικειμένου που κινείται;  

5. Με ποιον τρόπο;  

6. Τι άλλο επηρεάζει την ταχύτητα;  

Καταγράψτε τις απαντήσεις σας.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

 
Δ.Σ._______________                                                                                   __/__/2016 
 

Ονοματεπώνυμο μελών της ομάδας:  

_____________________________________________________________________  

Μετράμε ταχύτητες με προσομοιώσεις στο Algodoo 
 

Ανοίξτε την εφαρμογή Algodoo και κατασκευάστε τρεις διαφορετικές μπάλες, ί-

διου μεγέθους και διαφορετικού χρώματος (κόκκινη, κίτρινη, μπλε). Τοποθετήστε 

την κάθε μία σε έναν διαφορετικό δρόμο (επίπεδο) ίσης απόστασης (π.χ. 10 μέτρα).  

1. Ρυθμίστε τις μπάλες ώστε να τρέξουν τις ίσες αποστάσεις σε ίσους χρόνους και 

μετρήστε την ταχύτητα. 

Παρατήρηση:   

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Εξήγηση: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Ρυθμίστε τις μπάλες ώστε να τρέξουν τις ίσες αποστάσεις σε διαφορετικούς 

χρόνους και μετρήστε την ταχύτητα. 

Παρατήρηση:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Εξήγηση: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν στην προηγούμενη προσομοίωση αν διπλασιάσετε 

την απόσταση; Μετρήστε την ταχύτητα. 

Παρατήρηση:   

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Εξήγηση: 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν στην προηγούμενη προσομοίωση αλλάξετε το υ-

λικό του δρόμου. Μετρήστε την ταχύτητα. 

Παρατήρηση: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Εξήγηση: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5. Αλλάξτε τις αποστάσεις που πρέπει να διανύσουν οι μπάλες (κόκκινη 20 μέτρα, 

κίτρινη 30 και μπλε 40 μέτρα) και ρυθμίστε την ταχύτητα ώστε να διανύσουν 

τις αποστάσεις σε ίσους χρόνους.  

Παρατήρηση:  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Εξήγηση: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. Τοποθετήστε τις τρεις μπάλες σε απόσταση 3 μέτρων μεταξύ τους. Τι νομί-

ζετε ότι θα συμβεί όταν η κόκκινη αρχίσει να κυλάει; Τρέξτε την προσο-

μοίωση. 

Παρατήρηση:  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Εξήγηση: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Διεπιστημονικό σενάριο για τη συμβολή των πετρωμάτων, των μετάλλων και 
των ορυκτών πόρων του Ελλαδικού χώρου στην κοινωνική εξέλιξη κατά την 

προϊστορία μέσω τεχνικών δημιουργικής σκέψης 

Δρ. Αγγελίδου Χρυσή 
Εκπαιδευτικός ΠΕ04.02  
cagelidou@gmail.com 

Δρ. Καρίμαλη Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ.02 

liakarimali@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία πρόταση διαθεματικού-διεπιστημονικού δι-
δακτικού σεναρίου στο πλαίσιο του μαθήματος επιλογής «Γεωλογία και Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων» της Α’ Λυκείου. Η πρόταση αφορά στη δημιουργία ψηφιακών σε-
ναρίων σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, καθημερινών αντικειμένων από πέτρα και μέ-
ταλλο που ανήκαν σε προϊστορικές κοινωνίες του ελλαδικού χώρου. Οι μαθητές εργά-
στηκαν ομαδικά, καθοδηγούμενοι από τις καθηγήτριες της Χημείας και της Ιστορίας 
με σκοπό τη διεπιστημονική εξέταση των πιο κύριων μετάλλων και πετρωμάτων που 
συναντώνται σε περιοχές του ελλαδικού χώρου από δύο οπτικές γωνίες, τη χημική-
γεωλογική και την αρχαιολογική. Ακολούθησε η αφήγηση της ιστορίας αντικειμένων, 
φτιαγμένα από τα προαναφερθέντα υλικά, στα πλαίσια δημιουργίας σεναρίων μέσω 
δημιουργικής γραφής. Αυτή η δράση αποτελεί μία πρόταση για την υλοποίηση ποικί-
λων διαθεματικών δράσεων στα πλαίσια των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: πέτρωμα, μέταλλο, δημιουργική γραφή, διαθεματικότητα, διεπιστη-
μονικότητα. 

Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής της Α’ Λυκείου 
«Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων», από καθηγητές δύο ειδικοτήτων, της Χη-
μείας και της Ιστορίας-Αρχαιολογίας. Οι μαθητές του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής 
Σχολής Νέας Σμύρνης συνεργάστηκαν για τη δημιουργία ταινιών αφήγησης σε πρώτο 
πρόσωπο για την ιστορία ενός νεολιθικού λίθινου και ενός μεταλλικού βέλους της Ε-
ποχής του Χαλκού. 

Το έναυσμα δόθηκε από το βασικό μέλημα να προσδοθεί ένα νέο, διεπιστημονικό πλαί-
σιο της μελέτης του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχεί-
ριση Φυσικών Πόρων». Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της δράσης ήταν οι μαθητές να 
διακρίνουν τα πολλαπλά (διαθεματικά και διεπιστημονικά) επίπεδα εξέτασης της πέ-
τρας και του μέταλλου που χρησιμοποιήθηκαν στο προϊστορικό Αιγαίο ως εργαλεία. 
Όπως είναι γνωστό, ο αρχαίος υλικός πολιτισμός έρχεται στο φως από το ανασκαφικό 
έργο αρχαιολόγων που ανήκουν είτε σε Εφορείες Αρχαιοτήτων, είτε σε πανεπιστημια-
κές ανασκαφές. Παραδοσιακά, στη κοινή δημόσια γνώμη, το αρχαιολογικό εύρημα 
ταυτίζεται με το πολύτιμο μέταλλο (χρυσό, άργυρο). Παράλληλα, κατά τη μελέτη της 
Ιστορίας έμφαση δίνεται στη μεγάλη Ιστορία, την ιστορία, δηλαδή, των πιο σημαντι-
κών πολιτικών, στρατιωτικών και διπλωματικών γεγονότων της «μακροϊστορίας». 
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Αντίθετα, παρόλο που η Αρχαιολογία ανακαλύπτει παράλληλα δεδομένα υλικό-τεχνι-
κού πολιτισμού (κεραμικά, λίθινα και μεταλλικά εργαλεία, οστεολογικά κατάλοιπα, 
σπόρους κα), η μελέτη αυτών των υλικών καταλοίπων στο σχολείο είναι ανύπαρκτη. 
Με την παρούσα Δράση οι μαθητές συνειδητοποίησαν την 'αξία' των υπόλοιπων με-
τάλλων αλλά και της πέτρας, ως φορέων πολυεπίπεδου νοήματος.  

Έτσι, προέκυψε η δράση μας θεωρώντας ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μέσω δη-
μιουργικής γραφής και πρωτοπρόσωπης αφήγησης, μικρού μήκους ταινίες αφήγησης 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, έχοντας θέσει τους εξής στόχους: i) Ενημέρωση των μα-
θητών για τα είδη, τις φυσικές ιδιότητες, τη χημική σύσταση μετάλλων, ορυκτών και 
πετρωμάτων, ii) Διερεύνηση των μοντέλων κατασκευής και εμπορίου αυτών των πρώ-
των υλών στην Προϊστορία iii) Διερεύνηση της μεταλλευτικής, πολιτισμικής κληρονο-
μιάς περιοχών και την επίδραση που έχει στο σύγχρονο κοινωνικό-πολιτισμικό τοπίο 
(εναλλακτικός τουρισμός, επαγγέλματα, καινοτόμες πρακτικές, αρχιτεκτονική, κ.ά.), 
iv) Ενεργοποίηση των μαθητών σε πολιτισμικά θέματα μέσω των ΤΠΕ. 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Είναι γνωστό ότι η μετωπική διδασκαλία δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες των σύγχρο-
νων μαθητών, οι οποίοι ζουν στην εποχή της διαρκούς και ραγδαίας τεχνολογικής και 
επιστημονικής εξέλιξης. Η ανάγκη για δια βίου μάθηση καλεί τους εκπαιδευτικούς να 
διδάξουν στους μαθητές τους πώς να μαθαίνουν. Με αυτό ως δεδομένο, χρησιμοποιή-
θηκε η μέθοδος της διερευνητικής μάθησης των φυσικών επιστημών (inquiry-based 
science education) (Σωτηρίου κ.α., 2012) βάσει της οποίας οι συμμετέχοντες μαθητές 
δρουν ως μικροί ερευνητές. Τους δίνεται το ερώτημα προς απάντηση και προτεινόμενη 
βιβλιογραφία και εκείνοι καλούνται να μελετήσουν πηγές, να εντοπίσουν τις πληροφο-
ρίες που τους είναι χρήσιμες και έπειτα να σχεδιάσουν και να συνθέσουν τις εργασίες 
τους, οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση είχαν μορφή οπτικοακουστική. Η υλοποί-
ηση έγινε κυρίως ομαδοσυνεργατικά (Σταυρίδου 2000; Ματσαγγούρας 2000) γιατί έτσι 
οι μαθητές μπορούσαν να αναπτύξουν πρωτοβουλία, να ανταλλάξουν απόψεις, να επι-
χειρηματολογήσουν για να στηρίξουν τις απόψεις και επιλογές τους, να μάθουν από 
τους συνομηλίκους τους (peer learning) και να καταλήξουν από κοινού σε ένα αποτέ-
λεσμα. 

Η συγκεκριμένη δράση, υλοποιήθηκε, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που παρέχει το Α-
ναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την ανάπτυξη διαθεματικών εργασιών. Οι έννοιες 
της Διεπιστημονικότητας και της Διαθεματικότητας έχουν προταθεί ως συνώνυμες στα 
πλαίσια της σύγχρονης κριτικής διδασκαλίας. Η διαθεματική εξέταση ενός θέματος 
(π.χ. φαινομένου/έννοιας/γεγονότος), η ολόπλευρη δηλαδή συνεξέταση πολλαπλών θε-
ματικών αξόνων που άπτονται του κυρίως θέματος συνεισφέρει στην ολιστική κατα-
νόησή του. Από την άλλη, δεν είναι απαραίτητο η συνεξέταση αυτή να εμπλέκει δια-
φορετικά επιστημονικά πεδία. 

Η διεπιστημονική, όμως, εξέταση αλληλοεπιδρά με τη διαθεματική, εμπλουτίζοντας το 
περιεχόμενο με την οπτική γωνία άλλων επιστημονικών πεδίων και ενθαρρύνοντας τη 
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συνεργασία μεταξύ καθηγητών διαφορετικών και πολλές φορές κατά επίφαση 'αντιθε-
τικών' επιστημών. Πρόκειται για τη δεύτερη παιδαγωγική αρχή στην οποία στηρίζεται 
η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών (βλ. Ματσαγγούρας  2007; Αγγελάκος 2003; 
Klein 2001, Καψάλης και Νημά 2008).  Η έννοια της 'εξέλιξης', για παράδειγμα παρα-
πέμπει στη δαρβινική θεωρία και σε σύγχρονες θεωρίες της εξέλιξης (βιολογία), αλλά 
και στη διαδικασία της πολιτισμικής εξέλιξης (ιστορία και αρχαιολογία). Αλλά και σε 
επίπεδο μεθοδολογίας η διεπιστημονική συνάντηση φανερώνει τη συγγενική σχέση 
των επιστημολογικών αρχών συγγενών ή μη επιστημών (για παράδειγμα η ‘συστημική 
ανάλυση’ συναντάται στη Βιολογία, την Ιστορία, τα Μαθηματικά κα). 

Εφαρμογή της Δράσης 

Η δράση, ολοκληρώθηκε σε χρονικό διάστημα ενός σχολικού τετραμήνου.  

Η πρώτη φάση περιέλαβε οργάνωση μαθημάτων συνδιδασκαλίας, τα οποία υλοποιού-
νταν για μία διδακτική ώρα κάθε εβδομάδα. Στο τέλος κάθε σχετικού μαθήματος μοι-
ράζονταν στους μαθητές φύλλα εργασίας, και βιβλιογραφικές πηγές για επεξεργασία 
και αποδελτίωση πληροφοριών. Σε κάθε επόμενη συνάντηση παρουσιάζονταν οι εργα-
σίες  που διεκπεραίωναν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του δεκαπενθημέρου, ενώ γινό-
ταν συζήτηση και παροχή ανατροφοδότησης για τη βελτίωση του παραγόμενου υλικού 
και τέλος, σχεδιαζόταν με λεπτομέρεια το επόμενο βήμα. Στο ενδιάμεσο διάστημα με-
ταξύ των συναντήσεων η επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων και μαθητών γινόταν μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 

Η συνδιδασκαλία ξεκίνησε με την παρουσίαση από την υπεύθυνη καθηγήτρια (Αγγε-
λίδου) για τα είδη, τα γεωλογικά/χημικά χαρακτηριστικά και τη χρήση των κυριότερων 
κατηγοριών πετρωμάτων και ορυκτών. Σε αυτό το στάδιο, διαχωρίστηκαν και αποσα-
φηνίστηκαν οι έννοιες ορυκτό, πέτρωμα και μετάλλευμα. Ακολούθησε από τη δεύτερη 
καθηγήτρια (Καρίμαλη) η περιγραφή για την παραγωγή, χρήση, ανταλλαγή, τους συμ-
βολισμούς και τη συμβολή των πετρωμάτων, ορυκτών και μετάλλων στην Προϊστορία 
του ελλαδικού χώρου. Η περιγραφή ολοκληρώθηκε με την αναφορά των πιο κύριων 
μετάλλων και πετρωμάτων που συναντώνται σε περιοχές του ελλαδικού χώρου, με πα-
ράλληλη αναζήτηση πληροφοριών από μαθητές για την εξόρυξη, επεξεργασία και εκ-
μετάλλευση μεταλλευμάτων για την κάθε υπό μελέτη περιοχή κατά τις διάφορες προϊ-
στορικές περιόδους (Παλαιολιθική, Νεολιθική, Εποχή Χαλκού) από έγκυρες βιβλιο-
γραφικές πηγές. Στο στάδιο αυτό σχολιάστηκαν ερωτήματα που σχετίζονται με τη συμ-
βολή των ορυκτών και πετρωμάτων στην ανάδειξη της ταυτότητας και των ιδιαίτερων 
πολιτισμικών χαρακτηριστικών κάθε τόπου.  

Στη δεύτερη φάση οργανώθηκαν ομιλίες από γνωστούς ερευνητές προς τους μαθητές 
και επίσκεψη στο Ερευνητικό κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος με σκοπό την εξοικείωσή 
τους με μεθόδους χρονολόγησης και αναγνώρισης προέλευσης πετρωμάτων και ορυ-
κτών. 
  
Όσον αφορά στο είδος των εργασιών (γραπτών και power points), αυτές χωρίστηκαν 
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σε τέσσερα υποθέματα που το κάθε ένα ανέλαβε μια τετραμελής ομάδα. Τα τέσσερα 
υποθέματα ορίστηκαν ως εξής: «Κεραμικά-Πηλός», «Μάρμαρο», «Μέταλλα-Χαλ-
κός», «Λίθος-Οψιανός-Πυριτόλιθος». Τα κριτήρια της επίτευξης των στόχων της δρά-
σης αφορούσαν: 1) στην κατανόηση της επίδρασης του φυσικού πλούτου μιας περιοχής 
στη διαμόρφωση του κοινωνικού-πολιτισμικού τοπίου, 2) στον ομαδοσυνεργατικό 
τρόπο υλοποίησης της δράσης, καθώς και 3) στη διεκπεραίωση της δράσης σε διαθε-
ματικό περιβάλλον. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν με βάση κριτήρια όπως η συχνότητα 
και η ενεργή συμμετοχή τους στη δράση, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (διαλό-
γου, επικοινωνίας, διαχείρισης συγκρούσεων), και η χρήση δημιουργικής γραφής. Α-
ξίζει να σημειωθεί ότι για την αξιολόγηση των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν κλίμακες 
διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρούμπρικες - Κουλουμπαρίτση και Ματσαγγούρας 2004). 
 

Παραδείγματα εφαρμογής της δράσης από την οπτική της Χημείας 

Για να απεικονίσουμε πιο συγκεκριμένα τα στάδια εφαρμογής της δράσης μας, θα πα-
ραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα τόσο από το υλικό που χρησιμοποιήσαμε όσο και 
από αυτό που παρήγαγαν οι μαθητές μας. 

Κατά την πρώτη φάση της συνδιδασκαλίας (γεωλογική σκοπιά), η πρόκληση ενδιαφέ-
ροντος έγινε με ένα σύντομο video, για τη διάκριση των πετρωμάτων. Ακολούθησε, η 
παρουσίαση και η συζήτηση των Ορυκτών, των Πετρωμάτων, και των Μετάλλων (Ει-
κόνα 1) στην τάξη. Εφαρμόζοντας τη διερευνητική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο, οι 
μαθητές αποσαφήνισαν τις διαφορετικές έννοιες του ορυκτού, του πετρώματος και του 
μετάλλου (βλ. Bruno et al, Genestar et al). Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές χρησιμοποίη-
σαν εφαρμογή του BBC, στην οποία μαθαίνουν διαδραστικά για το σχηματισμό των 
πετρωμάτων και τη διάκρισή τους στις τρείς μεγάλες κατηγορίες. (πυριγενή, ιζηματο-
γενή, μεταμορφωμένα).  
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=334&v=17l2LrjZi9o
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/science/environment_earth_universe/rock_cycle/activity/


 
 

Εικόνα 1. Ενδεικτικές διαφάνειες παρουσίασης Πετρωμάτων και Μετάλλων 
 

Ακολούθησε η απλουστευμένη περιγραφή των φυσικοχημικών τεχνικών διερεύνησης 
των υλικών (Εικόνα 2), οι οποίες παρέχουν τις εξής σημαντικές πληροφορίες: α) χη-
μική ανάλυση της πρώτης ύλης, β) επεξεργασία της επιφάνειας του υλικού και αλλαγές 
στη διάβρωσή του λόγω χρόνου γ) τόπος προέλευσής του, δ) χρήση και εκμετάλλευση 
του υλικού στις διάφορες εποχές, ε) σύνδεσή του με το εμπόριο και την οικονομία. 
   

 
 

2240

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 
  
 
 
 

 
 

Εικόνα 2. Ενδεικτικές διαφάνειες παρουσίασης των Φυσικοχημικών Τεχνικών Ανά-
λυσης των Υλικών 

 
Σε κάθε κύκλο συζήτησης οι μαθητές δούλευαν με φύλλα εργασίας, στα οποία καλού-
νταν να δραστηριοποιηθούν, να νιώσουν τη χαρά της διερευνητικής μεθόδου της μά-
θησης και να ανατροφοδοτηθούν. Σε μια προσπάθεια σύνδεσης του θέματος με τις γνω-
στές καθημερινές τους εικόνες, κλήθηκαν να μελετήσουν άρθρα από επίκαιρο τύπο, 
ώστε να βγάλουν τα συμπεράσματα και να διαμορφώσουν τις θέσεις και αντιλήψεις 
τους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι μαθητές ακολούθως, επισκέφτηκαν το ερευνη-
τικό κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, και παρακολούθησαν εφαρμογές των φυσικοχημι-
κών τεχνικών ανάλυσης σε πραγματικά δείγματα (βλ. Καρατάσιος κ.α.).  
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Παραδείγματα εφαρμογής της δράσης από την οπτική της Αρχαιολογίας 

Για την αρχαιολογική ανάλυση των λίθων, των ορυκτών και των πετρωμάτων 
ακολουθήθηκε ένα διττό θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και δραστηριότητες 
δημιουργικής γραφής. Συγκεκριμένα, το θεωρητικό υπόβαθρο έγινε γνωστό στους 
μαθητές μέσα από συνδυασμό μετωπικής διδασκαλίας και ιδεοθύελλας 
(brainstorming). Η θεωρία περιελάμβανε 2 μέρη, την πολιτισμική σπουδή του υλικού 
πολιτισμού (Cultural Studies) και την "Αλυσίδα κατασκευής’.  
 
 

Πολιτισμική Σπουδή του Υλικού πολιτισμού (Cultural Studies) 
 

Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για να αγαπιούνται, 
τα πράγματα δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται. 

Ο κόσμος βρίσκεται σε χάος επειδή τα πράγματα αγαπιούνται και 
οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται  

Μετά τη δεκαετία του 1970 έγινε μια στροφή στο χώρο της μελέτης του υλικού 
πολιτισμού στην ανθρωπολογική έρευνα. Σύμφωνα με τη βασική θέση αυτής της 
στροφής, ο υλικός πολιτισμός δεν συνιστά απλώς ένα χρηστικό εργαλείο ή ένα μέσο 
προσαρμογής σε ένα περιβάλλον (Γιαλούρη 2012). Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 
δημιουργούν και χρησιμοποιούν τέχνεργα συνδέεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο 
σηματοδοτούν και κωδικοποιούν τις εμπειρίες τους. Έτσι, τα τέχνεργα είναι φορείς 
νοημάτων και πληροφοριών, αποτελώντας μέρος ενός μη λεκτικού συστήματος 
επικοινωνίας. Η συμβολική στροφή στην κοινωνική ανθρωπολογία, με την έμφαση στο 
«νόημα», την «ερμηνεία» και την «επικοινωνία», οδήγησαν σε μια εκ νέου ενασχόληση 
με τον υλικό πολιτισμό με έντονα γλωσσολογικό και συμβολικό προσανατολισμό (βλ. 
«σημαίνουσα» και «συμβολική» διάσταση του υλικού κόσμου).  
 

Το Αρχαιολογικό Μοντέλο της ‘Αλυσίδας Κατασκευής’ (Reduction Sequence) 
 

Παράλληλα με τα παραπάνω, έγινε αντιληπτό ότι τα αντικείμενα συνδέονται με τις 
δραστηριότητες των ανθρώπων (αγροτικές, εμπορικές κα.). Οι δραστηριότητες εκείνες 
που αφορούν στην παραγωγή των μεταλλικών και πέτρινων αρχαιολογικών 
αντικειμένων είναι δυνατό να προσληφθούν ως διαδικασίες που εμπεριέχουν διαδοχικά 
στάδια, από την εξόρυξη της πρώτης ύλης και την κατασκευή μέχρι το εμπόριο, τη 
χρήση των τελικών εργαλείων και την απόρριψη τους (Εικ. 3, βλ. και Καρίμαλη και 
Καραμπατσώλη 2010).  Πρόκειται για το γνωστό στην Αρχαιολογία 'τεχνολογικό 
μοντέλο αλυσίδας κατασκευής' (reduction sequence) που εντάσσει τα υλικά αντικείμενα 
στο πλαίσιο 'παραγωγής τους, ανταλλαγής του και χρήσης τους' προκειμένου να 
ιχνηλατήσει την ιστορία τους. Ερωτήματα όπως: ποιοί και πως εξόρυσσαν τις πρώτες 
ύλες, πού βρίσκονταν αυτές οι πηγές, ποιοι τεχνίτες και πως κατασκεύαζαν τα εργαλεία, 
πως κινούνταν στο χώρο και εμπορεύονταν, πως έφταναν στους χρήστες, και πως οι 
τελευταίοι τα πέταγαν ως απορρίμματα ή τα ανακύκλωναν μέχρι να τα ανακαλύψει ο 
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http://1111now.com/wordpress/wp-content/%20uploads/2011/10/people_things.jpg


αρχαιολόγος εξετάσθηκαν από τις ομάδες μαθητών αναλυτικά για τα είδη πέτρας και 
μετάλλου που επιλέχθηκαν. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν ο οψιανός, μια μαύρη 
ηφαιστιογενής πέτρα με προέλευση τη Μήλο, ο σοκολατί πυριτόλιθος από την 
οροσειρά της Πίνδου, αλλά και ο χαλκός που στα χρόνια της προϊστορίας είχε ως 
αφετηρία την Κύπρο (την αρχαία Alashiya). 
 

 
 

Εικόνα 3. Μοντέλο της Αλυσίδας Κατασκευής 

 
Δραστηριότητες Βιωματικής Γραφής με θέμα την ‘αλυσίδα κατασκευής’ και την 

πολιτισμική ιστορία λίθων, ορυκτών και πετρωμάτων  
 

Η βιωματική προσέγγιση έγινε με τη βοήθεια ασκήσεων ανάπτυξης δημιουργικής 
σκέψης. Ως γνωστό, Δημιουργική Σκέψη είναι η αποκλίνουσα σκέψη, όπου 
πρωτότυπες ιδέες και μέθοδοι χρησιμοποιούνται από το άτομο για να διαμορφώσει 
εναλλακτικές προτάσεις που ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα νοητικά σχήματα και από 
τις δεδομένες θεωρήσεις της πραγματικότητας. Μια ιδιαίτερα παραγωγική μέθοδος της 
δημιουργικής σκέψης είναι η Δημιουργική Γραφή, η συγγραφή πρωτότυπων 
βιωματικών κειμένων όπου με διάφορα συγγραφικά τεχνάσματα δοκιμάζεται η 
πρωτότυπη σκέψη των μαθητών και ενδυναμώνεται η ενσυναίσθηση (Σουλιώτης 
2012). Τέτοια τεχνάσματα περιλαμβάνουν: αλλαγή εστίασης σε ιστορία και προσώπου 
ρημάτων, δευτερεύουσες τροποποιήσεις σε ιστορία, δημιουργία νέας ιστορίας αλλάζο-
ντας την αρχή ή το τέλος μιας άλλης, δημιουργία ιστορίας με υποχρεωτική επιλογή 
ομάδας λέξεων, δημιουργία ιστορίας με ποσοτικό περιορισμό ουσιαστικών, ρημάτων 
ή επιθέτων, διάλογος τυπικός, με τις μεγάλες παύλες για την εναλλαγή των προσώπων· 
διάλογος ενσωματωμένος στην αφήγηση· διάλογος ενσωματωμένος μες στον μονό-
λογο, επιστολιμαία φράση, ημερολογίου, ακροστιχίδα κα. (Βλ. Σουλιώτης 2012). 

2243

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Με ερωτήματα τύπου: «ποια είναι η ιστορία ενός βέλους από οψιανό κατά τα νεολιθικά 
χρόνια», «ποια η ιστορία ενός τόξου κατά τα μυκηναϊκά χρόνια;», οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να ιχνηλατήσουν την ιστορία ενός παραγωγού, ενός εμπόρου, ενός 
καταναλωτή-αγρότη και πολεμιστή αλλά και ενός αρχαιολόγου που ανακάλυψε τα 
βήματα των προηγούμενων (μέσω της μελέτης της 'αλυσίδας κατασκευής'). Κατόπιν να 
συνδέσουν την ιστορία αυτών με το πολιτικό-κοινωνικό-ιδεολογικό πλαίσιο της εποχής 
της Προϊστορίας (Νεολιθική/Εποχή Χαλκού) [πλαισίωση ή context analysis]. Τέλος να 
ταυτιστούν με τους σύγχρονους επιστημονικούς φορείς της Γεωλογίας και της 
Αρχαιολογίας που εξετάζουν διεπιστημονικά τα υλικά κατάλοιπα των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στο χώρο (μελέτες προέλευσης και χρονολόγησης). 
 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες και Παραγόμενο Υλικό από τους Μαθητές 

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε δραστηριότητες που δόθηκαν στους μαθητές και μέρος του 
παραγόμενου υλικού: 

 Στην παρακάτω εικόνα αναπαρίσταται ο «κύκλος ζωής» ενός πέλεκυ. Ποιες εί-
ναι οι φάσεις του και από ποιους παράγοντες καθορίστηκαν; Στην απάντησή 
σας συμβουλευτείτε και την εικόνα (Εικ. 4). 

Παράδειγμα διαδικασιών σχηματισμού 

 
Εικόνα 4. Ο κύκλος ζωής ενός πέλεκυ (Jim Grant, Sam Gorin και Neil Flem-

ing, 2002, σελ. 97, εικ. 5.4). 

 Να γράψετε σε πρωτοπρόσωπη γραφή την ιστορία ενός στελέχους δρεπανιού 
από πυριτόλιθο: 'Με έφτιαξε ένας τεχνίτης ξακουστός..πατέρας μου ήταν.. βρέθηκα σε 
μια πεδινή περιοχή να θερίζω  σιτηρά..με ταξίδεψαν στην Μ. Ασία..εκεί με φύλαξε μια 
οικογένεια στην αποθήκη της... με χάρισαν σαν φυλακτό σε κάποιους ναυτικούς..σε ένα 
ναυάγιο με πέταξαν στη θάλασσα ..με βρήκε ένας αρχαιολόγος.. ένας γεωλόγος μου έριξε 
φως μέσω ενός μικροσκόπιου για να με μελετήσει…βρέθηκα στην προθήκη ενός 
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Μουσείου σε μια γιάλινη βιτρίνα…τώρα με κοιτούν με περιέργεια επισκέπτες από όλο τον 
κόσμο..’ 
 Να γράψετε μια βιωματική αυτοβιογραφία (πρωτοπρόσωπη αφήγηση) ενός 
Μυκηναίου εμπόρου (το όνομά του να λήγει σε –ευς, -ωρ ή –ος), που να 
συμπεριλαμβάνει τις περιπέτειές του κατά τη διάρκεια ενός θαλάσσιου ταξιδιού του σε 
μέρη της Α. Μεσογείου με σκοπό το εμπόριο τάλαντων χαλκού από την Κύπρο. 
Βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνετε τα εξής στοιχεία: 
1. Για ποιόν δουλεύει; Είναι αυτόνομος; 
2. Ποια μέρη επισκέπτεται; 
3. Πως συμπεριφέρεται ανάλογα με την ιεραρχία των τοπικών ηγεμόνων που συ-

ναντά στη διεθνή σκηνή;  
Βεβαιωθείτε ότι η δημιουργική σας αφήγηση περιλαμβάνει πλοκή, αναλύει το χαρα-
κτήρα του εμπόρου, αλλά και τα συναισθήματα του (π.χ., του κόπηκαν τα πόδια, έτρεμε 
η φωνή του κα.). Τελικός στόχος είναι να φανεί το ψυχογράφημα του εμπόρου ενταγ-
μένο μέσα στο πολιτικό πλαίσιο της εποχής. 
‘Η δέκατη έκτη μέρα, του τρίτου μήνα του φθινοπώρου, του πέμπτου έτους είναι η μέρα 
της αναχώρησής του Σεβάσμιου Εμπόρου Νέστωρος από το Ανάκτορο των Αχαιών με 

σκοπό να φέρει πολύτιμο χαλκό από τη χώρα της Αλασίας…..’  . 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που 
είχαν τεθεί και οι μαθητές ωφελήθηκαν πολλαπλά από την υλοποίηση της συγκεκριμέ-
νης δράσης. Πιο συγκεκριμένα, ενημερώθηκαν για τα είδη, τις φυσικές ιδιότητες, τη 
χημική σύσταση μετάλλων, ορυκτών και πετρωμάτων, Κατανόησαν την ανάλυση και 
τη σημασία του φυσικού πλούτου μιας περιοχής στην εξέλιξή της  
Επιπλέον, μέσω της χρήσης των ΤΠΕ και των τεχνικών παρουσίασης ερευνητικών α-
ποτελεσμάτων, εκτέθηκαν και εργάστηκαν πάνω σε πολυτροπικά περιβάλλοντα (ανά-
λυση και δημιουργία ψηφιακής αφίσας) και παρουσίασαν τις απόψεις τους, εμπλεκό-
μενοι τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, με αυτενέργεια και συνεργατικότητα. Τέλος, ήρ-
θαν σε επαφή με τεχνικές δημιουργικής γραφής εξελίσσοντας με αυτό τον τρόπο τον 
γραπτό τους λόγο και τις εκφραστικές τους δυνατότητες.  
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Διερευνώντας τον όγκο του κυλίνδρου: Το πρόβλημα του Γαλιλαίου 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Περίληψη 

Η συμπερίληψη θεμάτων της ιστορίας των μαθηματικών στη διδασκαλία αποτελεί στις 
μέρες μας μία αποδεκτή διδακτική πρακτική, καθώς αναγνωρίζεται ότι με τον τρόπο 
αυτό η διδακτική διαδικασία εμπλουτίζεται και γίνεται περισσότερο αποτελεσματική, 
ενώ παράλληλα παρέχονται κίνητρα για τη μάθηση. Στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται 
μία διδακτική πρόταση για τον όγκο του κυλίνδρου, η οποία βασίζεται σε ένα πρό-
βλημα που αναφέρεται από τον Γαλιλαίο. Οι προτεινόμενες διδακτικές δραστηριότητες 
δημιουργήθηκαν με χρήση του μαθηματικού λογισμικού Geogebra και για την εφαρ-
μογή τους απαιτείται η χρήση διαδραστικού πίνακα. 

Λέξεις-Κλειδιά: κύλινδρος, όγκος, ιστορία των μαθηματικών, Τ.Π.Ε.   

Εισαγωγή 

Ήδη από την δεκαετία του 1970 άρχισε να συζητείται στην μαθηματική κοινότητα το 
κατά πόσο θα μπορούσε η ιστορία των μαθηματικών να αποτελέσει αντικείμενο της 
μαθηματικής εκπαίδευσης. Στις μέρες μας η συμπερίληψη στοιχείων της ιστορίας των 
μαθηματικών αποτελεί μία αποδεκτή διδακτική πρακτική, καθώς θεωρείται ότι με τον 
τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η διδασκαλία και ενισχύεται η μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό οι 
Grugnetti & Rogers, (2000), θεωρούν ότι τα σχολικά μαθηματικά θα πρέπει να θεω-
ρούνται ως μία ανθρώπινη δραστηριότητα με πολιτισμικές και δημιουργικές πτυχές, 
ενώ παράλληλα αναφέρουν ότι είναι ωφέλιμη η διαθεματική προσέγγισή τους στο ι-
στορικό τους πλαίσιο, γιατί με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η κατανόηση τόσο των 
μαθηματικών, όσο και των άλλων εμπλεκόμενων πεδίων. O Fried, (2014), συνοψίζο-
ντας αναγνωρίζει τρείς διαφορετικές πτυχές στο θέμα: την πολιτισμική, την διδακτική, 
καθώς και την πτυχή της παροχής κινήτρων στη μάθηση. Μέσω της μελέτης της ιστο-
ρικής διάστασης των μαθηματικών οι μαθητές προσεγγίζουν τις μαθηματικές έννοιες 
«ἐν τῷ γεννᾶσθαι» και όχι ως τελικό προϊόν, όπως παρουσιάζεται συχνά στα σχολικά 
βιβλία, ενώ η ιστορία αποτελεί, επίσης, μία πλούσια πηγή παραδειγμάτων και μαθημα-
τικών προβλημάτων που μπορούν να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και 
να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών (Τζανάκης, 2009). Παράλληλα η με-
λέτη της ιστορίας των μαθηματικών και των επιστημολογικών εμποδίων που ανέκυψαν 
στην εξέλιξή τους μπορεί να βοηθήσει τους δασκάλους στην πρόβλεψη και στον εντο-
πισμό πιθανών δυσκολιών των μαθητών στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών και 
λαθών. Επιπλέον, η μελέτη της ιστορίας των μαθηματικών βοηθά τους μαθητές να α-
ντιληφθούν ότι η αναζήτηση λύσης σε ένα πρόβλημα μπορεί να είναι μία συναρπαστική 
διαδικασία, δημιουργώντας τους μία θετική προδιάθεση απέναντι στα μαθηματικά 
(Avital, 1995). Ακόμη, μελετώντας την ιστορία και την διαδικασία γένεσης των 
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μαθηματικών εννοιών, οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι το λάθος είναι ένα αποδεκτό 
δημιουργικό στοιχείο στη διαδικασία της μάθησης και δεν πρέπει να αποτελεί πηγή 
πικρίας και απογοήτευσης.  

Πέρα, όμως, από τη χρήση της ιστορίας στη διδασκαλία ως εργαλείου για την εκμά-
θηση εννοιών, θεωριών και μεθόδων, καθώς και για την παροχή κινήτρων για μάθηση, 
η ίδια η ιστορία των μαθηματικών μπορεί να αποτελέσει διδακτικό στόχο, ώστε να 
διερευνήσουν οι μαθητές πώς τα μαθηματικά υπάρχουν και εξελίσσονται στο χώρο και 
στο χρόνο. Σύμφωνα με τον Jahnke, (2014), τα δύο πεδία εφαρμογής της ιστορίας των 
μαθηματικών στη διδασκαλία, δηλαδή ως εργαλείου μάθησης και ως αυτοσκοπού, αλ-
ληλοσυνδέονται, καθώς οι μαθητές, μαθαίνοντας τα μοντέρνα μαθηματικά και τη 
σχέση τους με τα μαθηματικά του παρελθόντος, κατανοούν καλύτερα τόσο την ιστορία 
όσο και τις μαθηματικές έννοιες. Η ιστορία των μαθηματικών, επίσης, μπορεί να απο-
δειχθεί ένας αποτελεσματικός μεσολαβητής/παράγοντας στη διδασκαλία, όταν αποτε-
λεί ένα πεδίο προβληματισμού για την εξέλιξη των μαθηματικών στο χρόνο και τη 
σχέση τους με τον πολιτισμό (Radford, 2014).  

Το πρόβλημα του Γαλιλαίου 

Ένα πρόβλημα από τα πολλά που μας άφησε ο Γαλιλαίος λύθηκε από τους αγρότες την 
περίοδο του μεγάλου αυτού επιστήμονα. Το πρόβλημα αναζητούσε να χρησιμοποιήσει 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα κομμάτι ορθογώνιο ύφασμα για να κατασκευάσει 
έναν κυλινδρικό σάκο, ο οποίος να έχει την μεγαλύτερη δυνατή χωρητικότητα (οι βά-
σεις του σχήματος δεν δημιουργούνται από το υπάρχον ορθογώνιο κομμάτι υφάσμα-
τος). Η λύση βρέθηκε πειραματικά από τους ίδιους τους αγρότες. Ο Γαλιλαίος απέδειξε 
με έναν υπολογισμό το ίδιο αποτέλεσμα. 

Η λύση του προβλήματος 

Το πρόβλημα εμφανίζεται στο βιβλίο του Γαλιλαίου «Διάλογος περί των δύο νέων ε-
πιστημών» (Galilei, 1914). Το έργο γράφηκε κατά το διάστημα που ο Γαλιλαίος ήταν 
σε κατ’ οίκον περιορισμό από την Ιερά Εξέταση και εκδόθηκε κρυφά στην Ολλανδία 
το 1638. Είναι γραμμένο σε διαλογική μορφή μεταξύ τριών συνομιλητών (του Σιμπλί-
κιο, εκφραστή της Αριστοτελικής άποψης, του Σαλβιάτι, εκφραστή των απόψεων του 
Γαλιλαίου και του Σαγκρέντο που δεν έχει υιοθετήσει καμία άποψη και είναι πρόθυμος 
να μάθει). Το θεώρημα, όπως διατυπώνεται από τον Σαλβιάτι, είναι το εξής: 

«Οι όγκοι δύο κυλίνδρων που έχουν ίσες παράπλευρες επιφάνειες 
είναι αντιστρόφως ανάλογοι των υψών τους» 

Η απόδειξη που ακολουθεί βασίζεται στους συλλογισμούς του Σαλβιάτι, με διαφορε-
τικούς, όμως, συμβολισμούς, για να είναι ευκολότερη η κατανόησή της. 

Έστω δύο κύλινδροι 1 και 2 με παράπλευρες επιφάνειες Π1 και Π2 (βλέπε εικόνα 1). 
Αν το ύψος h1 του πρώτου είναι μικρότερο του ύψους h2 του δεύτερου κυλίνδρου, τότε 
ισχυρίζομαι ότι ο όγκος V1 του πρώτου κυλίνδρου προς τον όγκο V2 του δεύτερου 
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κυλίνδρου, είναι ίσος με τον λόγο του ύψους h2 του δεύτερου προς το ύψος h1 του 
πρώτου.  

Αφού είναι Π2=Π1, συνεπάγεται ότι ο όγκος V2 θα είναι μικρότερος του V1, διότι: 

Αν ήταν V2=V1, τότε η παράπλευρη επιφάνεια Π2 θα υπερέβαινε την παράπλευρη επι-
φάνεια Π1, και μάλιστα η υπερβολή της Π2 σε σχέση με την Π1 θα ήταν ακόμη μεγα-
λύτερη, αν ο όγκος V2 ήταν μεγαλύτερος του V1 (λόγω της προηγούμενης πρότασης 
που αποδείχθηκε από τον Γαλιλαίο, σύμφωνα με την οποία: «Ο λόγος των παράπλευ-
ρων επιφανειών δύο κυλίνδρων με ίσους όγκους, είναι ίσος με τον λόγο των τετραγω-
νικών ριζών των υψών των δύο κυλίνδρων»). 

 
Εικόνα 1: Οι κύλινδροι για την απόδειξη του Γαλιλαίου  

Έστω τώρα ο κύλινδρος 3 με όγκο V3 και ύψος h3 τέτοιος ώστε V2+V3=V1. O τρίτος 
κύλινδρος έχει την ίδια βάση με τον δεύτερο και τοποθετείται πάνω σ’ αυτόν, ώστε να 
δημιουργηθεί ένας νέος κύλινδρος, αποτελούμενος από τους κυλίνδρους 2 και 3. 

Επειδή ο νεοδημιουργηθείς κύλινδρος και ο πρώτος κύλινδρος έχουν ίσους όγκους, θα 
ισχύει: 

33 3

1 1

h h
ph

Π
= =

Π
, όπου p η μέση ανάλογος των h3 και h1. 

Εφόσον, όμως, είναι Π1=Π2 και, αφού 3 3

2 2

h
h

Π
=

Π
, συνεπάγεται ότι το ύψος h2 είναι η 

μέση ανάλογος μεταξύ των h1 και h3. 

Επιπλέον, εφόσον V3=V1, ο κάθε όγκος έχει τον ίδιο λόγο προς τον όγκο V2. 

Όμως, έχουμε: 3 3

2 2

V h
V h

= . 
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Επομένως: 1 3 2

2 2 1

V h h
V h h

= =  (διότι το h2 είναι η μέση ανάλογος των h3 και h1), ο. ε. δ. 

O Γαλιλαίος μετά την απόδειξη του θεωρήματός του αναφέρει ότι έτσι εξηγείται το 
φαινόμενο που κάνει τους κοινούς ανθρώπους να αναρωτιούνται: «πώς είναι δυνατόν, 
αν έχουμε ένα κομμάτι υφάσματος με μία πλευρά μεγαλύτερη από την άλλη, με το 
οποίο μπορούμε να φτιάξουμε έναν κυλινδρικό σάκο για καλαμπόκι, με μία ξεχωριστή 
κυκλική ξύλινη βάση, ο σάκος που χωράει περισσότερο να είναι αυτός που έχει την 
μικρότερη πλευρά του υφάσματος σαν ύψος;». Η μεθοδολογία της απόδειξης του Γα-
λιλαίου στο πρόβλημα με την χρήση λόγων επιφανειών και όγκων και της μέσης ανα-
λόγου, παραπέμπει άμεσα στα αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά, στα οποία οι αναλογίες 
έπαιξαν έναν κεντρικό ρόλο (Correia de Sa, 2002). Ο ίδιος μάλιστα τελειώνει τις απο-
δείξεις του με την χαρακτηριστική συντομογραφία του Ευκλείδη ο.ε.δ.  

Το πρόβλημα της σύγκρισης των όγκων δύο κυλίνδρων με ίσες παράπλευρες επιφά-
νειες που επισημάνθηκε και από τον ίδιο τον Γαλιλαίο σχετίζεται με το γνωστικό διαι-
σθητικό σχήμα «ίσο Α – ίσο Β». Σύμφωνα με το σχήμα αυτό, εφόσον οι δύο συγκρι-
νόμενοι κύλινδροι έχουν ίσες παράπλευρες επιφάνειες, η πρώτη αυθόρμητη αντίδραση, 
όταν συγκρίνονται οι όγκοι τους είναι ότι και αυτοί είναι ίσοι. Όταν τέθηκε το πρό-
βλημα σε μαθητές τελευταίας τάξης του Δημοτικού, σχεδόν όλοι (85%) υποστήριξαν 
ότι οι δύο κύλινδροι έχουν ίσους όγκους (Tirosh & Stavy, 1999). Ακόμα, όμως, και 
υποψήφιοι δάσκαλοι κάνουν το ίδιο λάθος, όπως υπέδειξε έρευνα στην οποία τέθηκε 
ανάλογο πρόβλημα κατά τη διάρκεια επιμόρφωσης και οι περισσότεροι από αυτούς 
υποστήριξαν την ισότητα των όγκων των δύο κυλίνδρων (Saiz & Figueras, 2009). 

Οι δραστηριότητες που θα προταθούν στη συνέχεια αποτελούν μία διδακτική πρόταση 
για την επίλυση του προβλήματος από μαθητές Γυμνασίου και αναφέρονται στη μέ-
τρηση του όγκου των στερεών και του κυλίνδρου ειδικότερα. Ο Γαλιλαίος, όπως και ο 
Αρχιμήδης, θεωρούσε ότι τα επίπεδα σχήματα αποτελούνται από ευθείες και τα στερεά 
από επιφάνειες ή σύμφωνα με τη λεγόμενη μέθοδο των αδιαιρέτων κάθε γεωμετρικό 
αντικείμενο αποτελείται από άλλα αντικείμενα με διάσταση κατά μία μονάδα μικρό-
τερη. Ο Καβαλιέρι, μαθητής του Γαλιλαίου, χρησιμοποίησε τη μέθοδο των αδιαιρέτων 
για την σύγκριση στερεών με ίσα ύψη και ίσες διατομές από επίπεδα παράλληλα προς 
τη βάση τους, αποδεικνύοντας ότι οι όγκοι τους είναι ίσοι (Schubring, 2005). Στην αρχή 
των αδιαιρέτων θα βασιστεί η δραστηριότητα που αναφέρεται στον υπολογισμό του 
όγκου κυλίνδρου. 

Ο Τορικέλι, μαθητής του Γαλιλαίου μελέτησε ένα στερεό που συναντάται στη βιβλιο-
γραφία με την ονομασία «σάλπιγγα του Γαβριήλ». Το στερεό αυτό προκύπτει από την 

περιστροφή της υπερβολής 1y
x

=  ως προς τον άξονα των y (για 1y ≥ ) και πήρε το 

όνομά του από τον αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος, όπως αναφέρεται στη Βίβλο, χρησι-
μοποιούσε τη σάλπιγγα για να αναγγείλει νέα, κάποιες φορές ευχάριστα (όπως η γέν-
νηση του Χριστού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο), κάποιες άλλες φορές πάλι δυσάρεστα 
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(π.χ. Αρμαγεδών στην Αποκάλυψη 8-11). Σύμφωνα με τους Wijeratne & Zazkis, 
(2015), η ανακάλυψη του στερεού και του όγκου του από τον Τορικέλι δεν είναι σί-
γουρο αν αποτέλεσε καλό ή κακό νέο και είναι ένα από τα παράδοξα των Μαθηματι-
κών, καθώς αποδεικνύεται ότι ένα στερεό με άπειρη επιφάνεια έχει πεπερασμένο όγκο. 
Ο Τορικέλι για να υπολογίσει τον όγκο του στερεού χρησιμοποίησε την μέθοδο των 
αδιαιρέτων του Καβαλιέρι και απέδειξε ότι ο όγκος του στερεού είναι ίσος με τον όγκο 
ενός κυλίνδρου με πεπερασμένες διαστάσεις. Η «σάλπιγγα του Γαβριήλ» αποτελεί και 
την τελική διδακτική δραστηριότητα στην οποία εφαρμόζεται ο τύπος υπολογισμού 
του όγκου του κυλίνδρου, με την οποία παράλληλα εισάγονται οι μαθητές στην έννοια 
του απείρου, την οποία θα διδαχθούν αναλυτικά σε μεγαλύτερες τάξεις. 

Η εισαγωγική δραστηριότητα 

Η εισαγωγική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις αρχές του Piaget, έχει ως σκοπό να προ-
καλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους κεντρίσει το ενδιαφέρον μέσω μίας 
γνωστικής σύγκρουσης, ώστε να ασχοληθούν συνειδητά στην επίλυση του προβλήμα-
τος και τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα, οι μαθητές θα αναγνω-
ρίσουν το γεωμετρικό σχήμα της παράπλευρης επιφάνειας του κυλίνδρου. Στην αρχή 
τίθεται το πρόβλημα του Γαλιλαίου και οι μαθητές καλούνται να πουν την άποψή τους 
για την λύση που αυτοί πιστεύουν ότι είναι σωστή. Μετά από μικρή συζήτηση στην 
τάξη δίνονται στους μαθητές κόλλες Α4 ή διαφάνειες επιδιασκοπίου και κολλητική 
ταινία. Οι μαθητές καλούνται να τυλίξουν ένα φύλλο γύρω από την μία του διάσταση 
και να ενώσουν ακριβώς τα δύο άκρα του φύλλου που εκφράζουν την άλλη διάσταση. 
Με τον τρόπο αυτό σχηματίζεται ένας κύλινδρος στον οποίο οι βάσεις είναι άυλες. Με 
ένα δεύτερο φύλλο καλούνται να κάνουν ακριβώς το ίδιο, τυλίγοντάς το γύρω από την 
άλλη διάσταση, οπότε σχηματίζεται ένας δεύτερος κύλινδρος. Ο ένας κύλινδρος (Α) 
έχει μεγαλύτερο ύψος και μικρότερη ακτίνα βάσης, ενώ ο δεύτερος κύλινδρος (Β) έχει 
μικρότερο ύψος και μεγαλύτερη ακτίνα βάσης. Οι μαθητές ερωτώνται αν πιστεύουν ότι 
οι δύο κύλινδροι χωρούν την ίδια ποσότητα από κάποιο υλικό ή αν κάποιος από τους 
δύο έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αφού καταγραφούν όλες οι απόψεις, οι μαθητές 
καλούνται να τοποθετήσουν τον κύλινδρο Α μέσα στον κύλινδρο Β. Δίνεται κάποιο 
υλικό (π.χ. ρύζι ή κάποιο όσπριο) και οι μαθητές «γεμίζουν» τον κύλινδρο Α με αυτό. 
Στη συνέχεια καλούνται να αφαιρέσουν προσεκτικά τον κύλινδρο Α, οπότε το περιε-
χόμενό του μένει μέσα στον Β και καθίσταται δυνατή η απάντηση του αρχικού ερωτή-
ματος. 

Δραστηριότητα 2: Όγκος κυλίνδρου 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές τον τύπο για τον όγκο 
του κυλίνδρου με βάση την αρχή των αδιαιρέτων του Καβαλιέρι. Παρουσιάζεται στους 
μαθητές ένα πλήθος από Cd τα οποία είναι τοποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο και 
σχηματίζουν ένα κύλινδρο: 

Οι μαθητές θα κληθούν να κάνουν τις απαραίτητες μετρήσεις και να απαντήσουν τα 
ερωτήματα: 
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i) Να βρεθεί το εμβαδόν της επιφάνειας ενός Cd. 
ii) Πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε τον όγκο του κυλίνδρου; 
iii) Να γενικεύσετε τα αποτελέσματά σας για τον όγκο οποιουδήποτε κυλίνδρου. 

Συμπληρωματικά θα υπάρχει εφαρμογή στο Geogebra για επίδειξη κατά τη διαπραγ-
μάτευση του δευτέρου και του τρίτου ερωτήματος. Στην εφαρμογή αυτή οι μαθητές, 
μετακινώντας υποδεικνυόμενο σημείο κατά μήκος του ύψους του κυλίνδρου, παρατη-
ρούν τη βάση του κυλίνδρου να διαγράφει τον όγκο του στερεού καθ’ όλο το ύψος του. 
Στόχος της δραστηριότητας είναι μέσω της συζήτησης που θα προκληθεί στην τάξη για 
την απάντηση των ερωτημάτων (ii) και (iii) να οδηγηθούν οι μαθητές στον τύπο για 
τον όγκο του κυλίνδρου. 

Δραστηριότητα 3: Η διερεύνηση και λύση του αρχικού προβλήματος 

Οι μαθητές καλούνται να επιλύσουν το αρχικό πρόβλημα. Τους δίνονται κόλλες Α4 
και ζητείται να μετρήσουν τις διαστάσεις τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπολογί-
σουν τους όγκους των δύο κυλίνδρων που είχαν σχηματίσει στην αρχική δραστηριό-
τητα και να απαντήσουν στο αρχικό πρόβλημα με βάση τους υπολογισμούς τους. Οι 
υπολογισμοί θα πρέπει να γίνουν με βάση τις μετρήσεις τους και με χρήση του τύπου 
που βρέθηκε κατά την πρώτη δραστηριότητα.  

 

Εικόνα 2: Η διερεύνηση ύψους – όγκου της δραστηριότητας 3 

Στη δεύτερη φάση της δραστηριότητας οι μαθητές θα πρέπει να διερευνήσουν την γε-
νικότερη σχέση μεταξύ του ύψους του κυλίνδρου και του όγκου του, όταν το εμβαδόν 
της παράπλευρης επιφάνειάς του παραμένει σταθερό και ίσο με το εμβαδόν μίας κόλ-
λας Α4 (εναλλακτικά θα μπορούσε να επιλεγεί κάποια άλλη τιμή για το εμβαδόν αυτό). 
Για τον σκοπό αυτό οι μαθητές διερευνούν σε διαδραστικό πίνακα σχετική εφαρμογή 
στο Geogebra (βλέπε εικόνα 2). Στην εφαρμογή αυτή παρουσιάζονται με την βοήθεια 
καταλλήλων επιλογών όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί για την εύρεση του όγκου του 
κυλίνδρου. Στη συνέχεια, γίνεται με χρήση δρομέα διερεύνηση της σχέσης όγκου-
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ύψους σε κύλινδρο με σταθερή παράπλευρη επιφάνεια. Με μεταβολή του δρομέα που 
παίρνει τιμές μεταξύ των δύο διαστάσεων του αρχικού ορθογωνίου Α4 απεικονίζονται 
σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων τα σημεία (ύψος, όγκος). Οι μαθητές καλού-
νται να ερμηνεύσουν το γράφημα και να διαπιστώσουν από την εικόνα του ότι πρόκει-
ται για μία υπερβολή και, επομένως, τα δύο ποσά που διερευνώνται είναι αντιστρόφως 
ανάλογα.  

Δραστηριότητες αξιολόγησης – επέκτασης του προβλήματος 

Ι. Μετά τη λύση του αρχικού προβλήματος οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 
μια παραλλαγή του που μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «Μία δεύτερη ομάδα χωρικών 
είχε ένα κομμάτι υφάσματος που είχε σχήμα πλάγιου παραλληλόγραμμου. Μπορεί να 
σχηματιστεί, στην περίπτωση αυτή, κύλινδρος και, αν ναι, ποια είναι τώρα η λύση του 
προβλήματος;».  

 

Εικόνα 3: Το πρόβλημα της «σάλπιγγας του Γαβριήλ»  

ΙΙ. Στη συνέχεια, μπορεί να προκληθούν οι μαθητές με χρήση πάντα του λογισμικού 
(και σε συνέχεια της τελευταίας δραστηριότητας) να απαντήσουν τι θα συμβεί αν το 
ύψος του κυλίνδρου «μεγαλώσει πάρα πολύ» (τείνει προς το άπειρο). Στην προσπάθεια 
διερεύνησης αυτού τους ερωτήματος μπορεί να παρουσιαστεί το ιστορικό πρόβλημα 
της «σάλπιγγας του Γαβριήλ» και η απόδειξη του Τορικέλι για την εύρεση του όγκου 
του στερεού με την μέθοδο των αδιαιρέτων του Καβαλιέρι. Για την παρουσίαση του 
προβλήματος δημιουργήθηκε εφαρμογή στο Geogebra (βλέπε εικόνα 3). 

Επίλογος 

Στο παρόν άρθρο αναπτύχθηκε μία διδακτική πρόταση για τη διερεύνηση του όγκου 
του κυλίνδρου με βάση το πρόβλημα του Γαλιλαίου. Οι προτεινόμενες διδακτικές 
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δραστηριότητες έχουν τα χαρακτηριστικά που κρίνονται απαραίτητα από τις σύγχρονες 
αντιλήψεις όσον αφορά τη χρήση των Τ.Π.Ε.  στην εκπαιδευτική διαδικασία για το 
μάθημα των μαθηματικών. Μέσω της χρήσης του μαθηματικού λογισμικού Geogebra 
και του διαδραστικού πίνακα εξασφαλίζεται η δυνατότητα δυναμικού χειρισμού και 
πολλαπλών αναπαραστάσεων που βοηθούν τους μαθητές στην ευκολότερη αντίληψη 
και πρόσκτηση της μαθηματικής γνώσης κατά την εκτέλεση των μαθηματικών δρα-
στηριοτήτων στην τάξη. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες μπορεί να ενταχθούν στην 
διδασκαλία των στερεών της Β’ Γυμνασίου στο πλαίσιο των προτεινόμενων Διαθεμα-
τικών Εργασιών, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών των Μαθηματικών. Οι 
δραστηριότητες αυτές, επίσης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία Ερευνητική Εργα-
σία (Project) για τους μαθητές της Α΄ ή της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου. Η εργασία 
στα πλαίσια των Διαθεματικών ή των Ερευνητικών Εργασιών παρέχει τη δυνατότητα 
εμπλοκής των μαθητών με τους τρόπους που αναφέρονται σε αυτήν, χειραπτικά, με τη 
χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και με τις προτεινόμενες μαθηματικές διερευνήσεις. 
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Περίληψη 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα τις κλιματικές 
αλλαγές και γενικότερα το δικαίωμα του νερού σε όλους. Κεντρικός σκοπός του ήταν 
να γνωρίσουν οι μαθητές τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών και τις αιτίες τους και 
να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού, τη σπουδαιότητά του στη διατήρηση του φυσι-
κού περιβάλλοντος και το πόσο επηρεάζει τις κλιματικές αλλαγές. Οι στόχοι του προ-
γράμματος ήταν το να διαμορφώσουν οι μαθητές φιλικές στάσεις απέναντι στο περι-
βάλλον, να κατανοήσουν ότι για τις κλιματικές αλλαγές μεγάλο μερίδιο ευθύνης, φέρει 
ο ίδιος ο άνθρωπος να αναλάβουν δράση και να συνειδητοποιήσουν το δικαίωμα στο 
νερό για όλους. Το πρόγραμμα ήταν συνδεδεμένο με την προσπάθεια του σχολείου για 
την ενημέρωση για την αειφορία. 

Λέξεις-Κλειδιά: κλιματικές αλλαγές, δικαίωμα, νερό, ΤΠΕ 

Γνωστικό αντικείμενο και εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

• Γεωγραφία 
• Εικαστικά (ζωγραφική, κολάζ) 
• Πληροφορική (χρήση λογισμικών, δημιουργία δραστηριοτήτων) 

Βασικά στοιχεία εφαρμογής – διάρκεια προγράμματος 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ τάξης και Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχο-
λείου αφού πλέον το σχετικό κομμάτι της ύλης περιέχεται στα νέα σχολικά εγχειρίδια. 
Χρειάστηκαν 5 μήνες από την 1η Νοεμβρίου έως και την 2η Απριλίου (τελετή λήξης 
με συμμετοχή στο πρόγραμμα Let’s do it) και 30 διδακτικές ώρες στη Κανονική Ζώνη 
Διδασκαλίας και στην Ευέλικτη Ζώνη Διδασκαλίας. 

Συμμετέχοντες και χώρος διεξαγωγής 

Το πρόγραμμα «Δικαίωμα στο νερό για όλους και κλιματικές αλλαγές» αποτελείται 
από μία σειρά δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από την Γ’ και Δ’ Τάξη του 
ΔΣ Αγίας Φιλοθέης Πύργου στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 17 μαθητές/τριες αμιγές 
τμήμα (13 κορίτσια και 4 αγόρια) 

Συμβατότητα με το Α.Π.Σ. (Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών) και Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
(Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) 
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Συμβαδίζει απόλυτα με τα Α.Π.Σ. των σχολικών εγχειριδίων του Δημοτικού καθώς έχει 
σχετικά κεφάλαια μέσα σε αυτά. Επίσης με βάση το Α.Π.Σ. προσπαθούμε με τις κα-
τάλληλες δραστηριότητες και τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους να «αγγίξουμε» τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που μας προτείνει το Α.Π.Σ. 

Διδακτικός σκοπός και στόχοι 

Σκοπός του προγράμματος 

• Να κατανοούν γνωστικές έννοιες, σχετικές με την κεντρική ιδέα του σεναρίου, όπως 
κλιματικές αλλαγές, δικαίωμα, νερό.  

• Να γνωρίσουν τις αιτίες των κλιματικών αλλαγών και τις συνέπειές τους. 
• Να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού. 

 
Διδακτικοί στόχοι – εκπαιδευτικοί στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο (γνώση, κατανόηση ,εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, 
αξιολόγηση) 
• Να περιγράφουν τον κύκλο του νερού (γνώση) 
• Να κατηγοριοποιούν τα μέρη του κύκλου του νερού (κατανόηση) 
• Να χρησιμοποιούν τα σύμβολα του νερού και των κλιματικών αλλαγών (εφαρμογή) 
• Να καταδεικνύουν τη διατάραξη του κύκλου του νερού με το πρόβλημα της 

λειψυδρίας σε όλο τον κόσμο. (μετάβαση από το γενικό στο ειδικό) (ανάλυση) 
• Να κρίνουν για τα δικαιώματα όλων στο νερό (αξιολόγηση) 

Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) 

• Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο 
υλικό του διαδικτύου.  

• Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επεξεργασίας πληροφοριών και παρουσίασης 
των δεδομένων τους. 

• Εξοικείωση με τις Τ.Π.Ε. και τα εργαλεία που προσφέρει το Διαδίκτυο. 

Γενικότεροι εκπαιδευτικοί / παιδαγωγικοί στόχοι 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  

• Να καλλιεργηθεί η ενεργητική, συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση και το ομαδικό 
πνεύμα μέσω της ομαδικής εργασίας, της ενθάρρυνσης του διαλόγου και της αλληλε-
πίδρασης μεταξύ των μαθητών 

• Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσα από την οδήγηση σε συμπεράσματα 

Στάσεις (συναισθηματικοί στόχοι), δεξιότητες (ψυχοκινητικοί στόχοι),αντιλήψεις: 

• Η διαμόρφωση συνείδησης μέσα από την ενημέρωση για το πρόβλημα των κλιματι-
κών αλλαγών 
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• Η επικοινωνία και η συνεργασία των μαθητών/τριών μέσω της ομαδικής εργασίας 
• Η ενίσχυση της λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλιών από τους μαθητές 
• Η εξοικείωση με την εκφορά προφορικού δημόσιου λόγου κατά την παρουσίαση των 

φύλλων εργασίας 
• Η παροχή δυνατότητας της έκφρασης των μαθητών/τριών μέσα από τη ζωγραφική.  

 

Διδακτική μέθοδος, διδακτικές στρατηγικές / τεχνικές 

Διδακτική μέθοδος / Προσέγγιση 

Ως καταλληλότερη διδακτική μέθοδος έχει επιλεγεί η ομαδοσυνεργατική διερεύνηση 
γιατί μέσα στις ομάδες λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της γνωστικής σύγκρουσης. Ως 
εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται: ερωτήσεις και απαντήσεις, η γεωγραφική έ-
ρευνα, ομαδική εργασία, παρουσίαση εργασιών, αξιοποίηση των ΤΠΕ και ο καταιγι-
σμός ιδεών όπου τέθηκαν ιδέες από τους μαθητές όταν είδαν το πρώτο βίντεο σχετικά 
με το νερό. Το εκπαιδευτικό σενάριο χρησιμοποιεί μεθόδους και εργαλεία που διαφο-
ροποιούνται από την παραδοσιακή διδασκαλία. Υλοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του στην αίθουσα της σχολικής τάξης και στο εργαστήριο υπολογιστών, όπου οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες χρησιμοποιούν τα κατάλληλα λογισμικά. Κατά συνέπεια, το σε-
νάριο αυτό προωθεί την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης (Gardner) μέσω 
της πολυμεσικότητας που προσφέρει. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι όλοι οι μαθητές 
του σχολείου ήταν Ρομά όποτε με τον αυξημένο ρόλο που έχουν οι εκπαιδευτικοί μέσα 
στην ομάδα οι μαθητές ήρθαν για πρώτη φορά με καινούργιες έννοιες που τους έπαιρνε 
περισσότερο χρόνο για να τις εμπεδώσουν. 

Διδακτικές στρατηγικές / τεχνικές 

Ακολουθείται έτσι το μοντέλο της διερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης μέσα από 
την αναζήτηση της γνώσης σε πηγές στο διαδίκτυο. Οι απόψεις των μαθητών «δοκιμά-
ζονται» και σταθεροποιούνται. Δεν υπήρξαν μαθητές με περισσότερες γνώσεις και δε-
ξιότητες για να γίνουν «δάσκαλοι» για τους αδύνατους οπότε και ο ρόλος μας ήταν 
αυξημένος. Οι μαθητές – Ρομά έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν σε ένα μικρό περι-
βάλλον όπου οι αρχικές τους ή λαθεμένες απόψεις θα δοκιμαστούν και θα αναδομη-
θούν. Η εννοιολογική αλλαγή γίνεται πραγματικότητα με τον πιο φυσικό τρόπο. Έτσι 
επιτυγχάνεται η συμμετοχή όλων στη διαδικασία μάθησης, αλλά και η ανταλλαγή α-
πόψεων και παρατηρήσεων. Ως εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιμοποιούνται ερωτήσεις – 
απαντήσεις, η γεωγραφική έρευνα, η ομαδική εργασία, η παρουσίαση εργασιών και η 
αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες 3 ατόμων μέσα στη σχολική τάξη η 
οποία είναι και ένας χώρος με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Το κάθε μέλος έχει 
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συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα. Οι ρόλοι εναλλάσσονται για να μπορέσουν όλοι οι 
μαθητές να χρησιμοποιήσουν τον Η/Υ. 

Ρόλος εκπαιδευτικού 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι συντονιστικός, διαμεσολαβητικός και καθοδηγητικός, ενώ 
οι μαθητές μέσω της ομαδικής επικοινωνίας, διαπραγματεύονται έννοιες και επιλύουν 
προβλήματα προκειμένου να προσεγγίσουν το σχετικό με την κεντρική ιδέα-θέμα που 
έχουν αναλάβει. Η διαδικασία αυτή οδηγεί τους μαθητές στη μεταγνώση, τους μαθαίνει 
δηλαδή πώς να μαθαίνουν αλλά και να συνειδητοποιήσουν πώς οι Η/Υ μπορούν να μας 
βοηθήσουν να γνωρίσουμε καλύτερα το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών μέσα από 
την έλλειψη του νερού που είναι δικαίωμα για όλους 

 Εκπαιδευτικά μέσα και υλικά 

Λογισμικά: 

Επεξεργαστή κειμένου (word) 

Παρουσίαση (powerpoint) 

Διαδίκτυο (internet) 

GoogleEarth 

Calendar (λογισμικό από BigHugeLabs) 

Youtube 

Βικιπαίδεια 

 

Ανάπτυξη σεναρίου - επιστημονικό περιεχόμενο 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Από τους μαθητές απαιτούνται βασικές δεξιότητες χρήσης του Η/Υ και δυνατότητα 
χρήσης ενός φυλλομετρητή. Υπήρχε προϋπάρχουσα γνώση μόνο στην έννοια νερό 
αλλά και αυτή ήταν συγκεχυμένη καθώς ποτέ δεν είχαν αναρωτηθεί την μεγάλη ύπαρξη 
προβλημάτων από την έλλειψή του καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές Ρομά αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα με την έλλειψη νερού στις περιοχές που μένουν. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Εκπαιδευτικά μέσα: 

Σχολικό βιβλίο 

Βιντεοπροβολέας/προτζέκτορας 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής / laptop 

Φύλλα εργασίας 

Εκτυπωτής 

Τετράδιο εργασιών 

Σχολικός Άτλαντας 
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Εδώ θα γίνει η περιγραφή των δραστηριοτήτων προετοιμασίας (ψυχολογικής και γνω-
στικής) σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί στην αρχή του σεναρίου. Σε μεγάλο 
βαθμό γίνεται αποτίμηση της προϋπάρχουσας γνώσης καθώς και πρέπει να ληφθεί υ-
πόψη οι ιδιαιτερότητες (δυσκολίες γνωστικού περιεχομένου και όχι μόνο) των μαθητών 
γιατί μπορεί να χρειαστεί και η εξατομικευμένη διδασκαλία. Η συγκρότηση των ομά-
δων γίνεται από τη πλευρά του δασκάλου και όχι από την ελεύθερη βούληση συγκρό-
τησης από την πλευρά των μαθητών μπορεί και να περιορίσει το φαινόμενο αυτό (ο-
μαδοσυνεργατική μάθηση). 

Ανάλυση Δραστηριότητας 1. (Διδακτικές ώρες 2) 

Ξεκινώντας ως αφόρμηση στο διδακτικό σενάριο οι μαθητές θα παρακολουθήσουν ένα 
βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης με θέμα «Τι σημαίνει δικαίωμα τελικά;» .Υπάρ-
χει γνωστική σύγκρουση γιατί είναι μία έννοια την οποία την χρησιμοποιούσαν στην 
καθημερινότητά τους αλλά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την πραγματική και σημα-
ντική σημασία της. Ζωγραφίζουν σχετικά με τα δικαιώματα σχετικές δραστηριότητες 
που υπάρχουν στο διαδίκτυο. 

Ανάλυση Δραστηριότητας 2-3. (Διδακτικές ώρες 4) 

Ακολουθεί παρακολούθηση βίντεο για το δικαίωμα στο νερό και το πρόβλημα που υ-
πάρχει σε άλλες χώρες ευαισθητοποιώντας με αυτόν τον τρόπο. Τα βίντεο που παρα-
κολουθούμε είναι τα επόμενα: 

• Is Water A Human Right?  
• Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα  
• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΖΩΗ Τα «δικαιώματα νερού» ΕΞΑΝΤΑΣ  

Οι ομάδες των μαθητών, στο τέλος κάνουν ερωτήσεις η μία ομάδα στην άλλη και στο 
τέλος ζωγραφίζουν κάτι από το βίντεο που παρακολούθησαν. 

Ανάλυση Δραστηριότητας 4. (Διδακτικές ώρες 4) 

Συμμετέχουν σε πρόγραμμα της Action Aid όχι σχετικό με τις κλιματικές αλλαγές και 
το δικαίωμα στο νερό αλλά με θέμα το προσφυγικό. Όμως μέσω του προγράμματος 
ενημερωθήκαν για αυτό που ήθελαν, δηλαδή πως σε χώρες φτωχές που δεν έχουν νερό 
τι λύσεις μπορούμε να βρούμε: 

• Κλιματικές Αλλαγές & Φτώχεια_ActioAid (link) 

Το υλικό που φτιάχτηκε το στάλθηκε στα κεντρικά γραφεία της ActionAid όπου και 
μας βράβευσε για τη συμμετοχή ατομικά αλλά και σαν σχολείο ομαδικά. 

 Ένα τραγούδι, πολλά σχολεία, ένας κόσμος...  

Ανάλυση Δραστηριότητας 5. (Διδακτικές ώρες 9) 

2260

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

https://www.youtube.com/watch?v=CV68_vW46RY
https://www.youtube.com/watch?v=bXFOGeSImPk
https://www.youtube.com/watch?v=3H91Qqtzp5A
http://education.actionaid.gr/dunamikoi-ekpaideutikoi/ekpaideutiko-uliko/klimatikes-allages-ftoheia/
http://dsagiasfilotheis.blogspot.gr/2017/02/blog-post_23.html


Επισκέφτηκαν τη σελίδα της WWF (http://www.wwf.gr/) και αφού ενημερώθηκαν για 
το έργο της παίξαμε τα επόμενα παιχνίδια σχετικά με το θέμα του προγράμματος που 
υλοποιούμε: 

• ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ  
• Bingo για το κλίμα!  
• Κλιματική αλλαγή: προβλήματα & λύσεις (7-9 ετών)  

Ανάλυση Δραστηριότητας 7. (Διδακτικές ώρες 4) 

Στις 22 Μαρτίου παγκόσμια μέρα του νερού οι μαθητές με τη χρήση του Η/Υ επισκέ-
πτονται τη σελίδα στο διαδίκτυο http://www.savegreekwater.org/archives/1980 που εί-
ναι μία ταινία μικρού μήκους παραγωγής worldgrapher.com σε συνεργασία με το 
SAVEGREEKWATER. Παρακολουθούν το βίντεο και αφού κάθε ομάδα ζωγραφίσει 
κάτι σχετικά με το αυτό που είδαν προβληματίζονται (συλλογίζονται ομαδικά) σχετικά 
με αυτό. 

Ανάλυση Δραστηριότητας 8. (Διδακτικές ώρες 7) 

Σαν τελική δραστηριότητα οι μαθητές – Ρομά την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 συμμε-
τείχαν στο πρόγραμμα Let’s do it!. Ένα πρόγραμμα που είχε εφαρμογή σε όλη την 
Ελλάδα σχετικά με το περιβάλλον έχοντας ως στόχο τη διάδοση της συνεργασίας και 
του εθελοντισμού. Αφού προχώρησαν σε καθαριότητες του σχολείο με την ελάχιστη 
χρησιμοποίηση του νερού, ενώ στην αρχή της χρονιάς το νερό «έτρεχε άσκοπα». Σχε-
τικές πληροφορίες της δράσης του σχολείου βρίσκουν εδώ: 
http://dsagiasfilotheis.blogspot.gr/2017/04/lets-do-it-greece.html 

 
Αξιολόγηση 

Προσδιορισμός των τεχνικών αξιολόγησης (τόσο των επιμέρους δραστηριοτήτων όσο 
και του σεναρίου στο σύνολο του) 

Ερωτήματα που καθοδηγούν τις δραστηριότητες καλό θα είναι στο τέλος της διδασκα-
λίας να μπορούν να απαντηθούν σε σχέση με τους μαθητές:  

• Είναι ικανοί να περιγράφουν τον κύκλο του νερού;  

• Μπορούν να κατανοήσουν ότι η έλλειψή του μπορεί να δημιουργήσει τόσο σοβαρά 
προβλήματα σε όλον τον κόσμο;  

• Μπορούν να εκτιμήσουν ότι η συμμετοχή όλων μας στην προστασία του περιβάλ-
λοντος είναι σημαντική; 

Προεκτάσεις 

• Το σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τάξη της Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού. 
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http://www.wwf.gr/)
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/EpidapedioKanones.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/Klima_Bingo.pdf
http://www.wwf.gr/images/pdfs/pe/klimatikiallagiprovlimata&lyseis7-9.pdf
http://www.savegreekwater.org/archives/1980
http://dsagiasfilotheis.blogspot.gr/2017/04/lets-do-it-greece.html


• Μπορεί να συνεχιστεί για να πληροφορηθούν οι μαθητές για ακόμα περισσότερα 
προβλήματα που υπάρχουν από τις κλιματικές αλλαγές. 

Μετά την αξιολόγηση μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με κάποιες διαφοροποιήσεις 
στα λογισμικά καθώς και στους στόχους ανάλογα με τα αποτελέσματα. 

Αποτελέσματα 

• Οι μαθητές μας ευαισθητοποιήθηκαν όσο αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων. 

• Διαμόρφωσαν φιλικές συμπεριφορές απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήματα στην κα-
θημερινότητά τους. 

• Κατανόησαν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής όλων μας στην προστασία του περιβάλ-
λοντος. 

• Κατανόησαν τα βασικά μέρη του κύκλου του νερού στη φύση. Συνδέουν τη διατάραξη 
του κύκλου του νερού με το πρόβλημα της λειψυδρίας ανά τον κόσμο. 

• Συνειδητοποίησαν τις σοβαρές επιπτώσεις της λειψυδρίας σε κοινωνικό και προσω-
πικό επίπεδο. 

• Συνειδητοποίησαν ότι οι κλιματικές αλλαγές πλήττουν ανθρώπους και ζωές σε ολό-
κληρο τον πλανήτη. 

• Έμαθαν να συνεργάζονται με την ένταξη του σχολείου σε συνεργατικά προγράμματα 
προωθώντας τον εθελοντισμό και την ευαισθητοποίηση σε σημαντικά θέματα του πε-
ριβάλλοντος και της αειφορίας “Let’ s do it” και ActionAid.  
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Εκμάθηση Γεωγραφίας με τη χρήση τρισδιάστατου αλληλεπιδραστικού χάρτη 

Γεωργάκη Ελισάβετ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
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Μαλανδράκης Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
gmalandrakis@uowm.gr 

Περίληψη 

Οι απτοί αλληλεπιδραστικοί γεωφυσικοί χάρτες συνδέουν τα φυσικά τοπία με ψηφια-
κές πληροφορίες και μπορούν να γίνουν ένα ανεκτίμητο εργαλείο για την εκμάθηση 
της Γεωγραφίας. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να δημιουργηθεί και να αξιολογη-
θεί ένας εύκολα κατασκευάσιμος τρισδιάστατος απτός χάρτης για τους μαθητές. Οι 
κύριες διαφοροποιήσεις της προσέγγισής μας είναι δύο: α) προτείνουμε τη χρησιμό-
τητα των διαδρομών με τα δάχτυλα ως ένα νέο τρόπο αλληλεπίδρασης στο χάρτη για 
την εκμάθηση της Γεωγραφίας β) το προτεινόμενο περιβάλλον μπορεί να αναδημιουρ-
γηθεί και να επαναπρογραμματιστεί και από τους ίδιους τους μαθητές. Οι συμμετέχο-
ντες ενεπλάκησαν με το περιβάλλον αλληλεπίδρασης σε επτά συνεδρίες και ομάδες 
των δύο ή τριών ατόμων. Οι απαντήσεις των φοιτητών αποκάλυψαν ότι η εφαρμογή 
κατόρθωσε να μετασχηματίσει την εμπειρία εκμάθησης της Γεωγραφίας και της γνω-
ριμίας νέων τοποθεσιών σε καινούρια γνώση. Μια τέτοια προσέγγιση διαφέρει δρα-
στικά από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα είναι και πλησιέ-
στερα στις διαδραστικές προσδοκίες των μαθητών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσική διεπαφή, ΤΠΕ στη Γεωγραφία, διαδραστικοί χάρτες.  

Εισαγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο μέσα από το οποίο μπορεί να 
ενισχυθεί η διδασκαλία και η μάθηση στο μάθημα της Γεωγραφίας (Tilbury and 
Williams, 2002). Οι ΤΠΕ έχουν κατορθώσει να κάνουν τις μαθησιακές δράσεις στη 
Γεωγραφία πιο αυθεντικές, προσφέροντας διαδραστική περιήγηση σε τεράστιες γεω-
γραφικές βάσεις δεδομένων, προσομοιώνοντας γεωγραφικά συστήματα και περιβάλ-
λοντα και επιτρέποντας περισσότερο χρόνο για παρατήρηση, συζήτηση και ανάλυση. 
Οι στόχοι είναι τις περισσότερες φορές οι ίδιοι, όπως για παράδειγμα η βελτίωση των 
δεξιοτήτων χωροταξικής ανάλυσης, η απόκτηση «αίσθησης» του τόπου, η ενθάρρυνση 
των ταξιδιών, η ανάπτυξη της κατανόησης για βασικές έννοιες, αρχές και θεωρίες σχε-
τικές με τα γεωγραφικά φαινόμενα. 

Οι χάρτες, είτε με τη μορφή εγγράφου είτε ως ψηφιακές εικόνες και  προσομοιώσεις ή 
η υδρόγειος σφαίρα, αποτελούν ζωντανά εργαλεία για τους δασκάλους και μπορούν 
εύκολα να διευκολύνουν τη γεωγραφική κατανόηση των μαθητών. Οι απτοί αλληλεπι-
δραστικοί φυσικοί χάρτες (tangible maps) έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν έναν κύ-
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ριο ρόλο στη σύγχρονη χαρτογραφία (Buchanan and Tschida, 2015). Οι απτοί αλληλε-
πιδραστικοί τρισδιάστατοι χάρτες βασίστηκαν στις παραδόσεις της χαρτογραφίας και 
επαυξάνονται από νέες ψηφιακές μορφές αλληλεπίδρασης, συμπληρώνουν και προω-
θούν την ψηφιακή χαρτογραφία που παρουσιάζεται στις οθόνες υπολογιστή. Ταυτό-
χρονα, όμως, οι απτοί αλληλεπιδραστικοί χάρτες μπορούν, επίσης, να προσφέρουν ένα 
ανεκτίμητο πλεονέκτημα για την εκμάθηση της Γεωγραφίας καθώς ενσωματώνονται 
στην διδασκαλία της Γεωγραφίας.   

Γενικά, οι απτές διεπαφές φαίνεται να προσφέρουν μεγάλες προοπτικές για τη μάθηση 
στη Γεωγραφία, καθώς, προάγουν την αισθητηριακή δέσμευση που είναι ο φυσικός 
τρόπος που μαθαίνουν οι μαθητές, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ευκαιρίες για σύνδεση 
του φυσικού αντικειμένου με το  ηλεκτρονικό του αντίτυπο (Mpiladeri, Palaigeorgiou 
and Lemonidis, 2016). Η δυνατότητα να αλληλεπιδράσουμε πιο φυσικά με τον ψη-
φιακά επαυξημένο χώρο ενισχύει τη χωρική μας σκέψη, ενθαρρύνοντας τη δημιουργι-
κότητα, την αναλυτική εξερεύνηση και τη μάθηση. Η αλληλεπίδραση στις απτές διε-
παφές γίνεται συνήθως με την αφή. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει o Elo (2012) στο δά-
χτυλο έχει δοθεί επίμονα η ιδιότητα ενός διακόπτη που ακουμπά αλληλεπιδραστικές 
επιφάνειες και απλά προκαλεί την αντίδραση του ηλεκτρονικού συστήματος. Στην 
πραγματικότητα όμως, τα δάκτυλα δεν είναι ανθρώπινα μέλη που απλά χρησιμεύουν 
για την εισαγωγή δεδομένων και αλληλεπιδρούν με ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον, 
αλλά, μέσω της αφής, έλκουν μαζί τους ολόκληρο το σώμα και συνεπώς αποτελούν μια 
ανθρώπινη αίσθηση που υποτιμάται υπερβολικά ως μέσο μάθησης. 

Σε αυτό το άρθρο, θα παρουσιάσουμε ένα απτό αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που 
στοχεύει στο να μετατρέψει την εμπειρία μάθησης της Γεωγραφίας, δίνοντας τη δυνα-
τότητα των ταξιδιών, αγγίζοντας απλά έναν τρισδιάστατο επαυξημένο απτό χάρτη. 
Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα της μάθησης μιας απτής 
διεπαφής που κατασκευάστηκε με υλικά γρήγορης διαμόρφωσης και χαμηλού κόστους 
και το οποίο μπορεί εύκολα να αναδημιουργηθεί και να επεκταθεί από τους ίδιους τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στις επόμενες ενότητες, παρουσιάζουμε παρόμοιες 
προσπάθειες, μια πιλοτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε και την αξιολόγηση της πρό-
τασή μας. 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Ένας κοινός παρονομαστής των περισσότερων εργαλείων εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
για τη γεωγραφική μάθηση είναι τα ταξίδια ή οι περιηγήσεις των πρωταγωνιστών. Για 
παράδειγμα, το GeoStories (Buchanan and Tschida, 2015) είναι μια διαδικτυακή τρά-
πεζα διαφανειών με χάρτες, βίντεο και αφηγήσεις από μέρη σε όλο τον κόσμο. Στο 
GeoStories, όταν οι χρήστες επιλέξουν μια περιήγηση, απλώς κάνουν κλικ για να πλοη-
γηθούν στις φωτογραφίες και τα βίντεο ή τις πληροφορίες κειμένου και μαζί με τους 
τυπωμένους ή ψηφιακούς χάρτες είναι σε θέση να ανακαλύψουν μέρη ή περιοχές αλλά 
και πρόσθετα γεωγραφικά θέματα. Το Global Trek, επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους 
χρήστες του να πραγματοποιούν εικονικά ταξίδια σε 35 τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, 
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να συναντούν ανθρώπους και για να έρχονται  σε επαφή με τα χαρακτηριστικά κάθε 
τόπου (Buchanan and Tschida, 2015). 

Οι απτές διεπαφές είναι περισσότερο διαισθητικές από τους τυπικούς υπολογιστές γρα-
φείου ή τις κινητές συσκευές, καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με 
έναν ψηφιακά επαυξημένο φυσικό χώρο. Με την ένωση του φυσικού και του ψηφια-
κού, μέσω ενός κύκλου ανατροφοδότησης, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τη 
κιναισθητική νοημοσύνη τους. Έχουν προταθεί διάφορες απτές διεπαφές για την εκμά-
θηση της Γεωγραφίας, με τις συνεχείς οθόνες (continuous displays) (Petrasova, 
Harmon, Petras, and Mitasova, 2015) και οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Πρόκειται για τρισδιάστατα φυσικά μοντέλα που επαυξάνονται με τη χρήση προ-
βολικού και επιτρέπουν διάφορους τρόπους αλληλεπίδρασης.  

Στις συνεχείς οθόνες εμφανίζεται ένα συνεχές φυσικό τρισδιάστατο μοντέλο που συν-
δυάζεται με ένα ψηφιακό μοντέλο μέσω ενός κύκλου τρισδιάστατης σάρωσης, υπολο-
γισμού και προβολής. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν το μοντέλο με τα χέρια τους 
και στη συνέχεια να δουν μια επανα-υπολογισμένη επαύξηση πάνω στο μοντέλο σχε-
δόν σε πραγματικό χρόνο. Η ανατροφοδότηση είναι οπτική σε αντίθεση με τις δυναμι-
κές οθόνες (Petrasova, et al., 2015). Ωστόσο, οι συνεχείς οθόνες είναι παθητικές και 
δεν μπορούν να αλλάξουν τη μορφή τους δυναμικά. Παρόμοια μοντέλα μπορούν να 
κατασκευαστούν από ένα μαλακό, συνεχές υλικό όπως η άμμος ή ο πηλός που μπορεί 
να σχεδιαστεί με ακρίβεια και μπορεί να αντιπροσωπεύει διαφορετικά είδη τοποθεσιών 
όπως τα τοπία, αστικά περιβάλλοντα κτλ. (Ishii, Ratti, Piper, Wang, Biderman and Ben-
Joseph, 2004; Ishii and Hiroshi, 2008). 

Το πρώτο παράδειγμα συνεχούς οθόνης ήταν το Illuminating Clay  (Piper, Ratti, and 
Ishii, 2002) στο οποίο κατασκευάστηκε το μοντέλο ενός τοπίου με τη χρήση πηλού.  Η 
τρισδιάστατη γεωμετρία του μοντέλου αναλυόταν σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώ-
ντας έναν ανιχνευτή λέιζερ και ήταν εύκολο να αναγνωριστούν αλλαγές στο μοντέλο 
όπως σκιές, διάβρωση εδάφους κλπ. Τα αποτελέσματα της γεωμετρικής ανάλυσης χρη-
σιμοποιούνταν για να προβάλλουν στο μοντέλο μια ενημερωμένη ψηφιακή επαύξηση 
του τοπίου ανάλογα με τις αλλαγές. Οι συγγραφείς πρότειναν ένα εκπαιδευτικό σενά-
ριο εκμετάλλευσης του Illuminating Clay, στο οποίο ένας καθηγητής γεω-επιστήμης 
με το μαθητευόμενό του μπορούν να καθίσουν γύρω από το μοντέλο πηλού και παρα-
δειγματικά να μελετήσουν την κατεύθυνση της ροής του νερού σε διάφορες περιοχές 
του μοντέλου. Καθώς ο καθηγητής αλλάζει τη μορφή σε έναν λόφο ή σκάβει το έδαφος, 
ο μαθητής μπορεί να παρατηρήσει πώς αλλάζει η κατεύθυνση της ροής του νερού δυ-
ναμικά πάνω στο μοντέλο (Piper, et al., 2002).  

Αντίστοιχα, το SandScape (Ishii et al., 2004), αν και μοιράζεται τα ίδια αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά με το Illuminating Clay, όμως, σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες μπο-
ρούν να αλλάξουν εύκολα και γρήγορα τη γεωμετρία του μοντέλου, αφού αυτό είναι 
φτιαγμένο με άμμο. Οι χρήστες μπορούν να δουν δυναμικά τις επιδράσεις των αλλαγών 
που προκαλούν στην επιφάνεια του μοντέλου. Το Augmented REality Sandtable 
(ARES) (Amburn, Vey, Boyce, and Mize, 2015) είναι μια παραπλήσια κατασκευή που 
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επίσης βασίζεται σε άμμο. αλλά έχει φτιαχτεί με χαμηλού κόστους ευρέως διαθέσιμα 
υλικά και επιτρέπει τη δημιουργία γρήγορων γεωχωρικών οπτικών απεικονίσεων και 
την ταυτόχρονη αλληλεπίδραση μαζί τους. Η προβολή συνδυάζεται με  έναν αισθητήρα 
Microsoft Kinect που αναγνωρίζει τη τρισδιάστατη γεωμετρία του επαυξημένου χώ-
ρου.  

Όλες οι προηγούμενες προσεγγίσεις αξιοποιούν τη φυσική μας ικανότητα να κατανοή-
σουμε και να χειριστούμε φυσικές μορφές, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούμε τη δύναμη της 
επαύξησης αυτών των μορφών με χρήσιμες ψηφιακές αναπαραστάσεις. Οι περισσότε-
ρες όμως από αυτές τις προτάσεις στερούνται την αξιολόγηση που αφορά συγκεκριμέ-
νους μαθησιακούς στόχους και ενώ μπορούν να αναδημιουργηθούν από μαθητές στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η λειτουργικότητά τους είναι δύσκολο να μεταβληθεί. 

Το περιβάλλον μάθησης του τρισδιάστατου χάρτη 

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν η δημιουργία και η αξιολόγηση ενός εύκολα κατασκευ-
άσιμου τρισδιάστατου απτού χάρτη για φοιτητές που θα μπορούν να ταξιδεύουν με τα 
δάχτυλά τους, να αισθάνονται τις αποστάσεις και τις διαφορές ύψους και να αλληλεπι-
δρούν με πολιτιστικές πληροφορίες σε διάφορους σταθμούς του ταξιδιού τους. Οι κύ-
ριες διαφοροποιήσεις από τις προηγούμενες υλοποιήσεις είναι δύο:  

α) Προτείνουμε ένα νέο στυλ αλληλεπίδρασης στον χάρτη για σκοπούς γεωγραφικής 
μάθησης, τη χρήση διαδρομών τις οποίες αγγίζουν οι μαθητές με τα δάκτυλα τους  

β) το προτεινόμενο περιβάλλον μπορεί να αναδημιουργηθεί και να επαναπρογραμμα-
τιστεί ακόμη και από μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνεπώς μπορεί να 
βοηθήσει στην καλλιέργεια της κουλτούρας των κατασκευαστών (maker culture) 
και να προωθήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών.  

Σκοπός μας ήταν να προσφέρουμε μια συνεργατική αλληλεπίδραση σε ένα παιγνιώδες 
περιβάλλον και, συνεπώς, υπήρξε ανάγκη να βρεθεί ένα κατάλληλο και αποτελεσμα-
τικό διδακτικό πλαίσιο χρήσης. 

Για την κατασκευή του μοντέλου, επιδιώξαμε να εκμεταλλευτούμε προσιτά και φθηνά 
υλικά, έτσι χρησιμοποιήσαμε το ξύλο MDF για τη βάση και τον πηλό για την δημιουρ-
γία του 3D χάρτη με διαστάσεις 1,40 × 1,05 (βλ. Εικόνα 1). Ο χάρτης σχεδιάστηκε με 
πηλό με τη χρήση φορητού υπολογιστή και προβολέα και αφορούσε την περιοχή της 
Δυτικής Μακεδονίας. Σε πρώτη φάση, εκτυπώθηκε ο χάρτης σε διαστάσεις 1.40 μ. × 
1.05 μ., και κολλήθηκε πάνω σε ξύλινη βάση ίδιων διαστάσεων. Στη συνέχεια, χρειά-
στηκε να τρυπήσουμε την ξύλινη βάση στα σημεία αλληλεπίδρασης πάνω στο χάρτη, 
ώστε να συνδεθούν τα καλώδια τη πλακέτας makey makey και με τα οποία θα είχαν 
επαφή οι φοιτητές για να παίξουν το παιχνίδι. Πριν περάσουμε στο κομμάτι του χτισί-
ματος, “κλειδώσαμε” και  “προφυλάξαμε” τα σημεία  από τον πηλό που στρώθηκε 
πάνω στο χάρτη. Στη συνέχεια όλος ο χάρτης περάστηκε με ατλακόλ, προκειμένου να 
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μπορέσει να κολλήσει καλύτερα ο πηλός πάνω στην ξύλινη επιφάνεια, και έπειτα ξε-
κινήσαμε να απλώνουμε τον πηλό σε όλη τη πεδιάδα, αφήνοντας κενά τα σημεία μόνο 
στα οποία υπάρχουν βουνά. Στη συνέχεια, ξεκινήσαμε να υψώνουμε προσεκτικά τα 
βουνά, δίνοντας προσεγγιστικά το ανάλογο ύψος που έχει το κάθε βουνό. Συγκεκρι-
μένα, το μεγαλύτερο ύψος με τις υψηλές κορυφές δόθηκε στο Σμόλικα και τον Βόρα, 
μετά ακολούθησαν ο Γράμμος, ο Βαρνούντας, το Βίτσι και τέλος, το μικρότερο ύψος 
δόθηκε στο όρος Άσκιο της Κοζάνης. Ο υπολογισμός των υψών έγινε με τη χρήση 
αναλογιών των οριζόντιων και κάθετων αποστάσεων στο χάρτη αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν ήταν απολύτως ακριβής, καθώς η οριζόντια κλίμακα δεν ήταν ίδια με την 
κατακόρυφη.  Όπως αναφέρθηκε, οι αλληλεπιδράσεις των φοιτητών στον χάρτη υπο-
στηρίχθηκαν από μια πλακέτα Makey Makey της οποίας οι είσοδοι,  ενσωματώθηκαν 
στην πορεία που ταξίδευαν τα δάκτυλα των συμμετεχόντων. Οι αλληλεπιδράσεις προ-
γραμματίστηκαν με το πρόγραμμα Scratch που είναι ένα εύκολο προγραμματιστικό 
περιβάλλον για όλες τις ηλικίες.  

 

Εικόνα 1: Το μοντέλο πηλού 

Οι φοιτητές ήταν οι πρωταγωνιστές ενός παιχνιδιού στο οποίο είχαν προσκληθεί να 
ανακαλύψουν και να ξεκλειδώσουν ένα κρυμμένο θησαυρό, βρίσκοντας οκτώ κλειδιά 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Καθοδηγούνταν από 14 τυπωμένες κάρτες που 
τους οδηγούσαν σε διαφορετικές δραστηριότητες. Οι φοιτητές έπρεπε να ολοκληρώ-
σουν με επιτυχία μια δραστηριότητα για να μπορέσουν να συνεχίσουν στην επόμενη. 
Το παιχνίδι ξεκινούσε από τον ποταμό Σακουλέβα, συνέχιζε στο όρος Βόρας (Καϊμά-
κτσαλαν), επισκεπτόταν τη Λίμνη Βεγορίτιδα και από εκεί μετακινούνταν στο όρος 
Βαρνούντας. Επίσης, περιελάμβανε το όρος Βίτσι και έκανε μία στάση στον υδροβιό-
τοπο των Πρεσπών για να μελετηθεί καλύτερα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
Επόμενος προορισμός, μετά τον Νομό Φλώρινας, ήταν ο Νομός Καστοριάς, όπου κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιούνταν στάσεις στη λίμνη της Καστοριάς και στο 
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Λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού. Ο τρίτος νομός που περιλαμβάνονταν ήταν της Κοζά-
νης, όπου γινόταν περιήγηση στο βουνό Άσκιο και στην συνέχεια επίσκεψη στην Λίμνη 
Πολυφύτου. Ο τέταρτος και τελευταίος νομός που συμμετείχε στο παιχνίδι ήταν τα 
Γρεβενά. Σε αυτόν τον νομό γινόταν στάση και περιήγηση στο δεύτερο ψηλότερο 
βουνό της Ελλάδας, τον Σμόλικα. Έπειτα, γινόταν ανάβαση και επίσκεψη στο όρος 
Γράμμος, ενώ τελευταίος σταθμός του ταξιδιού ήταν ο ποταμός Αλιάκμονας. 

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι φοιτητές χρησιμοποίησαν διάφορα μέσα για να 
διασχίσουν διαδρομές, όπως, αμάξι, ποδήλατο, αλλά και πεζοπορία. Για τις μετακινή-
σεις τους με το ποδήλατο, υπήρχε ένα εργαλείο τηλεκατεύθυνσης (βλ. Εικόνα 2) όπου 
μετακινούνταν το ποδήλατο, ενώ για να κάνουν πεζοπορία και να πραγματοποιήσουν 
τις διαδρομές με το αμάξι χρησιμοποιούσαν το δάχτυλό τους. Κατά τη διάρκεια πραγ-
ματοποίησης των διαδρομών με τη χρήση της αφής ή ενώ ταξίδευαν με άλλα μέσα, σε 
απροσδόκητα σημεία, αποκαλύπτονταν περισσότερες πληροφορίες για την τρέχουσα 
θέση τους (π.χ. είτε ακουστικά είτε με υπέρθεση εικόνων δίπλα από τη θέση τους). 
Έτσι, το ταξίδι ήταν ένας συνεχής συνδυασμός δραστηριοτήτων, κινήσεις των παικτών 
και παρακολούθηση των πληροφοριών. Για να διατηρηθεί η εγρήγορση και το ενδια-
φέρον των φοιτητών, σε ορισμένα σημεία της διαδρομής, παρουσιάζονταν ερωτήσεις 
που έπρεπε να απαντηθούν χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα απάντησης, όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 2. Το συγκεκριμένο περιβάλλον μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία 2-
4 φοιτητών, αναθέτοντας διαφορετικούς ρόλους που εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού (π.χ. αποτύπωμα με δάκτυλο, ανάγνωση καρτών, απαντήσεις σε ερωτή-
σεις, πλοήγηση αμαξιού ή πεζοπορία).  

 

Εικόνα 2: Το επαυξημένο περιβάλλον μάθησης 

Η μέθοδος 

Είκοσι (20) φοιτητές του 3ου και 4ου  έτους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν στην πιλοτική με-
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λέτη (10 από κάθε έτος). Οι συμμετέχοντες έπαιξαν με το περιβάλλον του τρισδιάστα-
του χάρτη σε 7 συνεδρίες και σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. Κάθε συνεδρία διήρκεσε 
περίπου 25-30 λεπτά. Η παρέμβαση διεξήχθη σε χώρο του πανεπιστημίου και εκτός 
πλαισίου κάποιου μαθήματος. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, οι φοι-
τητές απάντησαν σε δύο ερωτηματολόγια. Το πρώτο αποσκοπούσε στο να ελέγξουμε 
κατά πόσο είναι εύκολο οι φοιτητές να μεταφέρουν τη γνώση που αποκόμισαν από τα 
γεωφυσικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον τρισδιάστατο αλληλεπιδραστικό χάρτη  
σε ένα απλό γεωφυσικό χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας ο οποίος ήταν εκτυπωμένος σε 
μία κόλλα Α4. Δηλαδή, το ερωτηματολόγιο αυτό τους έδινε τα γεωφυσικά στοιχεία 
(βουνά, λίμνες, ποτάμια) που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθεί το τα-
ξίδι τους και αυτά τα στοιχεία έπρεπε οι φοιτητές να τα τοποθετήσουν στην σωστή 
θέση μέσα στον εκτυπωμένο γεωφυσικό χάρτη που τους δόθηκε. Το δεύτερο ερωτημα-
τολόγιο επιδίωκε να αξιολογήσει τις στάσεις των μαθητών σχετικά με την ευχρηστία 
και φιλικότητα του περιβάλλοντος μάθησης, καθώς και το πόσο ευχάριστο και ενδια-
φερον ήταν και το αν τους άρεσε περισσότερο ή λιγότερο σε σχέση με τους παραδο-
σιακούς τρόπους μάθησης γεωγραφίας. Η κλίμακα στάσεων περιελάμβανε 22 ερωτή-
σεις, οι απαντήσεις στις οποίες δίνονταν μέσα από μια πενταβάθμια κλίμακα τύπου 
Likert. 

Ευρήματα-Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με το πρώτο ερωτηματολόγιο που εξέταζε την αποτύπωση αλλά και μετα-
φορά των γεωφυσικών χαρακτηριστικών σε ένα άλλο είδος χάρτη,  φαίνεται  από μία 
πρώτη ματιά ότι τα ποσοστά επιτυχίας που σημειώθηκαν στις απαντήσεις των φοιτητών 
ήταν σε γενικές γραμμές αρκετά υψηλά (βλ. Γράφημα 1) . Βέβαια, υπήρχαν και κάποια 
σημεία τα οποία αποτελούν εξαίρεση καθώς εκεί σημειώθηκαν τα χαμηλότερα ποσο-
στά επιτυχίας. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές είχαν ελαφρώς μικρότερα ποσοστά επι-
τυχίας στα σημεία όπου έπρεπε να τοποθετηθούν τα βουνά. Ειδικότερα τη σωστή θέση 
του «Ορ. Βαρνούντας» το 75% του συνόλου των φοιτητών βρήκε τη σωστή του θέση 
μέσα στον αναλογικό χάρτη που τους δόθηκε. Επιπλέον, τη σωστή θέση του «Ορ. Σμό-
λικας» μέσα στον αναλογικό χάρτη τη βρήκε το 70% των φοιτητών. Ακόμη, αυτό που 
φάνηκε ότι δυσκόλεψε περισσότερο τους  φοιτητές ήταν η εύρεση της θέσης του «Ορ. 
Γράμμος» μέσα στον αναλογικό χάρτη, καθώς μόνο το 60%, έδωσε τη σωστή απά-
ντηση σε αυτό.  

 

2270

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 

Στο επόμενο ερωτηματολόγιο, το οποίο εξέταζε το εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι απα-
ντήσεις των φοιτητών έδειξαν ότι αυτοί βρήκαν την εφαρμογή πολύ ευχάριστη. Οι φοι-
τητές στις απαντήσεις τους δήλωσαν ότι η εφαρμογή έχει μεγάλη μαθησιακή αξία 
(Μ.Ο.= 4.80 , Τ.Α= 0.43), η εμπειρία μάθησης ήταν πολύ ικανοποιητική και ευχάριστη 
(Μ.Ο.=4.80, Τ.Α=0.40), και ότι τα επίπεδα συγκέντρωσης τους κατά την διάρκεια του 
παιχνιδιού ήταν επίσης πολύ υψηλά (Μ.Ο.= 4.55, Τ.Α=0.72). Οι φοιτητές ήταν λιγό-
τερο θετικοί σε σχέση με την απλότητα στη χρήση της (Μ.Ο.= 2.88 , Τ.Α=1.70) και 
αυτό οφείλονταν στις τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την πραγματοποί-
ηση της εφαρμογής. Τέλος, το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε και ερωτήσεις σχετικές 
με τη σύγκριση της παραδοσιακής μεθόδου διδασκαλίας με την νέα μέθοδο και οι φοι-
τητές ήταν στη συντριπτικοί τους πλειοψηφία θετικά διακείμενοι προς το νέο περιβάλ-
λον  (Μ.Ο.= 4.80 , Τ.Α=0.44). Οι απαντήσεις των φοιτητών παρουσιάζονται στον Πί-
νακα 1. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
Μ.Ο. ΕΡΩ-
ΤΗΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΗ 
ΑΠΟ-
ΚΛΙΣΗ 

ΕΛΑΧΙ-
ΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 
ΤΩΝ   Α-
ΠΑΝΤΗ-

ΣΕΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΩΝ  Α-
ΠΑΝΤΗ-

ΣΕΩΝ 
1. ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4,80 0,43 3 5 

2.ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 4,80 0,40 4 5 
3.ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕ-

ΝΤΡΩΣΗΣ 4,55 0,72 2 5 
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Πί-
να-

κας 1: 
Α-
πο-

τελέσματα ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση της εφαρμογής (κατασκευής) 

Συμπεράσματα  

Τα παραπάνω αποτελέσματα από την εφαρμογή του προτεινόμενου επαυξημένου τρισ-
διάστατου μοντέλου για την υποστήριξη μάθησης στη γεωγραφία δείχνουν ότι η εκμά-
θηση της Γεωγραφίας μπορεί να γίνει πιο εύκολη μέσω των απτών αλληλεπιδράσεων 
με το χάρτη. Οι ερευνητές, αλλά και οι δάσκαλοι και οι μαθητές μπορούν να δημιουρ-
γήσουν περιβάλλοντα όπως το παράδειγμα του δικού μας χάρτη και ως εκ τούτου η 
εστίαση πλέον αφορά την αποτελεσματική εκμετάλλευση αντίστοιχων διεπαφών και 
τον εντοπισμό κατάλληλων ενσώματων μεταφορών-δραστηριοτήτων. Η πιλοτική μας 
μελέτη έδειξε ότι ο τρισδιάστατος αλληλεπιδραστικός χάρτης είναι ένα απτό περιβάλ-
λον που καταφέρνει να μεταμορφώσει την εμπειρία της συνάντησης νέων τόπων, της 
κατανόησης των χωρικών σχέσεων και της γεωγραφικής μάθησης. Μια τέτοια προσέγ-
γιση διαφέρει δραστικά από την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, είναι πιο κοντά 
στις διαδραστικές εμπειρίες και προσδοκίες των μαθητών, εκμεταλλεύεται τις δυνατό-
τητες της ενσώματης μάθησης ώστε να επιτύχει αποτελεσματική και ευχάριστη μά-
θηση. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αξιολογούνται όχι 
μόνο οι δυνατότητες αλληλεπίδρασης, αλλά και το εκπαιδευτικό πλαίσιο που τις καθο-
δηγεί και το οποίο θεωρήθηκε επίσης επιτυχές από τους φοιτητές. 

Το τρισδιάστατο μοντέλο μπορεί να εμπλουτιστεί με πιο ακριβείς και πειστικές αναπα-
ραστάσεις (π.χ. με την προσθήκη πραγματικού ύδατος σε ποτάμια), καθώς, επίσης, 
μπορεί να ενισχυθεί με περισσότερες πολυτροπικές ανατροφοδοτήσεις και με περισσό-
τερες σημασιολογικές πληροφορίες που προβάλλονται στο χάρτη. Η μελέτη μας έχει 
αρκετούς περιορισμούς, αφού δεν αναλύουμε τον υποκείμενο ενσώματο μηχανισμό 
μάθησης και την αποτελεσματικότητα της μάθησης με αντικειμενικά μέτρα γνώσης. 
Υποθέτουμε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο προκαλεί τους μαθητές να αναπτύξουν ση-
μαντικό αριθμό χειρονομιών και ενσώματων δραστηριοτήτων που τους βοηθούν να 
κωδικοποιήσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις γεωγραφικές πληροφορίες. Ω-
στόσο, πρέπει να γίνουν πιο λεπτομερείς μελέτες για να διερευνηθούν αυτές οι υποθέ-
σεις. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Amburn, C.R., Vey, N.L., Boyce, M.W. and Mize, J.R., 2015. The augmented reality 
sandtable (ARES) (No. ARL-SR-0340). Army Research Laboratory.  

Buchanan, L. B., & Tschida, C. M. (2015). Exploring the Five Themes of Geography 
Using Technology. The Ohio Social Studies Review, 52(1). 

4.ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟ-
ΓΗΣ 2,88 1,70 1 5 

5.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑ-
ΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙ-

ΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4,80 0,44 3 5 
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Elo, M. (2012). Digital finger: beyond phenomenological figures of touch. Journal of 
Aesthetics & Culture, 4(1), 14982. 

Ishii, H., & Hiroshi, I., (2008). The tangible user interface and its evolution. Communi-
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Ishii, H., Ratti, C., Piper, B., Wang, Y., Biderman, A., & Ben-Joseph, E. (2004). Bring-
ing clay and sand into digital design— Continuous tangible user interfaces. BT technol-
ogy journal, 22(4), 287-299. 

Mpiladeri, M., Palaigeorgiou, G., & Lemonidis, C. (2016). Fractangi: A Tangible 
Learning Environment for Learning about Fractions with an Interactive Number Line. 
International Association for Development of the Information Society. 

Petrasova, A., Harmon, B., Petras, V., & Mitasova, H. (2015). Tangible modeling with 
open source GIS. Springer International Publishing. 
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Ένα σενάριο διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης στο 
δημοτικό σχολείο 

Κουκουβέτσου Μαριλένα 
Μ.Δ.Ε. Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

marilou1591989@windowslive.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το κεφάλαιο της φωτο-
σύνθεσης στη Στ΄ Δημοτικού, το οποίο αξιοποιεί εποικοδομητικά τις Τ.Π.Ε. με τις υ-
πάρχουσες θεωρίες για τις Φυσικές Επιστήμες. Το σενάριο λειτουργεί συμπληρωμα-
τικά του σχολικού βιβλίου και εμπλουτίζει το κεφάλαιο της φωτοσύνθεσης με περισ-
σότερες εφαρμογές, ασκήσεις και πειράματα. Η αλληλεπιδραστικότητα των ασκήσεών 
του και η ευκολία αξιοποίησής του στη σχολική πράξη κρίνεται ότι έχουν ευεργετικά 
αποτελέσματα στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, το διδακτικό σενάριο βοηθάει 
τους μαθητές να αναδομήσουν κάποιες διαισθητικές αντιλήψεις που έχουν για κάποιες 
λειτουργίες των φυτών, από την καθημερινή τους επαφή με το φυσικό κόσμο και να 
συνδυάσουν τις εμπειρίες αυτές με τις επιστημονικά αποδεκτές απόψεις. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, σενάριο, φωτοσύν-
θεση 

Εισαγωγή 

Ο υπολογιστής δεν αποτελεί πλέον ένα απλό μέσο αλφαβητισμού σε στοιχειώδη θέ-
ματα πληροφορικής, αλλά ένα πολυδύναμο εργαλείο που μπορεί να ενταχθεί και να 
ενσωματωθεί σε όλη  την εκπαιδευτική διαδικασία (Τζιμογιάννης, Κωσταδήμας, & Μι-
κρόπουλος, 1998). Ο υπολογιστής αλλάζει τελείως το διδακτικό πλαίσιο και περισσό-
τερο το ρόλο που έχει ο μαθητής στη μάθηση, καθιστώντας τον πλέον ενεργητικό ον 
στη διαδικασία της μάθησης, σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία που είχε 
παθητικό ρόλο.  

Η συγκεκριμένη εργασία περιγράφει ένα διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία του κε-
φαλαίου της Φωτοσύνθεσης στη Στ΄ Δημοτικού, το οποίο  αξιοποιεί τις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η θεματική της φωτοσύνθεσης επιλέχθηκε, 
διότι αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και προ-
καλεί σύγχυση στους μαθητές. Επιπλέον, η φωτοσύνθεση είναι ίσως η πιο σημαντική 
βιοχημική διαδικασία που γίνεται πάνω στη γη. Όλοι σχεδόν οι οργανισμοί του πλα-
νήτη μας εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη φωτοσύνθεση (Barker & Carr, 1989). 
Έτσι, βλέπουμε το κεφάλαιο της φωτοσύνθεσης να βρίσκεται στα περισσότερα σχο-
λικά εγχειρίδια. Παρ΄ όλα αυτά, με βάση το ελληνικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 
αφιερώνονται ελάχιστες διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου κεφα-
λαίου που δεν επαρκούν, λόγω της δυσκολίας των εννοιών του και της σημαντικότητάς 
του στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα. 
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Το σενάριο που προτείνεται έχει στόχο να μετατρέψει τις προϋπάρχουσες διαισθητικές 
ιδέες των μαθητών για την τροφή των φυτών, σε επιστημονικά αποδεκτές απόψεις και 
να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, μέσω της διαδραστικότητας των ασκήσεων 
και των εφαρμογών του. Το σενάριο διδασκαλίας συνδυάζει ποικίλες θεωρίες μάθησης, 
περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, ενώ συνδυάζει πλήθος πολυμεσι-
κών πόρων, όπως κείμενο/υπερκείμενο, γραφικά (εικόνες, σχεδιαγράμματα), ήχο και 
βίντεο και αξιοποιεί διαφορετικού τύπου πληροφοριακές πηγές. Ως προς τα πλεονε-
κτήματα της προτεινόμενης διδακτικής πρότασης με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε, αυξά-
νονται οι δυνατότητες για πρόσβαση σε ποικίλες πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες, 
ενθαρρύνεται η διαθεματικότητα και η μάθηση προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες 
των μαθητών, οι οποίοι μπορούν να αναζητούν οι ίδιοι την πληροφορία. Οι μαθητές 
μπορούν να ελέγχουν τις γνώσεις τους αποκτώντας αυτονομία και το μαθησιακό περι-
βάλλον γίνεται πιο φιλικό. Η ενεργός συμμετοχή και αλληλεπίδραση ενθαρρύνεται και 
οι μαθητές αποκτούν θετική στάση απέναντι στη γνώση και ενισχύονται τα κίνητρά 
τους. Επιπλέον, η προσθήκη εικονικών και ηχητικών αναπαραστάσεων πολλαπλασιά-
ζει τα ερεθίσματα και τις δυνατότητες αντίληψης και επεξεργασίας των δεδομένων από 
τους μαθητές. 

Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στην κατανόηση εννοιών 
που αφορούν τα φυτά 

Οι μαθητές έρχονται στο σχολείο με διάφορες ιδέες και εξηγήσεις που αφορούν τα 
φυσικά φαινόμενα γύρω τους και οι οποίες διαφέρουν από εκείνες των επιστημόνων. 
Οι παραπάνω ιδέες χαρακτηρίζονται ως προϋπάρχουσες ή εναλλακτικές ιδέες των μα-
θητών (Χαλκιά, 2010). Σχετικά με τη θεματική της φωτοσύνθεσης, η στρατηγική της 
καθοδηγούμενης ανακάλυψης που εφαρμόζεται συχνά σε μία τάξη, δεν είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική για τη διδασκαλία της, καθώς η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται σε διαδι-
καστικά θέματα (Barker & Carr, 1989). Σύμφωνα με τον Cañal (1999), το σχολείο δίνει 
συνήθως έμφαση στη δομή των φυτών και στην παρατήρηση των μορφολογικών χα-
ρακτηριστικών τους (π.χ. σχήμα φύλλων), παρά σε χαρακτηριστικές λειτουργίες τους. 
Οι μαθητές δυσκολεύονται ιδιαίτερα στο κεφάλαιο της φωτοσύνθεσης καθώς έχει πολ-
λές διαστάσεις (φυσιολογική, βιοχημική, ενεργειακή και οικολογική). Σύμφωνα με την 
έρευνα της Μαρμαρωτής και Γαλανοπούλου (2002) που έγινε σε Έλληνες μαθητές, 
διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες μαθητές δεν κατανοούν το είδος της ενέργειας που δίνει 
ο ήλιος για τη φωτοσύνθεση και τη θεωρούν ως θερμότητα. Επιπλέον, δυσκολεύονται 
να κατανοήσουν τη χημική διεργασία της φωτοσύνθεσης, καθώς αδυνατούν να ανα-
γνωρίσουν τα αντιδρώντα και τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης (κυρίως τα αντιδρώντα) 
και πιστεύουν ότι η χλωροφύλλη είναι είτε προϊόν είτε αντιδρών. Οι μαθητές δεν κα-
τανοούν συνήθως την έννοια της χημικής αντίδρασης και δεν αντιλαμβάνονται ότι οι 
αρχικές ουσίες μετατρέπονται σε άλλες. Ο Tekkaya (2002), υποστηρίζει ότι οι μαθητές 
έχουν αρκετές εναλλακτικές αντιλήψεις που αφορούν τα φυτά και πιο συγκεκριμένα 
σχετίζονται με την προέλευση της τροφής των φυτών, την αναπνοή και την ταξινό-
μηση. Παρακάτω εμφανίζονται ορισμένες εναλλακτικές αντιλήψεις που έχουν οι μα-
θητές σχετικά με τη φωτοσύνθεση: 
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• Η φωτοσύνθεση είναι η αναπνοή των φυτών στο φως. 

• Η φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία με την οποία το φυτό αναπνέει. 

• Η φωτοσύνθεση είναι μία διαδικασία ανταλλαγής αερίων. 

• Το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό, το λίπασμα και τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούν 
τροφή. 

• Μόνο τα πράσινα φυτά φωτοσυνθέτουν. 

• Η φωτοσύνθεση αποτελεί έναν μηχανισμό παραγωγής ενέργειας. 

• Τα φυτά παίρνουν την τροφή τους από το έδαφος. 

• Τα φυτά παίρνουν διοξείδιο του άνθρακα και το ανταλλάσουν με οξυγόνο. 

Η φωτοσύνθεση αποτελεί ένα πολύπλοκο θέμα με οικολογικές, βιοχημικές, ανατομικο-
φυσιολογικές και ενεργειακές διαστάσεις (Tekkaya, 2002). Η αλληλεξάρτηση των δια-
φόρων πτυχών της, την καθιστά μία διαδικασία που πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά 
και ενιαιοποιημένα. Η κατανόηση της πολυπλοκότητας της φωτοσύνθεσης, βοηθά τους 
μαθητές να κατανοήσουν πώς ο κόσμος λειτουργεί ως ένα οικοσύστημα και πώς η φω-
τοσύνθεση λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στα άβια και τα έμβια όντα.  

Περιγραφή δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης 

Θεωρείται ιδιαίτερα βοηθητικό για τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, το γεγονός ότι 
οι τεχνολογικές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο διδακτικό σενάριο δεν απαιτούν 
εγκατάσταση. Μόνη προϋπόθεση είναι η σύνδεση των υπολογιστών στο διαδίκτυο. Ε-
πιπλέον, θεωρείται αρκετά εύχρηστο το σενάριο, καθώς οι περισσότεροι ηλεκτρονικοί 
σύνδεσμοι (εκτός από το βίντεο στο Playposit που προβάλλεται με την εισαγωγή συ-
γκεκριμένων κωδικών) που οδηγούν σε εφαρμογές, μπορούν να προβληθούν από τους 
μαθητές, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού και η εγγραφή τους. Μερικές 
από τις δραστηριότητες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στο παρόν διδακτικό σε-
νάριο, βρέθηκαν έτοιμες στο διαδίκτυο (παρουσίαση στο Photodentro των ιστορικών 
πειραμάτων του Priestley, διαδραστικές ασκήσεις στο app.box, βίντεο από το Youtube 
στο οποίο έγινε επεξεργασία στο Playposit), ενώ άλλες δημιουργήθηκαν (φύλλο εργα-
σίας Google docs, παρουσίαση στο Prezi, ηλεκτρονικό φύλλο χαρτιού στο Padlet, εκ-
παιδευτική ιστοσελίδα με το Weebly, ασκήσεις για αξιολόγηση στο Proprofs, εισαγωγή 
δύο ερωτήσεων στο Playposit κατά τη διάρκεια επιλεγμένου βίντεο, σταυρόλεξο στο 
Crossword Labs). 

Τάξη/ Βαθμίδα Εκπαίδευσης 

Το σενάριο διδασκαλίας απευθύνεται σε μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχο-
λείου.  
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Γνωστικά αντικείμενα 

Σα γνωστικό αντικείμενο έχει επιλεγεί η Φυσική της Στ΄ Δημοτικού. 

 

Διδακτική ενότητα 

Επιλέχθηκε το κεφάλαιο «Φωτοσύνθεση» από την ενότητα «ΦΥΤΑ» των σχολικών 
βιβλίων της Φυσικής της Στ΄ Δημοτικού. Για το κεφάλαιο της φωτοσύνθεσης προτεί-
νεται με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) μόνο μία διδακτική ώρα, 
καθώς έχουν αφαιρεθεί από την ύλη οι σελίδες του Τετραδίου Εργασιών. Η διδασκαλία 
προτείνεται να γίνει μόνο από το Βιβλίο Μαθητή, το οποίο αφιερώνει μόνο δύο σελίδες 
στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Με αυτόν τον τρόπο δεν γίνεται ουσιαστική εμβά-
θυνση στο κεφάλαιο της φωτοσύνθεσης και κατανόηση της διαδικασίας, αντίθετα οι 
μαθητές απλά περνούν επιφανειακά από τις διάφορες έννοιες. 

Σκοπός/διδακτικοί στόχοι 

Γενικός σκοπός του σεναρίου αποτελεί η διδασκαλία της Φωτοσύνθεσης με τη βοήθεια 
των Νέων Τεχνολογιών. 

Οι επιμέρους στόχοι παρουσιάζονται παρακάτω: 

Στόχοι ως προς το Γνωστικό αντικείμενο 

Οι μαθητές επιδιώκεται: 

• Να αιτιολογούν τη σημασία της φωτοσύνθεσης για τη ζωή στον πλανήτη μας. 

• Να διαπιστώσουν ότι το φως του ήλιου και η χλωροφύλλη είναι απαραίτητα για να 
γίνει η φωτοσύνθεση. 

• Να περιγράφουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

• Να κατανοήσουν πώς τα φυτά εξασφαλίζουν την τροφή τους. 

• Να διαπιστώσουν ότι η τροφή των φυτών είναι το άμυλο και ότι δεν περιέχεται στο 
χώμα ή στο νερό, αλλά στα φύλλα του φυτού. 

• Να κατανοήσουν ότι το λίπασμα και το χώμα δεν είναι απαραίτητες προϋποθέσεις 
για να συνθέσουν τα φυτά την «τροφή» τους. 

• Να εξηγούν ότι τα φυτά συνθέτουν μόνα τους την «τροφή» τους (άμυλο) από «πρώ-
τες ύλες» (νερό, διοξείδιο του άνθρακα) που παίρνουν από το περιβάλλον γύρω τους.  

Παιδαγωγικοί στόχοι: Αφορούν στάσεις, αξίες και δεξιότητες. Επιδιώκεται οι μαθητές: 
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• Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μέσα από την εργασία σε 
ομάδα. 

• Να εκφραστούν δημιουργικά.  

• Να αξιοποιήσουν αυτά που μαθαίνουν στην καθημερινότητα τους.  

Τεχνολογικοί στόχοι. Επιδιώκεται οι μαθητές: 

• Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του υπολογιστή. 

• Να παίξουν και να μάθουν με τη χρήση των ΤΠΕ. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Μία προσπάθεια της παρούσας εργασίας ήταν να αξιοποιήσει εποικοδομητικά διάφο-
ρες θεωρίες μάθησης (συμπεριφοριστικές, εποικοδομηστικές και κοινωνικο-πολιτισμι-
κές) και όχι αποκλειστικά και μόνο μία, ώστε να επιτευχθούν τα πλεονεκτήματα από 
τον πλουραλισμό και τον αρμονικό συνδυασμό τους. Οι συμπεριφοριστικές προσεγγί-
σεις για τη μάθηση, αξιοποιούνται στην παρουσίαση που προβάλλεται στο Prezi και 
στις ασκήσεις που προσφέρουν άμεση ανατροφοδότηση και χρησιμοποιούνται για ε-
γρήγορση και αξιολόγηση της κατανόησης από τους μαθητές (ασκήσεις στο Proprofs, 
στο App Box, ερωτήσεις στο Playposit, σταυρόλεξο στο Crossword Labs, ερωτήσεις 
στο Φωτόδεντρο). Οι εποικοδομηστικές, σε συνδυασμό με τις κοινωνικοπολιτισμικές 
προσεγγίσεις, αξιοποιούνται μέσω της εξερεύνησης και της επιλογής διαδρομών στο 
Weebly, μέσω της ανάρτησης επιχειρημάτων στο Padlet και μέσω της συνεργασίας για 
τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας και την πραγματοποίηση των πειραμάτων (μο-
ντέλο του κοινωνικού εποικοδομισμού). 

Τεχνολογικά εργαλεία 

Για την πραγματοποίηση του σεναρίου απαιτείται βιντεοπροβολέας και ένας αριθμός 
υπολογιστών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο, που να είναι μισός του πληθυσμού της τά-
ξης (οι μαθητές προτείνεται να κάθονται ανά δυάδες). Οι δραστηριότητες θα πραγμα-
τοποιηθούν στην τάξη (συμπλήρωση φύλλου εργασίας) και στο εργαστήριο πληροφο-
ρικής. Οι εφαρμογές που θα γίνουν στο εργαστήριο πληροφορικής δεν απαιτούν εγκα-
τάσταση, γιατί είναι online και ανοίγουν χωρίς δημιουργία λογαριασμού και εγγραφή 
από τους μαθητές. Στο σενάριο αξιοποιούνται οι εφαρμογές Padlet  
(http://padlet.com/), το Google docs (https://docs.google.com), το PlayPosit  
(https://www.playposit.com/), το Prezi  (https://prezi.com/dashboard/), το Crossword 
Labs  (https://crosswordlabs.com/), το Pixton  (https://www.pixton.com/gr/), το Pro-
Profs  (http://www.proprofs.com/) και το Weebly (http://www.weebly.com/). Να ση-
μειωθεί ότι οι τρεις παρακάτω σύνδεσμοι ανοίγουν αρχεία flash (αρχεία με κατάληξη 
.swf), οπότε θεωρείται απαραίτητη η εγκατάσταση ενός προγράμματος που να ανοίγει 
τέτοιου είδους αρχεία, όπως είναι για παράδειγμα το Adobe Flash Player. 
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http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-4922 
https://app.box.com/s/b807b8c29f50ad73f5ea 
https://app.box.com/s/848d4d8c1d3b41e50663 

Οργάνωση τάξης 

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ομάδες των δύο ατόμων, για να είναι πιο εύκολη η συνερ-
γασία μεταξύ τους και η εργασία με τη βοήθεια υπολογιστή. Όλες σχεδόν οι δραστη-
ριότητες γίνονται ομαδοσυνεργατικά με τη χρήση Τ.Π.Ε μέσα στο εργαστήριο πληρο-
φορικής, εκτός από το φύλλο εργασίας, που μοιράζεται στους μαθητές και συμπληρώ-
νεται ανά δυάδες μέσα στην τάξη. Για τη διδασκαλία στο εργαστήριο πληροφορικής 
απαιτείται επαρκής αριθμός υπολογιστών ως προς το σύνολο των μαθητών  (ένας υπο-
λογιστής για κάθε δύο μαθητές).  

Χρονική διάρκεια του σεναρίου 

Το σενάριο αντιστοιχεί σε έξι περίπου διδακτικές ώρες. Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός πρέ-
πει να συνεκτιμήσει τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών και αν κρίνει σκόπιμο να 
αφιερώσει ακόμα λίγες διδακτικές ώρες στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ή και να το 
επεκτείνει σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

Προετοιμασία 

Για την πραγματοποίηση του σεναρίου, απαιτούνται στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή εκ μέρους των μαθητών. Γι΄ αυτό το λόγο, είναι απαραί-
τητο να έχει προηγηθεί εξοικείωση των μαθητών με τις περιφερειακές συσκευές του 
υπολογιστή (πληκτρολόγιο, ποντίκι) και την πλοήγησή τους στα λογισμικά που θα χρη-
σιμοποιηθούν. Σχετικά με τις προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών, οι μαθητές πρέ-
πει να έχουν διδαχθεί ότι όλοι οι οργανισμοί (φυτά και ζώα) χρησιμοποιούν διάφορες 
ουσίες, τις οποίες εξασφαλίζουν μέσω της «τροφής» τους, για την ανάπτυξή τους και 
την παραγωγή ενέργειας. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να έχουν διδαχθεί το κεφάλαιο 
«Μέρη του φυτού», που προηγείται του κεφαλαίου της φωτοσύνθεσης, για να γνωρί-
ζουν τη δομή των φυτών. 

Δραστηριότητες μέσα στην τάξη 

Στην αρχή της διδασκαλίας δίνεται το παρακάτω φύλλο εργασίας, 
https://docs.google.com/document/d/1SB4d75g9v315cNM6DLuT0fVcJ-
l9aehmlxDdVmFtd3Q/edit?usp=sharing  

το οποίο έχει φτιαχτεί στο Google docs και βασίζεται στις πέντε φάσεις του μοντέλου 
του κοινωνικού εποικοδομισμού: τη φάση του προσανατολισμού, τη φάση της ανάδει-
ξης, τη φάση της αναδόμησης, τη φάση της εφαρμογής και τη φάση της ανασκόπησης 
(Driver, Squires, Rushworth, & Wood-Robinson, 1998). Οι μαθητές ανά δυάδες το συ-
μπληρώνουν, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός προτείνεται να 
αφιερώσει περίπου τρεις διδακτικές ώρες για τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας. 
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Ως αφόρμηση  στο φύλλο εργασίας, χρησιμοποιούνται τα σύννεφα διαλόγου μεταξύ 
δύο παιδιών. Το κόμικ στην αρχή του φύλλου εργασίας έχει δημιουργηθεί με το πρό-
γραμμα δημιουργίας κόμικ  Pixton. 

Δραστηριότητες μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής 

Για τις δραστηριότητες που ακολουθούν προτείνεται να αφιερωθούν περίπου τρεις δι-
δακτικές ώρες. Οι μαθητές ανά δυάδες στο εργαστήριο πληροφορικής, μπαίνουν στη 
σελίδα https://www.playposit.com/dash#, εισάγουν το email 
marilou1591989@windowslive. com και τον κωδικό marilena89, επιλέγουν το εκπαι-
δευτικό βίντεο με όνομα «Φωτοσύνθεση» και το παρακολουθούν. Το βίντεο επιλέ-
χθηκε από το Youtube και κατόπιν έγινε η επεξεργασία του στο Playposit. Κατά τη 
διάρκεια του βίντεο γίνεται δύο φορές διακοπή, για να απαντήσουν οι μαθητές σε δύο 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που έχουν εισαχθεί σε δύο συγκεκριμένα σημεία. Με 
αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ότι οι μαθητές παρακολουθούν με προσοχή το εκπαι-
δευτικό βίντεο. Οι μαθητές επιλέγουν μία απάντηση και παρέχεται άμεση ανατροφο-
δότηση για την ορθότητά της. Έπειτα, επιλέγουν τη συνέχιση του βίντεο. Αφού ολο-
κληρωθεί το βίντεο, εμφανίζεται το συνολικό σκορ στις απαντήσεις που έδωσαν.  

Στη συνέχεια μεταβαίνουν στο http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-
lor-8521-4922 και παρακολουθούν μία παρουσίαση με κινούμενα γραφικά σχετικά με 
τα πειράματα του Άγγλου ερευνητή Joseph Priestley, που σχετίζονται με την παραγωγή 
οξυγόνου από τα φυτά και την πρόσληψή του από τους ζωικούς οργανισμούς. Στην 
παρουσίαση περιλαμβάνονται πέντε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, σχετικά με τα 
διαφορετικά στάδια των πειραμάτων του και τα συμπεράσματα που προκύπτουν κατά 
τη διεξαγωγή τους. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός προβάλλει στους μαθητές του μία παρου-
σίαση για τη φωτοσύνθεση, που έχει φτιαχτεί με το πρόγραμμα online παρουσιάσεων 
Prezi (https://prezi.com/-0xkssi1oeqr/presentation/). Στην παρουσίαση γίνεται μία ανα-
κεφαλαίωση των όσων έμαθαν οι μαθητές, καθώς παρουσιάζονται με συνοπτικό τρόπο 
πληροφορίες για τη φωτοσύνθεση. Κατόπιν οι μαθητές για επανάληψη και εξάσκηση 
μεταβαίνουν σε ηλεκτρονικές εφαρμογές με ασκήσεις που λύνουν στον υπολογιστή και 
αφορούν τη φωτοσύνθεση. Μέσω της εφαρμογής  
https://app.box.com/s/b807b8c29f50ad73f5ea επιλέγουν με το ποντίκι τους τα διάφορα 
στάδια της φωτοσύνθεσης και μαθαίνουν πληροφορίες για καθένα από αυτά. Επίσης, 
στην εφαρμογή https://app.box.com/s/848d4d8c1d3b41e50663 σέρνουν με το ποντίκι 
τους τα εικονίδια στα κατάλληλα κουτάκια, για να σχηματίσουν την αντίδραση της 
φωτοσύνθεσης. Στο τέλος, πατούν το κόκκινο κουμπί «Έλεγχος» για να δουν αν απά-
ντησαν σωστά. Ο εκπαιδευτικός θυμίζει στους μαθητές του ότι το οξυγόνο συμβολίζε-
ται ως Ο2, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα ως CO2.  

Οι μαθητές μπαίνουν στη σελίδα https://crosswordlabs.com/view/untitled123658 και 
λύνουν το σταυρόλεξο online. Πρέπει να τονίσουμε στους μαθητές ότι στο σταυρόλεξο 
αυτό πρέπει να εισάγουν μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες με τόνο. Με το που συμπλη-
ρώνουν μία λέξη πατούν Enter. Αν η λέξη που πληκτρολόγησαν είναι σωστή γίνεται 
πράσινη, ενώ αντίθετα αν η λέξη είναι λανθασμένη γίνεται κόκκινη. Στο τέλος, αν οι 
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μαθητές θέλουν να δουν τη λύση του σταυρόλεξου πατούν την επιλογή Answer Key  
και πληκτρολογούν τον κωδικό (passcode)  marilena89. Οι μαθητές μπαίνουν στη σε-
λίδα https://padlet.com/marilou1591989/wd7ij4u22qra και αναρτούν στο ηλεκτρονικό 
φύλλο την άποψή τους, σχετικά με το ερώτημα που υπάρχει στην αριστερή πλευρά της 
σελίδας. Έτσι, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει όλες τις γνώμες των μαθητών του, αλλά 
και οι μαθητές να διαβάσουν και να σχολιάσουν τις απόψεις των συμμαθητών τους.  

Αξιολόγηση 

Ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει διαμορφωτική αξιολόγηση παρατηρώντας τους μαθητές 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, προκειμένου να αξιολογήσει την κατανόηση 
του κεφαλαίου, την ικανότητα συνεργασίας μέσα στην ομάδα, την ανάπτυξη πρωτο-
βουλιών και την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα. Ακόμη, μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί μια συζήτηση με τους μαθητές, οι οποίοι θα ερωτηθούν τι τους άρεσε ή δεν τους 
άρεσε και σε ποια σημεία δυσκολεύτηκαν (Αξιολόγηση της συμβολής των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαιδευτική διαδικασία). Αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των γνωστικών στόχων, 
ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του θα αξιολογήσει τους μαθητές του με ένα ηλεκτρο-
νικό κουίζ. Οι μαθητές μεταβαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=mty0mze0oaofgn  

και πατούν «Έναρξη» για να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες. Έχουν φτιαχτεί ασκήσεις 
πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού- λάθους και συμπλήρωσης κενών. Μετά 
από κάθε ερώτηση παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση. Στο τέλος του κουίζ εμφανίζε-
ται το συνολικό σκορ που έχουν επιτύχει οι μαθητές με τη μορφή πιστοποιητικού. Στο 
τέλος, οι μαθητές μπορούν να εξεταστούν με γραπτή εξέταση τύπου τεστ, το οποίο θα 
είναι στο στυλ του υλικού που έχουν διδαχθεί, στην ύλη της ενότητας. Όσον αφορά την 
περαιτέρω επέκταση του προτεινόμενου σεναρίου διδασκαλίας, το σενάριο της Φυσι-
κής μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα όπως π.χ των Εικαστικών. Ενδεικτικά, 
στα πλαίσια των Εικαστικών (Ευέλικτη Ζώνη), τα παιδιά θα μπορούσαν να σχεδιάσουν 
στο λογισμικό Tux Paint κάτι σχετικό με τη φωτοσύνθεση και να εκτυπώσουν τις δη-
μιουργίες τους ή να ανοίξουν το λογισμικό του κειμενογράφου (MS Word) και να γρά-
ψουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης σε μορφή «συνταγής» εισάγοντας κείμενο και 
εικόνες. 

Δημιουργία ιστοσελίδας για συγκέντρωση του εκπαιδευτικού υλικού 

Όλες οι παραπάνω ασκήσεις και εφαρμογές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, καθώς 
και κάποιο επιπλέον προαιρετικό υλικό που είτε βρέθηκε είτε δημιουργήθηκε και θεω-
ρείται αξιοποιήσιμο για τη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης στο δημοτικό, εφόσον υπάρ-
χει ο διαθέσιμος χρόνος, είναι συγκεντρωμένα στην ιστοσελίδα 
http://photosynthesispractice.weebly.com/, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα κα-
τασκευής ιστοσελίδων Weebly. Οι μαθητές αναμένεται να βοηθηθούν αρκετά από τη 
συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς υπάρχει συγκεντρωμένο όλο το εκπαιδευτικό υλικό 
για τη φωτοσύνθεση, που είτε βρέθηκε έτοιμο στο διαδίκτυο, είτε κατασκευάστηκε στα 
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πλαίσια της εργασίας. Έτσι οι μαθητές, ακόμα και από το σπίτι τους, είναι δυνατόν να 
μπαίνουν στην ιστοσελίδα και να ξαναβλέπουν βίντεο, παρουσιάσεις, να λύνουν ασκή-
σεις και να εξερευνούν χρήσιμους συνδέσμους, που αφορούν το κεφάλαιο της φωτο-
σύνθεσης. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη σειρά στην τοποθέτηση των βίντεο ή των πα-
ρουσιάσεων, ούτε είναι ρεαλιστικό να προβληθούν όλα. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα 
αυτή, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προβάλλουν ό,τι και όποτε το επι-
θυμούν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 

Επιπλέον, μέσω της  ιστοσελίδας, είναι πολύ εύκολο οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
να εντοπίσουν στο εργαστήριο πληροφορικής τις εφαρμογές που αναλύθηκαν προη-
γουμένως και να εργαστούν πάνω σε αυτές, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να πληκτρο-
λογούν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της κάθε εφαρμογής. Το εκπαιδευτικό υλικό της 
ιστοσελίδας είναι οργανωμένο σε επτά μενού («Αρχική Σελίδα», «Πληροφορίες για τη 
φωτοσύνθεση», «Ασκήσεις», «Πειράματα», «Βίντεο», «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι» και «Ε-
πικοινωνία»), καθένα από τα οποία έχουν διαφορετικό περιεχόμενο και στα οποία ο 
μαθητής μπορεί να πλοηγηθεί ανάλογα με τις ανάγκες του.  Στην αρχική σελίδα ανα-
φέρεται ο στόχος της ιστοσελίδας, ο δημιουργός της και γίνεται ένα καλωσόρισμα 
στους επισκέπτες της. Στο μενού «Πληροφορίες για τη φωτοσύνθεση»  υπάρχουν στοι-
χεία θεωρίας με τη μορφή παρουσιάσεων. Αρχικά, εμφανίζεται ένα διάγραμμα που α-
πεικονίζει σχηματικά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα 
εικονίδιο, το οποίο οδηγεί με πάτημα του ποντικιού σε μία σελίδα που δίνει πληροφο-
ρίες για κάθε στάδιο της φωτοσύνθεσης. Πιο κάτω στη σελίδα υπάρχουν τρεις θεωρη-
τικές παρουσιάσεις για τη φωτοσύνθεση, η μία εκ των οποίων έχει δημιουργηθεί με το 
πρόγραμμα Prezi. Στο μενού «Ασκήσεις» είναι συγκεντρωμένες ασκήσεις σχετικές με 
το κεφάλαιο της φωτοσύνθεσης. Ανάμεσά τους υπάρχουν φύλλα εργασίας, κουίζ  με 
το πρόγραμμα Proprofs, διαδραστικό βίντεο με ασκήσεις από το πρόγραμμα Playposit, 
σταυρόλεξο με το πρόγραμμα Crossword Labs, άσκηση διατύπωσης επιχειρήματος 
μέσω του προγράμματος Padlet και ασκήσεις για τη φωτοσύνθεση που βασίζονται σε 
προσομοίωση και αλλαγή  παραμέτρων σε ένα «εικονικό εργαστήριο φωτοσύνθεσης». 
Στο μενού «Πειράματα», εμφανίζονται πρώτα τα ιστορικά πειράματα του Van Helmont 
και του Joseph Priestley για τη φωτοσύνθεση σε μορφή διαδραστικών παρουσιάσεων, 
οι οποίες διακόπτονται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Στο τέλος της σελίδας υ-
πάρχει ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ανοιχτού 
τύπου πάνω στα πειράματα του Joseph Priestley και ένα ακόμη φύλλο με τρία επιπλέον 
πειράματα που μπορούν να γίνουν στην τάξη προαιρετικά αν υπάρχει διαθέσιμος χρό-
νος. Το μενού «Βίντεο»  περιλαμβάνει πέντε βίντεο που δείχνουν τη διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης και τέσσερα βίντεο στα οποία εκτελούνται πειράματα. Στο μενού «Χρή-
σιμοι Σύνδεσμοι» υπάρχει το λογισμικό Φυσικής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για 
την Ε΄ και Στ΄  τάξη του Δημοτικού Σχολείου, ο σύνδεσμος που οδηγεί σε ένα εικονικό 
εργαστήριο φωτοσύνθεσης, καθώς επίσης και ιστοσελίδες από το διαδίκτυο με εκπαι-
δευτικό υλικό για τη φωτοσύνθεση. Τέλος, το μενού «Επικοινωνία» δίνει τη δυνατό-
τητα επικοινωνίας στους χρήστες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μίας 
φόρμας επικοινωνίας. 
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Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Τα πλεονεκτήματα από την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι 
αναμφισβήτητα. Πολλές φυσικές διαδικασίες ή καταστάσεις δυσνόητες για τους μαθη-
τές, με μεγάλο βαθμό αφαίρεσης, αναπαράγονται από τον υπολογιστή, δίνοντάς μας τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή τους, να διαπιστώσουμε την κατάληξή 
τους και τέλος να αναπαραστήσουμε, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές κίνησης αυτά τα 
φαινόμενα και τις διαδικασίες στην οθόνη του υπολογιστή μας, αποκτώντας εποπτεία. 
Επιπλέον, η αλληλεπίδραση των μαθητών με τον υπολογιστή και η ανάληψη πρωτο-
βουλιών από τους ίδιους, κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον τους, ενισχύει τα εσω-
τερικά και εξωτερικά τους κίνητρα και συμβάλλει στην πιο ευχάριστη ενασχόληση των 
μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.  

Το διδακτικό σενάριο διδασκαλίας που προτείνεται στην εργασία αυτή με τη χρήση 
των ΤΠΕ, δεν επιδιώκει να αναιρέσει το σχολικό βιβλίο, αλλά λειτουργεί συμπληρω-
ματικά και στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό τη φωτοσύνθεση και τη σημασία της και να αναδομήσει κάποιες διαισθητικές 
αντιλήψεις που έχουν  οι μαθητές γι΄ αυτή τη διαδικασία. Επίσης, σχεδιάστηκε προ-
σπαθώντας να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη με προβλήματα και φαινόμενα με τα 
οποία έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά οι μαθητές. Οι μαθητές, πραγματοποιώντας 
τις παιγνιώδεις δραστηριότητες που προτείνονται από το σενάριο, αναμένεται να δεί-
ξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το κεφάλαιο της φωτοσύνθεσης και τα μαθησιακά 
αποτελέσματα στο τέλος της διδασκαλίας του κεφαλαίου αναμένεται να είναι καλύ-
τερα. Επίσης, η εκπαιδευτική ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα 
Weebly, προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να ξαναλύσουν από το σπίτι τους τις 
ασκήσεις που έλυσαν στο σχολείο και να κάνουν επανάληψη σε ό,τι εκείνοι επιθυμούν, 
επιλέγοντας οι ίδιοι τη διαδρομή που θέλουν να ακολουθήσουν. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι υπερσύνδεσμοι και οι διάφοροι ιστότοποι 
που περιλαμβάνει το σενάριο, ανοίγουν πολύ εύκολα από τους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών. Το σενάριο είναι με 
άλλα λόγια ιδιαίτερα εύχρηστο, καθώς δεν απαιτεί εγκατάσταση προγραμμάτων. Οι 
ασκήσεις που προτείνονται για το εργαστήριο πληροφορικής λύνονται online, δίνοντας 
στους μαθητές απλά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες πρέπει να μεταβαίνουν 
κάθε φορά. Εκτός από τα παραπάνω, το διδακτικό σενάριο συνδέει με αποτελεσματικό 
τρόπο τις διάφορες θεωρίες μάθησης για την επίτευξη διδακτικών στόχων ανώτερου 
επιπέδου. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία του κεφαλαίου 
της φωτοσύνθεσης στις ανάγκες των μαθητών τους, επιλέγοντας ό,τι οι ίδιοι επιθυμούν 
από τις δραστηριότητες του σεναρίου που προτείνονται. Η σειρά επίσης των δραστη-
ριοτήτων δεν είναι δεσμευτική, αφήνοντάς την στη διακριτική ευχέρεια των εκπαιδευ-
τικών. 

Τέλος, η παρούσα εργασία θα μπορούσε να επεκταθεί και να αποτελέσει και αντικεί-
μενο έρευνας. Θα μπορούσε να γίνει εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου, εφόσον υ-
πήρχε ο διαθέσιμος χρόνος, σε επίπεδο τάξης και να διαπιστωθούν οι επιδόσεις των 
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μαθητών και η κατανόηση του κεφαλαίου της φωτοσύνθεσης με σταθμισμένα τεστ, σε 
αντίθεση με τις επιδόσεις των μαθητών από μία παραδοσιακή διδασκαλία. Επιπλέον το 
παρόν διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να αποτελέσει έναυσμα για τη δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού λογισμικού αφιερωμένου στο σημαντικό κεφάλαιο της φωτοσύνθεσης. 
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Περίληψη 

Το σενάριο αφορά το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας το οποίο προσεγγίζεται 
διαθεματικά με την Παγκόσμια Λογοτεχνία, την Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα και 
την Τέχνη. Πιο συγκεκριμένα τα θέματα τα οποία πραγματεύεται είναι η στρατευμένη 
τέχνη και η εξορία. Η σύνδεση με την Ιστορία είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει 
αντιληπτό το ιστορικό υπόβαθρο των ποιημάτων, ώστε να μην αδιαφορήσει ο μαθητής, 
όταν ο καθηγητής του ζητήσει να τα επεξεργαστεί. Oι μαθητές διερευνούν τις συνθήκες 
παραγωγής του ποιητικού έργου. Τα ποιήματα αντιμετωπίζονται ως προϊόν της 
κοινωνίας που τα παρήγαγε και λειτουργούν ως αφετηρία για την ανασύνθεσή της. Με 
όχημα τα ποιήματα διερευνούν το πώς οι πολιτικές εξελίξεις επηρέασαν και 
διαμόρφωσαν τους ανθρώπους. Σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν τη σχέση της 
ποίησης -και της τέχνης γενικότερα- με την ανθρώπινη εμπειρία.  

Λέξεις-Κλειδιά: στρατευμένη τέχνη, ποίηση, εξορία 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια επικρατεί στη διδακτική της Λογοτεχνίας μία από τις βασικές 
αλλαγές παραδείγματος: η άνοδος του αναγνώστη. Η έμφαση μετατοπίζεται από τον 
συγγραφέα στον μαθητή ως αναγνώστη, αλλά και ως συγγραφέα (Νικολαΐδου 2014). 
Οι δραστηριότητες που προβλέπονται για τους μαθητές διακρίνονται σε δύο άξονες: α) 
την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικότητας, μέσω της δημιουργίας 
αναγνωστικών κοινοτήτων και την παραγωγή προσωπικού λόγου (μονοτροπικού ή 
πολυτροπικού), β) την κατανόηση, ανάλυση, ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων και 
του περικειμένου τους. Στην πράξη θεωρείται καλό να συνδυάζονται στοιχεία τόσο της 
κειμενοκεντρικής (ποιητική του λογοτεχνικού κειμενικού είδους) και επικοινωνιακής 
αντίληψης (μαθητής ως αναγνώστης και συγγραφέας), όσο και της νέας ιστορικής 
προσέγγισης (εισαγωγή του μαθητή στη φιλολογική έρευνα των πηγών μέσω του 
διαδικτύου) (Ακριτίδου, 2014). 

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να κατακτήσουν τα παιδιά τους γραμματισμούς, 
που θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή τους ως μελλοντικών πολιτών σε όλα τα επίπεδα 
του κοινωνικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. Η πρόταση του κριτικού νέου 
γραμματισμού δεν αφορά μόνο την καλλιέργεια του λειτουργικού ψηφιακού 
γραμματισμού, αλλά επιχειρεί να προσθέσει την κριτική διάσταση (Κουτσογιάννης & 
Αλεξίου, 2012). Η λογοτεχνία συνδέεται με τους πολυγραμματισμούς και τις 
πολιτισμικές σπουδές (Βασιλομανωλάκης & Σπανός, 2014). Βασικοί στόχοι του 
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πολιτισμικού γραμματισμού είναι: α) η καλλιέργεια σύνθετων (πολυτροπικών) 
γραμματισμών και η απομάκρυνση από την αποκλειστική διδασκαλία του 
λογοτεχνικού κανόνα, με άνοιγμα σε άλλα είδη κειμένων (κόμικς, θέατρο, 
κινηματογράφος), β) η αξιοποίηση της ποικιλίας κειμένων, για τη διεύρυνση των 
γνωστικών και πολιτισμικών οριζόντων, αλλά και για την ανάπτυξη της κριτικής και 
δημιουργικής σχέσης με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον, που θα επιτρέπει 
τον αναστοχασμό πάνω στις αξίες, τους θεσμούς, γ) η ενδυνάμωση της 
υποκειμενικότητας των μαθητών (Αποστολίδου, Πασχαλίδης & Χοντολίδου, 2003). 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ως μέσα πρακτικής γραμματισμού (μέσα 
για διάβασμα, γράψιμο και επικοινωνία). Mέσω της αξιοποίησης του Διαδικτύου οι 
μαθητές αυτενεργούν και ανακαλύπτουν τα χαρακτηριστικά που οικοδομούν μια 
λογοτεχνική δημιουργία (εργογραφία, ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο), 
αποκτούν  δεξιότητες έρευνας, έχουν άμεση πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση 
(ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιοποιημένα λογοτεχνικά βιβλία και περιοδικά, κριτικές 
μελέτες, σώματα λογοτεχνικών κειμένων, ιστοσελίδες συγγραφέων), ασκούνται στην 
επιλογή και τη διακρίβωση της διαδικτυακής πληροφορίας και η μάθηση γίνεται 
βιωματική (Νικολαΐδου, 2014). Με τις ψηφιακές τεχνολογίες ανοίγονται νέες 
προοπτικές πρόσληψης, καθώς είναι ένα αντικείμενο που είναι ανοιχτό σε ερμηνεία, 
ανάλυση, βιωματική προσέγγιση και πρόσφορο για την καλλιέργεια κοινωνικών 
δεξιοτήτων (Βασιλομανωλάκης & Σπανός, 2014). Τα κριτικά και ερμηνευτικά κείμενα, 
μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία με τα οποία ο μαθητής θα αμβλύνει τις 
ερμηνευτικές δυσχέρειες ή θα επιλέξει ερμηνευτική προοπτική. Ο διδάσκων έχει να 
του μάθει να αλληλεπιδρά με τα κείμενα, να μορφοποιεί τη σκέψη, να αποκτά 
αναγνωστικές στρατηγικές (Φρυδάκη, 2004). 

Τα Web 2.0 προσφέρονται για να γίνει η ανάγνωση της Λογοτεχνίας μια απολαυστική 
πολιτισμική εμπειρία, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύσσονται δεξιότητες πολιτισμικής 
εγγραμματοσύνης, καθώς τα κείμενα προσεγγίζονται όχι για να αναδειχθεί το 
«κρυμμένο νόημα», αλλά για να γίνει κατανοητός ο κόσμος τους. Οι μαθητές 
εμπλέκονται βιωματικά στη διαδικασία ανασύστασης του περικειμένου (Νέζη, 2014).  

Η μεταγραφή ενός κειμένου με τη βοήθεια των πολυμέσων αναδεικνύει τη συνομιλία 
τεχνών στο εσωτερικό του, τους άλλους σημειωτικούς τρόπους που περιέχει η γλώσσα 
της λογοτεχνίας και τη συνεργασία των αισθήσεων για την πρόσληψή του. Ακόμη, 
λειτουργεί παιγνιωδώς αλλά και διδακτικά, καθώς ξεβιδώνει τη λογοτεχνική μηχανή 
(Νικολαΐδου, ό.π.).  

Ο επεξεργαστής αναδεικνύει τον παιγνιώδη χαρακτήρα της λογοτεχνίας. Αξιοποιείται 
για τη δημιουργική γραφή, δηλαδή την ερασιτεχνική ανάπλαση του κειμένου, τον 
πειραματισμό με τις λέξεις και τη δομή, τις αντικαταστάσεις λέξεων στο συνταγματικό 
ή τον παραδειγματικό άξονα και τον χρωματισμό τους. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής 
κατανοεί τα τεχνάσματα του συγγραφέα και η λογοτεχνία μοιάζει με ένα lego που 
κατασκευάζεται από οικεία υλικά (Νικολαΐδου, 2014). Ο επεξεργαστής αξιοποιείται 
και για να επιτευχθεί ένας άλλος βασικός στόχος που είναι η παραγωγή προσωπικού 
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λόγου, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με τη συγκρότηση αναγνωστικών κοινοτήτων. Η 
συνανάγνωση και η συνεργατική γραφή ανταποκρίνονται πλήρως στη θεωρία του 
κοινωνικού εποικοδομισμού και βοηθούν στην απόκτηση κοινωνικών και 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Βασιλομανωλάκης & Σπανός, 2014) 

Τέλος, η επικοινωνιακή δυνατότητα της χρήσης της τεχνολογίας, μπορεί να ενισχύσει 
την επικοινωνία σε σχολικό, διασχολικό και εξωσχολικό επίπεδο. Η δυνατότητα 
δημοσίευσης των συγγραφικών πονημάτων των μαθητών τους χαρίζει επικοινωνιακό 
στόχο και τους εκπαιδεύει στους ρόλους του συγγραφέα και του αναγνώστη. Το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η δυνατότητα συγχρονικής επικοινωνίας αλλά και 
δημιουργίας ιστολογίου ανάγνωσης μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη εικονικών 
αναγνωστικών κοινοτήτων (Νικολαΐδου, 2014).  

Σκεπτικό 

Οι δραστηριότητες του παρόντος σεναρίου είναι καινοτόμες καθώς: α) οι μαθητές 
ανακαλύπτουν μόνοι τους τα χαρακτηριστικά που οικοδομούν μια λογοτεχνική 
δημιουργία, β) μέσα από περιβάλλοντα που επιτρέπουν τον πειραματισμό, 
μεταγράφουν, αναδιατυπώνουν, ζωντανεύουν το έργο μέσα από τη δική τους 
ανάγνωση, γ) δημιουργούν ιστολόγια ανάγνωσης και σχολιασμού λογοτεχνικών 
κειμένων, δ) αυτενεργούν, ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα από ανοιχτά και κλειστά 
λογισμικά, ε) προσεγγίζουν τη γνώση ως ενιαίο σύνολο μέσω διαθεματικών 
δραστηριοτήτων και βρίσκουν ενδιαφέρον μέσω δραστηριοτήτων που βασίζονται στην 
αρχή της εγγύτητας στη ζωή, στ) τα φύλλα εργασίας είναι δομημένα έτσι ώστε να 
αυτενεργούν.  

Η πρόσθετη παιδαγωγική αξία έγκειται στο ότι οι μαθητές ανακαλύπτουν μόνοι τους 
τις πληροφορίες μέσω του ψηφιακού υλικού. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση του 
ενδιαφέροντος για μεγαλύτερο διάστημα. Η μάθηση είναι βιωματική με προσωπικό 
νόημα για τον μαθητή, αφού πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα δικό του προϊόν. Οι 
μαθητές εμπλέκονται με καταστάσεις, διερευνούν θέματα, επιλύουν προβλήματα, 
εμπεδώνουν τη γνώση και καταλήγουν σε συμπεράσματα. Σημαντικό στοιχείο είναι 
επίσης η ενασχόληση των ομάδων με διαφορετικά θέματα, καθώς μέσω των ψηφιακών 
μέσων μπορούν στη συνέχεια να διανεμηθούν στο σύνολο των μαθητών. Επιπλέον, με 
τις παρουσιάσεις που δημιουργούνται ενθαρρύνεται η χρήση πολλαπλών μορφών 
αναπαράστασης της πραγματικότητας.  

Τα διδακτικά προβλήματα που συνήθως παρατηρούνται και εδώ προσπαθούν να 
αντιμετωπιστούν είναι ότι: α) εντοπίζονται σενάρια στα οποία η τεχνολογία 
αξιοποιείται σύμφωνα με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, ως πηγή άντλησης 
πληροφοριών και ως εποπτικό υλικό, β) η αξιοποίηση των πολυμέσων οδηγεί στην 
εικονογράφηση του κειμένου και στη σμίκρυνση του πολύσημου λογοτεχνικού 
νοήματος, γ) η εστίαση της ανάγνωσης παραμένει μονοτροπική, δ) η λογοτεχνία 
προσεγγίζεται με σοβαροφάνεια στερώντας της το παίγνιο που είναι ένα βασικό 
χαρακτηριστικό της φόρμας της και της πρόσληψής της (Νικολαΐδου, 2014), ε) 
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παραγνωρίζεται η επικοινωνιακή δυνατότητα της τεχνολογίας στ) η γλώσσα 
αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη από το κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι 
(Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012), ζ) υπάρχει η πεποίθηση ότι ο μαθητής πρέπει να 
κατευθύνεται προς μια σωστή ερμηνεία η) κατά την αξιοποίηση των παράλληλων 
κειμένων ο καθηγητής καταστρέφει τις δυνατότητες τους θέτοντας το ερώτημα “βρείτε 
τις ομοιότητες και τις διαφορές” (Φρυδάκη, 2004). 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Η τάξη για την οποία σχεδιάστηκε το παρόν σενάριο είναι η Β’ Λυκείου και η 
ενδεικτική διάρκειά του είναι 12 διδακτικές ώρες. Ο χώρος υλοποίησης είναι το 
εργαστήριο πληροφορικής στο οποίο μπορούν να διαμορφωθούν «γωνίες μάθησης» 
και στη μέση να τοποθετηθεί η έδρα του καθηγητή με τον φορητό του υπολογιστή 
συνδεδεμένο με τον διαδραστικό πίνακα. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις είναι η χρήση 
επεξεργαστή κειμένου, η δημιουργία παρουσίασης και η πλοήγηση στο διαδίκτυο. 
Ακόμη, καλό θα είναι να υπάρχει εμπειρία σε συνεργατική δραστηριότητα και το 
σχολείο να διαθέτει ιστολόγιο. Επιπλέον, να γνωρίζουν σε γενικές γραμμές το ιστορικό 
πλαίσιο της περιόδου από τη Γ’ Γυμνασίου. Τα απαιτούμενα βοηθητικά εργαλεία και 
υλικά είναι ο διαδραστικός πίνακας, οι υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά, φορητός 
υπολογιστής εκπαιδευτικού, σύνδεση στο Διαδίκτυο.  

Η κοινωνική ενορχήστρωση βασίζεται στο μαθητοκεντρικό μοντέλο και η μέθοδος με 
την οποία θα εργαστούν οι μαθητές είναι ομαδοσυνεργατική. Καλό θα είναι στις 
ομάδες να υπάρχει ισορροπία και ανομοιογένεια ώστε το κενό του ενός να καλύπτει η 
ικανότητα του άλλου. Θα οργανωθούν σε πέντε ομάδες. Κάθε μαθητής αναλαμβάνει 
συγκεκριμένους ρόλους, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να διαφοροποιηθούν. Ο 
εκπαιδευτικός παίζει το ρόλο του εμψυχωτή– διευκολυντή στη διαδικασία ανακάλυψης 
της γνώσης. Είναι συνοδοιπόρος τους, απευθύνει κατάλληλες ερωτήσεις στις ομάδες 
και αν κρίνει απαραίτητο βοηθάει όπου υστερούν και διαχειρίζεται τον χρόνο.  

Οι παιδαγωγικοί στόχοι είναι:  

• Να γίνουν μικροί «ερευνητές» και να γράψουν συνθετικές εργασίες μέσα από τη 
διερευνητική πορεία μάθησης και τη βιωματική προσέγγιση του υλικού. 

• Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και να επικοινωνήσουν με τους 
συμμαθητές τους στα πλαίσια της ομάδας. 

• Να ενεργοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 
φτιάχνοντας μία παρουσίαση, ένα κόμικ. 

• Να προβούν σε αυτοαξιολόγηση και αναστοχασμό. 
• Να αξιοποιήσουν τις γνωστικές δομές που έχουν ώστε να εντάξουν σε αυτές τις νέες 

γνώσεις που θα αποκομίσουν κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Oι μαθησιακοί στόχοι είναι: 
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• Να συσχετίσουν την ιστορική με την ποιητική πραγματικότητα και να 
συνειδητοποιήσουν ότι οι αναπαραστάσεις προσλαμβάνουν και συγκεκριμένη 
φόρτιση, ανάλογα με τις ιστορικές συγκυρίες. 

• Nα συνειδητοποίησουν την αξία ενός τόπου ως χώρου συλλογικής ζωής.  
• Να επιχειρηματολογήσουν σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο για την αξία της 

ελευθερίας και τη συνάφειά της με το αίτημα για αξιοπρεπή διαβίωση. 
• Να εκτιμήσουν τη λογοτεχνική αξία των αποσπασμάτων, να καλλιεργήσουν τη 

συναισθηματική συμμετοχή και τις αναγνωστικές τους δεξιοτήτες και να  τα 
απολαύσουν αισθητικά. 

• Να καταστούν ικανοί να αξιολογούν κριτικά τα στοιχεία που αντλούν από τις πηγές, 
να τα αξιοποιούν με βάση τη χρησιμότητά τους, να κάνουν συνθετική παρουσίαση 
τους.  

• Να προβληματιστούν σε σχέση με την έννοια της στρατευμένης τέχνης. 

Οι τεχνολογικοί στόχοι είναι: 

• Να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο ως περιβάλλον μάθησης δηλαδή διαμοιρασμού 
κειμένων, επικοινωνίας, ανατροφοδότησης, ανάγνωσης και παραγωγής λόγου.   

• Να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα που αφορά την αναζήτηση και επιλογή 
πληροφοριών μέσα από το ποικίλο υλικό του διαδίκτυου (κριτικό γραμματισμό). 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης, χρήσης και δημιουργίας πολυτροπικά 
παρουσιασμένων πληροφοριών (ψηφιακός ή τεχνολογικός γραμματισμός).  

• Να ασκηθούν στην συνεργατική παραγωγή λόγου σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 
• Να έρθουν σε επαφή με ανοιχτά και κλειστά λογισμικά και να αποκτήσουν βαθειά 

πρόσβαση σε λειτουργικότητες του λογισμικού που θα τους δοθεί. 
• Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων ως περιβαλλόντων μάθησης 

για  την αισθητική απόλαυση του ποιήματος και την ερμηνευτική προσέγγισή του.  

Ανάλυση Δραστηριοτήτων 

A’ φάση 

Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε πέντε ομάδες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων 
σε αυτές εξαρτάται από τον συνολικό αριθμό των μαθητών. Συζητά με τα παιδιά για 
την αξία της ομάδας και αναφέρει πως μόνο αν συνεργαστούν χρησιμοποιώντας το 
διάλογο θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους, οι οποίοι 
μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της εργασίας. Οι ομάδες κάθονται στις γωνίες 
μάθησης και ο εκπαιδευτικός προβάλλει τους τίτλους των ποιημάτων του Ρίτσου που 
περιέχονται στο σχολικό βιβλίο ενημερώνοντας τους μαθητές ότι γράφτηκαν στα 
χρόνια της εξορίας του. 

Στο πρώτο Φύλλο Εργασίας (βλ. εδώ) θα ασχοληθούν με το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 
της εποχής (διαθεματικότητα Λογοτεχνίας- Ιστορίας). Η θεματική των ποιημάτων 
στηρίζεται στη βιωματική εμπειρία από τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση και 
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στον Εμφύλιο, καθώς και την εξορία του στα μετεμφυλιακά χρόνια και στα χρόνια της 
δικτατορίας. Θεωρείται απαραίτητο να μελετηθούν και γεγονότα που έζησε πριν τον 
Εμφύλιο, καθώς έχουν επηρεάσει το έργο του. Η ομάδα Α θα μελετήσει την περίοδο 
της Δικτατορίας του Μεταξά, η ομάδα Β τον Ελληνοιταλικό πόλεμο, η ομάδα Γ τη 
Γερμανική Κατοχή και την Εθνική Αντίσταση, η ομάδα Δ τον Εμφύλιο Πόλεμο και η 
ομάδα Ε τη δικτατορία της 21ης Απριλίου. 

Προτού ξεκινήσουν τους ενημερώνει για τα κριτήρια αξιολόγησης των διαδικτυακών 
τόπων. Αναζητούν στα διαδραστικά βιβλία της Ιστορίας και στο διαδίκτυο, στοιχεία 
σχετικά με το ιστορικό, κοινωνικό περικείμενο των ποιημάτων και καταγράφουν τα 
στοιχεία που θεωρούν σημαντικά στον επεξεργαστή κειμένου. Η χρήση του 
επεξεργαστή συνιστά μια καινοτομία και έχει πρόσθετη παιδαγωγική αξία, καθώς 
δημιουργεί μια μερεμετίστικη σχέση. Δεν ανησυχούν για την ορθότητα των όσων θα 
καταγράψουν, απενοχοποιείται η έννοια του λάθους, μπορούν να τα τροποποιήσουν 
όποτε θελήσουν. Έτσι, επικεντρώνονται στην καταγραφή και ολοκλήρωση της σκέψης 
τους.  

Αφού συγκεντρώσουν τις πληροφορίες, καλούνται να φτιάξουν μια παρουσίαση για να 
ενημερωθούν οι συμμαθητές τους. Μέσω αυτής καλλιεργούν την αφαιρετική τους 
ικανότητα, τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν τις γνώσεις τους και με άλλους 
τρόπους αναπαράστασης και γίνεται η σκέψη τους αντικείμενο διαλόγου και 
αναστοχασμού. Επιπλέον, η ιδέα του να δημοσιεύσουν σε κοινό τους ενεργοποιεί να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες στη συγγραφή και την παρουσίαση κι έτσι δεσμεύονται για 
ένα ποιοτικό αποτέλεσμα.  

Στη συνέχεια κάθε ομάδα καλείται να δημιουργήσει μια ιστοριογραμμή για την περίοδο 
1936-1974 και να την ανεβάσει στο wiki. Για τη διευκόλυνση των μαθητών μπορεί να 
δοθεί το εγχειρίδιο χρήσης του εργαλείου. Οι μαθητές καλούνται να αποτυπώσουν τα 
βασικά σημεία όσων παρουσίασαν όλες οι ομάδες. Αυτός είναι ένας τρόπος να τις 
οργανώσουν στο μυαλό τους, να αξιολογηθούν από τον καθηγητή αλλά και να 
αυτοαξιολογηθούν. Στο σπίτι, συζητούν για τις διαφορές που παρουσιάζουν οι 
ιστοριογραμμές των ομάδων.  

Β’ φάση 

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν τον τρόπο ζωής στην 
εξορία, καθώς η αλληλεγγύη και η συλλογικότητα που ήταν απαραίτητες για να 
μπορέσουν οι εξόριστοι να επιβιώσουν και σωματικά, αλλά και ψυχολογικά, είναι 
βιώματα του ποιητή και έχουν επηρεάσει την ποίησή του. Στόχος είναι να 
συνειδητοποίησουν την αξία ενός τόπου ως χώρου συλλογικής ζωής.  

Ο μικρόκοσμος Exile που προτείνεται εδώ βασίζεται στο Sus-X που είναι μία 
«γεννήτρια» παιχνιδιών συγκεκριμένης κατηγορίας, τα οποία σχετίζονται με τη 
διαχείριση των πόρων ενός συστήματος με στόχο να μη διαταραχθεί η ισορροπία του. 
Είναι ένα παιχνίδι περιήγησης σε διάφορα σημεία ενός χάρτη του στρατοπέδου του Αη 
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Στράτη τα οποία έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Η επίσκεψη σε κάθε σημείο αφαιρεί ή 
προσθέτει στον παίχτη βαθμούς ως προς κάποιους δείκτες (ενέργεια, προσφορά, 
ψυχαγωγία, υγεία). Παίζοντας βγάζουν συμπεράσματα για τον τρόπο ζωής στην εξορία 
και κρατούν σημειώσεις σ΄έναν επεξεργαστή κειμένου. Στη συνέχεια αναζητούν 
επιπλέον πληροφορίες στο διαδίκτυο. Οι μαθητές περιηγούνται σε ένα χώρο με πολλά 
χρώματα και πολλές δυνατότητες και ενδιαφέρονται να εμπλακούν περισσότερο μαζί 
του. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια δίνουν τη δυνατότητα να διδαχθούν σε ένα πλαίσιο που 
αυξάνει την δραστηριοποίηση, τον ενθουσιασμό και την προσοχή. Οι «πειραματισμοί» 
γίνονται όχι για το βαθμό, αλλά ως μέρος του παιχνιδιού (εσωτερική παρώθηση). Ο 
μαθητής παράγει ιδέες, τις δοκιμάζει και συνεχίζει ανάλογα με την ανατροφοδότηση 
που του δίνεται. Το εσωτερικό κίνητρο κι όχι το εξωτερικό προωθεί τη 
δημιουργικότητα, την υπευθυνότητα και τη μόνιμη αλλαγή (Resnick, 2004). Σημαντικό 
είναι το ότι παρέχει ευκαιρίες να πειραματιστούν πάνω στο θέμα και μέσω της 
εμπειρίας να οπτικοποιήσουν τις συνέπειες που θα ήταν αδύνατο να συμβούν στον 
πραγματικό κόσμο (Liarakou, Daskolia, Papanikolaou, 2012). Οι μαθητές λοιπόν 
διερευνούν και μαστορεύουν. Το μαστόρεμα είναι συνεργατικό, μέσω του διαλόγου 
και της επιχειρηματολογίας βγάζουν συμπεράσματα. 

Συνδυάζοντας τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν από το παιχνίδι και από το 
διαδίκτυο, δημιουργούν ένα πολυτροπικό κείμενο. Επειδή η παρουσίαση απ΄όλες τις 
ομάδες είναι χρονοβόρα, επιλέγεται να εμπλουτίζουν μετά από κάθε φύλλο εργασίας 
την παρουσίαση που έχουν δημιουργήσει και να την ανεβάζουν στο wiki, όπου γίνονται 
σχόλια από τις άλλες ομάδες και τροποποιήσεις. Χρήσιμα σ΄αυτή τη διαδικασία θα 
είναι τα ψηφιακά διακριτικά (budges) δίνοντας κίνητρα μάθησης και σηματοδότησης 
των επιτευγμάτων. Τελική παρουσίαση θα γίνει στο τέλος του σεναρίου.  

Γ’ Φάση 

Η διδασκαλία προχωράει στα ποιήματα του σχολικού βιβλίου. Κάθε ομάδα θα 
μελετήσει ένα ποίημα. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτής της φάσης είναι η σταδιακή 
κατανόηση και ερμηνεία των ποιημάτων. Γι΄αυτό το λόγο στο τέλος καλούνται να 
δημιουργήσουν μια παρουσίαση στην οποία θα περιέχονται τα αποτελέσματα των 
ερευνών τους. Η μελέτη διευκολύνεται με υποβοηθούμενες ερωτήσεις. 

Aντιγράφουν τα ποιήματα σε έναν επεξεργαστή κειμένου όπου επεξεργάζονται τη 
μορφή τους επιλέγοντας γραμματοσειρά και χρώμα, τονίζουν όποιες λέξεις ή φράσεις 
θεωρούν σημαντικές ως έκφραση και ως νόημα, εντοπίζουν τι ενδιαφέρει τον ποιητή 
να αναδείξει, ελέγχουν τις λεκτικές επιλογές του, εντοπίζουν στοιχεία της δομής που 
αφορούν το χώρο, το χρόνο, την αφηγηματική τεχνική και τα εκφραστικά μέσα 
αξιοποιώντας τις γνώσεις που ήδη έχουν. Πρέπει να είναι σε θέση να αιτιολογήσουν 
τους χρωματικούς συνδυασμούς που επέλεξαν (για παράδειγμα μπορούν να 
χρωματιστούν με βάση τα διαφορετικά συναισθήματα του ποιητή ή τα συναισθήματα 
που τους προκαλούν).  
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Έπειτα, ηχογραφούν μια δική τους  απαγγελία και  αιτιολογούν την ένταση, το 
χρωματισμό της φωνής σε συγκεκριμένα σημεία. Συγκρίνουν τον επιτονισμό των 
αναγνώσεων που τυχόν υπάρχουν στο διαδίκτυο με τον δικό τους. Στόχος είναι να 
αναδειχθούν οι διαφορετικές συνθήκες πρόσληψης.  

Ύστερα, καλούνται να δημιουργήσουν μια ψηφιακή παρουσίαση του ποιήματος 
εντάσσοντας σε αυτήν με χρήση υπερσυνδέσμων εικόνες, στίχους, μουσική, απαγγελία 
του ποιήματος, θεατρικό δρώμενο, video κ.λ.π.  

Tέλος, αναζητούν στο διαδίκτυο και επιλέγουν δύο ερμηνείες του ποιήματος και 
επισημαίνουν με ποια στοιχεία συμφωνούν και με ποια διαφωνούν και αιτιολογούν τις 
επιλογές τους. Ο διδάσκων τονίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στο κατά πόσο η κάθε 
ερμηνευτικη προσέγγιση αντανακλά τις συνθήκες της εποχής κατά την οποία 
γράφτηκε.  

Δ’ φάση 

Σε αυτή τη φάση η κάθε ομάδα δουλεύει διαφορετικό φύλλο εργασίας. Είναι ώρα να 
προβληματιστούν σε σχέση με την έννοια «Στρατευμένη τέχνη», καθώς ο Ρίτσος 
χαρακτηρίζεται «στρατευμένος ποιητής». Η ομάδα Α, βασιζόμενη σε πληροφορίες που 
αντλεί από το διαδίκτυο, δημιουργεί ένα διάλογο ανθρώπων με αντικρουόμενες 
απόψεις πάνω στην έννοια και τη στόχευση της στρατευμένης τέχνης με μορφή 
θεατρικού διαλόγου ή με τη μορφή κόμικ. Τα κόμικς βασίζονται στη θεωρία της διπλής 
κωδικοποίησης του Paivio, η οποία υποστηρίζει ότι οι εικόνες κωδικοποιούνται με δύο 
τρόπους: εικονικά και λεκτικά, έτσι είναι δυνατό να αποθηκευτούν και στο εικονικό 
και στο λεκτικό μνημονικό σύστημα (Morrison, Bryan & Chilcoat, 2002). Τα κόμικς, 
βάζουν τα παιδιά στο ρόλο του δημιουργού και τα συνδέουν με τους χαρακτήρες μιας 
ιστορίας, απευθύνονται στις αισθήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. 
Εναλλακτικά, μπορεί να δημιουργήσει ένα λήμμα για τη στρατευμένη τέχνη στη 
διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια. Στο τέλος, θα κρίνει κατά πόσο τα 
συγκεκριμένα ποίηματα εντάσσονται σε αυτού του είδους την τέχνη. 

Η ομάδα Β αναζητά στο διαδίκτυο περιπτώσεις στρατευμένων ανθρώπων της τέχνης 
και των γραμμάτων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό κατά το παρελθόν, 
συγκεντρώνει αντιπροσωπευτικά έργα τους καθώς και πληροφορίες για τα 
«ερεθίσματα» που οδήγησαν στην παραγωγή τέτοιων έργων. Εδώ η Ελληνική 
Λογοτεχνία προσεγγίζεται διαθεματικά με την Παγκόσμια Λογοτεχνία, την Παγκόσμια 
Ιστορία και Τέχνη.                                                                                                                                            

Η ομάδα Γ αναζητά στο διαδίκτυο σύγχρονες μορφές στρατευμένης τέχνης 
(διαθεματικότητα με την Τέχνη) (π.χ. γελοιογραφίες). Καλείται να συγκεντρώσει 
αντιπροσωπευτικά έργα καθώς και πληροφορίες για τα «ερεθίσματα» που οδήγησαν 
στην παραγωγή τέτοιων έργων. Η δραστηριότητα στηρίζεται στη διδακτική αρχή της 
εγγύτητας για τη ζωή. 
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Η ομάδα Δ αναζητά στο διαδίκτυο μορφές πολιτικών διώξεων σε όλο τον κόσμο στο 
παρελθόν αλλά και σήμερα και καλείται να γράψει στον επεξεργαστή ένα άρθρο 
γνώμης για την ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου, στο οποίο θα επιχειρηματολογεί 
για το κατά πόσο αυτές οι μορφές παρουσιάζουν ομοιότητες με το θεσμό των 
εκτοπίσεων (διαθεματικότητα με την Ιστορία και τη Γλώσσα).                                               

Η ομάδα Ε αναζητά στο διαδίκτυο άλλα ποιήματα που γράφτηκαν με αφορμή τα 
βιώματα της εξορίας. Αφού τα μελετήσει καλείται να απαντήσει στο ερώτημα: «Ποιά  
είναι τα συναισθήματα των ποιητών και τα συναισθήματα σας ως αναγνωστών; Με 
ποιό τρόπο ο κάθε ποιητής αξιοποιεί τη γλώσσα για να μεταδώσει αυτά τα 
συναισθήματα;» Στη συνέχεια καλείται να δημιουργήσει μέσω του λογισμικού 
«Tαξινομούμε» μια βάση δεδομένων με τα συναισθήματα και τις τεχνικές σε κάθε 
ποίημα.  

Αξιολόγηση 

H αξιολόγηση θα λειτουργεί εξελικτικά καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας με στόχο 
εκτός των άλλων την υποστήριξη, ανατροφοδότηση, ενθάρρυνση, συντονισμό κ.λ.π. 
Επίσης, υπάρχει ανατροφοδότηση μέσω του wiki. Σχόλια θα μπορούσε να δημοσιεύσει 
και ο διδάσκων. Στο τέλος των δραστηριοτήτων γίνεται αξιολόγηση της διαδικασίας 
στην ολομέλεια: Οι μαθητές μιλούν για το τι καινούργιο έμαθαν και με ποιον τρόπο το 
έμαθαν, τι θεώρησαν πιο χρήσιμο, πώς αξιολόγησαν τη συνεργασία τους κ.λ.π. Οι 
μαθητές εναλλακτικά μπορούν να συμπληρώσουν ανώνυμα ερωτηματολόγιο που να 
αναφέρεται στα παραπάνω θέματα και έτσι να αξιολογηθεί το σενάριο από τη σκοπιά 
τους. Eπιπλέον, συμμετέχουν στην αξιολόγηση της ομάδας που ανήκουν. Η 
αξιολόγηση θα γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια, για τα οποία έχει γίνει συζήτηση με 
τον καθηγητή εκ των προτέρων (βλ. ρουμπρίκες αξιολόγησης). 

Επέκταση Σεναρίου  

Μέρος του σεναρίου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία του κεφαλαίου 
«Οι κοινωνικές αξίες» της Πολιτικής Παιδείας της Β΄ Λυκείου. Επίσης, με αφορμή το 
κίνημα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους εξόριστους που είχε αναπτυχθεί στην 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, οι μαθητές θα μπορούσαν να αναζητήσουν στα 
σχολικά βιβλία ή στο Διαδίκτυο ή να σκεφτούν από την προσωπική τους εμπειρία, 
περιπτώσεις συμπαράστασης και αλληλεγγύης ανάμεσα σε λαούς, κοινωνικές ομάδες 
ή άτομα και να παρουσιάσουν ανά ομάδα μια τέτοια περίπτωση εξηγώντας πώς αυτή 
επηρέασε την εξέλιξη της κατάστασης. Τέλος, με υποθετικούς συλλογισμούς (αν… 
τότε…) θα μπορούσαν να περιγράψουν πώς θα είχαν εξελιχτεί τα πράγματα, αν έλειπε 
η δράση αυτή.  
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Η γιορτή της Υπαπαντής: Ένα διδακτικό σενάριο για το Δημοτικό.  

Στεφάνου Μαρία 
Διδάκτoρας Γλωσσολογίας-Διδακτικής, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 

mariestef11@gmail.com 

Περίληψη  

Η γιορτή της Υπαπαντής, ονομαζόμενη στα γαλλικά La Chandeleur, έγινε η αφορμή 
ενός διδακτικού σεναρίου για το Δημοτικό Σχολείο «Χρυσόστομος Σμύρνης» της Λε-
οντείου Σχολής Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με το οποίο δύο τάξεις της Γ’ και δύο της Ε’, 
που συντονίζονται από την ίδια καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας, αναβιώνουν μέσα από 
μία σειρά δραστηριοτήτων το έθιμο της Υπαπαντής στους χώρους του Σχολείου. Με 
υπόβαθρο την ανακαλυπτική διαδικασία του Bruner που ακολουθήθηκε ως θεωρητική 
προσέγγιση, οι στόχοι -διδακτικοί και μαθησιακοί- καθώς και η μεθοδευμένη χρήση 
των ΤΠΕ συνέβαλαν στην απόκτηση επίγνωσης γλωσσικής, γνωστικής και διαπολιτι-
σμικής. Μέσα σε αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο, ο μαθητής ανταπεξήλθε στις προκλή-
σεις του ρόλου του ως «κοινωνικού παράγοντα», με σκοπό να ανταποκριθεί στο μέλλον 
στις επικοινωνιακές απαιτήσεις της σύγχρονης πολύγλωσσης και πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας. Τα αποτελέσματα του διδακτικού σεναρίου αποτέλεσαν τη βάση για τον 
επαναπροσδιορισμό του μεθοδολογικού πλαισίου εκμάθησης της γλώσσας.    

Λέξεις-Κλειδιά: ανακαλυπτική μάθηση, γλωσσική - διαπολιτισμική επίγνωση.  

Εισαγωγή 

H Λεόντειος Σχολή Νέας Σμύρνης, ένα από τα ελληνογαλλικά σχολεία της χώρας μας 
και μέλος της Γ.Ι.Ε.Ι.Ε. (Γραμματείας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Ελ-
λάδα - Ελληνογαλλικά Σχολεία Ελλάδας), ακολουθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα έχοντας συγχρόνως εισαγάγει τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο καθη-
μερινό σχολικό πρόγραμμα. Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στο Δημοτικό «Χρυ-
σόστομος Σμύρνης» περιλαμβάνει μία διδακτική ώρα την εβδομάδα στη B’ Δημοτικού 
και μία διδακτική ώρα την ημέρα από τη Γ’ έως και την ΣΤ’ Δημοτικού, στο σύνολο 
πέντε διδακτικές ώρες την εβδομάδα.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε ένα διδακτικό σενάριο με θέμα τα έθιμα της 
Υπαπαντής και τίτλο «Η γιορτή της Υπαπαντής στη Γαλλία: ένα Διδακτικό Σενάριο 
για το Δημοτικό». Θέτοντας στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας τον μαθητή 
πρωταρχικός στόχος ήταν ο σχεδιασμός και η εκπόνηση μίας σειράς δραστηριοτήτων 
που ανταποκρίνονται στην ηλικία και στο γνωστικό επίπεδό του, ενώ ταυτόχρονα ανα-
δεικνύουν τον ρόλο του ως «κοινωνικού παράγοντα», ως γνώστη και συμμέτοχου στα 
συμβάντα της κοινωνικής ζωής. Πιο συγκεκριμένα, η ενίσχυση της κεκτημένης γνώσης 
μέσα από την ανάληψη ευθυνών από τον μαθητή με τη χρήση των ΤΠΕ αποτελεί πρό-
κληση για τους μαθητές και συντελεί στην επίτευξη των στόχων καθώς και στην ανά-
πτυξη της γλωσσικής, γνωστικής και διαπολιτισμικής επίγνωσης. Από το διδακτικό 
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σενάριο θα προκύψουν δεδομένα αξιοποιήσιμα για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών 
καθώς και ο αναστοχασμός ενός μεθοδολογικού πλαισίου διδασκαλίας της γαλλικής 
ως ξένης γλώσσας, στην οποία το Διδακτικό Σενάριο θα κατέχει τη δική του θέση.  

Θεωρητική προσέγγιση - τεκμηρίωση  

Για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του παιδαγωγικού σεναρίου αξιοποιήθηκε η ανα-
καλυπτική θεωρία μάθησης (Bruner, 1961), ως ενεργητική διαδικασία επεξεργασίας 
πληροφοριών, η οποία παρουσιάζεται σε τρία στάδια:  

− ανακάλυψη γνώσεων και εννοιών στην ξένη γλώσσα μέσα στη σχολική τάξη, οι 
οποίες ενισχύονται και αναπτύσσονται μέσα από τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις στη 
μητρική και στην ξένη γλώσσα, 

− μετασχηματισμός των ουσιαστικά ήδη κεκτημένων γνώσεων και εφαρμογή τους 
μέσα στο πλαίσιο του διδακτικού σεναρίου και της ανάθεσης δραστηριοτήτων 
στους μαθητές και 

− αξιολόγηση των γνώσεων που αποτελούν μαθησιακούς στόχους αυτής της σχολι-
κής χρονιάς καθώς και της αποτελεσματικότητάς τους κατά τη διάρκεια  και μέσω 
του διδακτικού σεναρίου (ορθότητα της χρήσης).    

Επενδύοντας στην έμφυτη περιέργεια του μαθητή, δημιουργήθηκε ένα διδακτικό σε-
νάριο σύμφωνο με το γνωστικό επίπεδο, την ηλικία και τα αντίστοιχα ενδιαφέροντά 
του, με σκοπό τη διεύρυνση της κεκτημένης γνώσης του και τη δημιουργία πολύτιμων 
και αναγκαίων συσχετισμών τόσο μεταξύ μητρικής και ξένης γλώσσας όσο και μεταξύ 
οικείων και άγνωστων εορτών, συνηθειών και εθίμων.  

Πλευρές του σχεδιασμού και της διαδικασίας 

 

− σχεδιασμός και παρουσίαση δραστηριοτήτων που στηρίζονται, τουλάχιστον μερι-
κώς, σε αποκτηθείσες γνώσεις,  

− ενθάρρυνση των μαθητών στην κατεύθυνση της αναζήτησης πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο αναφορικά με τη συγκεκριμένη γιορτή ή προς την ενεργό συμμετοχή 
τους στις δραστηριότητες μέσα από την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους τους, 

− προσδιορισμός του ρόλου μου ως καθηγήτριας-συντονίστριας στην παρούσα δια-
δικασία μέσα από σειρά μεθοδευμένων και διακριτών διαδικασιών:  
- Οκτώβριος: συζήτηση με τη Διεύθυνση αναφορικά με το περιεχόμενο του εν 

λόγω  σεναρίου και την εμπλοκή των τάξεων, 
- μέσα Οκτωβρίου έως μέσα Νοεμβρίου: σχεδιασμός μίας διαφοροποιημένης δι-

δασκαλίας ανά τάξη και τμήμα με διαβαθμισμένη δυσκολία δραστηριοτήτων 
- Νοέμβρης: ανακοίνωση και ανάληψη καθηκόντων για τους μαθητές των τεσ-

σάρων τάξεων (77 μαθητές) 
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- Μέσα Νοέμβρη: διοικητική διαδικασία (υποβολή προγράμματος πολιτιστικών 
θεμάτων στην ΠΕ’ Δ’ Αθήνας)  

- Αρχές Ιανουαρίου: χρήση ΤΠΕ: Moodle (προβολή του βίντεο του τραγουδιού) 
- 2 Φεβρουαρίου: δραματοποίηση και επίσκεψη των μαθητών στην κουζίνα του 

Σχολείου μας όπου βλέπουν από τους Chefs πώς κατασκευάζεται η κρέπα και 
εν συνεχεία δοκιμάζουν τις κρέπες που φτιάχνουν οι καθηγητές τους 

- Ιούνιος: προβολή του Διδακτικού Σεναρίου στην Γαλλική Εφημερίδα και στην 
Επετηρίδα του Σχολείου μας.   

Πέρα από την αυτονόητη επιστημονική αναζήτηση και τεκμηρίωση των επιλογών μου 
ως προς το παρόν Διδακτικό Σενάριο, κλήθηκα προκειμένου να είμαι αποτελεσματική 
σε σχέση με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών μου να προσδιορίσω τις 
πλευρές του ρόλου μου, οι οποίες συνοψίστηκαν στα ακόλουθα: 

− οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό κατά την εκτέλεση της διαδικασίας, 
− συνδρομή στους μαθητές προκειμένου να ανακαλύψουν οι ίδιοι τους τρόπους για 

να φθάσουν στον στόχο τους, 
− διατήρηση ισορροπιών μεταξύ δημιουργικών και αμιγώς μαθησιακών στόχων με 

σκοπό τη διατήρηση του αδιάπτωτου ενδιαφέροντος και της προσοχής των μαθη-
τών έως το τέλος της διαδικασίας.   

Σχετικά με τη σπειροειδή διάταξη του Bruner 

Αναφορικά με την κατάκτηση της γνώσης από τον μαθητή, ο Bruner (1973), εμπνευ-
στής της σπειροειδούς διάταξης της ύλης, υποστηρίζει ότι οποιοδήποτε αντικείμενο 
είναι δυνατό να διδαχθεί αποτελεσματικά με τρόπο κατάλληλο για το επίπεδο της κα-
τανόησης του μαθητή, καθώς αυτός αρχικά μαθαίνει σε απλή μορφή και κατόπιν επα-
νέρχεται σε μία προσέγγιση περισσότερο πολύπλοκη αναφορικά με το επίπεδο γνώ-
σεων και τις αντίστοιχες απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος. Η θεωρία αυτή βρί-
σκει την εφαρμογή της -μεταξύ άλλων- και στο παρόν διδακτικό σενάριο, στο οποίο οι 
ήδη υπάρχουσες γνώσεις βοηθούν στην απόκτηση νέων, καθώς μέσα από στοχευμένες 
δραστηριότητες οικοδομείται η νέα, διευρυμένη γνώση. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατό-
τητα στον μαθητή να ενεργοποιήσει τα εσωτερικά κίνητρά του σε σχέση με τη μάθηση, 
να εξελίξει σταδιακά την αυτονομία του από τον καθηγητή σε σχέση με αυτή, ενώ του 
παρέχεται το έναυσμα συμμετοχής σε αντίστοιχες μελλοντικές δραστηριότητες.    

Δύο παραδείγματα μεταφοράς από τη θεωρία στην πράξη 

Στον άξονα της συλλογιστικής του Bruner (1973) ότι οποιοδήποτε αντικείμενο είναι 
δυνατό να διδαχθεί σε οποιονδήποτε μαθητή αρκεί αυτό να γίνει με ένα τρόπο πρό-
σφορο για το επίπεδο της κατανόησής του, επιλέχθηκαν και διαμορφώθηκαν οι εισα-
γωγικές δραστηριότητες του σεναρίου για τα τμήματα Γ4 και Ε2 βάσει του μαθησιακού 
επιπέδου τους.  
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Συγκεκριμένα, το Γ4 με το τραγούδι Les crêpes, διάρκειας 50 δευτερολέπτων, έχει ως 
σκοπό να διαδώσει το μήνυμα της Υπαπαντής σε μία απλουστευμένη μορφή, όπως εί-
ναι η γαστρονομική πλευρά του παιδαγωγικού σεναρίου. Το τραγούδι αυτό γίνεται εύ-
κολα κατανοητό σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού, ακόμη και από τους μαθητές που 
δεν διδάσκονται τη γαλλική γλώσσα, όπως είναι αυτοί της Α’ Δημοτικού.   

Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των στίχων του τραγουδιού στην τάξη, τα σχόλια των 
μαθητών επικεντρώνονται στο γλωσσικό επίπεδο και σε στοιχεία τα οποία έχουν μελε-
τηθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα, η λέξη «crêpe» και η σύντομη 
υποενότητα με τίτλο Liaison obligatoire de « s », που συμπεριλαμβάνονται στο εγχει-
ρίδιο φωνητικής της τάξης (Livret de Phonétique), γίνονται τώρα σημείο αναγνώρισης 
για τους μαθητές μας οι οποίοι σχολιάζουν: « Το  "ê" της crêpe είναι ανοιχτό!!» υπο-
νοώντας την προφορά [kʁɛp], ενώ αναφορικά με την έκφραση «nous invite» παρατη-
ρούν αυθόρμητα: «Έχει laison! Προφέρεται [z]!».  

Σε μία μεγαλύτερη τάξη, όπως είναι εδώ το Ε2, η σύνδεση των αρχικών δραστηριοτή-
των με την προϋπάρχουσα γνώση πραγματοποιείται σε ένα ανώτερο επίπεδο, αυτό των 
συσχετισμών και της εύρεσης αναλογιών με οικείες παραστάσεις, κάτι που επιδιώ-
χθηκε με συγκεκριμένο κείμενο προς δραματοποίηση, που δημιουργήθηκε από τη δι-
δάσκουσα στο πνεύμα και στην κατεύθυνση των στόχων του σεναρίου. Την ίδια στιγμή 
η επιλογή του κειμένου αυτού υπηρετεί τη διαπολιτισμική διάσταση της γιορτής και 
καλλιεργεί την ικανότητα του μαθητή να είναι ανοιχτός στις πολιτισμικές εμπειρίες. 
Ελήφθη στο σημείο αυτό υπόψη ότι «για να πραγματοποιηθεί αυτό, ο συγγραφέας θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσει κατάλληλα θέματα αλλά και εκφραστικούς τρόπους, ώστε ο 
λόγος του να γίνει κατανοητός και αρεστός από το κοινό ανηλίκων στο οποίο απευθύ-
νεται» (Γραμματάς, 1999α). 

Μπροστά σε ένα παιδικό κοινό η αναπαράσταση των εθίμων της Υπαπαντής δείχνει σε 
ένα πρώτο επίπεδο στάδιο την παρασκευή της κρέπας, πρωτίστως όμως, αποδίδει τη 
συμβολικότητα της γιορτής: ο μαθητής γυρίζει την κρέπα στον αέρα με το ένα χέρι, 
κρατάει ένα «χρυσό» νόμισμα στο άλλο χέρι και κάνει την ευχή η σοδειά του αγρότη 
αυτή τη χρονιά να είναι καλή. Η σύντομη αυτή δραματοποίηση υπηρετεί εναργέστερα 
σε σχέση με ένα κείμενο την πρώτη επαφή των μαθητών μικρών κυρίως τάξεων με ένα 
ξένο έθιμο, η σημασία του οποίου γίνεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο πιο κατανοητή από 
αυτούς.   

Για τις μεγαλύτερες τάξεις ο σκοπός της διαπολιτισμικής επίγνωσης υπηρετείται όχι 
μόνο μέσα από την αναπαράσταση, αλλά και από την ερμηνεία της παράδοσης της 
κουλτούρας «στόχου» σε σχέση με την παράδοση της ελληνικής υπαίθρου. Η αφορμή 
δίνεται μέσω της παροιμίας που αποτελεί και τον επίλογο της θεατρικής μας παράστα-
σης: « Si point ne veux de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur» («Αν 
δεν θέλεις να έχεις σιτάρι καμμένο, να φας κρέπες στην Υπαπαντή»). Μέσα από την 
παροιμία ο μαθητής αναγνωρίζει και κατανοεί την αναγκαιότητα της παρασκευής κρέ-
πας, για να πάει καλά η σοδειά.  
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Κατά την ανάγνωση του έργου, διευκολύνουμε τους συσχετισμούς μεταξύ γαλλικής 
και ελληνικής παράδοσης καθώς και στα Ιωάννινα λέγεται αντίστοιχα «Την ημέρα της 
Υπαπαντής, ούτε ράμμα στο βελόνι, ούτε τσάκνο στο γομάρι», ενώ στην Κρήτη κατά 
την προβιομηχανική περίοδο τη μέρα εκείνη οι μύλοι δεν λειτουργούσαν («Σήμερα οι 
μύλοι αργούν κι οι δούλοι αργούν κι οι γαϊδάροι σκόλην έχουν»). Βρίσκουμε με τους 
μαθητές ένα πρώτο κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο παραδόσεων: στην αγροτική κοι-
νωνία και των δύο χωρών οι αγρότες τιμούν την Υπαπαντή προκειμένου να έχουν καλή 
σοδειά. Οι συσχετισμοί μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής παράδοσης από τους 
μαθητές κατά την ανάγνωση του έργου, αποτελούν ένα πρώτο δείγμα ανάπτυξης της 
διαπολιτισμικής επίγνωσης, ενώ στο βάθος της όλης διαδικασίας ένας από τους στό-
χους αυτής είναι η διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης (Denis, 2005). 

Στόχοι  

Διδακτικοί στόχοι 

Στο πλαίσιο του παρόντος διδακτικού σεναρίου οι μαθητές καλούνται: 

− να κατανοήσουν τους παράγοντες που γέννησαν αυτή τη Γιορτή και τον ρόλο της 
στη γαλλική επαρχία και κυρίως στους αγρότες, 

− να αναπτύξουν ένα απλό αλλά επαρκές λεξιλόγιο αναφορικά με τη γιορτή της Υ-
παπαντής, 

− να ενισχύσουν τη γενικότερη γλωσσική δεξιότητά τους συμπεριλαμβανομένης της 
φωνολογικής δεξιότητας και 

− να καλλιεργήσουν διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από τη γνωριμία με έθιμα της 
Γαλλίας, ώστε να διαμορφώσουν διαπολιτισμικές αξίες και θετική στάση απέναντι 
στην ανακάλυψη στοιχείων άλλων πολιτισμών. 

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Ως στόχοι του διδακτικού σεναρίου ως προς τη μαθησιακή διαδικασία τίθενται:  

− η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των μαθητών στο εσωτερικό μίας τάξης, αλλά 
και των τάξεων μεταξύ τους,  

− η ενεργοποίηση της έμφυτης περιέργειας και τάσης των παιδιών για αναζήτηση και 
διερευνητική μάθηση, 

− η διαπολιτισμική επίγνωση και η εμβάθυνση της γνώσης των μαθητών μέσω της 
ανάδειξης συσχετισμών ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και παραδόσεις. 

Στόχοι χρήσης ΤΠΕ από τους μαθητές στο διδακτικό σενάριο 

Οι μαθητές μέσα από τη χρήση ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα: 
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− να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, 
− να γνωρίσουν τις επίσημες διαδικτυακές πηγές αναζήτησης πληροφοριών ως προς 

τη Γαλλοφωνία,  
− να μάθουν να αναζητούν και να εστιάζουν σε συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα σε 

μία ποικιλία πηγών στο διαδίκτυο, 
− να αναλύουν και να επεξεργάζονται τις προσφερόμενες και επιλεγείσες πληροφο-

ρίες και 
− να αναπτύξουν εντέλει δεξιότητες επιλογής, αξιοποίησης και επεξεργασίας πληρο-

φοριών που προέρχονται από το Διαδίκτυο. 

Μεθοδολογία και αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων 

Αφόρμηση 

Η ύλη του σχολικού προγράμματος αναφέρεται στη Γιορτή της Υπαπαντής στη Γ’ Δη-
μοτικού, στη μέθοδο διδασκαλίας Petites Canailles 1 (Katranidou, 2012α) και συγκε-
κριμένα στο μάθημα «Leçon 0, Je(u) voyage». Στην ενότητα εισαγωγής ο μαθητής μα-
θαίνει ότι η περιοχή της Γαλλίας που φημίζεται για τις κρέπες είναι η Βρετάνη 
(Bretagne), ενώ καλείται να βάλει το αντίστοιχο αυτοκόλλητο με κρέπες πάνω στον 
χάρτη της Γαλλίας δείχνοντας με αυτό τον τρόπο και γεωγραφικά πού βρίσκεται η Βρε-
τάνη. Αντίστοιχα, στην Ε’ Δημοτικού, στη μέθοδο Petites Canailles 2 (Katranidou, 
2012β), στο μάθημα «Leçon 1, Master Tri … Chef», ο μαθητής καλείται να αναγνωρί-
σει τη Γιορτή της Υπαπαντής μέσα από την αντιστοίχιση εικόνων των σημαντικότερων 
γιορτών του έτους στη Γαλλία, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τα γεύματα στη Γαλλία, 
τα οποία συνδέονται με το αντίστοιχο γραμματικό φαινόμενο, το μεριστικό άρθρο.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, επομένως, ως βάσης ενός δημιουργικού σενα-
ρίου όχι μόνο δεν είναι τυχαία, αλλά πληροί σημαντικές προϋποθέσεις που την προκρί-
νουν έναντι άλλων. Δεδομένου ότι εμπίπτει σε διδαγμένες ενότητες του μαθήματος των 
γαλλικών και αποτελεί επιπλέον αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σε διαφορετικές τά-
ξεις επιτρέπει στους μαθητές να βασιστούν στην αναγκαία προϋπάρχουσα γνώση προ-
κειμένου να τη διευρύνουν ενσωματώνοντας σε αυτή νέες πληροφορίες. Στο σημείο 
αυτό εμπλέκεται και υπηρετείται με τρόπο φυσικό και η γλωσσική εκμάθηση, που είναι 
ένα ακόμη ζητούμενο. Παραθέτω σχετικά:  

«Η πιο γενική έννοια του savoir-apprendre είναι η ικανότητα να παρατηρεί κανείς και 
να συμμετέχει σε νέες εμπειρίες και να ενσωματώνει νέες γνώσεις στην υπάρχουσα 
γνώση, τροποποιώντας την όπου χρειαστεί. Οι ικανότητες γλωσσικής εκμάθησης ανα-
πτύσσονται κατά την πορεία των εμπειριών εκμάθησης. Επιτρέπουν στο μαθητή να 
χειρίζεται με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ανεξαρτησία τις νέες προκλήσεις 
της γλωσσικής εκμάθησης, να βλέπει ποιες επιλογές υπάρχουν και να εκμεταλλεύεται 
καλύτερα τις ευκαιρίες» (ΚΕΠΑ, 2001).  
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Η γραμματική, λεξιλογική, σημασιολογική, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις φωνολο-
γική ή ορθογραφική ικανότητα του μαθητή χρησιμεύουν στη διαμόρφωση φράσεων με 
καθαρό νόημα. Με αυτό τον τρόπο, οι στόχοι του γλωσσικού μαθήματος εκπληρώνο-
νται βάσει των σημασιολογικών επιλογών της κάθε δραστηριότητας του παιδαγωγικού 
σεναρίου.  

Υλοποίηση ανά τμήμα 

 Γ2: Συνταγές για γαλλικές κρέπες από διάφορες περιοχές της Γαλλίας. 

Α’ ΦΑΣΗ (1 διδακτική ώρα): Μετά από έρευνα προτείνονται στους μαθητές πέντε συ-
νταγές από διαφορετικές περιοχές της Γαλλίας. Οι 19 μαθητές, έχοντας διαμορφώσει 
μόνοι τους τις ομάδες στις οποίες θα εργαστούν (τέσσερις ομάδες των τεσσάρων και 
μία ομάδα των τριών) επιλέγουν να παρουσιάσουν συνταγές κρέπας από μία διαφορε-
τική περιοχή της Γαλλίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:  

 Ομάδα 1, Crêpe Boulaigou, περιοχή Limousin. 
 Ομάδα 2, Crêpe Grimolle, περιοχή Poitou. 
 Ομάδα 3, Crêpe cauchoise, περιοχή Normandie.  
 Ομάδα 4, Crêpe bretonne, περιοχή Bretagne.  
 Ομάδα 5, Crêpe alsacienne, περιοχή Poitou. 

Στη τάξη, προβάλλεται στον υπολογιστή και ταυτόχρονα στον διαδραστικό πίνακα η 
διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι μαθητές για την ανεύρεση πληροφοριών. Σκοπός 
μου είναι να καθοδηγήσω τον μαθητή στη διαδικασία της αναζήτησης, η οποία θα συ-
νεχιστεί από τον ίδιο στον υπολογιστή της τάξης ή στο σπίτι. Για τον λόγο αυτό, προ-
τείνεται και στις ομάδες το πλάνο που θα ακολουθήσουν για τη δόμηση των πληροφο-
ριών και την παρουσίασή τους. 

 Titre (τίτλος):  
 Ingrédients (συστατικά): 
 Préparation (εκτέλεση):  

Β’ ΦΑΣΗ: Μέχρι την παράδοση της εργασίας, οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται 
στην καθηγήτρια-συντονίστρια, όταν συναντούν δυσκολία, ενώ τίθεται χρονοδιά-
γραμμα παράδοσης εργασιών ως τις 22 Δεκεμβρίου σε ηλεκτρονική μορφή.  Ταυτό-
χρονα οι μαθητές ζωγραφίζουν τις κρέπες που παρουσίασαν γραπτώς, για να αναρτη-
θούν στην είσοδο του Σχολείου.  

Γ’ ΦΑΣΗ  (15 λεπτά): Οι ζωγραφιές αναρτώνται στον πίνακα της εισόδου του Σχολείου 
την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.  

 Γ4: Τραγούδι «Les crêpes» (19 μαθητές). 
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Το τραγούδι για το οποίο γίνεται λόγος είναι το ακόλουθο παραδοσιακό γαλλικό τρα-
γούδι «Quand on fait des crêpes chez nous» : 

 

Quand on fait des crêpes chez nous 

Maman nous invite 

Quand on fait des crêpes chez nous 

Elle nous invite tous ! 

Une pour toi, une pour moi, 

Une pour mon p'tit frère François 

Une pour toi, une pour moi, 

Une pour tous les trois 

Α’ ΦΑΣΗ (1 διδακτική ώρα): Έχοντας μοιράσει φωτοτυπίες με τους στίχους του τρα-
γουδιού, κάνουμε ανάγνωση. Βοηθούμε τον μαθητή να αντιληφθεί και να αναπαραγά-
γει τη φωνητική σύσταση λέξεων και προτάσεων παρατηρώντας κυρίως τις ιδιαιτερό-
τητες.  

Β’ ΦΑΣΗ (2 διδακτικές ώρες): Οι πρόβες τώρα είναι συστηματικές και διαρκούν πέντε 
εβδομάδες, τρεις φορές την εβδομάδα στο τελευταίο μέρος του μαθήματος κατά τις 
ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και για 10 λεπτά πριν τη λήξη του μαθήματος.  

Γ’ ΦΑΣΗ (20 λεπτά): Την έκτη και τελευταία εβδομάδα, οι δύο τελικές πρόβες λαμβά-
νουν χώρα στην αυλή του Σχολείου.     

 Ε2 : Δραματοποίηση (20 μαθητές). 

Α’ ΦΑΣΗ (1 διδακτική ώρα): Η πρώτη επαφή των μαθητών με το κείμενο πραγματο-
ποιείται στην τάξη, κυρίως μέσω της ανάγνωσης του κειμένου, της διανομής των ρό-
λων καθώς και με στοχευμένες παρατηρήσεις και καίριες ερωτήσεις κατανόησης από 
τη διδάσκουσα.  

Β’ ΦΑΣΗ (4 διδακτικές ώρες): Στη σχολική τάξη δημιουργείται μία σειρά εικόνων βά-
σει των οποίων οι μαθητές αρχίζουν να φαντάζονται τη σκηνή πάνω στην οποία θα 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους. Για την αναπαράσταση του κειμένου, ακολουθήθηκε η 
δραματοποίηση σε δύο φάσεις, με πρώτη την ανάγνωση και κατανόηση των διαλόγων 
και δεύτερη τη διανομή και την εκμάθηση των ρόλων (Γραμματάς, 1999β). 
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Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κοινού, κυρίως αυτού των μικρότερων τάξεων, 
επιδιώκεται η εκφραστικότητα των μαθητών και ο συνδυασμός μία λέξης με ένα αντι-
κείμενο, όπου π.χ. ο μαθητής δείχνει τα αυγά τα οποία σπάει μέσα στο μπολ λέγοντας 
« deux œufs!». Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και η Α’ Δημοτικού, που δεν διδάσκεται τη 
γαλλική γλώσσα, καταλαβαίνει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τη παρασκευή 
της κρέπας.  

Γ’ ΦΑΣΗ (1 ώρα): Δύο τελικές πρόβες.   

 Ε4: Παρουσίαση της Γιορτής της Υπαπαντής και διάχυση των αποτελεσμάτων 
του σεναρίου μας σε όλο το Σχολείο (19 μαθητές). 

Α’ ΦΑΣΗ: Οι 19 μαθητές του Ε4 χωρίζονται επίσης, σε τρεις ομάδες των πέντε και σε 
μία των τεσσάρων μαθητών, για να αναζητήσουν στοιχεία για τη διαμόρφωση ενός 
εντύπου ενημέρωσης προς τους συμμαθητές τους, το οποίο θα λάβουν όλοι οι μαθητές 
του Σχολείου τρεις μέρες πριν τη γιορτή. Το περιεχόμενο του εντύπου αυτού ενημερώ-
νει σχετικά με: 

 τις παραδόσεις που σχετίζονται με τη γιορτή   
 τη δραματοποίηση και το τραγούδι την ημέρα της γιορτής  
 τον φιλανθρωπικό σκοπό της γιορτής.  

Β’ ΦΑΣΗ: Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Στο σημείο αυτό ανα-
κύπτει κάποια δυσκολία που έγκειται στο ότι οι μαθητές πολλές φορές συναντούν ένα 
γλωσσικό πεδίο υψηλότερο από αυτό που έχουν (Besse & Porquier, 1991). Ο ρόλος 
και η παρέμβασή μου στο θέμα αυτό είναι να διευκολύνει τον μαθητή να εστιάσει στον 
χειρισμό της γλώσσας απέναντι στην προτεινόμενη θεματολογία, εντοπίζοντας με επι-
λεκτική και αφαιρετική στάση τα βασικά μόνο στοιχεία και τις λέξεις-κλειδιά που θα 
υπηρετήσουν τον στόχο του και θα τον οδηγήσουν να συνειδητοποιήσει ομοιότητες και 
διαφορές μεταξύ της ελληνικής και γαλλικής παράδοσης.  

Γ’ΦΑΣΗ (15 λεπτά): Ανάρτηση των εργασιών στην είσοδο του Σχολείου.  

Αποτίμηση - Συμπεράσματα  

Τόσο στο επίπεδο των αμιγώς γλωσσικών στόχων όσο και σε αυτό των ευρύτερα μα-
θησιακών το σενάριο συνέβαλε στην ενίσχυση της γραμματικής, λεξιλογικής και δια-
πολιτισμικής ικανότητας των εμπλεκόμενων μαθητών, ενώ βοήθησε αυτούς να ανα-
πτύξουν γλωσσική, γνωστική και πολιτιστική επίγνωση.    

Αναφορικά με τη μαθησιακή διαδικασία, οι μαθητές, μέσα από τα  καθήκοντα 
(«task/tâche») που κλήθηκαν να εκπληρώσουν ως «κοινωνικοί παράγοντες» και έχο-
ντας επίγνωση του ρόλου τους, ανέπτυξαν τη μεταγνωστική ικανότητα η οποία θα τους 
οδηγήσει στην αυτονομία. 
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Η γιορτή αποτέλεσε, τέλος, μία γέφυρα που διευκόλυνε το πέρασμα στη γνωριμία με 
τον «Άλλο»: η γλωσσική και πολιτισμική επαφή με τον «Άλλον» μέσω των ΤΠΕ πέ-
τυχε την εμπλοκή του μαθητή στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης, κυρίως 
με τη δραματοποίηση. Ο μαθητής, όταν παίρνει τη θέση του στη ζωή και υποδύεται τον 
«Άλλο» στη σκηνή, είναι αυτός που διασχίζει το γεφύρι προς αυτόν.   

Προτάσεις μετά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου 

Η εμπειρία από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου και τα ανα-
τροφοδοτικά σχόλια που τη συνόδευσαν οδηγούν με φυσικό τρόπο από ένα κλείσιμο 
στην κατεύθυνση μιας νέας αρχής. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρότασή μου να μετατραπεί η γιορτή της Υπαπαντής 
σε μία γιορτή που θα προετοιμάζεται στο εξής από κάθε τάξη του σχολείου με σαφώς 
ανατεθειμένες δραστηριότητες. Η οργάνωση μιας Γιορτής που στηρίζεται στη συμμε-
τοχή όλων των τάξεων με την εμπλοκή όλων των καθηγητών γαλλικής γλώσσας του 
Σχολείου, μπορεί να εμπλουτίσει εξάλλου εκτός από τη διδακτική πράξη και το ίδιο το 
διδακτικό σενάριο μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Προτείνεται παράλ-
ληλα και η ομαδοσυνεργατική διαδικασία μέσα από το Διδακτικό Σενάριο, αλλά και 
από τη Μέθοδο «Project», καθώς μέσα σε αυτές τις συνθήκες η μικροκοινωνία του 
Σχολείου θα ευνοήσει την ανάπτυξη βασικών επικοινωνιακών αρχών διευκολύνοντας 
την ομαλή ένταξή των μαθητών στις διαπολιτισμικές σχέσεις.  

Αντίστοιχα, η συνεργασία μεταξύ καθηγητών γαλλικής γλώσσας και δασκάλων συμ-
βάλλει σε μία διαθεματική προσέγγιση που ευνοεί τη συνολική γνώση (Ματσαγγούρας, 
2002). Η διαθεματικότητα ως διδακτική πρόταση αποτελεί μία αυθεντική εμπειρία 
τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τους μαθητές, ενώ είναι αρωγός και στη διαμόρ-
φωση διαπολιτισμικής συνείδησης. Επιστημονική γνώση και βιωματική προσέγγιση 
συνυπάρχουν, αφού στην περίπτωση της Υπαπαντής στην Ελλάδα αντίστοιχα έθιμα για 
την προστασία της σοδειάς των αγροτών απαντώνται σε διάφορες περιοχές.  

Επίλογος 

Το εγχειρίδιο διδασκαλίας αποτέλεσε αφόρμηση για τη δημιουργία ενός διδακτικού 
σεναρίου το οποίο παρουσιάζεται ως ένας αποτελεσματικός τρόπος επίτευξης των δι-
δακτικών και μαθησιακών στόχων μέσω μίας άλλης οδού. Ένα τέτοιο σενάριο ενισχύει 
την αυτονομία του εκπαιδευτικού, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το 
δικό του διδακτικό πλαίσιο σύμφωνα με τις ανάγκες της τάξης του, ακολουθώντας ταυ-
τόχρονα την προτεινόμενη προς διδασκαλία ύλη του σχολικού προγράμματος. Η αυτο-
νομία του εκπαιδευτικού ενθαρρύνει και ενεργοποιεί με τη σειρά της την αυτονομία 
του μαθητή, κάτι που αποτελεί ζητούμενο για την επίτευξη των στόχων αυτής της ε-
νεργού μορφής μάθησης.  
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Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του σεναρίου στο μάθημα της γαλλικής ως ξένης γλώσ-
σας θεωρείται άλλωστε αναγκαία για τη διαμόρφωση μίας εκπαίδευσης ανοιχτής προς 
τον «Άλλον». Η υλοποίησή του συμβάλλει επίσης ουσιαστικά στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας του μαθητή μέσω της αξιοποίησης της ομαδοσυνεργατικής διαδικα-
σίας και της γνωστικής αλληλεπίδρασης. Η επίγνωση που προέκυψε από τη διαδικασία 
του Σεναρίου παρέχει, τέλος, στους συμμετέχοντες, διδάσκουσα και μαθητές, το κίνη-
τρο να πειραματιστούν και με άλλες εναλλακτικές προτάσεις που θα παρουσιαστούν 
στο μέλλον στο σχολικό πλαίσιο.   
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Η Μενδελική κληρονομικότητα στην πράξη: το εικονικό εργαστήριο Virtual 
Genetics Lab II  

Γιαγτζόγλου Στέφανος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, MSc, stefgiag@yahoo.com  

Περίληψη   

Η Γενετική κατέχει εξέχουσα θέση στο χώρο των βιοεπιστημών. Ταυτόχρονα, αποτελεί 
αντικείμενο μελέτης του μαθήματος της Βιολογίας στη λυκειακή εκπαίδευση. Η κατα-
νόηση των βασικών αρχών που διέπουν τη μεταβίβαση των κληρονομικών χαρακτηρι-
στικών στους ζωντανούς οργανισμούς προϋποθέτει την ανάπτυξη της ικανότητας των 
μαθητών να διατυπώνουν υποθέσεις, τις οποίες να μπορούν στη συνέχεια να υποβάλ-
λουν σε πειραματικό έλεγχο είτε σε πραγματικές συνθήκες είτε σε συνθήκες προσομοί-
ωσης. Στην παρούσα εργασία, πέντε ομάδες μαθητών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου 
Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών χρησιμοποιούν το λογισμικό διαδραστι-
κής προσομοίωσης Virtual Genetics Lab II (VGLII), προκειμένου να διερευνήσουν τον 
τρόπο κληρονόμησης δύο χαρακτήρων σε ένα υποθετικό έντομο. Το λογισμικό VGLII 
χρησιμοποιείται συμπληρωματικά τόσο στη διδασκαλία των βασικών αρχών της Γενε-
τικής όσο και στην παρουσίαση του επιστημονικού τρόπου σκέψης, στους πρωτοετείς 
φοιτητές του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Η πραγματοποίηση της εργαστηρια-
κής δραστηριότητας, συνολικής διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, έδειξε ότι η εφαρ-
μογή VGLII φαίνεται να ενισχύει την κατανόηση των βασικών αρχών της Γενετικής 
που απέκτησαν οι μαθητές, μέσα από τις σχετικές διαλέξεις του εκπαιδευτικού και την 
επίλυση στο χαρτί προβλημάτων που προηγήθηκαν στο πλαίσιο του σχολικού μαθή-
ματος. Επιπλέον, η εφαρμογή VGLII συνέβαλε στην εξοικείωση των μαθητών με τον 
επιστημονικό τρόπο σκέψης.  

Λέξεις-Κλειδιά: λογισμικό προσομοίωσης, Βιολογία Λυκείου, Γενετική. 

Εισαγωγή 

Η Γενετική κατέχει εξέχουσα θέση στις βιοεπιστήμες και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το μάθημα της Βιολογίας στην Ελληνική 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ιδιαίτερα στην τελευταία τάξη του Λυκείου, το κεφάλαιο 
5 «Μενδελική κληρονομικότητα» της Βιολογίας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 
προσδοκά να μεταδώσει στους μαθητές τις βασικές αρχές που διέπουν τη μεταβίβαση 
των κληρονομικών χαρακτηριστικών στον άνθρωπο, οι οποίοι καλούνται στη συνέχεια 
να αποδείξουν την κατανόησή τους μέσα από την εφαρμογή των παραπάνω αρχών στην 
επίλυση προβλημάτων γενετικής (Αλεπόρου κ.ά., 2012). 

Η επίλυση προβλήματος (problem solving) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τόσο στην εκ-
παιδευτική διαδικασία όσο και στη διαδικασία της αξιολόγησης επειδή προϋποθέτει 
βαθιά κατανόηση των παραγόντων που περιλαμβάνονται αλλά και των εναλλακτικών 
τρόπων αντιμετώπισής του (White et al., 2007). Αρκετά προβλήματα γενετικής απαι-
τούν δικαιολόγηση αιτίου-αποτελέσματος (cause-to-effect reasoning). Στην περί-
πτωση αυτή, στους μαθητές δίνονται οι φαινότυποι των γονέων και τους ζητείται να 
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προσδιορίσουν την πιθανή γονοτυπική (και φαινοτυπική) σύσταση των απογόνων που 
θα προκύψουν από τη διασταύρωση των γονέων (Echevarria, 2003). Εντούτοις, μελέ-
τες έχουν δείξει ότι ορισμένοι μαθητές μπορούν και ανταποκρίνονται επιτυχώς στην 
επίλυση προβλημάτων αυτού του τύπου, μολονότι δεν έχουν εμπεδώσει τις βασικές 
αρχές της Μενδελικής κληρονομικότητας (Stewart, 1983). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί 
από το γεγονός ότι η επίλυση των παραπάνω προβλημάτων γενετικής βασίζεται στην 
απλή αποστήθιση αλγοριθμικών πρακτικών (Browning & Lehman, 1988; Smith & 
Good, 1984; Stewart, 1983). Οι μαθητές στηρίζονται στην απομνημόνευση και ανά-
κληση ενός «πρωτόκολλου» βημάτων, από τα οποία απουσιάζει το υποκείμενο εννοιο-
λογικό υπόβαθρο κατανόησης (Echevarria, 2003). 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, φαίνεται ότι τα πιο απαιτητικά προβλήματα γενετικής 
είναι εκείνα που επιλύονται μέσω δικαιολόγησης αποτελέσματος-αιτίου (effect-to-
cause reasoning). Εδώ, οι μαθητές γνωρίζουν το πλήθος και τη φαινοτυπική σύσταση 
των απογόνων και αναμένεται να προσδιορίσουν τη γονοτυπική (και φαινοτυπική) σύ-
σταση των γονέων (Echevarria, 2003). Η αντιμετώπιση των προβλημάτων γενετικής 
αυτού του τύπου δεν εγκλωβίζεται σε πρακτικές απομνημόνευσης «πρωτόκολλων» βη-
μάτων, επειδή προϋποθέτουν βαθιά εννοιολογική κατανόηση (White et al., 2007), με 
αποτέλεσμα να μη μπορούν να διδαχθούν με πρακτικές αλγοριθμικού τύπου 
(Echevarria, 2003). Με τον τρόπο αυτό, συνιστούν πιο αποτελεσματικά εργαλεία για 
την εκπαιδευτική-διδακτική διαδικασία (White et al., 2007). 

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών διαδρα-
στικής προσομοίωσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, επιτρέπει στους 
σπουδαστές να εμπλακούν σε μια πιο ενεργή μορφή μάθησης, συγκριτικά με αυτή που 
καθίσταται δυνατή με άλλες μεθόδους διδασκαλίας. Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν 
στους σπουδαστές να διατυπώνουν τα ερωτήματά τους και να ακολουθούν τα δικά τους 
μονοπάτια αναζήτησης των πιθανών απαντήσεων. Οι προσεγγίσεις τους υπαγορεύο-
νται από το προσωπικό τους στυλ μάθησης, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους 
(Jong, 2006). Η χρήση των λογισμικών διαδραστικής προσομοίωσης στη Χημεία βοή-
θησε τους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και να εξαλείψουν τις ό-
ποιες παρανοήσεις (misconceptions) διατηρούσαν ως προς διάφορα μαθησιακά αντι-
κείμενα (Stieff, 2005).  

Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί αρκετά λογισμικά προσομοίωσης των διαδικασιών 
μεταβίβασης κληρονομικών χαρακτηριστικών, στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήμα-
τος της Γενετικής. Τα λογισμικά αυτά δίνουν στο μαθητή τη δυνατότητα να διατυπώνει 
υποθέσεις, να σχεδιάζει και να πραγματοποιεί πειράματα στο εικονικό εργαστήριο, και 
να προβαίνει σε στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των πειραμά-
των του. Το Virtual Courseware for Inquiry-based Science Education (VCISE) 
(http://www.sciencecourseware.org/vcise/) είναι μια συλλογή αλληλεπιδραστικών, 
online προσομοιώσεων του τρόπου εργασίας ενός ερευνητή στο περιβάλλον του εικο-
νικού εργαστηρίου Γενετικής. Ο μαθητής-ερευνητής διερευνά τον τρόπο κληρονόμη-
σης συγκεκριμένων χαρακτήρων στη Drosophila melanogaster (μύγα ξυδιού ή 
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φρουτόμυγα), πρότυπο οργανισμό μελέτης των βασικών αρχών της Γενετικής. Το Clas-
sical Genetics Simulator (CGS) (http://cgslab.com/) είναι μια online εφαρμογή που ε-
πιτρέπει στο μαθητή να διερευνήσει τον τρόπο κληρονόμησης χαρακτήρων σε τρεις 
πρότυπους οργανισμούς μελέτης: τη μύγα Drosophila, το φυτό Arabidopsis και το πο-
ντίκι. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργαστηριακής διδακτικής παρέμβασης, συνολικής διάρ-
κειας τριών διδακτικών ωρών, ήταν η διερεύνηση του τρόπου κληρονόμησης μονογο-
νιδιακών χαρακτήρων σε ένα υποθετικό έντομο από τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών, με τη βοήθεια του λογισμικού 
διαδραστικής προσομοίωσης Virtual Genetics Lab II (VGLII) (White & Bolker, 2008). 
Ειδικότερα, στο τέλος της δραστηριότητας επιδιώκεται να είναι οι μαθητές σε θέση: 
(α) να καθορίζουν τον τρόπο κληρονόμησης ενός χαρακτήρα, πραγματοποιώντας δια-
σταυρώσεις και ερμηνεύοντας τα αποτελέσματά τους, (β) να συντάσσουν εργαστη-
ριακή έκθεση αναφοράς που ακολουθεί το πρότυπο συγγραφής επιστημονικού άρθρου, 
και (γ) να αναπτύσσουν ικανότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. 

Το πλαίσιο υλοποίησης 

Η εργαστηριακή άσκηση, συνολικής διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο της εμπέδωσης των βασικών αρχών της Μενδελικής κληρονομικό-
τητας που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5 του σχολικού εγχειριδίου (Αλεπόρου κ.ά., 
2012). Πέντε ομάδες μαθητών/-τριών (τρεις ομάδες των τριών ατόμων και δύο ομάδες 
των δύο ατόμων) από τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών 
Σπουδών που εξετάζονται στο μάθημα της Βιολογίας πανελλαδικά, είχαν την ευκαιρία 
να διερευνήσουν τις διαδικασίες μεταβίβασης γενετικών γνωρισμάτων σε ένα υποθε-
τικό έντομο, στο απλοποιημένο σύστημα του λογισμικού διαδραστικής προσομοίωσης 
VGLII. Κάθε ομάδα εργάστηκε σε φορητό υπολογιστή (laptop), που διατέθηκε για το 
σκοπό αυτό από κάποιο μέλος της και στον οποίο είχε μεταφορτωθεί η εφαρμογή. 

Τα γνωστικά προαπαιτούμενα πληρούνταν σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι μαθητές είχαν 
ήδη διδαχθεί τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ο Mendel για να μελετήσει τον τρόπο 
μεταβίβασης των κληρονομικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, ήταν σε θέση να εξηγούν 
έννοιες-κλειδιά, όπως: γονότυπος, φαινότυπος, αλληλόμορφα γονίδια, ομόζυγο και ετε-
ρόζυγο άτομο για ένα χαρακτήρα, μονογονιδιακός χαρακτήρας, διασταύρωση ελέγχου. 
Οι μαθητές μπορούσαν να διακρίνουν τα αλληλόμορφα ως προς τη θέση τους (αυτο-
σωμικά, φυλοσύνδετα), ως προς τη σχέση τους (επικρατές-υπολειπόμενο, ατελώς επι-
κρατή, συνεπικρατή) και ως προς τον αριθμό τους (δύο αλληλόμορφα σε μια γενετική 
θέση, πολλαπλά αλληλόμορφα) (Αλεπόρου κ.ά., 2012).  

Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές ήταν καλά καταρτισμένοι και σε επίπεδο μεθοδολογίας. 
Μέσα από την επίλυση προβλημάτων σχολικού επιπέδου, όπως για παράδειγμα θεμά-
των Πανελλαδικών Εξετάσεων προηγούμενων ετών, είχαν αποκτήσει εμπειρία στην 
εφαρμογή των νόμων του Mendel (νόμος διαχωρισμού των αλληλόμορφων, νόμος της 
ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων). Τέλος, μέσα από ομαδικά project που 
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πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των μαθημάτων της Βιολογίας στη Β΄ Λυκείου (π.χ. 
εξέταση ενός από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων ή την από-
δοση της φωτοσυνθετικής πορείας), οι μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με τα βήματα της 
επιστημονικής μεθόδου: διατύπωση υπόθεσης, σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας, 
συλλογή και ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων (Καψάλης 
κ.ά., 2012). 

Συνεπώς, η πλειοψηφία των μαθητών διέθετε το απαιτούμενο γνωσιακό και μεθοδολο-
γικό υπόβαθρο για να διερευνήσει τους μηχανισμούς μεταβίβασης των κληρονομικών 
χαρακτηριστικών μέσα από την τράπεζα προβλημάτων του λογισμικού VGLII. 

Το λογισμικό Virtual Genetics Lab II (VGLII) 

Το λογισμικό VGLII είναι μια δωρεάν, ανοικτού τύπου, διαδραστική προσομοίωση 
των διαδικασιών μεταβίβασης γενετικών γνωρισμάτων σε ένα υποθετικό έντομο. Το 
πρόγραμμα επιλέγει τυχαία ένα χαρακτήρα με δύο διαφορετικούς φαινότυπους. Εξίσου 
τυχαία το πρόγραμμα επιλέγει ποιος από τους δύο φαινότυπους θα είναι ο επικρατής 
και ποιος ο υπολειπόμενος. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που ο μαθητής ανοίγει την 
εφαρμογή, έχει να αντιμετωπίσει ένα διαφορετικό πρόβλημα. Στην αρχική οθόνη κάθε 
προβλήματος, η εφαρμογή παρουσιάζει έναν πληθυσμό εντόμων με τυχαίους γονότυ-
πους που ονομάζεται Πεδίο Πληθυσμού (Field Population) (White et al., 2007). 

Όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα πραγματικό εργαστήριο Γενετικής, στο περιβάλλον 
του VGLII τα έντομα φυλάσσονται σε κελιά (cages). Συγκεκριμένα, το Κελί 1 (Cage 
1) περιέχει το Πεδίο Πληθυσμού. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει δύο οποιαδήποτε έ-
ντομα διαφορετικού φύλου και να τα διασταυρώσει. Τότε, το πρόγραμμα παρουσιάζει 
αυτόματα ένα νέο κελί με τους απογόνους της διασταύρωσης που πραγματοποίησε ο 
μαθητής (White et al., 2007). 

Αποστολή του μαθητή είναι να ανακαλύψει τον τρόπο κληρονόμησης του εξεταζόμε-
νου χαρακτήρα. Στην προσπάθειά του αυτή, κατασκευάζει ένα μοντέλο κληρονομικό-
τητας για το χαρακτήρα που μελετά, σχεδιάζοντας και πραγματοποιώντας τις δικές του 
πειραματικές διασταυρώσεις. Στη συνέχεια, προβαίνει σε ανάλυση των αποτελεσμά-
των, ενδεχόμενη αναθεώρηση της αρχικής του υπόθεσης και περαιτέρω διερεύνηση, 
μέχρις ότου είναι πεπεισμένος ότι έχει τεκμηριώσει επαρκώς τον τρόπο κληρονόμησης 
του συγκεκριμένου χαρακτήρα (White et al., 2007) (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1. Στιγμιότυπο από την πορεία επίλυσης ενός προβλήματος μονοϋβριδισμού του 
λογισμικού VGLII. Το στιγμιότυπο δείχνει τα αποτελέσματα τριών διασταυρώσεων 

(Cage 2, 3, 4) με άτομα που επιλέχθηκαν από το Κελί 1 (Cage 1) που περιέχει το Πεδίο 
Πληθυσμού (Field Population). Ο εξεταζόμενος χαρακτήρας είναι το χρώμα σώματος 

του υποθετικού εντόμου. 

Οι White et al (2007), δημιουργοί της εφαρμογής VGLII, χρησιμοποιούν τη συγκεκρι-
μένη εφαρμογή στη διδασκαλία των βασικών αρχών της Γενετικής στους πρωτοετείς 
φοιτητές του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Υποστηρίζουν ότι η ενσωμάτωση 
του λογισμικού στην εκπαιδευτική-διδακτική διαδικασία χρησιμεύει τόσο στην ενί-
σχυση της κατανόησης του τρόπου μεταβίβασης των κληρονομικών χαρακτήρων όσο 
και στην παρουσίαση του επιστημονικού τρόπου σκέψης.  

Η κατάλληλη ενσωμάτωση του λογισμικού VGLII στην εκπαιδευτική-διδακτική δια-
δικασία συνδέεται με αρκετά πλεονεκτήματα, όπως: (α) η ανοικτού τύπου φιλοσοφία 
της εφαρμογής υποστηρίζει μια πληθώρα στρατηγικών προσεγγίσεων για γενετική α-
νάλυση, (β) το λογισμικό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο που ενισχύει την σε βάθος κατα-
νόηση των βασικών αρχών της Γενετικής μέσα από την εξέταση προβλημάτων που 
απαιτούν δικαιολόγηση αποτελέσματος-αιτίου (effect-to-cause reasoning), (γ) το λογι-
σμικό καταδεικνύει παραστατικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες ελέγχουν τις 
υποθέσεις τους, (δ) το λογισμικό δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να ελέγξουν πλη-
θώρα υποθέσεων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, (ε) η δημιουργία του προβλήμα-
τος από το λογισμικό με έναν τυχαίο τρόπο, καθιστά το πρόβλημα εντελώς διαφορε-
τικό, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία για απεριόριστη εξάσκηση, (στ) οι μαθητές 
μπορούν να αποθηκεύσουν την εργασία τους που βρίσκεται σε εξέλιξη και να επανέλ-
θουν στο ίδιο πρόβλημα σε μεταγενέστερο χρόνο, (ζ) οι μαθητές μπορούν να εκτυπώ-
σουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους, στην περίπτωση που θέλουν να τα επισυνά-
ψουν στην εργαστηριακή έκθεση αναφοράς, (η) το μοτίβο εξάσκησης (practice mode) 
της εφαρμογής εισάγει ομαλά τους μαθητές στη μεθοδολογία που θα κληθούν να ακο-
λουθήσουν, (θ) οι μαθητές μπορούν να ενασχοληθούν περαιτέρω με την εφαρμογή, 
μεταφορτώνοντάς την στον προσωπικό τους υπολογιστή, και (ι) το επίπεδο δυσκολίας 
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του προβλήματος είναι ελέγξιμο & μπορεί να τεθεί από τον εκπαιδευτικό σε επίπεδο 
τμήματος, ομάδας ή μεμονωμένων μαθητών (White, 2012;White et al., 2007). 

Βασικό μειονέκτημα του λογισμικού VGLII αποτελεί το γεγονός ότι δε δίνει τις απα-
ντήσεις για τον τρόπο κληρονόμησης των υπό εξέταση χαρακτήρων σε κανένα από τα 
προβλήματα της εφαρμογής (εξαίρεση αποτελούν τα προβλήματα εξάσκησης).  

Οι λόγοι για τους οποίους προτιμήθηκε η χρησιμοποίηση του λογισμικού VGLII έναντι 
των παραπάνω εφαρμογών αφορούν στις εξής διαπιστώσεις: (α) το VGLII λειτουργεί 
χωρίς σύνδεση στο Διαδίκτυο, (β) η είσοδος στο περιβάλλον των εφαρμογών VCISE 
και CGS προϋποθέτει τη δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού χρήστη για κάθε μαθητή 
χωριστά, καθώς και για τον εκπαιδευτικό, (γ) η εφαρμογή CGS δεν είναι δωρεάν, (δ) ο 
έλεγχος της υπόθεσης και στις δύο εφαρμογές (VCISE και CGS) γίνεται μέσα από τη 
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με μεθόδους που δεν έχουν διδαχθεί οι 
μαθητές (τεστ χ2), (ε) η εφαρμογή VCISE εστιάζει κυρίως στο πρωτόκολλο εργασιών 
ενός ερευνητή εργαστηρίου Γενετικής (π.χ. παραγγελία οργανισμών με τους επιθυμη-
τούς χαρακτήρες, ζευγάρωμα των οργανισμών σε επωαστήρα, αναισθητοποίηση των 
απογόνων για παρατήρηση στο μικροσκόπιο κ.ά.) που δεν αφορά άμεσα τους μαθητές, 
καθώς αυτοί αξιολογούνται σε πανελλαδικό επίπεδο για την ικανότητα επίλυσης προ-
βλημάτων Μενδελικής κληρονομικότητας, και (στ) η εφαρμογή VCISE δεν ευνοεί την 
ομαδοσυνεργατική προσέγγιση διδασκαλίας. 

Το λογισμικό VGLII αλλά και τα εγχειρίδια χρήσης του διατίθενται δωρεάν στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: http://vgl.umb.edu/. Η εφαρμογή τρέχει σε λειτουργικό σύστημα 
Windows, Sun Solaris, Mac OS ή Linux. Λειτουργεί offline και προϋποθέτει την εγκα-
τάσταση της γλώσσας προγραμματισμού Java v.7 ή νεότερη έκδοση. Τέλος, διατίθεται 
σε τρεις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική. 

Γενική περιγραφή της δραστηριότητας 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει ως πυρήνα έναν οδηγό δραστηριοτήτων που 
έχει δομηθεί με βάση τη θεωρία της καθοδηγούμενης ανακάλυψης (Hughes & Ellefson, 
2013; Beck et al., 2014) σε ένα ενεργό, συμμετοχικό και συνεργατικό περιβάλλον μά-
θησης (Fernández-Santander, 2008). Ο οδηγός δραστηριοτήτων είναι διαθέσιμος στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: https://drive.google.com/file/d/1D-
HQ5VqOxVXQbykdsZ0wCpi7KT8EK8Ml/view?usp=sharing. 

Οι μαθητές επιδιώκεται να εξοικειωθούν με τις βασικές διαδικασίες μεταβίβασης κλη-
ρονομικών χαρακτηριστικών σε ένα υποθετικό έντομο, χρησιμοποιώντας την εφαρ-
μογή VGLII, μέσα από μια διαδικασία τριών φάσεων:  
• στη Φάση 1 (διάρκεια: 45 λεπτά), οι μαθητές καλούνται να εξοικειωθούν με το 

περιβάλλον της εφαρμογής και να εμπεδώσουν τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε 
ο Mendel, για να μελετήσει τον τρόπο μεταβίβασης των κληρονομικών χαρακτηρι-
στικών. Η εξέταση προβλημάτων μονογονιδιακής κληρονομικότητας του φακέλου 
“VGL” σε συνδυασμό με το μοτίβο εξάσκησης (practice mode), που εμφανίζει το 
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μοντέλο κληρονομικότητας σε κάποια από αυτά, αναμένεται να βοηθήσει σημα-
ντικά τις ομάδες στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

• στη Φάση 2 (διάρκεια: 45 λεπτά), οι ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με την πρό-
κληση της ανακάλυψης του μοντέλου κληρονομικότητας σε ένα πρόβλημα διυβρι-
δισμού, που προσφέρεται από την εφαρμογή, μέσα από το σχεδιασμό των απαιτού-
μενων διασταυρώσεων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων στους απογόνους. 
Μόλις η ομάδα θεωρήσει ότι έχει βρει ένα μοντέλο κληρονομικότητας που να συμ-
φωνεί με τα πειραματικά δεδομένα των διασταυρώσεων που πραγματοποίησε, ζη-
τάει από μια άλλη ομάδα να αξιολογήσει τη δουλειά της. Συγκεκριμένα, η ομάδα-
ερευνητής αναθέτει στην ομάδα-αξιολογητή την πραγματοποίηση μιας διασταύρω-
σης που θα επιλέξει η τελευταία, για την οποία η ομάδα-ερευνητής προβλέπει το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα με βάση το μοντέλο κληρονομικότητας που ισχυρίζεται 
ότι έχει βρει. Η επαλήθευση της πρόβλεψης οδηγεί στην προφορική επιβράβευση 
της ομάδας-ερευνητή από την ομάδα-αξιολογητή. Σε διαφορετική περίπτωση, η 
πρώτη ομάδα χρειάζεται να αναθεωρήσει μερικά ή συνολικά τη στρατηγική της και 
να προσπαθήσει εκ νέου να βρει το πιο πιθανό μοντέλο κληρονομικότητας. 

• στη Φάση 3 (διάρκεια: 45 λεπτά), κάθε ομάδα συντάσσει μια εργαστηριακή έκθεση 
αναφοράς που να περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εύρεση του 
πιθανού τρόπου κληρονόμησης των εξεταζόμενων χαρακτήρων του προβλήματος. 
Η παραπάνω έκθεση ακολουθεί το πρότυπο συγγραφής επιστημονικού άρθρου, που 
έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και περιλαμ-
βάνει διαδοχικά τα εξής μέρη: περίληψη, εισαγωγή, υλικά και μέθοδοι, αποτελέ-
σματα και συμπεράσματα. Στην προσπάθειά τους αυτή, οι ομάδες μπορούν να υπο-
βοηθηθούν τόσο από τις επεξηγηματικές οδηγίες που τους παρέχονται για καθένα 
από τα μέρη της έκθεσης όσο και από την επισύναψη στον οδηγό δραστηριοτήτων 
μιας έκθεσης αναφοράς που λειτουργεί ως υπόδειγμα, καθώς παρουσιάζει με ολο-
κληρωμένο τρόπο την επιχειρηματολογία υποστήριξης του μοντέλου κληρονομι-
κότητας του χαρακτήρα ενός προβλήματος, που προσφέρεται από την εφαρμογή. 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη εργαστηριακή δραστηριότητα διήρκεσε τρεις διδακτικές ώρες και 
πραγματοποιήθηκε από πέντε ομάδες μαθητών/-τριών (τρεις ομάδες των τριών ατόμων 
και δύο ομάδες των δύο ατόμων) της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατο-
λισμού Θετικών Σπουδών, που εξετάζονται στο μάθημα της Βιολογίας πανελλαδικά. 
Αποστολή των ομάδων ήταν η εύρεση του τρόπου κληρονόμησης δύο μη συνδεδεμέ-
νων χαρακτήρων (διυβριδισμός) σε ένα υποθετικό έντομο, με τη βοήθεια του λογισμι-
κού διαδραστικής προσομοίωσης VGLII. Όλες οι ομάδες περάτωσαν το σύνολο των 
δραστηριοτήτων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 

Τόσο η διαμορφωτική αξιολόγηση των ομάδων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργα-
στηριακής δραστηριότητας όσο και η εξέταση των εργαστηριακών εκθέσεων αναφο-
ράς οδήγησαν σε σημαντικά συμπεράσματα, που φαίνεται να συμφωνούν με τη διεθνή 
βιβλιογραφία (White et al., 2007; Williams & Rudge, 2015). Συγκεκριμένα, οι ομάδες: 

2312

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



(α) εφάρμοσαν επιτυχώς τη γνώση των βασικών αρχών της Μενδελικής κληρονομικό-
τητας, προκειμένου να παράξουν υποθέσεις, να σχεδιάσουν διασταυρώσεις, να επεξερ-
γαστούν πειραματικά αποτελέσματα και να εξάγουν συμπεράσματα, (β) χρησιμοποίη-
σαν το λογισμικό VGLII για τον έλεγχο των υποθέσεών τους με λογικό και συστημα-
τικό τρόπο, (γ) οδηγήθηκαν σε συμπεράσματα που, σε γενικές γραμμές, συμφωνούσαν 
με τα πειραματικά δεδομένα του προβλήματος και ήταν επαρκώς τεκμηριωμένα, (δ) 
συνέταξαν εργαστηριακή έκθεση αναφοράς, ακολουθώντας το πρότυπο συγγραφής ε-
πιστημονικού άρθρου (περίληψη, εισαγωγή, υλικά & μέθοδοι, αποτελέσματα και συ-
μπεράσματα), προκειμένου να παρουσιάσουν με σχετικά ολοκληρωμένο τρόπο την ε-
πιχειρηματολογία υποστήριξης του τρόπου κληρονόμησης των μελετώμενων χαρακτή-
ρων του προβλήματος (Εικόνα 2). Η ετερογένεια των απαντήσεων των εργαστηριακών 
εκθέσεων αναφοράς απoκάλυψε την ποικιλία των αποδεκτών επιστημονικά προσεγγί-
σεων που επιδέχεται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.  

 

Εικόνα 2. Ενδεικτικό στιγμιότυπο από την πορεία επίλυσης προβλήματος διυβριδισμού 
που ακολούθησε μια ομάδα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό VGLII. Το στιγμιότυπο δεί-
χνει τα αποτελέσματα πέντε διασταυρώσεων με άτομα που επιλέχθηκαν από τα Κελιά 1 
(Cage 17, 18, 20, 22) και 22 (Cage 23), προκειμένου να αποδειχθεί από την ομάδα ο 
αυτοσωμικός τρόπος κληρονόμησης των εξεταζόμενων χαρακτήρων (σχήμα φτερών, 
χρώμα σώματος). Η εργαστηριακή έκθεση αναφοράς της ομάδας διατίθεται στην ηλε-

κτρονική διεύθυνση: 
https://drive.google.com/file/d/1u6sZhCUQ0YqE15SlJNRpb98s2uywP7GE/view?usp

=sharing. 

Σημαντικά είναι και τα συμπεράσματα που βγήκαν από τις συζητήσεις των μαθητών 
εντός της ομάδας. Οι συζητήσεις αυτές έγιναν αντιληπτές από τον εκπαιδευτικό εξαι-
τίας της διακριτικής του παρουσίας κατά την υλοποίηση της εργαστηριακής δραστη-
ριότητας. Εντός της ομάδας, οι μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοι-
νωνίας που αφορούσαν στη διατύπωση επιχειρημάτων, αποδοχή της διαφορετικής, 
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ωστόσο τεκμηριωμένης, άποψης, διαχείριση των διαφωνιών και συγκρούσεων στην 
ομάδα, αλληλοβοήθεια κ.λπ. Ο αναστοχασμός κάθε ομάδας αποτυπώθηκε στη διαμόρ-
φωση της γενικής στρατηγικής που ακολούθησε μέσα από διαδικασίες ανταλλαγής α-
πόψεων μεταξύ των μελών της, προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα Μενδελικής 
κληρονομικότητας που απαιτούν δικαιολόγηση τύπου αποτελέσματος-αιτίου (cause-
to-effect reasoning). 

Στην εκπαιδευτική πράξη, η παροχή ευκαιριών από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές 
για διατύπωση και έλεγχο υποθέσεων αποτελεί σε μεγάλο βαθμό πρόκληση, δεδομένων 
των χρονικών περιορισμών του διδακτικού ωραρίου, της έλλειψης εξοικείωσης των 
μαθητών με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, αλλά και των σχεδόν ανύπαρκτων υλι-
κοτεχνικών πόρων των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, 
το λογισμικό VGLII φαίνεται ότι συνεισφέρει θετικά αφενός στην σε βάθος προσέγ-
γιση των βασικών μηχανισμών που διέπουν την κληρονόμηση των χαρακτήρων στους 
ζωντανούς οργανισμούς, αφετέρου στην παρουσίαση του επιστημονικού τρόπου σκέ-
ψης, όπως διαπίστωσαν σχετικά και οι δημιουργοί της εφαρμογής (White el al., 2007). 

Ωστόσο, λόγω του μικρού δείγματος που χρησιμοποιήθηκε, είναι σημαντικό να υλο-
ποιηθεί η δραστηριότητα σε μεγαλύτερο δείγμα μαθητών της Δευτεροβάθμιας Λυκεια-
κής Εκπαίδευσης, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα που αφορούν στην ακριβή 
αποτίμηση του παιδαγωγικού-διδακτικού οφέλους της δραστηριότητας στην επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων.  

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η αποτελεσματική χρησιμοποίηση του λογισμικού, 
και γενικότερα η επιτυχημένη εφαρμογή τέτοιων καινοτόμων προσεγγίσεων στη μαθη-
σιακή διαδικασία, προϋποθέτει την αλλαγή της στάσης του εκπαιδευτικού, ο οποίος 
χρειάζεται: (α) να αναγνωρίσει την προστιθέμενη παιδαγωγική-διδακτική αξία του, (β) 
να εξοικειωθεί με τις δυνατότητές του χωρίς, ωστόσο, να παραβλέψει τους όποιους 
περιορισμούς, και (γ) να εξασφαλίσει τους απαιτούμενους υλικοτεχνικούς πόρους για 
την υλοποίηση των συνδεδεμένων με αυτό δραστηριοτήτων. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι, παρά το μικρό μέγεθος του μαθητικού δείγματος, το 
λογισμικό VGLII, όταν ενσωματωθεί κατάλληλα στην εκπαιδευτική-διδακτική διαδι-
κασία, αποτελεί ένα πρόσθετο, ισχυρό παιδαγωγικό όχημα που συμβάλλει τόσο εποι-
κοδομητικά όσο και ευχάριστα στην εμπέδωση των βασικών αρχών της Γενετικής. Με 
τον τρόπο αυτό, μπορεί άνετα να λειτουργήσει ως επιστέγασμα για το συγκεκριμένο 
πεδίο μελέτης των βιοεπιστημών, ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση να περάσουν σε 
υψηλότερο επίπεδο πρόσκτησης γνώσης, όπως αυτό που προσφέρεται από την Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση.  
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Σουφλέρης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Sc. , soufleris@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να διδαχθεί μια απαιτητική ενότητα των 
Μαθηματικών που αφορά σε κατασκευές και μετρήσεις στο χώρο. Είναι δύσκολο για 
τους μαθητές της συγκεκριμένης ηλικίας των 13 – 14 ετών να αντιληφθούν το «χώρο» 
και τις ιδιότητές του, καθώς έχουν συνηθίσει να δουλεύουν στο επίπεδο. Το λογισμικό 
GeoGebra παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνει αυτή η «μεταφορά» και συμβά-
λει στην εμπέδωση των αντίστοιχων μαθηματικών εννοιών. Η μελέτη αφορά την κα-
τασκευή Πυραμίδας και τον υπολογισμό βασικών μεγεθών της. 

Λέξεις-Κλειδιά: Χώρος, πυραμίδα   

Εισαγωγή 

Η Γεωμετρία του χώρου είναι η επιστήμη που μελετά τα στερεά σώματα και τις ιδιό-
τητές τους στο χώρο (Βλάμος, Δρούτσας, Πρέσβης & Ρεκούμης, 2016, σ.200). Επειδή 
ο χώρος έχει τρεις διαστάσεις, είναι δύσκολο για τους μαθητές να σχεδιάσουν / αναπα-
ραστήσουν ένα στερεό σχήμα στο τετράδιό τους ή στον πίνακα (επίπεδο) και στη συ-
νέχεια να μελετήσουν τις ιδιότητές του ή να υπολογίσουν κύρια / δευτερεύοντα στοι-
χεία του. Οι δυσκολίες προέρχονται από το γεγονός ότι απαιτούνται από τους μαθητές 
ικανότητες κατανόησης του χώρου και συστηματική οργάνωση των οπτικών πληροφο-
ριών, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις αφηρημένες γεωμετρικές έννοιες της 
Στερεομετρίας. Οι παραπάνω δυσκολίες μπορούν να ξεπερασθούν με τη χρήση κατάλ-
ληλου λογισμικού δυναμικής Γεωμετρίας με το οποίο μπορεί αφενός, να οπτικοποιηθεί 
η όλη διαδικασία και αφετέρου, να γίνει δυναμική η διδασκαλία και η μάθηση. «Η 
μεγάλη χρήση των υπολογιστών στη διδασκαλία των Μαθηματικών είναι σήμερα α-
ναμφισβήτητο γεγονός καθώς έχουν κοπάσει οι διαμαρτυρίες περί «μηχανοποίησης» 
της εκπαίδευσης, περιθωριοποίησης του δασκάλου, αμφίβολης μάθησης, κ.ά. Οι υπο-
λογιστές έχουν χωρίς αμφιβολία επίδραση στο περιεχόμενο των μαθηματικών στο σχο-
λείο» (Γαγάτσης, 1995, σσ.301,309). «Το εκπαιδευτικό λογισμικό διευκολύνει και υ-
ποστηρίζει τη μάθηση με τη χρήση υπολογιστή. Παρέχει στον εκπαιδευόμενο την ευ-
καιρία να αποκτήσει νέες γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες μέσα από τους ήχους, τις 
εικόνες και τις προσομοιώσεις κινήσεων που περιέχουν τα πακέτα εκπαιδευτικού λο-
γισμικού» (Ζωγόπουλος, 2005). Το λογισμικό GeoGebra είναι κατάλληλο για τα μα-
θηματικά, ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς που ενσωματώνει Άλγεβρα 
και Γεωμετρία και είναι εύκολο ως προς τη χρήση του. Με το εκπαιδευτικό λογισμικό  
μπορούν να τεθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι και να επιτευχθούν μέσα από την 
επανάληψη σχετικών θεμάτων και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Η ποιότητα του 
Εκπαιδευτικού Λογισμικού είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για  την αξιοποίηση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή 
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διαδικασία, καθώς επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
ΤΠΕ για τη δημιουργία πλούσιου και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Ενός 
δυναμικού περιβάλλοντος που θα προκαλεί το μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουρ-
γεί και «να μαθαίνει κάνοντας» (Jonassen, 1994) 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συμβολή της αξιοποίησης του λογισμικού Ge-
oGebra στην κατανόηση βασικών εννοιών που αφορούν στη μελέτη της  «Πυραμίδας» 
ως γεωμετρικό στερεό από τους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. 
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, θα παραθέσουμε συνοπτικά ιστορικά στοιχεία 
για τις πυραμίδες ως ανθρώπινες κατασκευές και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε 
μέσα από τα φύλλα εργασίας και τη χρήση του λογισμικού GeoGebra να αμβλύνουμε 
τις υπάρχουσες δυσκολίες των μαθητών που αφορούν στην κατανόηση του χώρου.     

Ιστορικά στοιχεία 

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου τους Φαραώ και κατασκευ-
άστηκαν μεταξύ 3.200 – 2.300 π.Χ. Σημαντικότερη είναι η Πυραμίδα του Χέοπα, γνω-
στή και ως η Μεγάλη πυραμίδας της Γκίζας ή η Μεγάλη Πυραμίδα, είναι η αρχαιότερη 
και η μεγαλύτερη από τις τρείς πυραμίδες της Νεκρόπολης της Γκίζας, η οποία συνο-
ρεύει με τη σύγχρονη πόλη της Γκίζας στην Αίγυπτο. Είναι το αρχαιότερο από τα Επτά 
Θαύματα του αρχαίου κόσμου, το μόνο που σώζεται μέχρι σήμερα. 
Με βάση μία εγχάραξη σε έναν εσωτερικό θάλαμο της πυραμίδας που ονομάζει μια 
ομάδα εργασίας, και μία αναφορά στον φαραώ της 4ης Δυναστείας της αρχαίας Αιγύ-
πτου Χέοπα, οι αιγυπτιολόγοι πιστεύουν ότι η πυραμίδα χτίστηκε σαν τάφος σε διά-
στημα 10 με 20 χρόνων, και ολοκληρώθηκε περίπου το 2.560 π.Χ. Αρχικά με ύψος 
146,5 m , ήταν το ψηλότερο κτήριο του κόσμου για πάνω από 3.800 χρόνια. 
Αρχικά η Μεγάλη Πυραμίδα ήταν καλυμμένη με πέτρες επικάλυψης οι οποίες δημιουρ-
γούσαν μία λεία και επίπεδη επιφάνεια.  
Πιστεύεται από κάποιους πως ο Βεζίρης του Χέοπα Χεμιούνου πιστεύεται από κάποιος 
πως είναι ο αρχιτέκτονας της Μεγάλης Πυραμίδας. Λόγω της διάβρωσης και της απου-
σίας του πυραμιδίου της, η πυραμίδα έχει σήμερα ύψος 138,8 m  (Flinders, 1883). Κάθε 

πλευρά της είχε μήκος 230,4 m . Η μάζα της πυραμίδας εκτιμάται ότι είναι 65,9 10  t⋅  

και ο όγκος της 6 32,5 10  m⋅  (Wikipedia), (Ανακτήθηκε από: 
 https://el.wikipedia.org/wiki/Πυραμίδα_του_Χέοπα#cite_note-6).    
Μεταγενέστερα, «Πυραμίδες» συναντάμε στην Κεντρική Αμερική (στο Γιουκατάν του 
Μεξικού, στη Γουατεμάλα), στην Ελλάδα (Αρκαδία, Λακωνία), στην Κίνα. 
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Εικόνα Η Πυραμίδα του Χέοπα. (Ανακτήθηκε από: 

https://el.wikipedia.org/wiki/Πυραμίδα_του_Χέοπα#/media/File:Kheops-
Pyramid.jpg). 

Έννοιες – Ορισμοί 

«Πυραμίδα λέγεται ένα στερεό, που μια έδρα του είναι ένα πολύγωνο και όλες οι άλλες 
έδρες του είναι τρίγωνα με κοινή κορυφή» (Βλάμος κ.ά., 2016, σ.216). 
«Κανονική πυραμίδα λέγεται η πυραμίδα, που έχει βάση κανονικό πολύγωνο και η 
προβολή της κορυφής της στη βάση είναι το κέντρο του κανονικού πολυγώνου» (Βλά-
μος κ.ά., 2016, σ.217). 

Σενάριο: «Μελέτη Πυραμίδας» 

Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β΄ Γυμνασίου (§ 4.4. Η πυραμίδα και τα στοιχεία της). 
Θέμα: «Υπολογισμός Εμβαδού και Όγκου πυραμίδας» (Βλάμος κ.ά., 2016). 
Τεχνολογικά εργαλεία: Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί με τη χρήση του λογι-
σμικού GeoGebra. 

Βασική ιδέα: 

Οι μαθητές με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας κάνοντας χρήση του λογισμικού 
GeoGebra θα μπορέσουν να σχεδιάσουν / μελετήσουν / αποδείξουν βασικές σχέσεις 
που αφορούν στη μελέτη της πυραμίδας ως γεωμετρικό στερεό. Η όλη διαδικασία μπο-
ρεί να οπτικοποιηθεί και να γίνει δυναμική, καθώς με τη χρήση του GeoGebra υπάρχει 
η δυνατότητα σχεδίασης σε τρεις διαστάσεις, περιστροφής της κατασκευής και παρα-
τήρησής της υπό διαφορετική γωνία. Όπως αναφέρουν οι Sancez & Sacristan (2003) 
«η κατασκευή ενός γεωμετρικού σχήματος στον κόσμο της δυναμικής γεωμετρίας είναι 
κατασκευή μιας «ιδιαίτερης» περίπτωσης, ενώ σε περιβάλλον με χαρτί και μολύβι είναι 
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η κατασκευή μιας «γενικής» περίπτωσης». «Ο υπολογιστής δίνει τη δυνατότητα να 
κατασκευαστούν σχήματα με πιο γρήγορο, πιο ακριβή και πιο δυναμικό τρόπο και έτσι 
επιτρέπει την πιο άμεση σύλληψη των γεωμετρικών ιδιοτήτων» (Laborde, 1982). Επί-
σης, όπως αναφέρουν οι Κυνηγός και Δημαράκης, (2002), «στην περίπτωση της δυνα-
μικής γεωμετρίας υπάρχει η αίσθηση της συνέχειας και της κίνησης αντικειμένων, ώ-
στε να παρατηρείται τι μένει σταθερό και τι αλλάζει. Τέτοια επιχειρήματα μπορούν 
πολύ δύσκολα να δοθούν και να αναπαρασταθούν σε πίνακα ή σε χαρτί». 
Η γεωμετρική εποπτεία θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις αφη-
ρημένες έννοιες που θα συζητηθούν κατά την παρουσίαση του μαθήματος. 
Γενικότερα, «όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή διδασκαλία ως 
συμπληρωματικό μέσο, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι όταν 
χρησιμοποιείται ως η μοναδική βάση για διδασκαλία» (Τουμάσης & Αρβανίτης, 2003). 

Προστιθέμενη αξία: 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο δεν αποτελεί μόνο μια καινοτομία στο παραδο-
σιακό πλαίσιο διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας των Μαθηματικών αλλά φι-
λοδοξεί να έχει και ευρύτερες επιρροές. «Επειδή ο υπολογιστής επιτρέπει την εξεικό-
νηση σύνθετων φαινομένων μπορούμε να υποθέσουμε ότι: α) οι νοερές παραστάσεις 
των μαθητών εμπλουτίζονται από την πιο άμεση σύλληψη των αναλλοίωτων και των 
γεωμετρικών ιδιοτήτων οι οποίες δεν μεταδίδονται με λεκτική διατύπωση και β) η εξε-
ρεύνηση του σχεδίου, οι πολλές προσπάθειες στην οθόνη του υπολογιστή, διευκολύ-
νουν τη μετάβαση του μαθητή προς την αφαίρεση των θεωρητικών ιδιοτήτων που υ-
πάρχουν κάτω από τα σχήματα» (Γαγάτσης, 1995, σ.349), φιλοδοξεί να συμβάλλει 
στην αλλαγή / βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά. Οι μα-
θητές αναμένεται να συνειδητοποιήσουν ότι τα Μαθηματικά μπορούν να αποτελέσουν 
αντικείμενο διερεύνησης και μάλιστα κάθε μαθητής μπορεί να δοκιμάσει στο πλαίσιο 
αυτό τις δικές του ιδέες και να καταλήξει στα δικά του συμπεράσματα τα οποία πρέπει 
να έχουν την ανάλογη κοινωνική αποδοχή στα πλαίσια της τάξης και την επιστημονική 
τεκμηρίωση. «Η εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία διερεύνησης μίας ιδέας μεγιστο-
ποιεί τις δυνατότητες κατανόησής της και ενισχύει την αυτοπεποίθηση ότι και ο ίδιος 
μπορεί να είναι δημιουργός μαθηματικών ιδεών και να αξιολογεί τις ιδέες και τις απο-
δείξεις που προτείνουν άλλοι» (Παναούρα & Φιλίππου, 2002). 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Σε ποιους απευθύνεται: Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. 
Χρόνος υλοποίησης: Για την εφαρμογή του σεναρίου εκτιμάται ότι απαιτούνται 3 δι-
δακτικές ώρες. 
Χώρος υλοποίησης: Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εξ’ ολοκλήρου στο εργαστή-
ριο υπολογιστών. Ο πειραματισμός με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού – στο παρόν 
διδακτικό σενάριο θα γίνει χρήση του λογισμικού GeoGebra v.5 - απαιτεί πάνω απ’ 
όλα εργαστήριο με 10 τουλάχιστον θέσεις εργασίας, ώστε να μπορούν να εργαστούν οι 
μαθητές ανά τρείς περίπου.  
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Προαπαιτούμενες γνώσεις: οι μαθητές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαι-
τήσεις του διδακτικού σεναρίου με σκοπό να αποκομίσουν περισσότερα δυνατά μαθη-
σιακά αποτελέσματα, θα πρέπει: να γνωρίζουν πώς κατασκευάζονται τα κανονικά πο-
λύγωνα, να εφαρμόζουν το πυθαγόρειο θεώρημα και να έχουν ευχέρεια υπολογισμών.  
Ως προς την τεχνολογία οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν: τις βασικές λειτουργίες 
του λογισμικού GeoGebra v.5, να αντιλαμβάνονται την έννοια / χρήση του δρομέα, να 
ορίζουν σημεία, ευθύγραμμα τμήματα και να κάνουν μετρήσεις.  

Διδακτικά προβλήματα: 

«Η έρευνα στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών δείχνει ότι οι μαθητές 
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλη δυσκολία στην κα-
τανόηση βασικών εννοιών. Παρανοήσεις, αδρανής γνώση, λάθη και αντιφάσεις στη 
λύση ασκήσεων και στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων είναι οι κύριες αιτίες της δυ-
σκολίας αυτής» (Ζωγόπουλος, 2001). Επίσης, σύμφωνα με τον Καραμηνά, (2006) «οι 
τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εξελιγμένη τους 
μορφή είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο 
παρέχει σημαντικές δυνατότητες για το σχεδιασμό νέου τύπου μαθησιακών δραστη-
ριοτήτων».  
Καθόσον, η διδασκαλία της Γεωμετρίας χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες πτυχές των 
αντικειμένων που διαπραγματεύεται και που αφορούν την μελέτη του χώρου, «η αξιο-
ποίηση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ΤΠΕ προσφέρει δυνατότητες ριζικών 
αλλαγών στο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης, με πιο σημαντική τη δυνατότητα με-
τακίνησης από το δασκαλοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας σε ανοικτά περιβάλλοντα, 
τα οποία ευνοούν την ενεργητική, αλληλεπιδραστική και ομαδοσυνεργατική μάθηση» 
(Ζωγόπουλος & Τσαγκατάκης, 2010). 

Ανάλυση του σεναρίου 

Ροή εφαρμογής των δραστηριοτήτων: 

1η Δραστηριότητα: (1 διδακτική ώρα) 

Επειδή η κατασκευή της κανονικής πυραμίδας είναι απαιτητική, ο διδάσκων θα πρέπει 
να έχει ετοιμάσει στο λογισμικό GeoGebra, το αρχείο ΠΥΡΑΜΙΔΑ.ggb  
Στο αρχείο αυτό θα φαίνεται μια κανονική πυραμίδα και οι αντίστοιχοι δρομείς: ν, h, r. 
Οι συγκεκριμένοι δρομείς ν, h, r θα καθορίζουν:  
το πλήθος των πλευρών της βάσης της κανονικής πυραμίδας,  
το ύψος της πυραμίδας, και  
την ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου της βάσης της πυραμίδας, αντίστοιχα.  
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Εικόνα 1: 5-γωνική πυραμίδα 

Οι μαθητές παρατηρώντας αυτό το αρχείο θα έχουν οπτική διαίσθηση της κατασκευής 
αντικειμένων στο 3-διάστατο ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Oxyz . Ο διδά-
σκων θα ζητήσει από τους μαθητές να κάνουν χρήση του κουμπιού «Περιστροφή της 
Προβολής Γραφικών 3D» ώστε να δουν την πυραμίδα υπό πολλές γωνίες θέασης 
(μπροστά, κατακόρυφα, πλάγια) να προβούν σε συζήτηση και να απαντήσουν σε ερω-
τήματα. Για παράδειγμα, αν έχουν θέαση από μπροστά και δουν ένα ισοσκελές τρί-
γωνο, τότε άλλαξε η κατασκευή; Στη συνέχεια θα τους ζητήσει να μετακινήσουν τους 
δρομείς: «v» (μετρά το πλήθος των πλευρών της βάσης), «h» (μετρά το ύψος της πυ-
ραμίδας) και «r» (μετρά την ακτίνα του περιγεγραμμένου κύκλου της βάσης) και να 
συζητήσουν τις εικόνες που θα βλέπουν κάθε φορά. Επίσης σε αυτό το μάθημα θα τους 
ζητηθεί να αναγνωρίσουν βασικά στοιχεία της πυραμίδας, όπως: τις ακμές, τις παρά-
πλευρες έδρες, την κορυφή, το απόστημα. Τέλος, κάνοντας χρήση του κουμπιού «Α-
νάπτυγμα Πολυέδρου» θα δουν την πυραμίδα στο επίπεδο.      

2η Δραστηριότητα: (1 διδακτική ώρα)  

Σε αυτό το μάθημα θα δοθεί στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις και α-
σκήσεις υπολογισμού του εμβαδού και του όγκο της πυραμίδας 

Φύλλο Εργασίας 
Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………. 
Τάξη - Τμήμα Β - ….. 
Σχολείο  ………………………………………………………………. 

 
Ερώτηση 1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα 

Πλήθος πλευρών βάσης (ν) Ονομασία πυραμίδας 
3  
 Τετράεδρο 
 Πενταγωνική 
6  
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Ερώτηση 2. Πότε μια τετραπλευρική πυραμίδα είναι κανονική; 
 
Άσκηση 1. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας   
 

Αριθμός 
Πλευρών 

(ν) 

Μήκος 
πλευράς 

Ύψος                
(h) 

Από-
στημα (α) Επ Εολ V 

4 8 3     

4  6 10    

4 2 1     
 
Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του φύλλου εργασίας θα μπορούν να 
συνεργάζονται μεταξύ τους. 

3η Δραστηριότητα (1 διδακτική ώρα)  

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εμπειρία κατασκευής από τους μαθητές μιας 
τετραγωνικής πυραμίδας στο GeoGebra όταν γνωρίζουν τις συντεταγμένες των ση-
μείων της, καθ’ όσον η κατασκευή της με χρήση δρομέων είναι απαιτητική και ξεφεύ-
γει από τους στόχους του παρόντος μαθήματος.   
Ανοίξτε το λογισμικό GeoGebra και από το μενού «Προβολή» εμφανίστε την επιλογή 
«3D Γραφικά» και στη συνέχεια από τη γραμμή «Εισαγωγή» να κάνετε την εισαγωγή 
των παρακάτω σημείων:  

(0,0,0),  (4,0,0),   (0, 4,0),   (4, 4,0),   (2, 2,6)Ο = Α = Β = Γ = ∆ = .  
Αφού ολοκληρωθεί η εισαγωγή των σημείων, επιλέξτε το κουμπί «Πυραμίδα» (για να 
εμφανίζεται το κουμπί «Πυραμίδα» πρέπει να είναι ενεργό το περιβάλλον εργασίας 
«3D Γραφικά») και κατασκευάστε την τετραγωνική πυραμίδα με βάση το ΟΑΓΒ  και 
κορυφή το σημείο Δ. 
Στη συνέχεια να φέρετε το ύψος της πυραμίδας (επιλέξτε το κουμπί «Κάθετη Γραμμή») 
και το απόστημά της (επιλέξτε το κουμπί «Κάθετη Γραμμή»). Ορίστε τα αντίστοιχα 
σημεία τομής του ύψους με το κέντρο της βάση της πυραμίδας και του αποστήματος 
με το μέσο της πλευράς της βάσης της πυραμίδας. Τέλος, να υπολογίσετε το Επ, το Εολ 
και το V κάνοντας χρήση του κουμπιού «Κείμενο». 

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την παρούσα εργασία, είναι:  
• Η ομαδική δουλειά των μαθητών. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και επεξεργάζο-

νται τα φύλλα εργασίας και τις ασκήσεις που τους αναθέτει ο καθηγητής τους.  
• Η κουλτούρα της συνεργασίας. Οι μαθητές μέσα από την ομαδική δουλειά «μαθαί-

νουν» να συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων 
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μάθησης. Με αφορμή αυτό το γεγονός, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη σημασία της 
«συνεργασίας» και ευελπιστούν να συνεργάζονται και εκτός σχολείου.  

• Η ανάληψη πρωτοβουλιών. Μέσα από την ομαδική δουλειά και τη συνεργασία ο μα-
θητής αποκτά αυτοπεποίθηση, αισθάνεται οικεία και ισότιμος με τα άλλα μέλη της 
ομάδας και δεν διστάζει να αναλάβει πρωτοβουλίες, να πει την άποψή του, να κάνει 
υποδείξεις και να συζητήσει τις άλλες προτάσεις.  

• Η απόκτηση εμπειριών. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στην απόκτηση εμπειριών 
από τα μέλη της ομάδας καθώς μετατρέπονται από παθητικοί δέκτες της πληροφορίας 
σε συνδιαμορφωτές της. 

• Η κατανόηση του συγκεκριμένου μαθήματος. Όπως έχουμε προαναφέρει, η διδασκα-
λία της συγκεκριμένης ενότητας είναι απαιτητική και οι μαθητές δυσκολεύονται στην 
κατανόηση των μαθηματικών εννοιών όταν αυτές αφορούν τη μελέτη των στερεών 
και η παρουσίασή τους γίνεται με την κλασική διδασκαλία στον πίνακα. Η διδασκαλία 
της ενότητας αυτής με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra συμβάλει στην καλύτερη 
κατανόηση του μαθήματος από τους μαθητές γιατί τους παρέχεται η δυνατότητα της 
δοκιμής, της επανάληψης, της παρατήρησης, της αναπαράστασης, της επιβεβαίωσης. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να τονίσουμε ότι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα συμβάλ-
λουν στη μάθηση και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών.           
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Ο Υπερρεαλισμός μέσω Τ.Π.Ε. 

Σαζακλή Ευαγγελία 
esazakli@sch.gr 

Περίληψη 

Το σενάριο είναι μια απόπειρα διδασκαλίας της Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου, ειδικότερα 
του ρεύματος του Υπερρεαλισμού, με χρήση Τ.Π.Ε. και αλλαγές στο σκεπτικό της ση-
μερινής πρακτικής. Χρησιμοποιούνται ψηφιακά εργαλεία, κοινωνικά δίκτυα, συνεργα-
τικές πλατφόρμες, τηλεδιάσκεψη και ψηφιακά παιχνίδια, στην υπηρεσία μιας διαφορο-
ποιημένης διδασκαλίας, πιο βιωματικής, δημιουργικής και ευχάριστης για τα παιδιά, 
σε συμφωνία με τις κοινωνικοπολιτισμικές αλλαγές στην ενωμένη Ευρώπη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου, Υπερρεαλισμός, ρεύματα Λογοτεχνίας, ψη-
φιακό παιχνίδι, Τ.Π.Ε.. 

Εισαγωγή 

Το σενάριο αποτελεί μια απόπειρα σχεδιασμού διδασκαλίας των καλλιτεχνικών ρευ-
μάτων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Εδώ εφαρμόζεται με παράδειγμα τον Υπερρε-
αλισμό (Λογοτεχνία της Β΄ Λυκείου, Υπ. Παιδείας, 2011, ΑΠΣ). Καταργείται η παλιά 
αντίληψη της εργαλειακής λογικής (Κουτσογιάννης, 2011) και επιστρατεύονται wiki, 
τηλεδιάσκεψη, κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακά παιχνίδια για να μετατραπεί η ανιαρή 
συνήθως διδασκαλία των λογοτεχνικών ρευμάτων σε μια ευχάριστη βιωματική διαδι-
κασία, με ενεργούς μαθητές. 

Ταυτότητα Σεναρίου 
Τίτλος: Ο Υπερρεαλισμός μέσω Τ.Π.Ε..  
Ενότητα : Κίνημα Υπερρεαλισμού. 
Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές: Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου (Υπερρεα-
λισμός/Δημιουργική γραφή), Γλώσσα Β΄ Λυκείου (Αγώνας Λόγων/Τέχνη), Φιλοσοφία 
Β΄ Λυκείου (Φιλοσοφία και Τέχνη), Καλλιτεχνική Παιδεία Α΄ Λυκείου (Εικαστικά). 
Χρόνος  υλοποίησης: Εκτιμάται η διάρκειά του σε 11 διδακτικές ώρες (ή 2 διδακτικές 
ημέρες) και 5 μέρες επιχειρηματολογίας σε αναρτήσεις στο κοινωνικό δίκτυο. 
Χώρος των δραστηριοτήτων: Αίθουσες υπολογιστών και διδασκαλίας. 
Δυναμικό τάξης: μια συνήθης σχολική αίθουσα (πχ. 20 άτομα). 

Θεωρητική στήριξη 
 

Κυρίαρχες θεωρίες στις οποίες στηρίζεται το σενάριο είναι οι αρχές του Δομισμού, με 
τους θεωρητικούς Piaget, Βruner, Vygotsky,  και οι επιρροές τους στον Papert  που 
έγινε γνωστός κυρίως για τη θεωρία του οικοδομητισμού (Constructionism). Ο Piaget, 
πιστεύει ότι το παιδί μαθαίνει δομώντας νέα γνώση πάνω στην παλιά (εποικοδομεί), με 
τη μέθοδο «δοκιμής και πλάνης» που υποστήριξε ο Thorndike. Ο Bruner κατόπιν, προ-
σθέτει την ανακαλυπτική μάθηση και τη σκαλωσιά (scaffolding). O Vygotsky, 
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υποστηρίζει την εξέχουσα σημασία του ρόλου του περιβάλλοντος: βιολογικού/ψυχο-
λογικού/διανοητικού (Κόμης, 2004, Ράπτης & Ράπτη, 2014, UNESCO, 2003), και τη 
γνωστή θεωρία για τη «Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης»  (ΖΕΑ) (Ράπτης & Ράπτη, 2014, 
UNESCO, 2003).  

Ο Papert έρχεται να εξελίξει τις θεωρίες αυτές λέγοντας ότι το παιδί μόνο του καθορίζει 
τη μάθησή του, κατασκευάζοντας. Έτσι, κατακτά τη γνώση με το να «βουτά» μέσα 
στην καρδιά των πραγμάτων για να τα αποδομήσει, αναδομήσει κι έτσι να τα κατανο-
ήσει (Ackermann, 2004). Έτσι, ο Papert  καταλήγει στην ιδέα του Οικοδομητισμού 
(Constructionism)  με την επιδίωξη να επεμβαίνουν τα παιδιά ως μετατροπείς στα ερ-
γαλεία (Κυνηγός, 2011, Kynigos, 2015), οπότε το παιδί μαθαίνει να ψάχνει λύσεις ή να 
τις «κατασκευάζει», αντί να τις περιμένει να «συμβούν». Αυτό επιτυγχάνεται με την 
κατασκευή ψηφιακού παιχνιδιού. Μάλιστα, μελέτες έχουν δείξει ότι λειτουργεί η ιδέα 
εξίσου καλά σε περιβάλλοντα οικονομικά, πολιτισμικά κλπ., ανθηρά και μη (Blikstein, 
& Cavallo, 2002). 

Η διδασκαλία πραγματοποιείται με μεικτό τρόπο μάθησης (blended learning): Εξ Απο-
στάσεως και σε σχολική αίθουσα (Staker, & Horn, 2018). 

 
Προϋποθέσεις διεξαγωγής σεναρίου: 

Τα παιδιά: 

-Να κατέχουν χειρισμό του Η/Υ, μηχανής αναζήτησης και λογισμικών γραφείου: επε-
ξεργαστή κειμένου, υπολογιστικού φύλλου και να έχουν γνώση των λογισμικών που 
θα χρησιμοποιήσουν: wiki.  

-Να γνωρίζουν στοιχειωδώς ξένη γλώσσα: αγγλικά ή/και γαλλικά για τηλεδιάσκεψη. 

-Να είναι μέλη όλα τα παιδιά στο wiki και το κοινωνικό δίκτυο: Facebook. 

Τα εργαλεία: 

-Εργαστήριο Υπολογιστών, προβολικό, και 2 σταθμούς εργασίας για κάθε ομάδα, με 
δυνατότητα σύνδεσης σε Διαδίκτυο. Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν φο-
ρητές συσκευές: smartphones/tablets, με δυνατότητα σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο. 

- Εγκατεστημένα προγράμματα κι Online εφαρμογές: Πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης 
(Skype), Μηχανή αναζήτησης (Google), κοινωνικό δίκτυο (Facebook), wiki 
(wikispaces.com/classroom), Λογισμικό κατασκευής ψηφιακού παιχνιδιού  (choico). 

Σκοπός- Στόχοι-Προσδοκώμενες δεξιότητες 

Σκοπός της διδασκαλίας του σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών Β΄ Λυκείου με 
τα κίνημα του Υπερρεαλισμού, όπως εμφανίστηκε στην Τέχνη και ειδικότερα στη Λο-
γοτεχνία. Ειδικότερα, οι στόχοι είναι, οι μαθητές: 
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Γνωστικοί: 

-Να έρθουν σε επαφή και βιωματική σχέση με τον Υπερρεαλισμό, τα παράγωγά του 
και τους καλλιτέχνες του. 

-Να εντοπίσουν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ώστε να τα απο-δομούν κι επανα-
δομούν λειτουργικά σε κατάλληλο γλωσσικό και κειμενικό περιβάλλον. 

-Να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, όπως τη δημιουργική γραφή. 

Παιδαγωγικοί: 

-Να αναπτύξουν το αυτοσυναίσθημα μέσα από τους ρόλους τους σε συλλογικότητες, 
και να συνειδητοποιήσουν και να βιώσουν τη συνεργασία κι επικοινωνία στην ομάδα.  

-Να αναπτύξουν το φαντασιακό και καλλιτεχνικό μέρος του ψυχισμού τους (ιδέες, φα-
νταστική πλοκή, συναισθήματα) μέσα από δημιουργία τέχνης και τεχνημάτων. 

Χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών: 

-Να κατασκευάσουν ψηφιακό υλικό ως σχεδιαστές εργαλείων και κειμένων. 

-Να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες επικοινωνίας μέσω κοινωνικού δικτύου. 

  Περιγραφή Σεναρίου 

Το σενάριο λειτουργεί για κάθε λογοτεχνικό ρεύμα. Στο παρόν επιλέχτηκε ο Υπερρε-
αλισμός, με αντιπρόσωπό του τον Ελύτη. 

Ως προετοιμασία, χρειάζεται μια προσυνεννόηση με ένα σχολείο μιας Ευρωπαϊκής χώ-
ρας. Προτείνεται η Γαλλία, γνωστή για τη γένεση πολλών καλλιτεχνικών ρευμάτων. 
Με αντίστοιχο μηχανισμό συνεργασίας σχολείων, όπως γίνεται σε προγράμματα e-
twinning ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα ήταν δυνατόν να συνεργαστούν σχολεία 
από τις αντίστοιχες χώρες. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, σε μια συνάντηση μέσω τηλε-
διάσκεψης, να ανταλλάξουν τα παιδιά σκέψεις, εμπειρίες για το ρεύμα που μελετούν, 
να συζητήσουν και να δουν πώς εφαρμόζεται ο Υπερρεαλισμός σε άλλη  χώρα της 
πολυπολιτισμικής  Ευρώπης (Υπ. Παιδείας, Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος  Σπουδών 
(ΕΠΠΣ), 2011). 

Επίσης, ο καθηγητής έχει από πριν οργανώσει σελίδες για κάθε ομάδα σε πλατφόρμα 
wiki :wikispaces.com, με οδηγίες χρήσης  σε περιβάλλον σχολείου: classroom, κι έχει 
δημιουργήσει ομάδα στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. 

Το σενάριο διαιρείται και υλοποιείται σε 4 φάσεις. Κατόπιν, ακολουθεί ένα χρονικό 
περιθώριο 5 ημερών για την ανάρτηση επιχειρημάτων σε μορφή debate, στο κοινωνικό 
δίκτυο. Τα παιδιά αλλάζουν θέσεις στις δραστηριότητες ώστε να εξυπηρετούν κάθε 
φορά τους στόχους τους (Κλιάπης, 2005). 
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1η Φάση: (3 διδ. Ώρες) Διαμοιρασμός ομάδων,  διαχείριση πληροφορίας. 

Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες των 5 μελών με ανάθεση ρόλων, και κάθε ομάδα 
θα αναλάβει από ένα ποιητή. Πχ. 1η ομάδα : Ελύτης, 2η : Εμπειρίκος κλπ. Αφού συλ-
λέξουν τις πληροφορίες για τον ποιητή της ομάδας τους, έρχονται σε επαφή με τα έργα 
των καλλιτεχνών: αναζητούν έργα, ζωγραφιές κλπ. Η επιλογή γίνεται με κριτήρια της 
ομάδας, αναλόγως τι θέλει να τονίσει στην παρουσίασή της. 

Σ΄ αυτό το σημείο προτείνεται μια τηλεδιάσκεψη με καλλιτέχνη που ζει και είναι γνώ-
στης του θέματος. Ενδεικτικά αναφέρεται η ποιήτρια Κική Δημουλά, ή κάποιος Πανε-
πιστημιακός καθηγητής, μελετητής του κινήματος κλπ (Υπ. Παιδείας, ΑΠΣ, 2011), ώ-
στε να συζητήσουν μαζί του, να εκφράσουν απορίες και να ανοίξουν νέες προ - οπτικές 
στην αντίληψη τους για το υπό εξέταση θέμα. Προτείνεται, η τηλεδιάσκεψη να ακο-
λουθήσει χρονικά την συλλογή των πληροφοριών, για να γνωρίζουν τα παιδιά κάπως 
το γνωστικό αντικείμενο και να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μια συζήτηση, ώστε να 
μην καταλήξει η επικοινωνία αυτή, απλή παράθεση πληροφοριών. 

2η φάση. (6 διδ. Ώρες) –Παραγωγή έργου  και ψηφιακού παιχνιδιού. 

 
Εικ. 1 Wiki: Υπερρεαλιστικό ποίημα 

 

 Οι κατασκευές  γίνονται στην αίθουσα υπολογιστών. Ο δάσκαλος μπορεί να ρωτήσει  
για να υποκινήσει ενδιαφέρον, όπως: «Θεωρείτε ότι η ζωγραφική και η ποίηση λει-
τουργούν στο ίδιο καλλιτεχνικό κίνημα; Πού φαίνεται αυτό;» κλπ. Θα συγκεντρώσουν 
όλο το υλικό που τους χρειάζεται, στο wiki. Το wiki  είναι συνεργατική πλατφόρμα, 
ανοικτό εργαλείο, με επεξεργαστή κειμένου, πεδίο ανατροφοδότησης από το δάσκαλο, 
με σύγχρονη ή ασύγχρονη επικοινωνία και αξιοποίησής του ως αποθετήριο υλικού. 
Κατόπιν, ασκούν τη Δημιουργική Γραφή, και  χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά 
που εντόπισαν για τον Υπερρεαλισμό,  γράφουν ποίημα στο wiki, συμβάλλοντας με το 
διαμοιρασμό γνώσης.  
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Το παιχνίδι - Προτεινόμενο λογισμικό: choico 

Υπάρχουν λογισμικά, οι λεγόμενοι «μικρόκοσμοι», που επιτρέπουν την κατασκευή 
παιχνιδιού, χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση προγραμματισμού κώδικα. Μικρόκο-
σμος λέγεται ένα σετ υπολογιστικών περιβαλλόντων που προσφέρουν την δυνατότητα 
σχεδιασμού και ολοκληρωμένης κατασκευής (Κυνηγός, 2002). Έτσι κατασκευάζουν 
το προσωπικό δικό τους υλικό.  Τα παιδιά παίζουν με τα ήδη υπάρχοντα παιχνίδια της 
ιστοσελίδας εκτός σχολικού χρόνου, με σκοπό να εξοικειωθούν. 

Ο σκοπός είναι να το κατασκευάσουν μόνοι τους ή να τροποποιήσουν ένα ήδη υπάρ-
χον, αφού ανακαλύψουν τις δομές του παιχνιδιού. Οι χρήστες επομένως είναι 2 ειδών: 
η μια ομάδα, σε ρόλο σχεδιαστή, κατασκευάζει ή τροποποιεί ένα παιχνίδι, διερευνώ-
ντας και τις πιθανές ανταποκρίσεις του προγράμματος στις αλλαγές, κι η άλλη ομάδα 
είναι σε ρόλο παίκτη. Προτείνεται για το σενάριο το choico, ανοικτό λογισμικό, ένα 
παιγνιώδες περιβάλλον, που υποστηρίζει διερευνητική μάθηση, 

 

Εικ.3: Ψηφιακό παιχνίδι λογισμικό Choico: Σχεδιασμός 

προσφέροντας  εργαλεία για τη σύνθεση εκπαιδευτικών μικρόκοσμων παιχνιδιών.  

Προτείνεται να κατασκευαστεί ένα παιχνίδι από κάθε ομάδα, που θα αφορά στον ποι-
ητή,  που είχαν αναλάβει στο wiki. Κατόπιν θα το παίξει η επόμενη ομάδα και θα μάθει 
κι αυτή για τον ίδιο ποιητή. Έτσι τα κατασκευασμένα παιχνίδια θα γυρίσουν κυκλικά, 
κι όλες οι ομάδες θα αποκτήσουν γνώση. Στην εικ. 3 παρουσιάζεται μια διαδρομή για 
τον Ελύτη. Θεωρούνται ως σημείο εκκίνησης οι στίχοι των ποιητών, δεδομένου ότι στο 
wiki που έφτιαξαν, υπάρχουν συγκεντρωμένα τα ποιήματα των ποιητών που εξετάζο-
νται. Υπάρχει δυνατότητα να  γίνει πιο δύσκολο το παιχνίδι, πχ. προσθέτοντας μέγιστη 
χρονική διάρκεια. Στο παράδειγμα, αν ο παίκτης βρει τη σωστή απάντηση, αυτή συνο-
δεύεται και με οδηγίες για την περαιτέρω πορεία του στην ολοκλήρωση της διαδρομής. 
Έτσι παίζοντας μαθαίνουν και για άλλους καλλιτέχνες του ίδιου κινήματος εκτός από 
τους δικούς τους (εξαρτάται πάντα τι επιλογές διαθέτει το παιχνίδι) και έτσι σχηματί-
ζουν μια πληρέστερη εικόνα για τα χαρακτηριστικά του κινήματος. 
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3η φάση -  Τηλεδιάσκεψη (2 διδ. ώρες) 

Σε τηλεδιάσκεψη σε δύο διδακτικές ώρες, θα παρουσιάσουν το υλικό τους στην ολο-
μέλεια  και ταυτόχρονα μέσω Skype στο Ευρωπαϊκό σχολείο. Κάθε ομάδα θα εκπρο-
σωπείται  από ένα παρουσιαστή. To καλλιτεχνικό κίνημα θα είναι κοινό ζητούμενο στις 
δυο χώρες, Ελλάδα - Γαλλία, οπότε θα φωτιστεί η οπτική της ένταξης των εκπροσώπων 
του κινήματος και της τέχνης τους σε πλαίσιο Ευρωπαϊκό.  

4η φάση– Επιχειρηματολογία, κοινωνικό δίκτυο: Facebook (5 ημέρες) 

Ακολουθεί γραπτή συζήτηση σε πλαίσιο ομάδας στο Facebook, που έχει δημιουργηθεί 
από τον καθηγητή για «αγώνα λόγων», με επιχειρήματα και χρονικό όριο λήξης μετά 
από 5 ημέρες. Το τμήμα χωρίζεται σε 3 μεγάλες ομάδες. Κάθε ομάδα θα αναρτά επι-
χείρημα ή σχόλιο απάντησης προσπαθώντας να αναδείξει τον δικό της ποιητή σπου-
δαιότερο. Η μία ομάδα θα αναλάβει την υπεράσπιση κάποιου ποιητή και η άλλη την 
αναίρεσή της. Η τρίτη ομάδα του τμήματος θα ψηφίσει κατόπιν ποια επιχειρήματα  με 
τα συνοδευόμενα έργα, είχαν καλύτερη πειθώ. Με τη σειρά κυκλικά όλες οι ομάδες θα 
περάσουν από όλες τις θέσεις για να αλλάζουν ρόλους με κάθε αλλαγή καλλιτέχνη. Στο 
τέλος θα μείνει ένας νικητής τον οποίο θα ανακηρύξουν «ποιητή της χρονιάς».  

Ενδεικτικό Φύλλο εργασίας 

Ομάδα: Οδυσσέας Ελύτης: 1η φάση: (3 διδ. ώρες) 

1,5 διδ. ώρα: Δίνονται ιστοσελίδες (Ενδεικτικά: http://www.snhell.gr/, 
https://el.wikipedia.org/wiki/ κ.ά.). Αναζητήστε μόνοι σας υλικό στο Διαδίκτυο, με κρι-
τήριο τον ποιητή. Συγκεντρώστε στοιχεία για τον Ελύτη. Συνεννοηθείτε στην ομάδα 
σας με ποια κριτήρια θα δεχτείτε ή θα απορρίψετε τις πληροφορίες που βρήκατε. Δείγ-
ματα ερωτήσεων: Σας ήταν χρήσιμη η πληροφορία για τη γνωριμία του με τον Βενι-
ζέλο; Θα σημειώσετε τις καλλιτεχνικές του επιρροές από τη Γαλλία; Οργανώστε και 
ταξινομείστε τις πληροφορίες που αποφασίσατε να εντάξετε στο wiki σας σε αντίστοι-
χες σελίδες, όπως σελίδα ποιημάτων Ελύτη, παραγωγής λόγου κλπ.  

1,5 διδ. ώρα: Τηλεδιάσκεψη με Skype με ποιητή σημερινό (πχ. Κική Δημουλά), με 
θέμα τον Υπερρεαλισμό: Αφού ακούσετε την ποιήτρια, μπορείτε να υποβάλετε ερωτή-
σεις, ώστε να προκύψει διάλογος (πχ.: Εσείς έχετε επηρεαστεί από τον Υπερρεαλισμό; 
Θεωρείτε ότι τα περασμένα λογοτεχνικά ρεύματα σβήνουν με τον καιρό ή συνεχίζουν 
να επηρεάζουν την τέχνη κρυμμένα / αλλοιωμένα στο πέρασμα του χρόνου; πώς νομί-
ζετε ότι τα βιώματά του επηρέασαν το έργο του;» κλπ). Κρατείστε σημειώσεις. 

2η φάση (6 διδ. ώρες) 

2 διδ.ώρες: Να παράξετε στο wiki σας σε νέα σελίδα ένα νέο κείμενο (κολάζ, ποίημα 
ή πεζό) με τα χαρακτηριστικά του Υπερρεαλισμού που έχετε συλλέξει από την έρευνά 
σας. Μπορεί να είναι ποίημα, ή πεζό, ή κολάζ, οτιδήποτε, αλλά όμως, να αναδεικνύει 
τα χαρακτηριστικά του κινήματος. Αν θέλετε, προσθέστε εικόνα. Το παραγόμενο θα 
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συγκεντρωθεί στο wiki της ομάδας, με τη βιβλιογραφία του κλπ.   

4 διδ. ώρες: Κατασκευή ψηφιακού παιχνιδιού: πειραματιστείτε με τα παιχνίδια στην 
ιστοσελίδα: http://etl.ppp.uoa.gr/choico/. Κρατείστε σημειώσεις σε μια πρόχειρη σε-
λίδα στο wiki, για να τις συμβουλεύεστε ώστε να μπορέσετε να κατασκευάσετε κάτι 
ανάλογο. Πειραματισθείτε με τις συνθήκες εκκίνησης, ελέγχου και τερματισμού του 
παιχνιδιού σε περιβάλλον edit game. Κατασκευάστε παιχνίδι με παρόμοιες συνθήκες 
έχοντας ως σταθμούς του παίκτη πχ: τη ζωγραφική του ποιητή, ή κάποιο ποίημά του 
κλπ. (Ένα παράδειγμα βλέπετε στην εικ. 3). 

Καινοτομίες - Πρόσθετη Παιδαγωγική αξία 

Το σενάριο παρουσιάζει καινοτομία στη μεικτή μάθηση με συμμετοχή – συνεργασία 
ξένων σχολείων. Είναι ευέλικτο στην αναπροσαρμογή από τους διδάσκοντες. Ευνοού-
νται η ομαδοσυνεργατική και η αλληλοδιδακτική μέθοδος (τηλεδιάσκεψη) Κάθονται 
ανά 2 ή 3 στους υπολογιστές στο παιχνίδι, στην αναζήτηση στη Google, στη συλλογή 
υλικού στο wiki. O καθηγητής λειτουργεί υποστηρικτικά στις ομάδες. Οι ρόλοι στην 
ομάδα αλλάζουν ανά εργαλείο, και στο παιχνίδι οι ομάδες αλλάζουν ρόλους. Tα παιδιά 
εμπλέκονται σε συλλογικότητες, αποκτώντας έτσι δεξιότητες ζωής (life-skills) (Μα-
τσαγγούρας, 2000), ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας.  

Από τις δραστηριότητες, η τηλεδιάσκεψη διαχέει τη γνώση (sharing) και επικοινωνεί 
πολιτισμούς. Τα κοινωνικά  μέσα δικτύωσης (facebook), εντάσσουν τον μαθητή σε 
κοινότητες μάθησης. Οι μηχανές αναζήτησης ενεργοποιούν τη διερευνητική ικανότητα 
και την επιλογή των πληροφοριών και το wiki classroom (με δυνατότητα ανατροφοδό-
τησης) παράγουν νέες μορφές κειμενικότητας (Κουτσογιάννης, 2014), με δυνατότητα 
προσθήκης υλικού (Εργαλεία ανοικτού τύπου). Με το παιχνίδι, τα παιδιά περισσότερο 
και καλύτερα μαθαίνουν ως σχεδιαστές παρά ως χρήστες  (Kafai, 2006). 

Πρόσθετη παιδαγωγική αξία προσδίδουν οι στρατηγικές διδακτικής (αλληλοδιδακτική, 
ομαδοσυνεργατική), η κατασκευή νέου υλικού (wiki, choico),  η διαχείριση πληροφο-
ρίας (Google, wiki), η εξάσκηση στην επιχειρηματολογία (facebook) με ανάπτυξη κρι-
τικού γραμματισμού, η λειτουργία μαθητών σε συλλογικότητες (ομάδες), η εμπλοκή 
μαθητών στη μεικτή μάθηση ( Staker & Horn, 2012), η διερευνητική μάθηση (Κυνη-
γός, 2011) και εξασκούνται σε διάφορα είδη λόγου: νέο κειμενικό είδος σε ψηφιακά 
εργαλεία ή σε είδος τέχνης (ποίημα), σε αγώνα λόγων, σε πολυτροπικό κείμενο, και 
τέλος βοηθά στο διαμοιρασμό της γνώσης.  

Αξιολόγηση ομάδων και αυτοαξιολόγηση 

Δίνονται στα παιδιά κριτήρια αυτό- και ετερο-αξιολόγησης, σε μορφή ρουμπρίκας, ώ-
στε να έχουν εξ αρχής γνώση σε τι και πώς θα αξιολογηθούν, κι έτσι να έχουν καλύτερα 
αποτελέσματα. Παρατίθενται ενδεικτικά κριτήρια σε ρουμπρίκες: 
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Σχήμα 1: Ρουμπρίκα αλληλοαξιολόγησης, κριτήριο συλλογής πληροφορίας 

 

 

Σχήμα 2: Ρουμπρίκα αυτοαξιολόγησης ομάδας, κριτήρια συνεργασίας και χρόνου 

Κριτική  και δυνατότητες επέκτασης 

Το σενάριο τροποποιείται ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί το Google Earth, για προσθήκη υλικού με διαδρομές ζωής και έργου των καλλιτε-
χνών. Το παιχνίδι να είναι κυνήγι θησαυρού με έπαθλο μια  εκδρομή σε πινακοθήκη 
έργων ζωγράφου στο εξωτερικό. Να φτιάξουν βίντεο ή αφίσες με λογισμικό βίντεο/πα-
ρουσίασης: movie maker/ppt, ή/και  να προσθέσουν μουσική με το πρόγραμμα audac-
ity. Θα μπορούσαν να συνεργαστούν διαθεματικά οι ειδικότητες λογοτεχνίας, πληρο-
φορικής, μουσικής και εικαστικών. Για  δημιουργική γραφή να μετατρέψουν κάποιες 
λέξεις του υλικού στο wiki σε links, ή μπορούν να συμπληρώσουν την παιδική ηλικία 
του καλλιτέχνη με φανταστικά γεγονότα. Η τηλεδιάσκεψη και συνεργασία με Ευρω-
παϊκά σχολεία να γίνει με περισσότερες χώρες, ή συνεργασία σε πρόγραμμα e-twin-
ning.  

Στα εργαλεία υπάρχουν κάποια αδύναμα σημεία, πχ. το Wiki απαιτεί εγγραφή μελών, 
άρα προκαλεί καθυστέρηση. Παρόλα τα θετικά της τηλεδιάσκεψης, ως ευέλικτη διδα-
σκαλία και ευκαιρία μάθησης σήμερα ακόμη δεν έχει διαδοθεί ευρέως 
(Panagiotakopoulos et al., 2015). Τα κοινωνικά δίκτυα, οργανώνουν τα μέλη τους σε 
κοινότητες μάθησης κι είναι εύχρηστα. Όμως, λόγω των σχολίων και αναρτήσεων που 
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παρουσιάζουν, δεν ενδείκνυνται κατά τη γνώμη μας για συλλογή υλικού με ίδιο τρόπο 
όπως ένα wiki. 
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Οικονομική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο – Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων 

Καμαρινός Γιώργος  
Οικονομολόγος - Εκπαιδευτικός Π.Ε. 09 

geeconomy@yahoo.com 

Περίληψη 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι το επίπεδο οικονομικού αναλφαβητισμού είναι σε 
υψηλό σε όλα, σχεδόν, τα ηλικιακά επίπεδα. Αυτό ευθύνεται, σε σημαντικό βαθμό, για 
το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν λανθασμένες αποφάσεις σε οικονομικά 
ζητήματα με δυσάρεστες συνέπειες τόσο για αυτούς όσο και για το κοινωνικό σύνολο, 
ευρύτερα. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να τονίσει την αναγκαιότητα παροχής 
οικονομικής παιδείας από τις μικρές ηλικίες, έτσι ώστε να αναδειχθεί μία νέα γενιά, 
ενημερωμένη σε βασικά οικονομικά θέματα. Εστιάζοντας στις μικρές ηλικίες και συ-
γκεκριμένα σε παιδιά που είναι μαθητές του δημοτικού σχολείου, προτείνονται δρα-
στηριότητες που μπορούν να λάβουν χώρα εντός ή εκτός ωρολογίου προγράμματος με 
σκοπό την επίτευξη του παραπάνω στόχου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Οικονομία, Εκπαίδευση, Εγγραμματισμός, Αλφαβητισμός, Πρωτο-
βάθμια 

Εισαγωγή 

Αρκετά από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ή μεγεθύνθηκαν μέσα από την οικο-
νομική κρίση των τελευταίων ετών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ή εμφανιστεί 
σε μικρότερη κλίμακα, αν το επίπεδο οικονομικού αλφαβητισμού των πολιτών ήταν 
υψηλότερο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξάχθηκε από την Standard & Poor’s 
σε 140 χώρες (Klapper, Lusardi & Oudheusden, 2015), προέκυψε ότι μόλις ένας στους 
τρεις ενήλικες μπορεί να αντιληφθεί βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες όπως για πα-
ράδειγμα ο πληθωρισμός και το επιτόκιο. Στην Ελλάδα, σε αντίστοιχη έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τζώρα & Φίλιππας, 2016), παρα-
τηρήθηκε ότι μόνο ένας στους πέντε φοιτητές προπτυχιακών οικονομικών τμημάτων 
απάντησε σωστά και στις πέντε απλές ερωτήσεις χρηματοοικονομικού περιεχομένου 
που τους τέθηκαν. 

Κρίνεται επιτακτική, λοιπόν, η δημιουργία ενημερωμένων πολιτών σε αυτά τα θέματα. 
Για να υπάρχει αποτελεσματικότητα, θα πρέπει η χρηματοοικονομική εκπαίδευση να 
ξεκινήσει από τις μικρές ηλικίες ώστε να διαμορφωθεί μία νέα γενιά πολιτών η οποία, 
έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις, θα μπορέσει μελλοντικά να λαμβάνει τις σωστές α-
ποφάσεις αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα και εξασφαλίζοντας μια 
ικανοποιητική ποιότητα ζωής (Αγγελέτου & Φίλιππας, 2016). Στο παρόν κείμενο, δια-
τυπώνονται προτάσεις – σενάρια διδασκαλίας και δραστηριότητες με στόχο την οικο-
νομική εκπαίδευση των παιδιών μικρών ηλικιών και ειδικότερα των μαθητών της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Ο ρόλος της οικογένειας 

Πολλοί ειδικοί παιδοψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί σύμβουλοι αναφέρουν πώς ακόμη 
και η ηλικία των τριών ετών είναι κατάλληλη για το πρώτο μάθημα οικονομίας (Χα-
διαράκου & Σκαπέρα, χ.χ.). Δεδομένη της ηλικίας, γίνεται αντιληπτό ότι η οικογένεια 
είναι εκείνη που, πρώτη,  πρέπει να προσφέρει αυτά τα μαθήματα στα λιλιπούτεια μέλη 
της. 

Οι γονείς θα πρέπει να βοηθήσουν τα παιδιά τους να διακρίνουν τις ανάγκες από τις 
επιθυμίες τους και να κατανοήσουν ότι η ικανοποίησή τους έχει κάποιο κόστος. Έτσι, 
σιγά σιγά, αρχίζουν να τους μιλούν για τη διαχείριση των χρημάτων τα οποία γίνονται 
περισσότερο κατανοητά καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και μαθαίνουν τους αριθμούς. 
Με απλά παραδείγματα, τους εξηγούν ότι τα χρήματα δεν αποκτώνται εύκολα, δεν εί-
ναι απεριόριστα και μειώνονται καθώς αγοράζουν κάποιο αγαθό και τους τονίζουν τα 
πλεονεκτήματα της αποταμίευσης. 

Η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στα οικογενειακά οικονομικά και στις σχετικές δρα-
στηριότητες (π.χ. πρόβλεψη αναγκών, προγραμματισμός, σωστή οργάνωση, αγορές, 
επένδυση χρημάτων κ.α.) μπορεί να είναι ένας ενδεδειγμένος τρόπος για να διδαχθούν 
σχετικά με τη διαχείριση των χρημάτων (Χαδιαράκου & Σκαπέρα, χ.χ.). Η κατανόηση 
της κατάρτισης του οικιακού προϋπολογισμού, η απόκτηση οικονομικών συνηθειών 
όπως η συνετή χρήση του χαρτζιλικιού, η ορθολογική κατανάλωση και η αποταμίευση 
μπορούν να διαμορφώσουν μία νέα γενιά ενημερωμένων πολιτών. Οι ειδικοί υποστη-
ρίζουν πως μόλις τα παιδιά κατανοήσουν ότι τα χρήματα είναι για να αγοράζουμε α-
γαθά, είναι έτοιμα να μάθουν περισσότερα (Indiana Department of Financial Institu-
tions, χ.χ.). 

Σχολείο – εκπαίδευση 

Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σχετικά με τις αντιλήψεις παιδιών που 
βρίσκονται σε σχετικά μικρή ηλικία (Christopoulou, 2013· Ακρίβου, Μπονώτη & Δερ-
μιτζάκη, 2016· Ντολιοπούλου, 2013), προέκυψε ότι παιδιά, όπως αυτά που είναι μα-
θητές δημοτικού σχολείου αλλά ακόμη και τα νήπια, μπορούν να αντιληφθούν απλές 
οικονομικές έννοιες. Δεδομένου μάλιστα ότι οι έρευνες έλαβαν χώρα στην εποχή τη 
κρίσης, αποδείχτηκε ότι, έστω και απλοϊκά, αντιλαμβάνονται τον αρνητικό αντίκτυπο 
της οικονομικής κρίσης στην κοινωνία και τα προβλήματα που αυτή προκαλεί, όπως η 
φτώχεια και η ανεργία. Είναι, λοιπόν, ορατό ότι τα μικρά παιδιά έχουν την στοιχειώδη 
απαιτούμενη ωριμότητα και αντίληψη για να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έν-
νοιες και γι΄ αυτό είναι εφικτό να τεθούν οι σωστές βάσεις για τη χρηματοοικονομική 
εκπαίδευση των παιδιών ακόμη κι από το δημοτικό σχολείο. 

Οι διεθνείς πρακτικές δείχνουν ότι η εκπαίδευση των παιδιών σε αυτές τις ηλικίες πε-
ριλαμβάνει ποικιλία μορφών μετάδοσης βασικών οικονομικών γνώσεων, από την εν-
σωμάτωσή τους σε πολλά διδασκόμενα μαθήματα μέχρι την εφαρμογή τους μέσω 
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βιωματικών δράσεων και της σύνδεσής τους με την πραγματικότητα (Σεϊταρίδης & 
Κυριακόπουλος, 2015).  

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δημοτικό) 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες 
οι οποίες θα στοχεύουν στην απόκτηση των πρώτων βασικών οικονομικών γνώσεων 
από τα παιδιά. 

Ειδικότερα στο δημοτικό σχολείο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε εντός του σχολικού 
ωραρίου στο πλαίσιο κάποιου μαθήματος, είτε μετά το πέρας του σχολικού προγράμ-
ματος. 

Ειδικοί στόχοι – προτεινόμενη θεματολογία 

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι των δραστηριοτήτων θα είναι οι μαθητές να: 

• αποκτήσουν ορθολογική καταναλωτική συμπεριφορά, δηλαδή να μπορούν να αγορά-
ζουν και να καταναλώνουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαθέσιμα χρήματα που έχουν και το κόστος αγοράς των αγαθών που προτίθενται να 
προμηθευτούν 

• διαχωρίζουν τις ανάγκες από τις επιθυμίες τους, ώστε να αντιλαμβάνονται ποια α-
γαθά, κατά προτεραιότητα, πρέπει να αγοράσουν (ιεράρχηση αναγκών) 

• γνωρίσουν τα είδη χρήματος, να κατανοήσουν τις ιδιότητες και τη χρησιμότητά του, 
τον τρόπο και κόπο απόκτησής του, τη συνετή διαχείρισή του και να μάθουν να συ-
ντάσσουν τον ατομικό (ή οικογενειακό) προϋπολογισμό τους 

• γνωρίσουν τα επαγγέλματα, τη χρησιμότητα και τα χαρακτηριστικά τους 
• αντιληφθούν τα στάδια παραγωγής ενός προϊόντος 
• αντιληφθούν τη σημαντικότητα και τα πλεονεκτήματα της αποταμίευσης καθώς και 

τα μειονεκτήματα και τους κινδύνους του δανεισμού 

Μέσα διδασκαλίας 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των σχετικών δράσεων και επίτευξης των επιδιωκόμενων στό-
χων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μέσα: 

• υλικό από τα διαθέσιμα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος «Μελέτη Περιβάλλοντος» 
των τάξεων Α΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού 

• εγχειρίδια με πλούσια εικονογράφηση – μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά σχε-
τικό υλικό από ειδικά εκπαιδευτικά βιβλία που διατίθενται στην αγορά (Τακάογλου, 
2011· Φίλιππας, 2015 & 2017). 

• ηλεκτρονικός υπολογιστής – χρήση λογισμικού όπως π.χ. PowerPoint κ.α.  
• πλοήγηση σε  επιλεγμένους διαδικτυακούς χώρους 
• παιχνίδια ρόλων – αναπαράσταση πραγματικών καταστάσεων 
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• Επίσης, προτείνονται τα ακόλουθα εργαλεία: 
• πρόγραμμα Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ) «Ξοδεύοντας Έξυπνα», ε-

φόσον είναι εφικτή η εφαρμογή του (αφορά τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού) 
• Warren Buffett’s Secret Millionaires Club, βίντεο και περιοδικά με κόμικς για την 

οικονομική εκπαίδευση των παιδιών (στην αγγλική γλώσσα) 

Χρόνος πραγματοποίησης δραστηριοτήτων 

Οι δραστηριότητες μπορούν να ενταχθούν στην ενότητα της Ευέλικτης Ζώνης Διαθε-
ματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων που αποτελεί τμήμα του εβδομαδιαίου 
προγράμματος στις περισσότερες τάξεις του δημοτικού. Εκπαιδευτικά θέματα που εν-
διαφέρουν τα παιδιά και άπτονται της επικαιρότητας, όπως αυτά της οικονομικής εκ-
παίδευσης και δραστηριότητες που στοχεύουν στη δημιουργία ενημερωμένων πολιτών, 
μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την «ελεύθερη» ενότητα. Για τις δύο τελευταίες τάξεις 
όπου δεν υφίσταται η Ευέλικτη Ζώνη αλλά και για τις άλλες τάξεις μπορούν, εναλλα-
κτικά, να πραγματοποιηθούν δράσεις στο περιθώριο άλλων μαθημάτων όπως η Μελέτη 
Περιβάλλοντος, η Ιστορία και η Γεωγραφία. Ακόμη, μπορούν να πραγματοποιηθούν 
ως σχολικές δραστηριότητες εκτός του ωρολογίου προγράμματος. Οι επιδιωκόμενοι 
στόχοι μπορούν να επιτευχθούν με την ανάπτυξη δράσεων είτε εντός του σχολείου (π.χ. 
αίθουσα εκδηλώσεων), είτε εκτός σχολείου (προγραμματισμός π.χ. εκπαιδευτικών εκ-
δρομών ή επισκέψεων). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, μέλημα της διδακτικής πρακτικής του δασκάλου πρέπει να 
είναι η πλήρης συμμετοχή όλων των μαθητών. Ο δάσκαλος συντονίζει, καθοδηγεί, εν-
θαρρύνει και παρέχει βοήθεια μόνο όταν είναι απαραίτητη (Σκαλιάπας & Μελίστα, 
2001). 

Δραστηριότητες 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του σχολείου και με στόχο την οικονομική εκπαίδευση 
μαθητών δημοτικού, μπορεί να αναπτυχθεί κάποια από τις ακόλουθες ενδεικτικές δρα-
στηριότητες: 

Δραστηριότητα 1η 

Οι μαθητές καλούνται να αντιστοιχήσουν κάποια αγαθά με τις ανάγκες που αυτές ικα-
νοποιούν και στη συνέχεια να προβούν σε ιεράρχηση αυτών των αναγκών, αιτιολογώ-
ντας την άποψή τους. Εκτιμούν τη χρησιμότητα τους και την πιθανότητα υποκατά-
στασή τους από άλλα αγαθά. Τα αγαθά μπορούν να είναι πραγματικά αντικείμενα, ή 
απεικονιζόμενα σε ειδικές κάρτες ή να φαίνονται στην οθόνη ενός υπολογιστή. 

Δραστηριότητα 2η 

Ένα παιχνίδι ρόλων με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν τη χρήση του χρήματος και 
τη λειτουργία της αγοράς. Το επίκεντρο θα είναι ένα κατάστημα που θα βρίσκεται σε 
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ένα υποθετικό χώρο στην αίθουσα. Θα κοπούν ειδικά χαρτάκια τα οποία θα αποτελούν 
τα χρήματα και θα οριστούν κάποια αντικείμενα ως αγαθά στα οποία θα αντιστοιχηθεί 
κάποια υποθετική τιμή. Ένα ή δύο παιδιά θα έχουν το ρόλο του πωλητή και τα υπό-
λοιπα το ρόλο του καταναλωτή. Ακολουθούν συναλλαγές κατά τις οποίες θα πωλού-
νται και θα αγοράζονται προϊόντα, θα γίνεται λογαριασμός, θα δίνονται ρέστα. Τα παι-
διά εξοικειώνονται με τις μορφές, τις λειτουργίες και τις ιδιότητες του χρήματος. Μα-
θαίνουν με τα χρήματα που έχουν, ποια αγαθά μπορούν να αγοράσουν και σε ποιες 
ποσότητες, χτίζοντας ταυτόχρονα το προφίλ του ορθολογικού καταναλωτή. Μπορεί να 
γίνει χρήση και του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ πριν την έναρξη της δραστηριότη-
τας μπορούν να προβληθούν από τον διδάσκοντα ενημερωτικά βίντεο με σκοπό την 
ομαλότερη εισαγωγή των μαθητών σε αυτήν. 

Δραστηριότητα 3η 

Ζητείται από τους μαθητές να συντάξουν τον δικό τους εβδομαδιαίο (ή άλλης χρονικής 
διάρκειας) προϋπολογισμό. Αρχικά, κάθε παιδί ορίζει τα έσοδα που έχει είτε πραγμα-
τικά (π.χ. το χαρτζιλίκι του), είτε υποθετικά, εξηγώντας τις πηγές από τις οποίες προ-
ήλθαν. Στη συνέχεια, με δεδομένο το ποσό των εσόδων τους, καλούνται να γράψουν 
μια κατάσταση με τα πιθανά έξοδα, έτσι ώστε ο προϋπολογισμός να μην προκύψει 
ελλειμματικός. Εφόσον τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τα σχετικά προγράμματα υπο-
λογιστών, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για παράδειγμα το  Excel για να φτιάξουν τον 
προϋπολογισμό. Απευθύνεται σε παιδιά μεγαλύτερων τάξεων που είναι εξοικειωμένα 
με τους αριθμούς. 

Δραστηριότητα 4η 

Η παρούσα δραστηριότητα, που μπορεί να συνδυαστεί με την προηγούμενη, στοχεύει 
να μεταφέρει το πνεύμα της αποταμίευσης στα παιδιά. Οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα 
αντικείμενο (π.χ. κουτί) ως κουμπαρά και ορίζουν τον στόχο αξιοποίησης των χρημά-
των που θα συγκεντρωθούν σε αυτόν. Στη συνέχεια υπολογίζουν το ποσό που πρέπει 
να αποταμιεύουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και το χρόνο που απαιτείται για να 
συγκεντρωθεί ολόκληρο το ποσό.. Το προβλεπόμενο ποσό αποταμίευσης μπορεί να 
εμπεριέχεται στον προϋπολογισμό. Επίσης, εφόσον είναι εφικτό και ανάλογα με το ε-
πίπεδο γνώσεων των παιδιών, μπορούν να γίνουν απλές ασκήσεις δανεισμού. 

Δραστηριότητα 5η 

Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να ανακαλύψουν όλα όσα χρειά-
ζεται για να παραχθεί ένα αγαθό και να συνειδητοποιήσουν ότι η χρήση όλων αυτών 
συνεπάγεται κάποιο κόστος που με τη σειρά του διαμορφώνει την τιμή πώλησης του 
προϊόντος. Προτείνεται η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κάθε παιδί ορίζει ένα α-
γαθό για παραγωγή και χρησιμοποιώντας εικόνες που αλιεύει στο διαδίκτυο, φτιάχνει 
μία κατάσταση με όλα τα μέσα που χρειάζεται για να παραχθεί όπως π.χ. εργάτες πρώ-
τες ύλες, μηχανήματα, εργοστάσιο, χωράφι κ.α. Εφόσον μπορεί, εκτιμά την αμοιβή 
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κάθε μέσου και καθορίζει την τιμή πώλησης του αγαθού. Υπάρχει η δυνατότητα να 
οριστεί ένα αρχικό κεφάλαιο το οποίο θα λειτουργήσει περιοριστικά στο πλήθος και το 
είδος των μέσων παραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν. 

Δραστηριότητα 6η 

Οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν κάποια επαγγέλματα. Στη συνέχεια διατυπώνουν 
απόψεις για τη χρησιμότητα κάθε επαγγέλματος, τα προσόντα που απαιτούνται, τα 
μέσα που χρειάζονται και τα άλλα επαγγέλματα με τα οποία συνεργάζεται. Επίσης, 
εκφράζουν τη γνώμη τους για τον τόπο και χρόνο άσκησής του. Στο πλαίσιο αυτής της 
δραστηριότητας, μπορεί να κληθεί κάποιος επαγγελματίας να μιλήσει στα παιδιά ή να 
διοργανωθεί μία επίσκεψη σε χώρο εργασίας. 

Συμπεράσματα  

Η δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων πολιτών πρέπει να είναι προτεραιότητα, 
τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και δικιά μας. Θέτοντας τις σωστές βάσεις 
στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των παιδιών, θα συμβάλλει θετικά στην ολοκλή-
ρωση της προσωπικότητάς τους, την οικονομική τους ανεξαρτησία, θα αυξήσει την 
αίσθηση του ελέγχου και θα τους δώσει μια θετική εικόνα για τον εαυτό τους και τη 
ζωή τους γενικότερα (Φίλιππας, χ.χ.). Η ανάπτυξη σχολικών δραστηριοτήτων, λοιπόν, 
σε παιδιά του δημοτικού σχολείου μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη του συγκεκριμέ-
νου στόχου. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι και διαθέσιμα μέσα που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν, έτσι ώστε με απλό τρόπο οι μικρές ηλικίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
γνώσεις.   
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Παραρλάμα: από τη λέξη στην εικόνα και πάλι πίσω 

Σαρμπάνη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, MA, psarmpani@gmail.com 

Περίληψη 

Η εισήγηση περιγράφει ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα της λογοτεχνίας, το οποίο 
εστιάζει στην αντιπαραβολή του διηγήματος «Παραρλάμα» του Δημοσθένη Βουτυρά, 
και της εικονογραφημένης του απόδοσης από τους Δημήτρη Βανέλλη και Θανάση Πέ-
τρου, ώστε να αναδειχθούν ανάγλυφα τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιεί κάθε κεί-
μενο για να οικοδομήσει νόημα. Η εισήγηση επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο 
η εξέταση της μετακίνησης από τον σημειωτικό κώδικα του ενός κειμένου στον κώδικα 
του άλλου μπορεί να κατευθύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε μια βαθύτερη ανά-
γνωση του διηγήματος. Μετά την παρουσίαση της θεωρητικής θεμελίωσης και της στο-
χοθεσίας, παρουσιάζονται η προτεινόμενη διδακτική πορεία και τα ζητήματα που θέτει 
το σενάριο ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., η οποία υπήρξε και βασικό ζητούμενο 
της προσέγγισης που επιχειρήθηκε. 

Λέξεις-Κλειδιά: γκράφικ νόβελ, Παραρλάμα, wiki, δημιουργική γραφή, αξιοποίηση 
Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Το 2014, στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτι-
κών σεναρίων βασισμένων σε Τ.Π.Ε. και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα 
μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση»- Οριζό-
ντια Πράξη στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2007-2013), συντάχθηκε από τη συντά-
κτρια της παρούσας εισήγησης σενάριο διδασκαλίας με τίτλο «Παραρλάμα: από τη 
λέξη στην εικόνα και πάλι πίσω», το οποίο προοριζόταν προς διδασκαλία στο μάθημα 
της λογοτεχνίας της Β’ λυκείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον και σήμερα 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, αντλώντας ωστόσο και από το πρόγραμμα 
σπουδών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση.  Στη διάρ-
κεια του σχολικού έτους 2014-2015, στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, το σενάριο προσαρ-
μόστηκε και εφαρμόστηκε στην τάξη από τη γράφουσα και μια ακόμη συνάδελφο σε 
δυο διαφορετικές σχολικές τάξεις. Το πρωτότυπο σενάριο και οι εφαρμοσμένες εκδο-
χές του βρίσκονται αναρτημένα στην πλατφόρμα Πρωτέας του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, όπου φιλοξενούνται σενάρια διδασκαλίας με Τ.Π.Ε. για όλα τα γλωσσικά 
μαθήματα. 

Θεωρητική μεθοδολογία και στοχοθεσία του σεναρίου 

Βασικός άξονας του σεναρίου είναι η αντιπαραβολή ενός ρεαλιστικού διηγήματος με 
την εικονογραφημένη του απόδοση: το διήγημα «Παραρλάμα» του Δημοσθένη 
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Βουτυρά εξετάζεται αντιστικτικά με το ομώνυμο γκράφικ νόβελ των Θανάση Πέτρου 
και Δημήτρη Βανέλλη, που εκδόθηκε το 2011 στη συλλογή «Παραρλάμα και άλλες 
ιστορίες του Δημοσθένη Βουτυρά» από τις εκδόσεις Τόπος. Αφού οι μαθητές διαβά-
σουν και εξερευνήσουν εν πρώτοις από μόνο του το λογοτεχνικό κείμενο, στη συνέχεια 
το συγκρίνουν με το γκράφικ νόβελ με άξονες τα δάνειά του από τη λογοτεχνία, τη 
ζωγραφική και τον κινηματογράφο. Σκοπός δεν είναι η διδασκαλία του σημειωτικού 
κώδικα των κόμιξ αποκλειστικά αλλά, όπως τονίζεται σε διάφορα σημεία του σενα-
ρίου, να καταστούν οι μαθητές ικανότεροι αναγνώστες λογοτεχνίας, πιο ευαίσθητοι 
απέναντι στις λογοτεχνικές συμβάσεις, οι οποίες φωτίζονται εδώ από την αντιπαρα-
βολή τους με τις αντίστοιχες των κόμιξ. Προσδοκούμε δηλαδή πως η μετακίνηση από 
τον έναν κώδικα στον άλλο θα βοηθήσει τους μαθητές να ασκηθούν, αν όχι στη χρήση, 
σίγουρα πάντως στην αποτελεσματικότερη ανάγνωση της ιδιαίτερης γραμματικής κάθε 
κειμένου, είτε λογοτεχνικού με τη συμβατική σημασία του όρου είτε κομιξικού. 

Το σενάριο συντάχθηκε έχοντας κατά νου τη σύνθετη σχέση των μαθητών μας με τα 
κόμιξ. Από τη μια η αγάπη αρκετών για τα κόμιξ –κυρίως το ιδιαίτερο είδος των ιαπω-
νικών κόμιξ, των μάνγκα- κι από την άλλη η βαθιά δυσπιστία άλλων απέναντι τους, 
δυσπιστία που εκκινεί κυρίως από την ιδέα πως πρόκειται για ανάγνωσμα κατάλληλο 
μόνο για μικρά παιδιά. Αυτός ο διχασμός όμως εντοπίζεται και στη συλλογική μας 
στάση απέναντι στα κόμιξ: έχουν βέβαια διανύσει μακρά διαδρομή από την εποχή που, 
στις αρχές της δεκαετίας του ’50, «ο ψυχίατρος Dr. Fredric Wertham μελέτησε τη νε-
ανική εγκληματικότητα και προειδοποίησε για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα κό-
μιξ» (Βασιλικοπούλου, 2011). Παρόλο όμως που ήδη από τη δεκαετία του 1940 ακού-
γονταν φωνές που συνηγορούσαν υπέρ της παιδαγωγικής τους αξιοποίησης 
(Gruenberg, 1944) και παρόλο που η ελληνόφωνη βιβλιογραφία έχει εμπλουτιστεί με 
κείμενα που προκρίνουν, μέσα από το πρίσμα της ελληνικής πραγματικότητας, τη δι-
δακτική αξιοποίηση των κόμιξ (βλ. Μουλά & Κοσεγιάν, 2010 και Μισίου, 2010), ε-
ντούτοις δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί στη συνείδηση του ευρύτερου κοινού ως κεί-
μενα που γράφονται με τις αξιώσεις και τις συμβάσεις της λογοτεχνίας. Το ζήτημα 
τελικά, το οποίο επιχειρεί το σενάριο αυτό να εξερευνήσει, είναι κατά πόσο προβάλ-
λονται στα κόμιξ σημασίες, νοήματα και προσδοκίες που αποδίδονται στη λογοτεχνία. 

Το σενάριο επιχειρεί να αναδείξει πως κάθε λογοτεχνικό κείμενο -είτε αυτό ανήκει στα 
κειμενικά είδη που παραδοσιακά θεωρούμε λογοτεχνικά είτε σε κείμενα υβριδικά, ό-
πως τα κόμιξ, με δάνεια και από άλλες τέχνες- ακολουθεί τον δικό του σημειωτικό 
κώδικα, αξιοποιώντας μέσα και υλικά που του επιτρέπουν να οικοδομήσει νόημα. Το 
σενάριο δεν προσπαθεί να επιβάλει αξιολογικές προτεραιότητες είτε του ενός είτε του 
άλλου είδους κειμένου, αλλά να αναγνωρίσει σε καθένα τους ιδιαίτερους τρόπους που 
του επιτρέπουν να καταστεί αισθητικά λειτουργικό, μέσα στο πλαίσιο που οριοθετεί η 
παράδοση καθενός. Συγχρόνως όμως το σενάριο θεωρεί πως η συγκριτική τους μελέτη 
μπορεί να οδηγήσει σε πολλές και πολύτιμες παρατηρήσεις για τον σημειωτικό κώδικα 
καθενός και κυρίως για το διήγημα του Βουτυρά, που αποτελεί βασική αφετηρία αλλά 
και τελικό στόχο της διδακτικής προσέγγισης. 
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Ένας άλλος άξονας που υπήρξε σημαντικός για τη διατύπωση της συγκεκριμένης δι-
δακτικής πρόταση ήταν η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. και η πεποίθηση πως αυτές, ως βα-
σικό μέρος του σύγχρονου πολιτισμού (Αποστολίδου, 2012, 5), δε γίνεται να απουσιά-
ζουν από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας: ως εκ τούτου ενσωματώνονται στο σενάριο 
δίνοντας την ευκαιρία να προεκταθεί ο διδακτικός χώρος και χρόνος, αλλά και να ε-
μπλακούν οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός σε ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας, ό-
που ασκούνται σε σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης και ερμηνείας των κειμένων (Απο-
στολίδου 2012, 16). 

Ένας τελευταίος άξονας υπήρξε τέλος η αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής ως ερ-
γαλείου διέγερσης της μαθητικής δημιουργικότητας, μέσα από δραστηριότητες παρα-
γωγής λόγου, με τρόπο παιγνιώδη και απαλλαγμένο από αυστηρά μαθησιακά και αξιο-
λογικά πλαίσια (Μουλά 2012, 4). Στο συγκεκριμένο σενάριο η δημιουργική γραφή θα 
συνεχίσει το παιχνίδι της μετακίνησης από τον έναν σημειωτικό κώδικα στον άλλο, 
ζητώντας από τους μαθητές να μεταμορφώσουν ένα κόμιξ σε ψευδο-λογοτεχνικό κεί-
μενο, ανιχνεύοντας πρώτα τα σημειωτικά του υλικά και μεταφράζοντάς τα έπειτα στα 
υλικά ενός άλλου κώδικα, αυτού της λογοτεχνίας.  

Η προτεινόμενη διδακτική πορεία 

Το σενάριο ακολουθεί μια τριμερή διάταξη: στην πρώτη εισαγωγική φάση οι μαθητές 
θα οικοδομήσουν κάποιες πρώτες γέφυρες βιωματικότητας με τη θεματική που θα τους 
απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Από την προηγούμενη ώρα τους έχει ζητηθεί να φέ-
ρουν στην τάξη κάποιο αγαπημένο, αν έχουν, κόμιξ και με αφορμή αυτά ξεκινά μια 
εισαγωγική συζήτηση, που επικεντρώνεται στο αναγνωστικό κοινό, στο οποίο κατά τη 
γνώμη τους απευθύνονται τα κόμιξ, καθώς και στο περιεχόμενο και τους στόχους που 
θεωρούν πως έχουν τα γκράφικ νόβελ. Γίνεται μια πρώτη σύνδεση μεταξύ κόμιξ και 
λογοτεχνίας και τους ζητείται να αναρωτηθούν για τα υλικά του σημειωτικού κώδικα 
των πρώτων. Η συζήτηση της ώρας αυτής είναι εντελώς εισαγωγική και μας ενδιαφέρει 
απλώς να επισημανθεί από τους μαθητές πως στον όρο «κόμιξ» περιλαμβάνονται 
πολλά επιμέρους είδη κειμένων, με διαφορετικές στοχεύσεις, διαφορετικό κοινό, που 
αξιοποιεί με διαφορετικό τρόπο τις συμβάσεις του είδους. Η σχέση αυτή εξερευνείται 
περαιτέρω και μέσα από την παρατήρηση των εξωφύλλων των «Κλασικών Εικονογρα-
φημένων», έκδοσης κόμιξ που πάντρευε με σκίτσο υποθέσεις κλασικών μυθιστορημά-
των αλλά και αρχαίων ελληνικών τραγωδιών, ενώ, με αφορμή το γκράφικ νόβελ 
«…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», που βασίζεται στο ομώνυμο αφήγημα του Χρόνη 
Μίσσιου, επιχειρείται και μια πρώτη συζήτηση σχετικά με τους σημειωτικούς τρόπους 
με τους οποίους αποδίδεται το λεκτικό κείμενο κατά τη μεταφορά ενός μυθιστορήμα-
τος σε γκράφικ νόβελ. Εξώφυλλα των «Κλασικών Εικονογραφημέων» μπορούν να πα-
ρουσιαστούν μέσω προβολικού μηχνήματος σε αρχείο παρουσίασης, που θα έχει ετοι-
μάσει ο διδάσκων εκ των προτέρων, ή να αναζητηθούν στο διαδίκτυο και να προβλη-
θούν μέσω διαδραστικού πίνακα, σε περίπτωση που η τάξη διαθέτει τέτοιο. Στο τέλος 
της πρώτης αυτής ώρας ανατίθεται στους μαθητές να φτιάξουν έναν ψηφιακό εννοιο-
λογικό χάρτη που θα απεικονίζει τις τέχνες από τις οποίες δανείζεται υλικά το κόμιξ 
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και θα ονοματίζει τα στοιχεία αυτά: η λογοτεχνία και η ζωγραφική είναι σίγουρο πως 
θα αναφερθούν από τα παιδιά, όσο για τον κινηματογράφο, που απαιτεί ίσως πιο ασκη-
μένο βλέμμα, θα δοθεί ευκαιρία στην επόμενη φάση να συζητηθεί. 

Η δεύτερη φάση του σεναρίου περιλαμβάνει δυο συνεχόμενα δίωρα και μια καταλη-
κτική ώρα και τοποθετείται εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο της πληροφορικής. Το 
πρώτο δίωρο είναι αφιερωμένο στην επεξεργασία του διηγήματος του Βουτυρά. Μετά 
την ανάγνωσή του επιχειρείται μια πρώτη χαρτογράφησή του: η ολομέλεια συζητά σχε-
τικά με τον κεντρικό χαρακτήρα και τις συνθήκες που διαμόρφωσαν την ψυχοσύνθεσή 
του, καθώς επίσης και τις συγγένειες του διηγήματος με τον ρεαλισμό και τον νατου-
ραλισμό. Σκοπός της συζήτησης είναι να φωτιστεί το διήγημα, ώστε να είναι έπειτα 
έτοιμοι να προχωρήσουν στη σύγκρισή του με το γκράφικ νόβελ. 

Στη συνέχεια τους δίνεται προς ανάγνωση το εικονογραφημένο αφήγημα, χωρίς αρχικά 
να δοθεί καμιά αναγνωστική οδηγία προς τους μαθητές. Μετά από μια σύντομη πρώτη 
αποτίμηση του γκράφικ νόβελ, προχωρούμε στην αντιπαραβολή των δύο κειμένων, με 
σκοπό να φωτίσουμε τους τρόπους με τους οποίους οικοδομείται το νόημα στο εικονο-
γραφημένο αφήγημα και να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο επιλογές του λογοτεχνι-
κού κειμένου έχουν αποδοθεί στο άλλο κείμενο. Ζητείται από κάθε ομάδα να ανοίξει 
το αναρτημένο στο wiki του μαθήματος φύλλο εργασίας, στο οποίο υπάρχει ένας πίνα-
κας με τριμερή διάταξη, που αντιστοιχεί στα δάνεια των κόμιξ από τη λογοτεχνία, τη 
ζωγραφική και τον κινηματογράφο και τον οποίο καλούνται οι μαθητές να συμπληρώ-
σουν με τις δικές τους παρατηρήσεις. 

Ο οπτικός γραμματισμός στο ελληνικό σχολείο είναι μάλλον παραμελημένος και η α-
νάλυση της εικόνας –πόσο μάλλον ενός κειμένου πιο απαιτητικού όπως είναι μια εικο-
νογραφημένη αφήγηση- συνήθως παραγκωνίζεται στο περιθώριο των στόχων της δι-
δασκαλίας. Η παραπάνω ανεπάρκεια έκρινε και το ζήτημα των διδακτικών πρακτικών 
που προκρίθηκαν στη φάση αυτή του σεναρίου: προτιμήθηκε δηλαδή να μην αφεθούν 
οι μαθητές και οι μαθήτριες να δουλέψουν αποκλειστικά ομαδοσυνεργατικά –από τον 
φόβο μήπως βρεθούν να πελαγοδρομούν- αλλά να εργαστούν, αρχικά τουλάχιστον, στο 
πλαίσιο της ολομέλειας με ερωτήσεις κατευθυνόμενες από τη διδάσκουσα, η οποία θα 
εστιάζει την προσοχή τους στα σημεία εκείνα του κειμένου που θα τους επιτρέψουν να 
καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη γραμματική της εικόνας. 

Η οικονομία του χώρου δεν επιτρέπει να εξαντλήσουμε εδώ όλα τα σημεία που προ-
τείνεται στο σενάριο να εξεταστούν· θα παρουσιάσουμε όμως ενδεικτικά παραδείγ-
ματα από κάθε άξονα της τριμερούς διάρθρωσης που ακολουθείται στη διδακτική προ-
σέγγιση. Ως τρόποι δάνειοι από τη λογοτεχνία εξετάζονται ο αφηγητής, η εστίαση και 
η οπτική γωνία, η περιγραφή και η αφήγηση, η χρήση του διαλόγου και τέλος οι κοι-
νωνικές αναπαραστάσεις και η αποτύπωση της ιστορικής περιόδου στην οποία τοπο-
θετείται το διήγημα. Αντίστοιχα από τη ζωγραφική εξετάζονται το χρώμα, η σύνθεση 
και το σχέδιο, τέλος από τον κινηματογράφο η κλίμακα των κάδρων, η οπτική γωνία, 
η σταθερότητα του κάδρου ή οι συνεχείς εναλλαγές μεταξύ των καρέ. 
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Θα επικεντρωθούμε εδώ σε ένα παράδειγμα από τον άξονα της λογοτεχνίας, το οποίο 
θεωρούμε πως θα καταδείξει τη λογική με την οποία θα κινηθεί η συνεξέταση των δυο 
κειμένων. Είναι λοιπόν ενδεικτική για τη χρησιμότητα της αντιπαραβολής η εστίαση 
στην παράγραφο όπου περιγράφεται η αντίδραση των τεχνιτών στην επανεμφάνιση της 
λέξης παραρλάμα («Ο Φάρμας άκουσε τους τεχνίτες να λένε μεταξύ τους, μη φροντί-
ζοντας γι’ αυτόν όπως και για τον σκύλο, το φύλακα, ότι φάντασμα θα βγαίνει στο 
κατάστημα και αυτό θα το έγραφε! Και οι τεχνίτες έμειναν πεισμένοι ότι φάντασμα, 
δίχως άλλο, βγαίνει τη νύχτα και γράφει αυτή την παράξενη λέξη, που κάτι θα σήμαινε 
στη δική του γλώσσα!»). Ζητώντας από τους μαθητές να σχολιάσουν τον λόγο του 
αφηγητή, προσδοκούμε πως θα επισημανθεί η έντονη ταύτισή του με τον λόγο των 
εργατών, ταύτιση εμφανής από την ισχυρή στίξη της παραγράφου με τα δύο θαυμα-
στικά αλλά και από τον ελεύθερο πλάγιο λόγο που υπάρχει εδώ. Γυρνώντας έπειτα στο 
γκράφικ νόβελ θα ζητηθεί από τους μαθητές να παρατηρήσουν αν και πώς αποδίδεται 
ο ελεύθερος πλάγιος λόγος στο εικονογραφημένο αφήγημα: ο λόγος του αφηγητή εκτός 
πλαισίου, με δημιουργική και εδώ χρήση της στίξης (όχι θαυμαστικά αλλά αποσιωπη-
τικά για να δηλωθεί ο τρόμος και η αίσθηση του ανυπεράσπιστου που αισθάνονται οι 
εργάτες μπροστά στο υπερφυσικό), μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς για να απο-
τυπωθεί η λέξη που προκαλεί τον τρόμο (…ΦΑΝΤΑΣΜΑ…), φράσεις που ίπτανται 
εντός του καρέ όπως τα σκόρπια λόγια που έπιανε ο Φάρμας να λένε μεταξύ τους οι 
τεχνίτες, χωρίς να ενδιαφέρονται για τη δική του παρουσία. Με τον τρόπο αυτό θεω-
ρούμε πως γίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια κατανοητή από τους μαθητές μια δύσκολη 
αφηγηματική τεχνική, ο ελεύθερος πλάγιος λόγος, ο οποίος συχνά είτε φέρνει τους μα-
θητές σε αμηχανία είτε προσεγγίζεται με έναν στείρα μηχανιστικό τρόπο. 

 
Ας επισημανθεί λοιπόν και πάλι εδώ η λογική που διατρέχει ολόκληρο το σενάριο: 
φιλοδοξία του σεναρίου είναι η σύγκριση μεταξύ των δύο κειμένων όχι απλώς να δια-
λευκάνει κάποια ζητήματα ανάγνωσης των κόμιξ, αλλά και να καταστήσει τους μαθη-
τές ικανότερους αναγνώστες του λογοτεχνικού κειμένου, πιο ευαίσθητους απέναντι 
στις συμβάσεις της λογοτεχνίας, οι οποίες φωτίζονται εδώ από την αντιπαραβολή τους 
με τις αντίστοιχες των κόμιξ. Ανάλογη είναι η προσέγγισή μας και όσον αφορά άλλα 
δάνεια από τους σημειωτικούς τρόπους της λογοτεχνίας, αλλά και από τη ζωγραφική 
και τον κινηματογράφο. Ως εργασία για την επόμενη φορά ανατίθεται στους μαθητές 
να συνοψίσουν τη συζήτηση του δίωρου αυτού σε ένα θεωρητικό κείμενο, όπου θα 
παρουσιάζουν τη σχέση των γκράφικ νόβελ είτε με τη λογοτεχνία είτε με τη ζωγραφική 
είτε με τον κινηματογράφο, αντλώντας παραδείγματα από το «Παραρλάμα». Η άσκηση 
έχει στόχο να εμπεδώσουν όσα συζητήθηκαν στη διάρκεια της τρίτης ώρας και να α-
σκηθούν στη διατύπωση θεωρητικού λόγου για τη λογοτεχνία. Αναλαμβάνουν επίσης 
να σχολιάσουν τα κείμενα των υπόλοιπων ομάδων στο wiki, καθιστώντας έτσι τη δια-
δικτυακή πλατφόρμα του μαθήματος χώρο συνανάγνωσης και εμπέδωσης εναλλακτι-
κών αναγνωστικών ταυτοτήτων, θεωρώντας πως «η διαλογική επεξεργασία ενός κει-
μένου ή ενός ποιήματος στα πλαίσια μιας διαδικτυακής κοινότητας εμβαθύνει τη μά-
θηση» (Μουλά 2013, 49). Στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 3ης και της 4ης ώρας 
η διδάσκουσα συμμετέχει και αυτή στον διαδικτυακό διάλογο, διαβάζοντας τα κείμενα 
των παιδιών, υποδεικνύοντας τυχόν προβλήματα, προτείνοντας εναλλακτικές τις 
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οποίες μπορούν οι ομάδες να ενσωματώσουν στα κείμενά τους και κρατώντας βέβαια 
κατά νου πως «αποφασιστική κοινωνική μεταβλητή στο όλο εγχείρημα αποδεικνύεται 
η παρουσία και ο συντονισμός από πλευράς του δασκάλου» (Μουλά 2013, 49). 

 
Οι μαθητές παραπέμπονται επίσης να διαβάσουν από ένα διήγημα, το οποίο και θα 
επεξεργαστούν την επόμενη ώρα: «Ο Μπαλάφας στον Παράδεισο» του Δημοσθένη 
Βουτυρά, «Το Γιούσουρι» του Ανδρέα Καρκαβίτσα και «Υπό την βασιλικήν δρυν» του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και τις αντίστοιχες αποδόσεις τους σε  γκράφικ νόβελ που 
φιλοξενούνται στην έκδοση «Παραρλάμα και άλλες ιστορίες του Δημοσθένη Βου-
τυρά» (Βανέλλης, 2011) και «Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες» (Βανέλ-
λης, 2012). Σε κάθε ομάδα ανατίθεται την επόμενη ώρα να εξετάσει το γκράφικ νόβελ 
που της δόθηκε από την άποψη είτε της λογοτεχνίας είτε της ζωγραφικής είτε του κι-
νηματογράφου, να αντιπαραβάλει το λογοτεχνικό κείμενο με την εικονογραφημένη του 
απόδοση και να φτιάξει ομαδικά μια παρουσίαση όπου θα αναλύει τις παρατηρήσεις 
της, καθώς και ένα συνεχές κείμενο με το ίδιο θέμα. Οι μαθητές λοιπόν αναλαμβάνουν 
να κατασκευάσουν κείμενα που ανήκουν σε διαφορετικό είδος, δραστηριότητα που 
σκοπό έχει να τους ασκήσει στο να κινούνται με άνεση ανάμεσα σε κειμενικά είδη με 
διαφορετικές προδιαγραφές και απαιτήσεις. Τέλος, αναρτούν τα κείμενά τους στη δια-
δικτυακή υπηρεσία Scribd: το κείμενό τους γίνεται κομμάτι μιας ευρύτερης κοινότητας 
κειμένων, προσβάσιμης σε ένα εν δυνάμει απεριόριστο κοινό. Μπορούν αργότερα να 
επιστρέψουν στον ιστότοπο που φιλοξενεί το κείμενό τους για να ελέγξουν την απή-
χηση που έχει αυτό. Όταν ολοκληρωθούν τα κείμενα όλων των ομάδων, φτιάχνουν, με 
τη βοήθεια της διδάσκουσας αν χρειάζεται, μια ψηφιακή έκδοση που περιλαμβάνει τη 
δουλειά όλων στον ιστότοπο Issuu. Η δυνατότητα για ψηφιακή έκδοση των κειμένων 
τους –ανοιχτών πλέον σε μια αναγνωστική κοινότητα που βρίσκεται εκτός της τάξης- 
αξιοποιεί τις νέες δυνατότητες συγγραφής και ανάγνωσης που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε.. 
Οι δύο αυτές δραστηριότητες ελπίζουμε πως μπορούν να είναι το έναυσμα στη διάρ-
κεια της επόμενης ώρας για μια αναστοχαστική συζήτηση σχετικά με τις καινούργιες 
αναγνωστικές ταυτότητες που αναδύονται μέσα από το διαδίκτυο, καθώς και τις νέες 
δυνατότητες δημοσιοποίησης ενός κειμένου. Οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες δρουν με 
τον τρόπο αυτό μεταμορφωτικά στον γραμματισμό που επιχειρείται μέσω της λογοτε-
χνίας, επιτρέποντας μια δημιουργική συνάντηση του πολιτισμικού, του κριτικού και 
του ψηφιακού γραμματισμού (Μουλά 2013, 50). Κατά την τελευταία ώρα της δεύτερης 
φάσης γίνεται η παρουσίαση της εργασίας των ομάδων στην ολομέλεια, στη διάρκεια 
της οποία η διδάσκουσα επεμβαίνει όταν αυτό είναι απαραίτητο για να διευκολύνει και 
να εμβαθύνει τη συζήτηση. 

 
Στη διάρκεια της τρίτης και τελευταίας φάσης του σεναρίου οι μαθητές ακολουθούν 
μια πορεία αντίστροφη από αυτήν που ακολούθησαν ως τώρα. Παραπέμπονται να δια-
βάσουν ένα κόμιξ: εδώ προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα εξής: «Το τραγούδι του 
κρεμασμένου», «Το ερημόσπιτο», «Η επανάσταση των ζώων», και τα τρία βασισμένα 
σε διηγήματα του Δημοσθένη Βουτυρά από τη συλλογή που χρησιμοποιήθηκε και στην 
προηγούμενη φάση, «Παραρλάμα και άλλες ιστορίες του Δημοσθένη Βουτυρά». Στη 
συνέχεια αναλαμβάνουν να το μετατρέψουν σε ψευδο-λογοτεχνικό αφήγημα, σε μια 
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προσπάθεια «να πειραματιστούν με τη γραφή, να απελευθερώσουν δημιουργικές δυ-
νάμεις, να κατανοήσουν τα κειμενικά είδη και τις συμβάσεις τους, να καλλιεργήσουν 
τον κριτικό γραμματισμό» (Αποστολίδου 2012, 20). Επιδιώκεται να προβληματιστούν 
-έχοντας πλέον υπόψη τα στοιχεία που απαρτίζουν το ρεπερτόριο του σημειωτικού συ-
στήματος των κόμιξ- σχετικά με το πώς θα αποδώσουν το νόημα αυτό σε έναν διαφο-
ρετικό σημειωτικό κώδικα, αυτόν της λογοτεχνίας. Θεωρούμε πως η άσκηση αυτή μπο-
ρεί να αξιολογήσει τι έχουν κατανοήσει οι μαθητές τόσο προς την κατεύθυνση της ι-
διαίτερης γλώσσας των εικονογραφημένων αφηγημάτων όσο και προς αυτήν της λο-
γοτεχνικής αφήγησης.  
 
Στην προσπάθεια να ενσωματωθούν στο μάθημα της λογοτεχνίας τεχνικές της δη-
μιουργικής γραφής συναντώνται δυσκολίες, και μάλιστα όταν η ομάδα μας αποτελείται 
από μαθητές και μαθήτριες που δεν έχουν ανάλογη προηγούμενη εμπειρία. Σε απά-
ντηση πάντως στην παραπάνω ενδεχόμενη δυσκολία, θα ήταν ίσως χρήσιμο να δοθούν 
διάφορες εναλλακτικές ως προς το κείμενο που θα παραχθεί: το κείμενό των μαθητών 
μπορεί να είναι ένα μοντέρνο ή παραδοσιακό ποίημα, για να επανέλθουν στην επιφά-
νεια και οι γνώσεις τους από την προηγούμενη χρονιά σχετικά με την παραδοσιακή 
ποίηση και τον μοντερνισμό, θα μπορούσε να είναι ένα νεορομαντικό ή συμβολικό ή 
υπερρεαλιστικό ποίημα, για να αξιοποιήσουν την ενασχόλησή τους με τα αντίστοιχα 
ρεύματα τη χρονιά αυτή, θα μπορούσε τέλος να είναι ένα αφήγημα επηρεασμένο από 
τον ρεαλισμό ή τον νατουραλισμό. Εδώ βέβαια το είδος του κειμένου τους καθορίζεται 
κατά ένα μέρος και από τις συντεταγμένες που ορίζει το κείμενο από το οποίο ξεκίνη-
σαν και θα ήταν ενδιαφέρον να απαντήσουν τα παιδιά γιατί οδηγήθηκαν στις συγκε-
κριμένες επιλογές: αποκρίνεται η επιλογή τους σε κάποια συγκεκριμένη ανάγνωση που 
έκαναν οι ίδιοι στο κείμενο που τους δόθηκε προς επεξεργασία; Οι δυο ώρες που προ-
βλέπονται για τις δραστηριότητες της ώρας αυτής είναι μάλλον ανεπαρκείς για την ο-
λοκλήρωσή τους μέσα στην τάξη, γι’ αυτό και προτείνεται να αξιοποιηθούν οι συνερ-
γατικές δυνατότητες του wiki και η εργασία των μαθητών να ολοκληρωθεί μέχρι τη 
συνάντηση της επόμενης φοράς. Επίσης ζητείται από τα παιδιά να διαβάσουν τα εικο-
νογραφημένα αφηγήματα που ανέλαβαν προς ανασύνθεση οι συμμαθητές και οι συμ-
μαθήτριές τους. Οι παραπάνω δραστηριότητες προσανατολίζονται και πάλι στην κα-
τεύθυνση της δημιουργίας μιας διαδικτυακής αναγνωστικής κοινότητας, που βοηθά 
τους μαθητές να αντιληφθούν τη γραφή αλλά και την ανάγνωση ως διαδικασία (Απο-
στολίδου 2012, 21). 
 
Κατά την τελευταία ώρα του σεναρίου οι μαθητές παρουσιάζουν τα αφηγήματά τους 
στην ολομέλεια της τάξης. Ζητείται από τους μαθητές να σχολιάσουν τις επιλογές των 
συμμαθητών/τριών τους, σε αντιπαραβολή μάλιστα και με το εικονογραφημένο αφή-
γημα το οποίο επεξεργάστηκαν. Η συζήτηση αυτή έχει σκοπό να φωτίσει τις επιλογές 
των παιδιών, να τα βάλει στη διαδικασία να υπερασπιστούν το κείμενό τους, αλλά και 
να οξύνει τις αναγνωστικές δεξιότητες των υπολοίπων. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον 
μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης να δοθεί στην ομάδα το αυθεντικό κείμενο, το 
οποίο αποτέλεσε την έμπνευση για τη δημιουργία του κόμιξ και να δουν πώς είχε εξαρ-
χής αποδώσει ο συγγραφέας τα στοιχεία εκείνα τα οποία κλήθηκαν και εκείνοι να 

2350

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



σκιαγραφήσουν με γλωσσικά υλικά. Σε κάθε περίπτωση αυτό που επιχειρείται στην 
τελευταία φάση είναι να δοκιμάσουν οι ίδιοι οι μαθητές να παίξουν με τα υλικά της 
γραφής, να συνομιλήσουν μέσα από τον δικό τους λόγο με το λογοτεχνικό αλλά και το 
κομιξικό κείμενο και τους δημιουργούς τους. 
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Πρόταση διδακτικού σεναρίου για την ψηφιακή ξενόγλωσση τάξη:          
«Bonfire Night» 

Οικονομίδου Βασιλική  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, PhD, MA 

voikonomid@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν κείμενο παρουσιάζει ένα διαθεματικό – διεπιστημονικό διδακτικό σενάριο 
που στοχεύει στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε συνδυασμό με τη διδασκαλία 
της αγγλικής κουλτούρας και παράδοσης μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών και 
ψηφιακών εργαλείων. Το θέμα αφορά στην ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την 
ιστορική σημασία της 5ης Νοεμβρίου 1605 για τους Άγγλους. Το σενάριο βασίζεται 
στη θεωρία της Νέας Μάθησης (New Learning) η οποία συνδυάζει τον παραδοσιακό 
με τον ψηφιακό γραμματισμό, δίνοντας έμφαση στο τι και πώς θα μάθουν οι μαθητές. 
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες στοχεύουν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των δε-
κτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα αλλά και την 
εξοικείωση τους με τη χρήση ποικίλων ψηφιακών εργαλείων. Το σενάριο απευθύνεται 
σε μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου αλλά μπορεί να υλοποιηθεί και σε τάξεις του 
Γενικού Λυκείου.   

Λέξεις-Kλειδιά: αγγλικά, ΕΠΣ-ΞΓ, πολιτισμός, Τ.Π.Ε., ψηφιακά εργαλεία 

Ταυτότητα Σεναρίου 

Τίτλος: «Bonfire Night» 
Διδακτικό αντικείμενο: Αγγλικά Γ΄ Γυμνασίου 
Επίπεδο Γλωσσομάθειας: Β2 (βάσει της 6βάθμης κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης – ΚΕΠΑ) 
Διδακτική / θεματική ενότητα: Ενότητα 6.2 «The 5th of November» - Αγγλικά  Γ΄ Γυ-
μνασίου 
Χρονική διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες  
Υλικοτεχνική υποδομή: 1 υπολογιστής ανά 4 μαθητές / βιντεοπροβολέας ή διαδραστι-
κός πίνακας 

Θεωρητική Προσέγγιση – Σύνδεση με το Νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για 
τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ) 

Το διδακτικό σενάριο που προτείνεται λειτουργεί συμπληρωματικά στην ενότητα 6.2 
“The 5th of November” του σχολικού εγχειριδίου ‘Αγγλικά – Γ΄ Γυμνασίου. Στόχος 
είναι η ενίσχυση της συγκεκριμένης ενότητας για την πληρέστερη κατανόηση του γε-
γονότος που σχετίζεται με την αγγλική παράδοση και κουλτούρα αλλά και την περαι-
τέρω εξάσκηση των μαθητών ως προς τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προ-
φορικού και γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα.  
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Επιπλέον, σε συμφωνία με το ισχύον Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσ-
σες (ΕΠΣ-ΞΓ), αποβλέπει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων που ο μαθητής 
θα μπορέσει να αξιοποιήσει στη ζωή του ως εγγράμματος πολίτης (Δενδρινού, 2013). 
Μία από τις δεξιότητες αυτές είναι και η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, που 
προτείνεται από το παρόν σενάριο. Μέσω της χρήσης ποικίλων ψηφιακών εργαλείων 
αλλά και της εξάσκησης στη σωστή χρήση του διαδικτύου, δίνεται η δυνατότητα στους 
μαθητές να «αναπτύξουν γραμματισμούς απαραίτητους για την αποτελεσματική επι-
κοινωνία στον ιδιωτικό, κοινωνικό και εργασιακό χώρο» (Δενδρινού, 2013: 26). Η έ-
νταξη σύγχρονων ψηφιακών μέσων στη διδακτική πράξη φαίνεται ότι έχει θετική επί-
δραση όχι μόνο στην αποτελεσματικότερη εκμάθηση αλλά και στην κοινωνικοποίηση 
των μαθητών μέσω της συνεργατικής μάθησης (Computer Supported Collaborative 
Learning). Η έρευνα των  Hakkarainen et al. (2001) έρχεται να υποστηρίξει την παρα-
πάνω άποψη. 

To προτεινόμενο σενάριο βασίζεται στη θεωρία της Νέας Μάθησης (βλ. Kalantzis & 
Cope, 2008), που άλλωστε υιοθετείται από το ΕΠΣ-ΞΓ. Γι’ αυτό, οι δραστηριότητες 
που προτείνονται στοχεύουν στο να χτιστεί η νέα γνώση πάνω στην πρότερη γνώση. 
Για παράδειγμα, οι μαθητές καλούνται να παράγουν ένα άρθρο εφημερίδας ενσωμα-
τώνοντας τη νέα γνώση (π.χ. την παραγωγή ενός άρθρου) στην πρότερη γνώση (π.χ. τα 
βασικά χαρακτηριστικά ενός άρθρου εφημερίδας). Επιπλέον, οι δραστηριότητες του 
σεναρίου είναι ξεκάθαρες και στοχεύουν στη σταδιακή απόκτηση της νέας γνώσης.   

Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (βάσει της 6βάθμης 
κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης 
– ΚΕΠΑ). Επομένως, μπορεί να υλοποιηθεί και σε τάξεις του Γενικού Λυκείου σε τμή-
ματα μαθητών με το ανάλογο επίπεδο.     

Στόχοι  του Διδακτικού Σεναρίου 

Οι στόχοι του σεναρίου διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπου-
δών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ). Ο γενικός σκοπός είναι η ενημέρωση των μα-
θητών για τη σημασία της 5ης Νοεμβρίου 1605 για την αγγλική παράδοση και ιστορία. 
Οι επιμέρους στόχοι διακρίνονται ως προς το γνωστικό αντικείμενο, τη μαθησιακή δια-
δικασία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο, το 
σενάριο επιδιώκει να βελτιωθούν οι μαθητές: α) στις δεξιότητες κατανόησης και πα-
ραγωγής γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα, β) στις δεξιότητες κατανόησης προφο-
ρικού λόγου στην αγγλική γλώσσα, γ) στην εκμάθηση λεξιλογίου στην αγγλική 
γλώσσα, και δ) τη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου σε συγκεκριμένο κειμενικό πλαί-
σιο (language appropriacy). Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, το σενάριο επι-
διώκει να εξοικειωθούν οι μαθητές με το διαδίκτυο και τα Web 2.0 εργαλεία που χρη-
σιμοποιούνται, αναπτύσσοντας μεγάλη ερευνητική αυτενέργεια. Τέλος, ως προς τη μα-
θησιακή διαδικασία, το σενάριο επιδιώκει να αναπτύξουν οι μαθητές: α) δεξιότητες 
συνεργασίας και επικοινωνίας, β) δεξιότητες παρατήρησης, ανακάλυψης και διερεύνη-
σης καθώς και βιωματικής μάθησης, και γ) την κριτική και δημιουργική σκέψη. 
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Οργάνωση και Εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αποτελείται από δύο φάσεις διάρκειας 45 λεπτών η κάθε 
μία. Για τη σωστή εφαρμογή του σεναρίου κρίνεται απαραίτητη η χρήση του Εργαστη-
ρίου Πληροφορικής ή Σχολικής Αίθουσας με έξι σταθμούς εργασίας (υπολογιστές). 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του σεναρίου, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 
ανα τέσσερις. 

1η Φάση: “Introducing Bonfire Night” 

Η πρώτη φάση του σεναρίου αποσκοπεί στην ενημέρωση των μαθητών για το γεγονός 
με τη χρήση πολυτροπικών κειμένων. Η φάση αυτή χωρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο 
στάδιο είναι προκαταρκτικό και αποτελεί την αφόρμηση (διάρκεια 3-4΄). Ρωτάμε τους 
μαθητές αν γνωρίζουν ποιο γεγονός γιορτάζουν οι Άγγλοι στις 5 Νοεμβρίου και αν 
έχουν ποτέ ακούσει για τον Guy Fawkes: Do you know anything about the 5th Novem-
ber in England? Tell your classmates. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η εισα-
γωγή των μαθητών στο θέμα και η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός τους.  

Στη συνέχεια, προχωράμε στο δεύτερο στάδιο κατά το οποίο προβάλλουμε ένα βίντεο 
με ειδησεογραφικά νέα με θέμα ‘Guy Fawkes Day’ (Διεύθυνση βίντεο Youtube: εδώ). 
Μέσω του βίντεο, οι μαθητές αποκτούν μια γενική ιδέα για το γεγονός. Αφού παρακο-
λουθήσουν το βίντεο, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ένα κουίζ που δημιουρ-
γήθηκε μέσω του διαδικτυακού εργαλείου Pro Profs (το κουίζ): Task 2. Watch the 
video. Then, solve the quiz with the other members of your group. Το κουίζ στοχεύει 
στον έλεγχο της κατανόησης του βίντεο, δηλαδή στον έλεγχο της κατανόησης προφο-
ρικού λόγου (βλ. Εικόνα 1). Ο ακριβής σύνδεσμος που παραπέμπει στο κουίζ μπορεί 
να είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματός μας, που υποστηρίζει το 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Οπότε, οι μαθητές εύκολα έχουν πρόσβαση στον 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο (διάρκεια δραστηριότητας: 8΄).  

 

2354

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

https://www.youtube.com/watch?v=p4y2XFhh6VA
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=guy-fawkes-day-by-v-oikonomidou


Εικόνα 1: Κουίζ κατανόησης του βίντεο με το εργαλείο ‘Proprofs’ (δείγμα). 

Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα με το κουίζ, προχωράμε στο τρίτο 
στάδιο της πρώτης φάσης της διδασκαλίας (διάρκεια 30΄). Κατά το τρίτο στάδιο, πα-
ρουσιάζουμε στους μαθητές περισσότερες πληροφορίες, δίνοντας έμφαση στα επιμέ-
ρους γεγονότα. Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν ένα κείμενο με τίτλο “A bomb in 
parliament” σχετικά με το συμβάν της 5ης Νοεμβρίου 1605. To κείμενο δίνεται στους 
μαθητές σε φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες αυτής της φάσης 
(πηγή: https://en.islcollective.com / για το κείμενο εδώ). Αφού οι μαθητές διαβάσουν 
το κείμενο, καλούνται να υλοποιήσουν δύο δραστηριότητες. Η πρώτη δραστηριότητα 
δημιουργήθηκε μέσω του διαδικτυακού εργαλείου ‘Quizlet’ (το κουίζ). Πρόκειται για 
λεξιλογική άσκηση που ζητά από τους μαθητές να αντιστοιχίσουν τις λέξεις με τον 
ορισμό τους αφού μαντέψουν το νόημα της κάθε λέξης από το συγκειμενικό πλαίσιο 
(βλ. Εικόνα 2). Το εργαλείο ‘quizlet’ δημιουργεί επίσης αυτόματα ένα λεξικό υπό τη 
μορφή καρτών αστραπής (flashcards). Επομένως, συμβουλεύουμε τους μαθητές που 
συναντούν δυσκολία με την άσκηση να αναζητήσουν τη λέξη μέσω των καρτών αστρα-
πής (flashcards) ή σε κάποιο διαδικτυακό λεξικό (π.χ. macmillan). 

 

Εικόνα 2: Λεξιλογική άσκηση αντιστοίχισης με το εργαλείο ‘Quizlet’. 

Η δεύτερη άσκηση του τρίτου σταδίου στοχεύει στον έλεγχο της κατανόησης επιμέ-
ρους πληροφοριών του κειμένου (quiz με ερωτήσεις). Αυτό το quiz δημιουργήθηκε 
μέσω του εργαλείου ‘Google Forms’ (βλ. Εικόνα 3) (εδώ). 
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https://en.islcollective.com/
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https://quizlet.com/214416169/match
http://www.macmillandictionary.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIUnywtiM2_AHniKgxYfP7KEg3fEKHuPHkQPRYpVPbFEsysg/viewform


 

Εικόνα 3: Κουίζ κατανόησης του κειμένου με το εργαλείο ‘Google Forms’ (δείγμα). 

Η εργασία όπως εμφανίζεται στο φύλλο εργασίας είναι η ακόλουθη:  

Read the text that accompanies the worksheet. Work in groups again to do two tasks: 

1. A matching vocabulary exercise: In order to do the task guess the meaning of 
the words from the context. If you have difficulty, look up the words through the 
flashcards or through an online dictionary.  

2. A reading comprehension task  

2η Φάση: Δημιουργίες των μαθητών (Students’ creations) 

Η δεύτερη φάση του σεναρίου αποσκοπεί στην καλλιέργεια κι εξάσκηση των παραγω-
γικών δεξιοτήτων των μαθητών. Ζητείται από τους μαθητές να επιλέξουν μία από δύο 
προτεινόμενες εργασίες και να εργαστούν ομαδικά για τις δημιουργίες τους, καλλιερ-
γώντας έτσι παράλληλα ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες. Η διάρκεια της δεύτερης φά-
σης είναι μία διδακτική ώρα (45΄). 

Η πρώτη εργασία καλεί τους μαθητές να μπουν στο ρόλο των δημοσιογράφων της ε-
ποχής του Guy Fawkes και να παραγάγουν ένα άρθρο όπως θα εμφανιζόταν σε εφημε-
ρίδα της εποχής εκείνης. Για τη δημιουργία τους, οι μαθητές καλούνται να χρησιμο-
ποιήσουν τη διαδικτυακή εφαρμογή Fodey. Αυτή η εφαρμογή δίνει μορφή άρθρου ε-
φημερίδας στα κείμενα. Αυτή η δραστηριότητα έχει πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. 
Πρώτον, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκόμισαν (βλ. πρώτη φάση 
του σεναρίου) ή/και να ερευνούν στο διαδίκτυο για τη συλλογή επιπλέον πληροφοριών. 
Επιπλέον, καλλιεργούν τις παραγωγικές δεξιότητες γραπτού λόγου στην αγγλική 
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γλώσσα κι εξασκούνται ως προς τη συγγραφή ενός άρθρου εφημερίδας (κειμενικό εί-
δος). Καλλιεργούν, επίσης, την κριτική τους ικανότητα καθώς για τη συγγραφή του 
άρθρου απαιτείται επιλογή και σύνθεση των διαφόρων πληροφοριών που έχουν συλ-
λέξει.  

Task 1: Imagine you are reporters of Guy Fawkes time. With the members 
of your group, write an article about the event, as if it would appear in a 
newspaper of that time. For your creation use the online tool Fodey. The 
content of the article can be based on the video we’ve watched or another 
internet source (e.g.: bbc). 

Η δεύτερη εργασία ζητά από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα κόμικ που να εξι-
στορεί το γεγονός της 5ης Νοεμβρίου. Για τη δημιουργία τους, οι μαθητές καλούνται 
να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εργαλείο Pixton ή το εργαλείο Toondoo. Όπως 
και η πρώτη δραστηριότητα, αυτή η δραστηριότητα έχει πολλαπλά οφέλη για τους μα-
θητές, κι όχι μόνο γνωστικά. Η διαφοροποίηση αυτής της δραστηριότητας από την 
προηγούμενη είναι ότι αναπτύσσει πιο πολύ τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των 
μαθητών. Απευθύνεται πιο πολύ σε μαθητές που έχουν κλίση και ταλέντο σε πιο δη-
μιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λαμβάνουμε υ-
πόψη τις αρχές της Διαφοροποιημένης διδασκαλίας καθώς προσαρμόζουμε τις δραστη-
ριότητες ανάλογα με την ποικιλομορφία και την ατομικότητα των μαθητών 
(Tomlinson, 2001; Καραβά & Ζουγανέλη, 2013). 

Task 2: With the members of your group, create a comic which will narrate 
the incident of November 5th. For your creation use the online tool Pixton 
or the tool Toondoo. The content of the comic can be based on the video 
we’ve watched or another internet source (e.g.: bbc). 

Αξιολόγηση 

Προτείνεται οι μαθητές να αξιολογηθούν με διαφορετικό τρόπο σε κάθε φάση του σε-
ναρίου. Κατά την πρώτη φάση του σεναρίου, η αξιολόγηση γίνεται μέσω των αποτε-
λεσμάτων των κουίζ και της υλοποίησης της λεξιλογικής άσκησης. Ζητείται επίσης 
από τους μαθητές να προβούν σε αυτοαξιολόγηση. Κατά τη δεύτερη φάση του σενα-
ρίου, ο εκπαιδευτικός ελέγχει και αξιολογεί τη συνεργασία του κάθε μαθητή με τα υ-
πόλοιπα μέλη της ομάδας. Στη συνέχεια, αξιολογεί το τελικό προϊόν της κάθε ομάδας 
περιγραφικά λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: α) περιεχόμενο κι επικοινωνιακός 
στόχος (δηλ. κατά πόσο οι δημιουργίες των μαθητών καλύπτον το θέμα κι επιτυγχά-
νουν το ζητούμενο επικοινωνιακό στόχο, π.χ. να πληροφορήσουν), β) κειμενικά χαρα-
κτηριστικά (δηλ. κατά πόσο οι δημιουργίες των μαθητών έχουν τα γλωσσικά χαρακτη-
ριστικά ενός άρθρου εφημερίδας ή ενός κόμικ), γ) γλωσσική καταλληλότητα (δηλ. 
κατά πόσο οι γλωσσικές επιλογές των μαθητών είναι κατάλληλες για το είδος του κει-
μένου που καλούνται να παραγάγουν), δ) γλωσσικός πλούτος (δηλ. κατά πόσο οι δη-
μιουργίες των μαθητών χαρακτηρίζονται από ποικιλία λεξιλογίου και συντακτικών 
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δομών), ε) λεξικογραμματική ορθότητα (δηλ. κατά πόσο η γλώσσα των κειμένων είναι 
λεξιλογικά, γραμματικά και συντακτικά σωστή), στ) δημιουργικότητα και φαντασία. 

Στο τέλος της διδασκαλίας, μπορεί να ζητηθεί και από τους μαθητές να αξιολογήσουν 
το σενάριο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός ερωτηματολογίου που θα ζητά τη 
γνώμη των μαθητών σχετικά με: α) το αντικείμενο του σεναρίου, β) τις δραστηριότη-
τες, και γ) τη συνεργασία τους με τους συμμαθητές τους.  

Επέκταση του Διδακτικού Σεναρίου 

Ως επέκταση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
οι δραστηριότητες που προτείνονται από τη σχετική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου 
της Γ΄ Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να συλλέξουν 
πληροφορίες για διάφορες γιορτές στην Ελλάδα ή στον υπόλοιπο κόσμο και να ετοι-
μάσουν μία παρουσίαση για τους συμμαθητές τους. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
μπορεί να ανατεθεί ως εργασία για το σπίτι κι έτσι, η επόμενη διδακτική ώρα να αφιε-
ρωθεί στις παρουσιάσεις των μαθητών.  

Γενικά Συμπεράσματα 

Στο παρόν κείμενο παρουσιάστηκε ένα διαθεματικό - διεπιστημονικό διδακτικό σενά-
ριο που συνδυάζει τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με τη διδασκαλία της αγγλικής 
ιστορίας, παράδοσης και κουλτούρας μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Ακο-
λουθώντας τις αρχές της Νέας Μάθησης, το σενάριο αποσκοπεί στην απόκτηση της 
νέας γνώσης με ξεκάθαρες και σωστά προγραμματισμένες δραστηριότητες που βασί-
ζονται στην πρότερη γνώση. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφοροποιημένες α-
νάγκες και τρόπους εκμάθησης των μαθητών, το σενάριο περιλαμβάνει διαφορετικού 
τύπου δραστηριότητες που καλλιεργούν ποικίλες δεξιότητες. Μέσω των δραστηριοτή-
των οι μαθητές έρχονται σε επαφή με πολυτροπικά κείμενα κι εξοικειώνονται με τα 
χαρακτηριστικά τους. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να αυτενεργήσουν και να δη-
μιουργήσουν.  

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου σε μαθητές της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, διαπιστώ-
θηκε ότι το σενάριο είναι εφαρμόσιμο κι ενδιαφέρον για τους μαθητές. Η ποικιλία των 
δραστηριοτήτων κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι μαθητές συνεργάστηκαν 
καλά ως μέλη μιας ομάδας κι έφτασαν στο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Η μόνη δυσκολία 
που αντιμετώπισαν ορισμένοι μαθητές αφορά στη δραστηριότητα της κατανόησης προ-
φορικού λόγου. Κατά το στάδιο αυτό, η δραστηριότητα θα μπορούσε να διαφοροποιη-
θεί με επιλογή πιο εύκολου οπτικοακουστικού υλικού στην περίπτωση που το επίπεδο 
γλωσσομάθειας των μαθητών κρίνεται χαμηλότερο του επιπέδου Β2 του ΚΕΠΑ.  
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Προτεινόμενη διδασκαλία της Φωτοσύνθεσης σε μαθητές Στ' τάξης Δημοτικού 
με χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας 

Ατσικπάση Πηνελόπη, M.ed., premnt16002@aegean.gr 

Περίληψη 

Η εργασία παρουσιάζει ένα διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία των Φυσικών Επι-
στημών σε μαθητές της Στ΄ Δημοτικού. Δημιουργήθηκε υλικό με βάση τις αντιλήψεις 
των μαθητών για τη φωτοσύνθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες στην κατανόηση 
αυτής. Το υλικό βασίστηκε στην εποικοδομητική προσέγγιση, στη διερευνητική μά-
θηση και στη μάθηση μέσω χρήσης εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας. Το 
διδακτικό μοντέλο 5Ε παρείχε το θεωρητικό πλαίσιο. Συγκροτήθηκαν ένα ερωτηματο-
λόγιο και δύο φύλλα εργασίας, μέσα από τα οποία οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν 
και να πραγματοποιήσουν έρευνα, για να οδηγηθούν σε παρατηρήσεις και συμπερά-
σματα. Ακόμη, στην εργασία αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα και για 
πρακτική εφαρμογή του προτεινόμενου αυτού σεναρίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Επαυξημένη Πραγματικότητα, Ταμπλέτες, Φυσική, Φωτοσύνθεση. 

Εισαγωγή 

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ), είναι α-
ναγκαία η διαμόρφωση νέων περιβαλλόντων μάθησης με ταυτόχρονη σχεδίαση καινο-
τομικών διδακτικών προσεγγίσεων και χρήση των νέων τεχνολογιών. Επίσης, είναι ση-
μαντικό οι εκπαιδευτικοί να μην καταφεύγουν σε δραστηριότητες, όπως τα κλασσικά 
πειράματα (Zacharia, 2003), επειδή θεωρούν τις νέες μεθόδους και τα εργαλεία για τις 
ΦΕ απαιτητικά, αλλά να εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους με τεχνολογίες, όπως για 
παράδειγμα η Επαυξημένη Πραγματικότητα (ΕΠ). Η παρούσα εργασία στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των αντιλήψεων των μαθητών της Στ' Δημοτικού σχετικά με τη φωτο-
σύνθεση, μέσω του σχεδιασμού μιας διδακτικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα, η αντιμε-
τώπιση των αντιλήψεων επιδιώκεται μέσα από την ενασχόληση με εκπαιδευτικό υλικό 
που πληροί τις βασικές αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και στηρίζεται στην 
εποικοδομητική προσέγγιση, στη διερευνητική μάθηση και την ΕΠ. Η φωτοσύνθεση 
επιλέχθηκε καθώς: (α) η βιβλιογραφία για τις αντιλήψεις των μαθητών για τη φωτο-
σύνθεση δείχνει ότι αυτές απέχουν αρκετά από τη σχολική γνώση (Driver, Guesne, & 
Tiberghien, 1985) και (β) πρόκειται για θέμα που παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες στην 
κατανόησή του (Barman, Stein, McNair & Barman, 2006). Ακόμη, η χρήση εφαρμογών 
ΕΠ φαίνεται πως έχει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα για τη διδασκαλία των ΦΕ 
(Martin, Diaz, Sancristobal, Gil, Castro & Peire, 2011). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Oι μαθητές έρχονται στη σχολική τάξη έχοντας κάποιες γνώσεις και οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να τις υπολογίζουν στη διδασκαλία τους (Ausubel, Novak & Hanesian (1978). 
Οι ιδέες αυτές είναι τόσο καλά εδραιωμένες που δεν αλλάζουν ακόμη και μετά τη 
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διδασκαλία (Stears, James & Good, 2011). Ακόμη, στη Διδακτική των ΦΕ, με βάση το 
εποικοδομητικό ρεύμα, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι αντιλήψεις των μαθητών και βάσει 
αυτών προσαρμόζονταν τα σχέδια διδασκαλίας (Kuhn, 2012). Οι μαθητές οικοδομούν 
οι ίδιοι τη νέα γνώση μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Σε μια τέτοια διδα-
σκαλία εμπλέκονται τρία διακριτά σώματα γνώσης: η φυσικο-επιστημονική γνώση, η 
σχολική της εκδοχή και η καθημερινή-βιωματική γνώση (ιδέες) (Κουλαϊδής, 2001). Η 
εποικοδομητική προσέγγιση κινείται πάνω σε τρεις άξονες (Kircher, Girwidz & Häu-
ßler, 2009): (α) σε ατομικό επίπεδο (καθένας είναι υπεύθυνος να δομήσει τη γνώση), 
(β) ο μαθητής πρέπει να καταλάβει ότι πρόκειται για ανθρώπινες κατασκευές και όχι 
για γενικές αλήθειες, και (γ) εκτός από τον ατομικό εποικοδομητισμό υπάρχει και ο 
κοινωνικός. Έτσι, από τη μια είναι το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο (η κοινωνική ο-
μάδα-τρόπος σκέψης) και από την άλλη το υλικό πλαίσιο (ο χώρος και τα μέσα για τη 
διδασκαλία). 

Η μάθηση μέσω της διερεύνησης προσφέρει πολλά στους μαθητές (Harlen, 2013), ό-
πως ικανοποίηση, όταν ανακαλύπτουν κάτι, σε αντίθεση με το διάβασμα ή τη λεκτική 
μεταβίβαση. Το National Research Council (Minner, Levy & Century, 2010) περιγρά-
φει τα βασικά οφέλη της έρευνας για τους μαθητές: (α) δραστηριοποίηση μέσω επιστη-
μονικών ερωτήσεων, (β) σχεδίαση και διεξαγωγή ερευνών, (γ) αναζήτηση αποδείξεων, 
(δ) διατύπωση εξηγήσεων μέσω αποδείξεων, (ε) αξιολόγηση εξηγήσεων, και (στ) επι-
κοινωνία για τεκμηρίωση προτάσεων. Μερικά από τα διδακτικά μοντέλα για τη μά-
θηση μέσα από την έρευνα είναι το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας των Driver 
και Oldham (1986), το μοντέλο "7Ε" του Eisenkraft (2003), το πλαίσιο των Minner et 
al. (2010), καθώς και το μοντέλο 5Ε των Bybee, Taylor, Gardner, Van Scotter, Powell, 
Westbrook και Landes (2006) που αξιοποιείται στην παρούσα εργασία. 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας των ΦΕ που βασίζονται στις συμβατικές μεθόδους διδασκα-
λίας έχουν δείξει πως συχνά αποτυγχάνουν να προωθήσουν την κατανόηση των φυσι-
κών φαινομένων (Duit, 2009). Συνεπώς πρέπει να αναζητηθούν κι άλλοι τρόποι διδα-
σκαλίας γι’ αυτό το γνωστικό αντικείμενο. Λύση σε αυτό το πρόβλημα ίσως να προ-
σφέρουν οι ΤΠΕ που έχουν φανεί ιδιαίτερα χρήσιμες στη διδασκαλία των ΦΕ. Οι Os-
borne και Hennessy (2003) αναφέρουν ότι τα παιδιά δε μαθαίνουν μέσα από τις ΤΠΕ, 
αλλά με αυτές. Έρευνες έχουν δείξει, επίσης, ότι οι παρουσία των νέων μέσων κρατάει 
ενεργό το ενδιαφέρον των μαθητών και βοηθάει στην επίτευξη των στόχων της διδα-
σκαλίας (Cox & Abbott, 2004). Η χρήση των ΤΠΕ δένει τους μαθητές περισσότερο 
μεταξύ τους, γιατί δημιουργούν ένα συνεργατικό περιβάλλον που τους βοηθάει να α-
ναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής και μέτρησης (Σολομωνίδου, 2006). 
Βέβαια, οι ΤΠΕ εμπεριέχουν πολλά είδη τεχνολογίας, και μεταξύ αυτών είναι η Επαυ-
ξημένη Πραγματικότητα (ΕΠ). Αυτή, βρίσκει εφαρμογές σε πολλούς τομείς της καθη-
μερινότητας, καθώς και στην εκπαίδευση. Έρευνες δείχνουν τη μεγάλη απήχησή της 
σε όλες τις ηλικίες, την αύξηση κινήτρων για μάθηση και τη θετική επίδραση στις μα-
θησιακές εμπειρίες (Freitas & Campos, 2008). Μάλιστα, για πολλούς είναι ένας τρόπος 
καλύτερης αντίληψης του πραγματικού κόσμου, με τη χρήση τρισδιάστατων και υψη-
λής ανάλυσης αναπαραστάσεων (Rahn & Kjaergaard, 2014). Όμως, ένα 
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αποτελεσματικό εκπαιδευτικό υλικό για τις ΦΕ, οφείλει να πληροί τις παρακάτω αρχές 
που υποστηρίζουν πιο δυναμικά τη μάθηση του συνόλου των μαθητών (Σκουμιός & 
Σκουμπουρδή, 2015): 
 αποτίμηση της αναγκαιότητας δημιουργίας νέου εκπαιδευτικού υλικού, 
 διαμορφωτική και συνολική αξιολόγησή του, 
 ανάπτυξή του με βάση τις σύγχρονες θέσεις για τη μάθηση, 
 υποστήριξη επιχειρηματολογίας μαθητών, του δασκάλου, των πρακτικών των ΦΕ, 
 συνοχή. 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι πολλοί άνθρωποι έχουν λανθασμένες αντιλήψεις για 
τη φωτοσύνθεση. Ενδεικτικά, μόνο το 8% από φοιτητές Βιολογίας απάντησαν ότι η 
ενέργεια ενός ξύλου που καίγεται προέρχεται από το φως του ήλιου (Eisen & Stavy, 
1988). Το 19% μαθητών Γυμνασίου πίστευε ότι οι υδατάνθρακες συντίθενται μέσα από 
τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης (Barker & Carr, 1989). Οι αντιλήψεις των μαθητών 
σχετικά με τη φωτοσύνθεση, την ανάπτυξη των φυτών και των παραγόντων τους, όπως 
φαίνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι οι εξής: (α) τα φυτά χρησιμοποιούν την 
ενέργεια που παίρνουν από τον ήλιο για τις ζωτικές λειτουργίες τους και για να μεγα-
λώσουν καθώς επίσης καταναλώνουν ενέργεια με διαδικασίες παρόμοιες με αυτές των 
ζώων (Gayford, 1986· Barker & Carr, 1989· Tamir, 1989), (β) η τροφή των φυτών είναι 
το φως και (γ) η χλωροφύλλη είναι είτε η τροφή του φυτού, είτε ένα πολύ σημαντικό 
στοιχείο του το οποίο προστατεύει το φυτό ή αποθηκεύει ενέργεια (Driver et al, 1985). 

Πολλοί είναι οι ερευνητές που έχουν διεξάγει διδακτικές παρεμβάσεις προκειμένου να 
τροποποιηθούν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών. Η Mikkilä-Erdmann 
(2001) διερεύνησε τα αποτελέσματα που έχει το κειμενικό είδος που χρησιμοποιείται 
για τη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης σε μαθητές Δημοτικού. Μία ομάδα διδάχθηκε με 
παραδοσιακό κείμενο και η άλλη με ένα κείμενο που λάμβανε υπόψη τις αντιλήψεις 
τους. Φάνηκε πως η πρώτη ομάδα μπορούσε με άνεση να απαντήσει σε ερωτήσεις που 
απαιτούσαν κατανόηση κειμένου, αλλά δυσκολευόταν σε πιο σύνθετα ζητήματα. Αντί-
θετα, η δεύτερη είχε καλύτερα αποτελέσματα. Η έρευνα έδειξε ότι με λίγη προσοχή 
μπορεί να προκληθεί εννοιολογική αλλαγή. Μια πρόσφατη έρευνα (Capuno, 2016) με-
λέτησε την εφαρμογή τρισδιάστατων μοντέλων για τη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης 
σε μαθητές Γυμνασίου χωρισμένους σε δύο ομάδες. Η πρώτη χρησιμοποίησε 3D μο-
ντέλα χλωροπλαστών για να φανεί η σημαντικότητα της παρουσίας του φωτός και η 
δεύτερη αντίστοιχες εικονογραφήσεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 3D μοντέλα 
βοήθησαν τους μαθητές της πειραματικής ομάδας να κατανοήσουν καλύτερα το φαι-
νόμενο από αυτούς της ομάδας ελέγχου. 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τις αντιλή-
ψεις των μαθητών για τη φωτοσύνθεση και εστιάζει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υ-
λικού για τη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης για μαθητές της Στ' Δημοτικού για το 
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μάθημα "Ερευνώ και Ανακαλύπτω". Οι διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές να ερευνή-
σουν: (α) αν αλλάζοντας την τοποθεσία ενός φυτού, αλλάζει και η ανάπτυξή του, (β) 
να διαπιστώσουν ότι για τη φωτοσύνθεση είναι απαραίτητα η ηλιακή ενέργεια, (γ) να 
εφαρμόζουν τα συμπεράσματά τους σε δραστηριότητες με διαφορετικό πλαίσιο, (δ) να 
συνεργάζονται και να επικοινωνούν με τους συμμαθητές, και (ε) να συγκρίνουν τις 
αρχικές με τις τελικές αντιλήψεις τους. Το διδακτικό σχήμα στηρίζεται στην εποικοδο-
μητική προσέγγιση και ειδικότερα στο μοντέλο 5Ε (Bybee et al., 2006), οι φάσεις του 
οποίου αναλύονται στη συνέχεια. 

Το προτεινόμενο σενάριο περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο που διερευνά όλες τις α-
ντιλήψεις για τη φωτοσύνθεση, δύο φύλλα εργασίας με δραστηριότητες για την αντί-
ληψη σχετικά με την ηλιακή ενέργεια και την εφαρμογή ΕΠ που ονομάζεται "Plants" 
της εταιρίας "Arloon" (Εικόνα 1) με την οποία έχει διεξαχθεί αντίστοιχη έρευνα, αλλά 
με διαφορετικό διδακτικό σενάριο (Fokides & Atsikpasi, 2017). Το ερωτηματολόγιο 
επιλέχθηκε ως εργαλείο συλλογής δεδομένων, διότι προσφέρει ευκολία στη γρήγορη 
συλλογή και επεξεργασία των απαντήσεων. 

 
Εικόνα 1: Η εφαρμογή Plants 

Η εφαρμογή προτείνεται καθώς πληροί τέσσερις σχεδιαστικές απαιτήσεις εφαρμογών 
ΕΠ, ώστε μια διδασκαλία να θεωρείται πετυχημένη (Kerawalla, Luckin, Seljeflot & 
Woodward, 2006): (α) ευέλικτο περιεχόμενο, προσαρμόσιμο στις ανάγκες των μαθη-
τών, (β) καθοδηγούμενη διερεύνηση, μπορούν να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες μάθη-
σης, (γ) γρήγορη εκμάθηση, μπορεί κανείς να την κατανοήσει σε μικρό χρονικό διά-
στημα, (δ) συμβατότητα με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ και (ε) πληροί τις απαιτήσεις της διδακτέας 
ύλης. 
Η προτεινόμενη διδασκαλία περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: 
 Ενεργοποίηση, πρόκληση ενδιαφέροντος και έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης ι-

δεών. Συμπλήρωση 1ου ερωτηματολογίου για επεξεργασία προβλημάτων. Κατα-
γραφή ατομικών απόψεων και συζήτηση. Τέλος, υποβάλλονται οι υποθέσεις για 
την έρευνα. Μετά τις απαντήσεις δημιουργούνται (όπως γνωρίζουμε από τη βιβλιο-
γραφία) τα ερευνητικά ερωτήματα: η ηλιακή ενέργεια επηρεάζει την ανάπτυξη του 
φυτού; το νερό επηρεάζει την ανάπτυξη του φυτού; ο αέρας επηρεάζει την ανά-
πτυξη του φυτού; το χώμα επηρεάζει την ανάπτυξη του φυτού; 

 Εξερεύνηση, σχεδιασμός και πραγματοποίηση έρευνας (1ο Φύλλο εργασίας), προς 
απάντηση του 1ου ερευνητικού ερωτήματος που διατυπώθηκε κατά την Ενεργοποί-
ηση. 
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 Εξήγηση, επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων και σύγκριση με τις 
αρχικές τους προβλέψεις. Συγκρότηση τεκμηριωμένων εξηγήσεων βάσει των απο-
δεικτικών στοιχείων που συλλέχθηκαν, γίνεται συζήτηση, καταλήγοντας στο ότι 
για τη θρέψη των φυτών χρειάζεται η ηλιακή ενέργεια. Έπειτα, οι μαθητές εισάγο-
νται στην επιστημονική γνώση με τη χρήση της εφαρμογής. Περιηγούνται κατά 
μόνας ή σε ζευγάρια στην εφαρμογή μέσων ταμπλετών, βλέποντας τα επαυξανό-
μενα φυτά μέσω της ΕΠ, τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, πως τα φυτά χρειάζο-
νται ηλιακή ενέργεια και διαβάζοντας τις πληροφορίες. 

 Εφαρμογή. Επεξεργασία διαφορετικού προβλήματος από το αρχικό. Γίνεται έλεγ-
χος της νέας γνώσης και εφαρμογή σε νέες καταστάσεις μέσω ανάλυσης και ερμη-
νείας δεδομένων, συγκρότησης εξηγήσεων και εμπλοκής σε επιχειρηματολογία (2ο 
Φύλλο εργασίας). 

 Αξιολόγηση, έλεγχος γνώσεων, είτε επέκταση είτε αντικατάσταση αυτών, μέσα από 
σύγκριση της νέας γνώσης με την παλιά. Στη φάση αυτή μοιράζουμε σε κάθε μα-
θητή το αρχικό ερωτηματολόγιο και ζητάμε να το απαντήσουν και πάλι, ώστε να 
συγκρίνουν τις αρχικές με τις τελικές τους απαντήσεις. Ακόμη, ο καθένας αναγνω-
ρίζει τη σπουδαιότητα όσων ανακάλυψε και συνειδητοποιεί τη διαδικασία με την 
οποία αυτή αποκτήθηκε. 

Συμπεράσματα-Επίλογος 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού για τη δι-
δασκαλία της θρέψης των φυτών στη Στ΄ Δημοτικού. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν 
έχει εφαρμοστεί σε σχολική τάξη, ώστε να μπορεί να υπάρξει μελέτη των αποτελεσμά-
των. Οι δραστηριότητες αυτές στηρίζονται σε μερικές εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 
για τη θρέψη των φυτών, οι οποίες, αν και έχουν πολύ ενδιαφέρον και είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με την καθημερινή ζωή των μαθητών, δεν αξιοποιούνται στο βιβλίο και 
το τετράδιο εργασιών του μαθήματος "Ερευνώ και Ανακαλύπτω" της Στ΄ Δημοτικού. 

Ένα πλεονέκτημα του προτεινόμενου σεναρίου είναι η παιγνιώδης μορφή της διδασκα-
λίας μέσω της ΕΠ που σίγουρα ελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και κρατάει αμεί-
ωτη την προσοχή τους. Επιπλέον, η εφαρμογή ΕΠ που επιλέχθηκε για τη φάση της 
εξήγησης παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να εξετάσουν το θέμα από πολλές ο-
πτικές, καθώς περιέχει ποικίλες υποκατηγορίες με υλικό που χαρακτηρίζεται από ορ-
θότητα και εγκυρότητα. Ακόμη, η εφαρμογή είναι εύχρηστη, συμβατή με τη σχολική 
γνώση, περιέχει 3D γραφικά και πρωτότυπη σχεδίαση, κι έτσι μπορεί να συμβάλλει σε 
καλύτερη και πιο ευχαρίστηση εκμάθηση της θρέψης των φυτών. Το νέο παιδαγωγικό 
υλικό που δημιουργήθηκε προωθεί την επεξεργασία των αντιλήψεων των μαθητών 
μέσα από έρευνα και μέσω της ΕΠ, κάτι που δεν έχει ενταχθεί ακόμη στη δημόσια 
εκπαίδευση. Ένα μειονέκτημα που ενδεχομένως μπορεί να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευ-
τικός κατά την εφαρμογή του σεναρίου στην τάξη είναι οι επιπλέον διδακτικές ώρες 
που θα χρειαστεί, για να εμβαθύνει στο θέμα της φωτοσύνθεσης ύστερα από τη διδα-
σκαλία των αντίστοιχων Φύλλων Εργασίας από το Τετράδιο Εργασιών του σχολείου. 
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Μια πρόταση για μελλοντική αξιοποίηση της παρούσας εργασίας θα ήταν η εφαρμογή 
της προτεινόμενης παρέμβασης στην τάξη, για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά της 
ή ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο στο διδακτικό μοντέλο 5Ε και για τις 
υπόλοιπες αντιλήψεις. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές της Στ΄ Δημοτικού θα έχουν μια 
ολοκληρωμένη άποψη για τη φωτοσύνθεση γενικότερα και πολύ πιθανόν να καλλιερ-
γήσουν μία θετική στάση και για τις ΦΕ. 
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Παράρτημα 
 

Ερωτηματολόγιο διερεύνησης αντιλήψεων 
1) Η Δήμητρα είχε πάει οικογενειακώς στην Αγγλία στους παππούδες της για ένα 15 
μέρες. Έλειψε αρκετό καιρό, και κάποιες γλάστρες τις άφησε εντός σπιτιού. Σε τι κα-
τάσταση πιστεύετε ότι βρήκε τις γλάστρες που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι όταν γύρισε 
πίσω; 
 Ήταν ίδιες με εκείνες που ήταν και στο μπαλκόνι. 
 Ήταν σε καλύτερη κατάσταση από αυτές στο μπαλκόνι. 
 Είχαν μαραθεί. 

 
2) Το νερό στη φωτοσύνθεση τι ρόλο νομίζετε πως έχει; 
 Το νερό είναι η τροφή του φυτού. 
 Το νερό τη διάχυση των ουσιών στο φυτό. 
 Το φυτό δεν παίζει κανένα ρόλο για το φυτό. 

3) Ο κύριος Ηλίας έχει αφήσει τη μία γλάστρα του έξω στην αυλή και ήθελε να δει αν, 
μετά από καιρό, η δεύτερη όμοια γλάστρα που έχει, θα αναπτυχθεί όπως και η πρώτη, 
βάζοντας όμως από πάνω της μια μεγάλη γυάλα. Τί είναι πιο πιθανό να συμβεί; 
 Και τα δύο φυτά θα αναπτυχθούν σωστά. 
 Το φυτό στην αυλή θα αναπτυχθεί σωστά. 
 Το φυτό στη γυάλα θα έχει αναπτυχθεί σωστά. 

 
4) Μια γλάστρα με ένα μικρό φυτό έχει αγοραστεί από ένα κοντινό φυτώριο. Το φυτό 
ζυγίστηκε, όπως και το χώμα που προστέθηκε στη γλάστρα. Ύστερα, από 2 εβδομάδες, 
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το φυτό ζυγίζεται ξανά, όπως και το χώμα. Επέλεξε τις 2 ορθές απαντήσεις για το πα-
ραπάνω θέμα: 
 Το βάρος του χώματος έχει αλλάξει λίγο. 
 Το βάρος του χώματος έχει μειωθεί αισθητά. 
 Το βάρος του φυτού έχει αλλάξει λίγο. 
 Το βάρος του φυτού έχει αυξηθεί αισθητά. 

"Μπορείς να εξηγήσεις τις επιλογές 
σου;".……………………………………………………………………………… 

 
1ο Φύλλο εργασίας - "Μαθαίνω μέσα από Έρευνα" 

 
1) Ερώτηση. Η Δήμητρα θα πάει οικογενειακώς στην Αγγλία στους παππούδες 

της για 15 μέρες. Επειδή θα λείπει αρκετό καιρό, δε ξέρει αν θα πρέπει να αφή-
σει τις γλάστρες με τα φυτά της εκτός ή εντός σπιτιού, έτσι ώστε να μην επηρε-
αστεί η ανάπτυξή τους. Ποιο ερώτημα θα πρέπει να διερευνήσει; (Σημείωση: 
Με κόκκινα γράμματα επισημαίνονται οι υποθετικές απαντήσεις των μαθητών). 

 
Η ποσότητα ηλιακής ενέργειας επηρεάζει την ανάπτυξη του φυτού ; 

 
2) Υπόθεση. 
 
Ερώ-
τημα Η ποσότητα ηλιακής ενέργειας επηρεάζει την ανάπτυξη του φυτού; 

Υπόθεση Όταν το φυτό βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο τόσο καλύτερα αναπτύσ-
σεται. 

 
3) Αναγνώριση και έλεγχος μεταβλητών. Προσπάθησε να εντοπίσεις τι αλλά-

ζουμε και τι ελέγχουμε: 
 

Τι αλλάζω; (ανεξάρτητη μεταβλητή) Την ποσότητα της ηλιακής ενέργειας 
Τι ελέγχω; (εξαρτημένη μεταβλητή) Την αλλαγή στο χρώμα των φύλλων 

 
Ποιες μεταβλητές εμπλέκονται στο ερευνητικό ερώτημα που πρέπει να διατυπώσεις; 

Ερώτημα 
Η ποσότητα ηλιακής ενέργειας επηρεάζει την ανάπτυξη του φυτού; 

Παράγοντες/Μεταβλητές 
Αλλάζω (ανεξάρ-
τητη μεταβλητή) Κρατώ σταθερούς 

Μετρώ (εξαρτημένη 
μεταβλητή) 

Ποσότητα φωτός 
Είδος φυτού, ποσότητα νερού, 

ποσότητα αέρα,  
ποιότητα χώματος 

Την αλλαγή στο 
χρώμα των φύλλων 

2368

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 
4) Περιγραφή πειράματος. Μπορείς να περιγράψεις με απλό και κατανοητό τρόπο το 
πώς θα κάνεις το πείραμα; Παίρνουμε τρεις ίδιες γλάστρες. Για 15 ημέρες αφήνουμε 
την πρώτη σε σκοτεινό μέρος, τη δεύτερη σε μέρος με λίγο φως και την τρίτη σε μέρος 
με πολύ φως, κρατώντας ίδιο το είδος του φυτού, την ποσότητα του νερού, την ποσό-
τητα του αέρα και την ποιότητα του χώματος. Μετά από αυτό το διάστημα τις μαζεύ-
ουμε για να συλλέξουμε τα δεδομένα μας. 
 

4) Μετρήσεις. Η Δήμητρα όταν γύρισε από το ταξίδι είδε πως η μητέρα της είχε 
αφήσει κάποιες άλλες γλάστρες σε διαφορετικά μέρη του σπιτιού. Μία την ά-
φησε έξω στο μπαλκόνι, μία άλλη δίπλα στη μπαλκονόπορτα και ακόμη μία στο 
υπνοδωμάτιο. Μπορείς να τη βοηθήσεις να συμπληρώσει σωστά τον παρακάτω 
πίνακα; 

 
Τοποθεσία Πόσο κίτρινα είναι τα φύλλα; 
Μπαλκόνι Καθόλου 

Μπαλκονόπορτα Λίγο 
Υπνοδωμάτιο Πολύ 

5) Συμπεράσματα. Ύστερα, θέλησε να δει τι συνέβη σε κάθε φυτό ξεχωριστά. 
Έτσι, έκανε κάποιες μετρήσεις, όπως φαίνονται παρακάτω. Μελέτησε τον πί-
νακα και τη γραφική παράσταση, κι ύστερα απάντησε στις ερωτήσεις: 

 

 
Ποσότητα ηλιακής ενέργειας Αριθμός κίτρινων φύλλων 

Καθόλου 30 
Λίγη 17 

Πολλή 1 

 

 Ποιο ερώτημα ερευνήθηκε; Η ποσότητα ηλιακής ενέργειας επηρεάζει την ανά-
πτυξη του φυτού. 

 Ποια υπόθεση νομίζετε ότι διατυπώθηκε; Όσο περισσότερη ηλιακή ενέργεια υπάρ-
χει τόσο καλύτερα αναπτύσσεται το φυτό. 
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 Πώς αλλάζει το χρώμα των φύλλων σε σχέση με την ποσότητα της ηλιακής ενέρ-
γειας; Όταν δεν υπάρχει καθόλου φως σχεδόν όλα τα φύλλα γίνονται κίτρινα, όταν 
υπάρχει λίγο φως τα μισά περίπου φύλλα γίνονται κίτρινα και όταν υπάρχει πολύ 
φως τότε μόνο ένα φύλλο ήταν κίτρινο. 

 Ποιο συμπέρασμα βγαίνει από την έρευνα; Όταν έχουμε τα φυτά μας σε φωτεινό 
μέρος τότε αναπτύσσονται καλύτερα, ενώ όταν δεν υπάρχει φως τότε τα φύλλα τους 
κιτρινίζουν, μαραίνονται και σταματούν να αναπτύσσονται. 

  
2ο Φύλλο εργασίας-Δώσε τη λύση στο πρόβλημα! 

 
Η Αγγελική θα πάει οικογενειακώς στη Γαλλία στους νονούς της για όλο το καλοκαίρι. 
Επειδή θα λείπει αρκετό καιρό, δε ξέρει αν θα πρέπει να αφήσει τις γλάστρες της εκτός 
ή εντός σπιτιού. Τελικά, άφησε κάποιες εντός και κάποιες εκτός σπιτιού. Τρεις φίλοι 
της, ο Γιάννης, Νικολέτα και η Μαρία έδωσαν κάποιες εξηγήσεις. Ποιος φίλος υπο-
στηρίζει καλύτερα την άποψή του; Ύστερα, διάλεξε την εικόνα που αντιπροσωπεύει 
την πιο ορθή εξήγηση. 
 
α) Γιάννης: Νομίζω πως εκτός σπιτιού θα είναι καλύτερα, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. 
β) Νικολέτα: Εκτός σπιτιού πρέπει να τις αφήσει, γιατί αλλιώς μέσα στο σπίτι θα μα-
ραθούν! 
γ) Μαρία: Το καλύτερο μέρος είναι εκτός σπιτιού, γιατί εκτός σπιτιού υπάρχει άφθονο 
ηλιακό φως ενώ μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει. Γνωρίζουμε ότι για να αναπτυχθεί ένα 
φυτό είναι απαραίτητη η ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ενέργειας μέσω της χλω-
ροφύλλης. Αφού λοιπόν, κάποια φυτά είναι μέσα στο σπίτι και κάποια άλλα έξω, τότε 
καλύτερα θα αναπτυχθούν εκείνα που βρίσκονται εκτός σπιτιού. 
 

α)  β)  γ)  
 
Ακόμη, συζήτησε τις απαντήσεις σου με τους συμμαθητές σου. 
Μετά τη συζήτηση που είχες με τους συμμαθητές σου, υποστηρίζεις την ίδια άποψη; 
Γιατί; 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
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Τα «Στερεότυπα» 

Ρούμπου Χριστίνα  
Μ.Α., Εκπαιδευτικός Π.Ε. 10, Π.Ε. 23 

chrisroum@gmail.com 

Μαρκαντώνης Χρίστος 
M.Ed, Ph.D, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70  

xrmarkandonis@gmail.com 

Περίληψη 

Τα στερεότυπα είναι αυθαίρετες και υπεραπλουστευμένες γενικευμένες αντιλήψεις, οι 
οποίες επιδρούν στη συμπεριφορά των ατόμων και εμποδίζουν την ανάπτυξη κοινωνι-
κών σχέσεων. Κρίνεται σημαντικό, οι μαθητές να  προσεγγίσουν την έννοια του «στε-
ρεοτύπου» και να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των στερεοτύπων στην καθημερινή ζωή. 
Ειδικότερα, το διδακτικό σενάριο έχει ως στόχο οι μαθητές να αναγνωρίζουν στερεο-
τυπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές, να εντοπίζουν πότε οι ίδιοι αναπαράγουν τέτοιες 
και να υιοθετούν μη στερεοτυπικές. Η διδακτική προσέγγιση είναι μαθητοκεντρική και 
δίδεται έμφαση σε συμμετοχικές και ευρετικές μεθόδους και τεχνικές. Επιδιώκεται οι 
μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και στάσεις, ώστε να συνεργάζονται αποτελεσμα-
τικά, να επιχειρηματολογούν, να αναπτύξουν κριτική και αναστοχαστική σκέψη και να 
σέβονται τη διαφορετικότητα. Αναφορικά με τις Τ.Π.Ε., οι μαθητές προσδοκάται να 
εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου, να αναπτύξουν κριτική στάση προς την προ-
σφερόμενη πληροφορία, να γνωρίσουν επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους και να α-
ντιληφθούν την παιδαγωγική διάσταση και χρησιμότητα των Τ.Π.Ε..  

Λέξεις-Kλειδιά: Στερεότυπα, Τ.Π.Ε. 

Στερεότυπα 
Τάξη: Γ΄ τάξη Λυκείου 
Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνιολογία 
Διδακτική ενότητα: Τα στερεότυπα 
Εκτιμώμενη Διάρκεια: Τέσσερις (4) διδακτικές ώρες. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Κοινωνιολογία, οι Τεχνολογίες Πληροφο-
ρίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και η Νεοελληνική Γλώσσα. 

Συμβατότητα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ των μαθημάτων «Κοινωνιολογία»  
και «Νεοελληνική Γλώσσα» της Γ Λυκείου. 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ (1088/Γ2/05−03−1999 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 561), γενικός σκοπός του 
μαθήματος της Κοινωνιολογίας είναι  η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής σκέψης και 
των κοινωνιολογικών εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής της  κοι-
νωνίας, την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης με απώτερο 
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στόχο τη δημιουργική  ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς 
μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις 
ελληνικές παραδόσεις, τους θεσμούς, τις αξίες, τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και 
παράλληλα  να αναπτύξουν σεβασμό για τη διαφορετικότητα, την κάθε μορφής ετερό-
τητα και την διαπολιτισμικότητα σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρό-
σθετα, να προβληματιστούν με τις κοινωνικές επιδράσεις των νέων τεχνολογιών και 
της επιστήμης στους τρόπους παραγωγής, στην εργασία, καθώς και στις κοινωνικές 
σχέσεις και τους κοινωνικούς θεσμούς. 

Στο βιβλίο μαθητή της Γ΄ Τάξης Λυκείου του μαθήματος «Κοινωνιολογία» προβλέπε-
ται η διδασκαλία του κεφαλαίου 10 «Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές 
σχέσεις» και ειδικότερα της ενότητας 10.2.1. «Στερεότυπα, προκατάληψη, ρατσισμός, 
σοβινισμός». 

Ειδικότερα, εκπαιδευτικοί στόχοι του συγκεκριμένου κεφαλαίου, στο οποίο περιλαμ-
βάνεται και η υπό μελέτη έννοια, αυτή των στερεοτύπων, είναι -μεταξύ άλλων- οι μα-
θητές:  

• Να κατανοήσουν τις ποικίλες μορφές ετερότητας, τις  πολιτισμικές διαφορές  
που υπάρχουν στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, καθώς και τα βασικά αίτια που 
τις προκάλεσαν. 

• Να εξοικειωθούν με τις έννοιες: στερεότυπα, προκατάληψη,  ρατσισμός, κοι-
νωνικός ρατσισμός,  σοβινισμός και τις διάφορες εκφάνσεις τους.  

• Να σέβονται την ετερότητα, τις πολιτισμικές διαφορές και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες για συμβίωση σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 

Το ΑΠΣ για τη «Νεοελληνική Γλώσσα» (1088/Γ2/05−03−1999 Υ.Α., ΦΕΚ Β΄ 561) -
μεταξύ άλλων- έχει ως στόχο: 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση του γλωσσικού 
επιπέδου δεν περιορίζεται μόνο στο μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά 
εκτείνεται σε όλα τα μαθήματα και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
της σχολικής και εξωσχολικής ζωής. 

• Να εκτιμήσουν την αξία του διαλόγου και να ασκηθούν στο είδος αυτό του 
λόγου - βασικού στοιχείου του δημοκρατικού πολιτεύματος - καθώς και στην 
κριτική αντιμετώπιση των διάφορων απόψεων.  

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με την τεχνολογία της πληροφορικής, ώστε 
να μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν κείμενα μέσω των Η/Υ και να επι-
κοινωνούν μέσω των Η/Υ ως πομποί ή δέκτες.  

Παιδαγωγικό σκεπτικό 
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Σύμφωνα με το βιβλίο του μαθητή «Κοινωνιολογία της Γ΄ Λυκείου», τα στερεότυπα 
είναι αυθαίρετες και υπεραπλουστευμένες γενικευμένες αντιλήψεις, οι οποίες επιδρούν 
τελικά στη συμπεριφορά των ατόμων και εμποδίζουν την ανάπτυξη κοινωνικών σχέ-
σεων, αφού οδηγούν στην προκατάληψη και στη διάκριση. Κρίνεται σημαντικό, οι μα-
θητές να  προσεγγίσουν και να κατανοήσουν την έννοια του «στερεοτύπου», καθώς και 
τον αντίκτυπο των στερεοτύπων στην καθημερινή ζωή, ώστε εν τέλει να υιοθετούν και 
να υποστηρίζουν μη στερεοτυπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές. Επιπλέον, η διδα-
σκαλία των στερεοτύπων, εισάγει τους μαθητές στην ενότητα 10.2.2. «Τα αίτια και οι 
συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού». 

Διδακτικοί Στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων 

1. Να αναγνωρίζουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές. 
2. Να διακρίνουν τη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνικών στερεοτύπων. 
3. Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
4. Να μπορούν να εντοπίζουν πότε οι ίδιοι υφίστανται τον αντίκτυπο κοινωνικών 

στερεοτύπων. 
5. Να μπορούν να εντοπίζουν πότε οι ίδιοι αναπαράγουν στερεοτυπικές αντιλή-

ψεις.  
6. Να διορθώνουν/αντικαθιστούν στερεοτυπικές αντιλήψεις με μη στερεοτυπι-

κές. 

Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών 

1. Να αποδεχθούν το γεγονός ότι όλοι έχουν κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις. 
2. Να υιοθετήσουν μη στερεοτυπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές. 
3. Να υποστηρίζουν μη στερεοτυπικές αντιλήψεις.  

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου, επιδιώκεται να αναπτύξουν οι μαθητές 
εκείνες τις δεξιότητες, στάσεις και μορφές συμπεριφοράς, ώστε να συνεργάζονται α-
ποτελεσματικά κατά την εργασία σε ομάδες, να συζητούν, να επιχειρηματολογούν, να 
αναπτύξουν κριτική και αναστοχαστική σκέψη, να καταθέτουν στο πλαίσιο των ομά-
δων τις απόψεις τους και να τις υποστηρίζουν μέσω του διαλόγου, καθώς και να δεί-
χνουν σεβασμό στη διαφορετικότητα. 

Στόχοι ως προς τις Τ.Π.Ε. 

Με την εφαρμογή του σεναρίου, αναφορικά με τις Τ.Π.Ε., οι μαθητές προσδοκάται να 
εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου και της αναζήτησης πληροφοριών και ταυ-
τόχρονα να αναπτύξουν κριτική στάση ως προς την πληροφορία που προσφέρεται στο 
διαδίκτυο, να εξοικειωθούν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που προσφέρουν οι 
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Τ.Π.Ε., να γνωρίσουν επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους, να αντιληφθούν την παιδα-
γωγική διάσταση και χρησιμότητα των Τ.Π.Ε..  

Διδακτική προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση είναι μαθητοκεντρική (τοποθετεί στο επίκεντρο το μαθητή και 
όχι το δάσκαλο) και δίδεται έμφαση σε συμμετοχικές και ευρετικές μεθόδους και τε-
χνικές (Rogers, 1999). 

Η διδακτική προσέγγιση που υιοθετείται στο προτεινόμενο διδακτικό σενάριο βασίζε-
ται σε εκείνες τις θεωρίες μάθησης, οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο το μαθητή και του 
αποδίδουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διεργασία και όχι ρόλο παθητικού δέκτη γνώ-
σης από τον εκπαιδευτικό-αυθεντία και ειδικότερα τις γνωστικές θεωρίες μάθησης. 
Κατά τις γνωστικές θεωρίες μάθησης, η μάθηση είναι διαδικασία κατά την οποία το 
άτομο δομεί την πραγματικότητα, δηλαδή η πρόσληψη και η επεξεργασία πληροφο-
ριών είναι μια ενεργητική ενέργεια (Χριστιάς, 2004). Τέτοιες θεωρίες -μεταξύ άλλων - 
είναι:  

• Η θεωρία του γνωστικού εποικοδομισμού του Piaget, σύμφωνα με την οποία η μά-
θηση είναι ατομική ενεργητική διαδικασία οικοδόμησης νέων γνώσεων πάνω στις 
ήδη υπάρχουσες και η νοηματοδότηση αποτέλεσμα της εμπειρίας (Καψάλης, 2002. 
Μπασέτας 2002. Piaget, 1990). Στο προτεινόμενο σενάριο διερευνάται η προϋπάρ-
χουσα γνώση για τα στερεότυπα με τη χρήση σχετικού φύλλου εργασίας, των Η/Υ 
και του διαδικτύου (εφαρμογή “answergarden”). 

• Η θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού του Vygotsky, σύμφωνα με την οποία, 
η γνώση οικοδομείται σε συνεργατικά περιβάλλοντα που εμπερικλείουν την από 
κοινού (μεταξύ ατόμων ή ομάδων) υλοποίηση δραστηριοτήτων και βασικό εργα-
λείο για την κατάκτηση της γνώσης είναι η γλώσσα (Vygotsky, 1997, 1998). Σύμ-
φωνα με τον Ματσαγγούρα  (2000, σελ. 16) «Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση υ-
λοποιείται μέσα από την κινητοποίηση μαθητικών μικρο-ομάδων για τη διεξαγωγή 
μέρους ή όλων των διδακτικών και των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε 
πλαίσια συνεργατικών σχέσεων», μέθοδος που υιοθετείται και στο παρόν σενάριο, 
καθώς «είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα μάθησης για όλους τους μαθητές» 
(Ματσαγγούρας, 2000).   

• Η θεωρία της επεξεργασίας της πληροφορίας, στο πλαίσιο της οποίας, η σκέψη 
αντιμετωπίζεται ως μέσο επεξεργασίας της πληροφορίας και η μάθηση συνίσταται 
στην τροποποίηση των γνώσεων που βασίζεται στην προϋπάρχουσα γνώση και α-
ποτελεί μια ενεργή ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω της εμπειρίας. 
Η θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλό-
ντων με τη χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει στις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων, 
στην αναζήτηση ευρετικών στρατηγικών και συνολικά στην εννοιολογική αλλαγή, 
η οποία συνιστά ποιοτική αλλαγή του συστήματος των αναπαραστάσεων, των σχη-
μάτων και των νοητικών μοντέλων μάθησης (Gagne, 1975. Newell & Simon, 
1972). 
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Στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο όλες οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί με βάση τις 
παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις και δίδεται έμφαση στη χρήση συμμετοχικών και 
ευρετικών τεχνικών (Rogers, 1999) και ιδιαίτερα στην εργασία σε ομάδες, καθώς, σύμ-
φωνα με την Τσιμπουκλή (2012), στόχος της εκπαίδευσης σε ομάδες δεν είναι μόνο η 
απόκτηση γνώσεων, αλλά και η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με 
στόχο την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και τον δημοκρατικό διάλογο, 
την κατανόηση των βιωμάτων, των στάσεων και των προσωπικών παραδοχών κάθε 
μέλους. Απώτερο στόχο αποτελεί ο κριτικός στοχασμός που θα οδηγήσει στην αλλαγή 
των δυσλειτουργικών αντιλήψεων και την υιοθέτηση θετικής στάσης και συμπεριφο-
ράς (Mezirow, 2007). 

Προστιθέμενη παιδαγωγική αξία από τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. εξυπηρετεί το σκοπό και τους στόχους του προτεινόμενου σενα-
ρίου, προσφέροντας τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την ενεργητική συμμετοχή 
των μαθητών στη μαθησιακή διεργασία, μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών στο 
διαδίκτυο και τη χρήση on line εργαλείων (“answergarden”), που τους επιτρέπουν τη 
συνδιαμόρφωσή της. Η χρήση των Τ.Π.Ε. συμβάλλει στην ενεργοποίηση των μαθητών 
και εξασφαλίζει ως ένα βαθμό την ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διεργασία, 
ενθαρρύνοντας την αυτενέργεια και αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη. Πιο συ-
γκεκριμένα, αξιοποιούνται παιδαγωγικά ψηφιακά εργαλεία των Τ.Π.Ε., όπως o φυλλο-
μετρητής (web browser) για την πρόσβαση σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, αλλά και την 
άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές εξοικειώνο-
νται με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και αντιλαμβάνονται την παιδαγωγική τους αξία.  

Πρότερες Γνώσεις & Αντιλήψεις των Μαθητών-Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Οι μαθητές αναμένεται να έχουν κάποιες πρότερες ιδέες και αντιλήψεις σχετικά με το 
υπό εξέταση ζήτημα, τις οποίες ο διδάσκων θα πρέπει να διερευνήσει πριν την εφαρ-
μογή του σεναρίου. Για να είναι εφικτή η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού 
σεναρίου, αλλά και η επίτευξη των γνωστικών και παιδαγωγικών στόχων που έχουν 
τεθεί, απαιτείται ένα ελάχιστο γνωστικό υπόβαθρο αναφορικά με την έννοια του πολι-
τισμού και της ετερότητας (από τη διδασκαλία της ενότητας που προηγείται στο βι-
βλίο), ώστε να υποψιάζονται το περιεχόμενο της κοινωνικής κατασκευής σε σχέση με 
τα στερεότυπα, καθώς και η ύπαρξη βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των Τ.Π.Ε..  

Σε επίπεδο γνώσεων, οι μαθητές αναμένεται:  

• Να ορίζουν τις έννοιες «πολιτισμός» και «ετερότητα». 
• Να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο της έννοιας «κοινωνική κατασκευή». 
• Να έχουν βασικές γνώσεις χρήσης Η/Υ και πλοήγησης στο διαδίκτυο. 

 Σε επίπεδο αντιλήψεων, οι μαθητές αναμένεται: 
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• Να αντιλαμβάνονται τη λειτουργία των κοινωνικών ομάδων. 
• Να αντιλαμβάνονται τη διαδικασία διαμόρφωσης των πολιτισμών. 
• Να είναι ως ένα βαθμό ευαισθητοποιημένοι σε θέματα αποδοχής της διαφορε-

τικότητας.  

Απαιτούμενη υλικοτεχνική και ψηφιακή υποδομή 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου απαιτείται η 
εξασφάλιση ορισμένων υλικών και ψηφιακών μέσων, όπως το ΑΠΣ των μαθημάτων 
της Κοινωνιολογίας  και  της Νεοελληνική Γλώσσας της Γ΄ Λυκείου, το βιβλίο του 
μαθητή, τα απαιτούμενα υλικά εργασίας των μαθητών (πίνακας, μαρκαδόροι, φωτοτυ-
πίες, τετράδια, μολύβια, κ.λπ.), οργανωμένο εργαστήριο πληροφορικής (Η/Υ, προβο-
λέας, κ.λπ.) με σύνδεση στο διαδίκτυο (φυλλομετρητής),  

Οργάνωση της Τάξης και της Διδασκαλίας 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου στο ερ-
γαστήριο πληροφορικής του σχολείου εφόσον η διάταξη των Η/Υ είναι σε σχήμα Π, 
ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα της άμεσης επαφής με όλες τις ομάδες των 
μαθητών και να είναι σε θέση να υποστηρίζει και να συντονίζει αποτελεσματικά τη 
μαθησιακή διαδικασία. Επιπρόσθετα, η διάταξη αυτή επιτρέπει την οπτική επαφή με-
ταξύ των μαθητών που εργάζονται σε ομάδες, ώστε να αλληλεπιδρούν κατά τη διάρ-
κεια του μαθήματος. Όλοι οι Η/Υ έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και βρίσκονται συν-
δεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό δίκτυο (LAN), ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους.  

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αρχές της 
συνεργατικής μάθησης, ώστε η κάθε ομάδα να είναι εσωτερικά ανομοιογενής (π.χ. ως 
προς το φύλο, την επίδοση στο σχολείο, κ.λπ.) και εξωτερικά ισοδύναμες σε επίπεδο 
τάξης. Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο διευκολυντή, εμψυχωτή και συντονιστή. 

Διαδικασία εφαρμογής του σεναρίου 

Το προτεινόμενο σενάριο εφαρμόστηκε εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο πληροφορικής 
του σχολείου, προκειμένου να αξιοποιηθεί διδακτικά το διαδίκτυο και η αναζήτηση 
πληροφοριών, μέσα από την είσοδο σε επιλεγμένη ιστοσελίδα. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε 
και ο πίνακας που διαθέτει το εργαστήριο πληροφορικής για την υλοποίηση της δρα-
στηριότητας αξιολόγησης την 3η διδακτική ώρα. 

Αρχικά, εφαρμόστηκε η τεχνική του καταιγισμού ιδεών με τη χρήση Η/Υ και συγκε-
κριμένα του εργαλείου “answergarden”, για το οποίο δεν απαιτείται εγγραφή, ώστε να 
διερευνηθεί η σχετική προϋπάρχουσα γνώση γύρω από το υπό μελέτη ζήτημα. Δόθηκε 
το 1ο φύλλο εργασίας στους μαθητές, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν μέσω της 
εφαρμογής στην εξής στην ερώτηση: Ποιες λέξεις σας έρχονται στο νου όταν ακούτε 
τον όρο «στερεότυπα»; Η συγκεκριμένη εφαρμογή εμφανίζει με μεγαλύτερα γράμματα 
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τις απαντήσεις που δίδονται συχνότερα από τους μαθητές. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτι-
κός προέτρεψε τους μαθητές να σχολιάσουν τα τελικά αποτελέσματα και προέβη σε 
αναπλαισίωση των απαντήσεων που δόθηκαν ή και τις συμπλήρωνε χρησιμοποιώντας 
εμπλουτισμένη εισήγηση με συζήτηση. 

Στη συνέχεια, τη 2η διδακτική ώρα οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 5 ατόμων 
και τους ζητήθηκε να προχωρήσουν σε αναζήτηση εικόνων στο διαδίκτυο που να απει-
κονίζουν κάποιο πρόσωπο (2ο φύλλο εργασίας). Αφού κάθε ομάδα επέλεξε μια εικόνα, 
κλήθηκε να συνθέσει και να παρουσιάσει (ο εκπρόσωπος που ορίστηκε από την ομάδα) 
στην ολομέλεια της τάξης μια περιγραφή του ατόμου (την ιστορία του) που απεικονι-
ζόταν στη φωτογραφία της επιλογής τους, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες σχολίαζαν. Από τη 
διαδικασία αυτή, όπως αναμενόταν, προέκυψαν «συγκρούσεις» μεταξύ των αντιλή-
ψεων των μαθητών, οι οποίες προκάλεσαν μια ιδιαίτερα δημιουργική συζήτηση γύρω 
από τα στερεότυπα και το ρόλο τους. 

Την 3η διδακτική ώρα, ως άσκηση αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός παρουσίασε το ακό-
λουθο σενάριο στους μαθητές, από την άσκηση «Το τέλος του Κόσμου» (Καρατζόλας, 
2006): «Έρχεται το τέλος του κόσμου από πυρηνικό όλεθρο. Μόνο 7 άτομα μπορούν να 
επιβιώσουν στο καταφύγιο που έχει κατασκευαστεί, ώστε να διαιωνίσουν το ανθρώπινο 
είδος. Ποιους θα επιλέγατε; Παρακαλώ να υποστηρίξετε τις επιλογές σας» και ζήτησε 
από τους μαθητές να εργαστούν και πάλι σε ομάδες (οι οποίες διαμορφώθηκαν εκ 
νέου). Ταυτόχρονα, αναρτήθηκε από τον εκπαιδευτικό στον πίνακα η λίστα που πε-
ριείχε η άσκηση με 15 ονόματα ατόμων και κάποια χαρακτηριστικά και ιδιότητές τους 
(π.χ. Άννα, 25 ετών, μαία, πρώην τοξικομανής), επιλεγμένα, έτσι, ώστε να εμπεριέχο-
νται στις περιπτώσεις αυτές διαφόρων ειδών κοινωνικά στερεότυπα (ηλικίας, φύλου, 
εθνικότητας κ.ά.). Αφού δόθηκε στους μαθητές ο κατάλληλος χρόνος για να επεξεργα-
στούν την άσκηση, κλήθηκαν να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τις επιλογές τους με 
σειρά προτεραιότητας, δικαιολογώντας την κάθε επιλογή. Ακολούθησε συζήτηση. Η 
συγκεκριμένη άσκηση λειτούργησε τόσο ως διαμορφωτική όσο και ως τελική αξιολό-
γηση. 

Τέλος, ακολούθησε η 4η διδακτική ώρα, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι κατ’ οίκον 
εργασίες των μαθητών. 

Ανάθεση κατ’ οίκον εργασίας 

Ο εκπαιδευτικός ανέθεσε σε κάθε μαθητή μια ατομική εργασία κατ΄οίκον. Ζήτησε από 
τον κάθε μαθητή να συνθέσει ένα κείμενο με τη χρήση Η/Υ, αναφερόμενος σε μια 
προσωπική του  εμπειρία, κατά την οποία ο ίδιος έγινε «θύμα» κάποιας στερεοτυπικής 
αντίληψης και κλήθηκε να συζητήσει τόσο τα συναισθήματα που του προκλήθηκαν 
όσο και τον τρόπο που το χειρίστηκε. Οι εργασίες των μαθητών παρουσιάστηκαν στην 
τάξη σε επόμενη διδακτική ώρα (από όσους το επιθυμούσαν) και αποτέλεσαν το έναυ-
σμα για περαιτέρω συζήτηση και προβληματισμό γύρω από το ζήτημα «στερεότυπα» 
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και λειτούργησαν ως εισαγωγή για την επόμενη ενότητα 10.2.2. «Τα αίτια και οι συνέ-
πειες της προκατάληψης και του ρατσισμού». 

Εφαρμογή στην τάξη 

Από την εφαρμογή του προτεινόμενου σεναρίου στην τάξη προέκυψαν κάποια σημα-
ντικά μαθησιακά αποτελέσματα και εξήχθησαν και ορισμένα σημαντικά συμπερά-
σματα τόσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής στην τάξη όσο και με την ολοκλήρωση 
αυτής, με την παράδοση των κατ’ οίκον εργασιών στον εκπαιδευτικό και την παρουσί-
ασή τους στην τάξη (από μαθητές που το επιθυμούσαν).   

Αρχικά, προκύπτει ότι το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο φαίνεται να λειτουργεί απο-
τελεσματικά τόσο στο επίπεδο ενεργοποίησης και συμμετοχής των μαθητών στη μα-
θησιακή διαδικασία όσο και αναφορικά με το παραγόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Πιο 
συγκεκριμένα, η συμμετοχή της συντριπτικής πλειονότητας των μαθητών παρέμενε 
σχετικά σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και επιπλέον, φά-
νηκε να επιτυγχάνονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί 
τόσο σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων όσο και σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφο-
ρών. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την 1η ώρα διδασκαλίας, κρίνεται ότι στάθηκε καθοριστική η 
χρήση του Η/Υ, του διαδικτύου και του εργαλείου “answergarden”. Καθώς, οι μαθητές 
(παρά την εξοικείωση του συνόλου των μαθητών με τους Η/Υ και το διαδίκτυο) δεν 
είχαν προηγούμενη επαφή με την εφαρμογή αυτή, φάνηκε να τους ενθουσιάζει το στοι-
χείο του καινούριου και το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να φανούν δημιουργικοί και 
να συνδιαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα, αξιοποιώντας την προϋπάρχουσα γνώση 
τους. Η αξιοποίηση της εφαρμογής “answergarden” πράγματι προέτρεψε τους μαθητές 
σε σχολιασμό και έντονη συζήτηση γύρω από το θέμα «στερεότυπα», κρατώντας αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον τους, αφού διατυπώθηκαν πολλά διαφορετικά σχόλια και κατατέ-
θηκαν πολλές διαφορετικές απόψεις.  

Κατά τη 2η ώρα διδασκαλίας, όλοι σχεδόν οι μαθητές -άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό και 
άλλοι σε μικρότερο- συμμετείχαν στη διαδικασία στο πλαίσιο της ομάδας τους, κατέ-
θεταν ιδέες και απόψεις, διατύπωναν διαφωνίες και επιχειρηματολογούσαν, καταλήγο-
ντας εν τέλει από κοινού σε μία ιστορία για το πρόσωπο που είχαν επιλέξει, παρά τις 
όποιες διαφωνίες που προηγήθηκαν. Οι παρεμβάσεις και τα σχόλια των υπόλοιπων ο-
μάδων, όταν κάποια ομάδα παρουσίαζε στην ολομέλεια την ιστορία που είχε δομήσει 
για το πρόσωπο που είχε επιλέξει ήταν τις περισσότερες φορές εύστοχα, με αποτέλεσμα 
να δίδεται το βήμα για ερωτήσεις, απαντήσεις και συζήτηση που εξυπηρέτησαν τους 
διδακτικούς στόχους, καθώς οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν στερεο-
τυπικές αντιλήψεις, να διακρίνουν τη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνικών στερε-
οτύπων, να εντοπίσουν πότε οι ίδιοι αναπαράγουν στερεοτυπικές αντιλήψεις, αλλά και 
να αποδεχθούν το γεγονός ότι όλοι έχουν κάποιες στερεοτυπικές αντιλήψεις.  
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Όσον αφορά την 3η διδακτική ώρα, η άσκηση που δόθηκε «Το τέλος του κόσμου», 
φάνηκε να γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τους μαθητές, καθώς έγινε αντιληπτή ως 
παιχνίδι και τους κέντρισε ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα 
των ίδιων «Είναι σαν reality», «όπως γίνεται στις ταινίες» και άπτεται των άμεσων εν-
διαφερόντων τους. Στο πλαίσιο της άσκησης αυτής οι μαθητές είχαν και πάλι την ευ-
καιρία σε ομάδες να συνεργαστούν, να συζητήσουν, να επιχειρηματολογήσουν, να σκε-
φτούν κριτικά, και τελικά στη συντριπτική πλειονότητά τους να αντικαταστήσουν στε-
ρεοτυπικές αντιλήψεις με μη στερεοτυπικές, αλλά και να υποστηρίξουν εν τέλει μη 
στερεοτυπικές αντιλήψεις. 

Τέλος, την 4η διδακτική ώρα, η εργασία που ανατέθηκε κατ’ οίκον φάνηκε να λειτούρ-
γησε αποτελεσματικά, αφού στόχος της ήταν να μπορέσουν οι μαθητές να εντοπίσουν 
πότε οι ίδιοι υφίστανται τον αντίκτυπο κοινωνικών στερεοτύπων και να εκφραστούν 
σχετικά μέσα από το γραπτό λόγο. Οι εργασίες που παρήγαγαν οι μαθητές ήταν όλες 
ικανοποιητικές. Κρίνεται σημαντικό να επισημανθεί ο δισταγμός των περισσότερων 
μαθητών να παρουσιάσουν την ατομική εργασία τους και να μοιραστούν την προσω-
πική τους εμπειρία με την ολομέλεια της τάξης. Πάρα ταύτα, εκείνες που παρουσιά-
στηκαν, εκτός του ότι προώθησαν σημαντικά και ουσιαστικά τη συζήτηση γύρω από 
τα στερεότυπα, συνέβαλαν με ουσιώδη τρόπο και στο δέσιμο της ομάδας, γεγονός, το 
οποίο κρίνεται, επίσης, θεμελιώδους παιδαγωγικής σημασίας.  

Επέκταση του σεναρίου 

Το εκπαιδευτικό σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί με την προσθήκη και άλλων ε-
μπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων, όπως η Βιολογία, η Ιστορία, η Αισθητική Α-
γωγή και με τη συνεργασία και άλλων εκπαιδευτικών ή/και μαθητών διαφορετικών 
τμημάτων της ίδιας τάξης του σχολείου, καθώς τα στερεότυπα είναι ένα ζήτημα που 
επηρεάζει ολόπλευρα την καθημερινή ζωή όλων. Καθένα από τα παραπάνω αντικεί-
μενα θα μπορούσε να προσφέρει πλήθος παραδειγμάτων στερεοτυπικών αντιλήψεων. 
Επίσης, θα μπορούσε να επεκταθεί συμπεριλαμβάνοντας τις έννοιες της προκατάληψης 
και του ρατσισμού, οι οποίες είναι αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες, αποτελούν 
τις θεματικές των επόμενων διδακτικών ενοτήτων και επίσης εμφανίζονται σε κάθε 
πτυχή της ανθρώπινης ζωής.  

Περιορισμοί - Πνευματικά δικαιώματα 

Το προτεινόμενο ψηφιακό σενάριο διδασκαλίας δεν υπόκειται σε περιορισμούς πνευ-
ματικών δικαιωμάτων και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα και να χρησιμοποιηθεί από 
κάθε εκπαιδευτικό. 

Οι πιθανοί περιορισμοί για την εφαρμογή του σεναρίου μπορεί να είναι: η έλλειψη 
υλικοτεχνικής υποδομής σε κάποιο σχολείο (π.χ. εργαστήριο πληροφορικής), η αδυνα-
μία πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και η έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών με τη 
χρήση των Τ.Π.Ε.. 
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Παράρτημα 

Φύλλο Εργασίας (1ο) 

1. Ανοίξτε το Google Chrome (Κάντε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο). 
2. Πληκτρολογήστε https://answergarden.ch στην μπάρα διευθύνσεων. 
3. Κάντε διπλό κλικ πάνω στο «CREATE ANSWER GARDEN”. 
4. Εισάγετε το θέμα στο αντίστοιχο πεδίο. 
5. ΑΦΗΣΤΕ ΑΝΕΠΑΦΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ και πατήστε sub-

mit. 

 

Φύλλο Εργασίας (2ο) 

1. Ανοίξτε το Google Chrome (Κάντε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο). 
2. Πληκτρολογήστε στη μπάρα διευθύνσεων www.google.com. 
3. Πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης τη λέξη «πρόσωπα». 
4. Ανοίξτε κάνοντας διπλό κλικ το τρίτο κατά σειρά αποτελεσμάτων σύνδεσμο που 

εμφανίζεται ως «Εικόνες για πρόσωπα». 
5. Επιλέξτε σε ομάδες μία εικόνα που απεικονίζει ένα πρόσωπο. 
6. Συνθέστε ομαδικά την «ιστορία» του προσώπου που επιλέξατε. 
7. Ορίστε έναν εκπρόσωπο της ομάδας, ο οποίος θα παρουσιάσει στην ολομέλεια 

της τάξης, την «ιστορία» που συνθέσατε. 
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Κλημάνογλου Σοφία, ΠΕ.60,  M.Sc. Mοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτι-
κών Μονάδων. Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Πανεπιστήμιο Αι-

γαίου. Υποψήφιος Διδάκτορας ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ. sopkliman@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται  στην εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
για μαθητές προσχολικής ηλικίας εμπλέκοντας τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας 
και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) πάνω στο αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. Εστιά-
ζει στην ενεργητική διαχείριση, αφομοίωση και χρησιμοποίηση των πληροφοριών που 
οδηγούν στη μάθηση στο νέο πλαίσιο που προσφέρουν γι’ αυτή τη διαδικασία οι Νέες 
Τεχνολογίες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρουσιάζεται αφορά στη «Γνωριμία 
των νηπίων με τη διαδικασία του κύκλου του νερού και τους παράγοντες που συμβάλ-
λουν για την πραγματοποίησή της» και υλοποιείται με την εφαρμογή εκπαιδευτικών 
λογισμικών. Στόχος, είναι η γνωριμία των νηπίων με τον κύκλο του νερού μέσα από 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Νέων Τεχνολογιών προσφέροντας ένα ελκυ-
στικό μαθησιακό περιβάλλον, με τρόπο ευχάριστο αλλά και δημιουργικό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κύκλος του νερού, προσχολική εκπαίδευση, Τ.Π.Ε., λογισμικά προ-
γράμματα, Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.), φυσικά φαινόμενα. 

Εισαγωγή. 

Σύμφωνα με το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης (2011), οι Φ.Ε. αποτελούν τις «ση-
μαντικότερες κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος και των κοινωνιών, οι οποίες 
άλλαξαν την καθημερινή μας ζωή». Παρόλα αυτά όμως, τα τελευταία χρόνια έχει δια-
πιστωθεί από διεθνείς οργανισμούς, ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει μείωση 
του ενδιαφέροντος των νέων για τις Φ.Ε., αλλά και μείωση του ποσοστού των νέων 
που ακολουθούν τις Φ.Ε. ως επαγγελματική αποκατάσταση. Μάλιστα ο αριθμός των 
γυναικών που ασχολούνται σε επαγγέλματα σχετικά με τις Φ.Ε. είναι πολύ μικρότερος 
σε σχέση με τον αριθμό των ανδρών (Rocard, et al. 2007). 

Ένας βασικός λόγος που έχει προκύψει και αφορά το χαμηλό ενδιαφέρον για τις Φ.Ε. 
είναι ο τρόπος και οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τόσο 
στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.    

Από την άλλη, παρόλο που έχει από έρευνες αποδειχθεί ότι οι Τ.Π.Ε. συμβάλλουν θε-
τικά στη βελτίωση της διδασκαλίας και γενικά σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη 
μάθηση (Vrasidas & Glass, 2005), εντούτοις η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαι-
δευτική διαδικασία δεν έχει επιτευχθεί σε  μεγάλο βαθμό και σε ικανοποιητικά πλαίσια, 
καθώς έχει παρατηρηθεί σύμφωνα με έρευνες, η μειωμένη χρήση και αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε.  στην εκπαίδευση (Hayes, 2007). Σημαντικό ρόλο στην περιορισμένη χρήση 
των Τ.Π.Ε. στα σχολεία, έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολία 
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εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη (Jimogiannis & Komis, 
2007. Το συγκεκριμένο σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού μέσα από 
διαθεματική προσέγγιση των δραστηριοτήτων, καθώς τα νήπια αποκτούν γνώσεις και 
εμπειρίες μέσα από ένα πλούσιο σε ποικίλα ερεθίσματα περιβάλλον, το οποίο τους δίνει 
τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν μαζί του και έχουν τη δυνατότητα να οικοδομούν τη 
γνώση μέσα από προϋπάρχουσες γνώσεις. Είναι (το σενάριο) οργανωμένο έτσι ώστε 
να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των νηπίων και γενικότερα την κοινωνική αλλη-
λεπίδραση (κοινωνικοπολιτισμική  θεωρία, Vygotsky). 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές. 

Εντάσσεται στο πεδίο «Φυσικές Επιστήμες» σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών  
(2011) για την Προσχολική Εκπαίδευση και έχει επεκτάσεις στη γλώσσα, στη μουσική, 
στην αισθητική αγωγή, στα μαθηματικά και στις Τ.Π.Ε.  

Γενικός Σκοπός. 

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τα φυσικά φαινόμενα του κύκλου του νερού, την 
αξία και τη σημασία του για τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά και γενικότερα για όλο το 
περιβάλλον, αποκτώντας τις αντίστοιχες  γνώσεις και δεξιότητες μέσα από συνεργατι-
κές, επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες. 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία.             

• Να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους, καλλιεργώντας τον προφορικό και γραπτό λόγο 
πάνω σε λέξεις επιστημονικές, όπως εξάτμιση, συμπύκνωση, υγροποίηση, συγκέ-
ντρωση. 

• Να καλλιεργήσουν τη μαθηματική τους σκέψη μέσα από τη διδασκαλία χωροχρονι-
κών εννοιών: «πρώτα», «ύστερα», «πάνω», «κάτω», αλλά και να μετρούν σύννεφα 
και σταγόνες βροχής και να κάνουν καταγραφή των αριθμών. 

• Να μάθουν να εκφράζουν τη γνώμη τους και να ανταλλάσσουν απόψεις, με τη χρήση 
του προφορικού λόγου. 

• Να μάθουν να εκφράζονται μέσα από την στάση και κίνηση του σώματός τους κατά 
τη δραματοποίηση της εξάτμισης, συμπύκνωσης, υγροποίησης και συγκέντρωσης. 

• Να γνωρίσουν τη χρήση και τη χρησιμότητα της ψηφιακής τεχνολογίας, ως εργαλείο 
δημιουργικής έκφρασης και επικοινωνίας. 

• Να καλλιεργήσουν κριτική διάθεση, ερευνητική  και δημιουργική σκέψη μέσα από την 
προφορική τους έκφραση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. 

• Να καλλιεργήσουν την μνήμη, την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους. 
• Να μάθουν να ακούν τον άλλον, να περιμένουν τη σειρά τους, να σέβονται τη γνώμη 

του άλλου.  
• Να επικοινωνούν συνεργαζόμενοι μεταξύ τους και να εκφράζουν τις προσωπικές τους 

απόψεις.  
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• Να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία ρωτώντας, εξηγώντας, σχολιάζο-
ντας, περιγράφοντας, επικοινωνώντας, ανταλλάσσοντας απόψεις και πληροφορίες, 
κάνοντας υποθέσεις, ερευνώντας, πειραματιζόμενοι και βρίσκοντας στο τέλος λύσεις 
και προτάσεις  που τους εκφράζουν και προέρχονται μέσα από την αλληλεπίδραση 
της ομάδας. 

• Να έρθουν σε επαφή με τις δυνατότητες ψηφιακών προγραμμάτων όπως : 

1. Web 2.0. Δημιουργία wiki για το νηπιαγωγείο μας, στο wikispases for teachers, 
με στόχο την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με γονείς, νή-
πια και τον/τη νηπιαγωγό μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση. 

2. Wordle (ιδεοθύελλα). Μέσα από αυτό το λογισμικό μαθαίνουμε το είδος και το  
μέγεθος της γνώσης των παιδιών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Το wordle είναι 
ένα εργαλείο του Web 2.0 http://www.wordle.net με το οποίο δημιουργούνται 
«σύννεφα λέξεων» «ιδεοθύελλα», μέσα από τα κείμενα του word. Με αυτά τα 
σύννεφα λέξεων έχουμε μια συνολική εικόνα των λέξεων που χρησιμοποιού-
νται πιο συχνά στην αναφορά κάποιου θέματος, όπως στην προκείμενη περί-
πτωση στην έκφραση: «Ο κύκλος του νερού. 

3. Πρόγραμμα«Ιδεοκατα-
σκευές»,http://eyliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=190  (εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για αφηγηματικές και περιγραφικές εκθέσεις), τα νήπια εκφράζο-
νται ελεύθερα αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους και φτιάχνουν τη δική τους ιστο-
ρία, με θέμα το ταξίδι μιας σταγόνας νερού.  

4. Με το Inspiration http://www.inspiration.com/Inspiration, (σύστημα χαρτογρά-
φησης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, εννοιολογική χαρτογράφηση), τα παι-
διά συνεργάζονται μεταξύ τους και μαθαίνουν να τοποθετούν στη σωστή σειρά 
τα φυσικά φαινόμενα του κύκλου του νερού, πατώντας κάθε φορά στην κάθε 
εικόνα και ακούγοντας ένα μέρος της ιστορίας του ταξιδιού της σταγόνας του 
νερού. Μαθαίνουν να σύρουν και να αφήνουν με το «ποντίκι» τις διάφορες ει-
κόνες, στη σωστή θέση. 

5. Με το Jigsaw 
Puzzler,http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2F, τα νήπια ε-
νώνουν παζλ με θέμα τα φυσικά φαινόμενα του κύκλου του νερού, αφού πρώτα 
έχουν κατεβάσει και έχουν αποθηκεύσει σχετικές εικόνες από το διαδίκτυο. 

6. Με τη χρήση του photostory, http://download.cnet.com/Photo-Story-3-for-
Windows/3000-12511_4-10339154.html,  τα παιδιά δημιουργούν τη δική τους 
ταινία με θέμα: «Το ταξίδι της μικρής σταγόνας….». 

7. Αναζήτηση στο Internet εικόνες για τα διάφορα φυσικά φαινόμενα και αποθή-
κευσή τους. 

8. Ζωγραφίζουν τα παιδιά στο Tuxpaint http://www.tuxpaint.org (Πρόγραμμα 
Ζωγραφικής για όλα τα γνωστικά αντικείμενα - Ελεύθερο Λογισμικό / Λογι-
σμικό Ανοικτού Κώδικα). 
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Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. 

• Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές, εκτυπωτές (παραχωρήθηκε τις μέρες του project στο νη-
πιαγωγείο μας, η  αίθουσα των Η/Υ του δημοτικού σχολείου στο οποίο συστεγαζόμα-
στε και είναι τοποθετημένες οι θέσεις εργασίας σε σχήμα πι). 

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet). 
• Φυλλομετρητής ιστοσελίδων (Google com). 
• Εγκατάσταση των λογισμικών Wordle, ιδεοκατασκευές, Inspiration, Tuxpaint, 

Google Earth, Google Maps, youtube video downloader, format factory, wikispaces 
for teachers, jigsaw puzzler, photostory. 

• Κειμενογράφος (Microsoft Word, OpenOffice Writer). 
• Βιντεοπροβολέας. 

Διάρκεια. 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνθηκε σε τμήμα  25 νηπίων κατά τη 
διάρκεια τριών εβδομάδων. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν τρεις φορές την 
κάθε εβδομάδα και κράτησαν τέσσερις εβδομάδες. Πραγματοποιήθηκαν 11 δραστη-
ριότητες. Ξεκινούσαν με την ολοκλήρωση της προσέλευσης των νηπίων στο χώρο του 
νηπιαγωγείου δηλαδή από τις 8.30 και διαρκούσαν έως τις  9.00 το πρωί. Οι ομάδες 
αποτελούνταν από δύο άτομα σε κάθε υπολογιστή και  στην τελευταία υπήρχαν τρία 
παιδάκια μιας και ο αριθμός των νηπίων είναι 25. 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη έκδοση (2014) του Αναλυτικού Προγράμματος (2011)  
του Νηπιαγωγείου για τις Φυσικές Επιστήμες: «Ο φυσικός και βιολογικός κόσμος μαζί 
με το κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν πρωταρχική πηγή εμπειριών για το παιδί της 
προσχολικής ηλικίας, καθώς το παιδί διαμορφώνει τις πρώτες ιδέες, ερμηνείες και έν-
νοιες για τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου». 

Οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος για την εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στο νηπιαγω-
γείο είναι οι παρακάτω: 

• Επαφή, γνωριμία και εξοικείωση με τον Η/Υ και τις διάφορες χρήσεις του, ως επο-
πτικού μέσου διδασκαλίας, καθώς ως εργαλείου ανακάλυψης, διερεύνησης, δημιουρ-
γίας, έκφρασης και επικοινωνίας (με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών), στο πλαίσιο 
των καθημερινών δραστηριοτήτων.  

• Να δημιουργήσει, να παίξει, να εκφραστεί με διάφορους τρόπους, μέσα από τον χει-
ρισμό υπολογιστικών περιβαλλόντων και ψηφιακών συσκευών των Τ.Π.Ε.. 

• Να επικοινωνήσει και να συνεργασθεί με τις Τ.Π.Ε.. 
• Να διερευνήσει, να πειραματισθεί, να ανακαλύψει και να λύσει προβλήματα με τις 

Τ.Π.Ε.. 

2385

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 

Αφόρμηση: Η επίσκεψη μιας κούκλας – σταγόνας της «Νούλας – Σταγονούλας», στο 
σχολείο μας και έπειτα η αφήγηση της ιστορίας της σχετικά με το πώς βρέθηκε στην 
τάξη του σχολείου μας. Έξω ο καιρός έχει ήλιο και η σταγονούλα μαζί με τις φίλες και 
τους φίλους της που ήταν σε μια λακκούβα με νερό ζεστάθηκαν από τις ακτίνες του 
και άρχισαν να στεγνώνουν και να γίνονται ανάλαφρες. Ανεβαίνουν λοιπόν, ψηλά προς 
τον ουρανό και έτσι…….συνεχίζεται σταδιακά σε κάθε δραστηριότητα η αφήγησή της 
που σχετίζεται με τον κύκλο του νερού.  

1η Εβδομάδα. 1η Δραστηριότητα: «Ιδεοθύελλα». 

Δημιουργία Wordle (Web 2.0). 

Τι μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε την έκφραση: «Ο κύκλος του νερού»; 

Η νηπιαγωγός, όπως είπαμε και προηγουμένως με την αφόρμηση της επίσκεψης μιας 
κούκλας – σταγόνας, καλεί τα παιδιά να τις πουν τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν 
την έκφραση: «Κύκλος του νερού». Τότε τα νήπια αναφέρουν διάφορες λέξεις όπως 
«βροχή», «νερό», «θάλασσα», «ποτάμια», «σύννεφο». Η νηπιαγωγός τότε τους αναφέ-
ρει ότι μπορούμε να γράφουμε στον υπολογιστή τη λέξη κάθε φορά που λέει ένα παιδί 
και όσες πιο πολλές φορές ακουστεί μια λέξη τόσο πιο πολύ μεγάλη θα γραφτεί αυτή 
η λέξη. Έτσι θα γνωρίζουμε ποια λέξη ακούστηκε περισσότερες φορές και ποια ακού-
στηκε λιγότερο. 

 

 

 

1η Εβδομάδα.  2η Δραστηριότητα 

Δημιουργία Wiki (Web 2.0). 
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Τα αποτελέσματα της ιδεοθύελλας από το Wordle, τα ανεβάζουμε στο Wiki του νηπια-
γωγείου μας (το οποίο έχουμε φτιάξει από την αρχή της σχολικής χρονιάς), για να μπο-
ρούν να τα δουν τα νήπια μαζί με τους γονείς τους και να τα συζητήσουν όλοι μαζί. 
Επίσης στο Wiki ανεβάζουμε και διευθύνσεις από ιστοσελίδες που αναφέρονται στο 
φαινόμενο της εξάτμισης, συμπύκνωσης, υγροποίησης και συγκέντρωσης του νερού. 

                                       1η Εβδομάδα.  3η Δραστηριότητα. 

Βρίσκουμε τις παρακάτω δύο ταινίες από το youtube που είναι σχετικές με το κύκλο 
του νερού https://www.youtube.com/watch?v=VSeEwnZWrmg  και 
https://www.youtube.com/watch?v=V2cY_I1JAYg  Μετά συζητάμε μαζί με τα νήπια 
για τα φαινόμενα του υδρολογικού κύκλου (εξάτμιση, συμπύκνωση , υγροποίηση, συ-
γκέντρωση), καθώς συνεχίζεται η αφήγηση της Νούλας Σταγονούλας σχετικά με τον 
τρόπο που αυτή και οι άλλες σταγόνες του νερού, ζεσταίνονται από τον ήλιο, ελαφραί-
νουν και ανεβαίνουν προς τον ουρανό, καθώς μετατρέπονται σε υδρατμούς και σχημα-
τίζουν τα σύννεφα. Εκεί συγκεντρώνονται μέσα στα σύννεφα και καθώς ανεβαίνουν 
ψηλά στον ουρανό οι υδρατμοί κρυώνουν και ξαναγίνονται πάλι σταγόνες, βαραίνουν 
και πέφτουν από τα σύννεφα πάλι στη γη. Συγκεντρώνονται στη γη και αφού ποτίσουν 
το χώμα και βοηθήσουν τα λουλούδια και τα δέντρα να μεγαλώσουν, συγκεντρώνονται 
σε ρυάκια, λιμνούλες, καταρράκτες, ποτάμια και καταλήγουν στη θάλασσα. 

2η Εβδομάδα. 4η Δραστηριότητα. 

«Ζωγραφίζουμε τα φυσικά φαινόμενα του κύκλου του νερού» 

Έπειτα από τη διαδικτυακή μας περιπλάνηση, αποφασίζουμε να βρούμε στο διαδίκτυο 
(Internet), εικόνες των φυσικών φαινομένων του υδρολογικού κύκλου. Με αφορμή αυ-
τές τις εικόνες τα νήπια, ζωγραφίζουν με τον δικό τους τρόπο ( με το λογισμικό TUX 
PAINT) το φαινόμενο της εξάτμισης, συμπύκνωσης κ.λ.π. και έπειτα, μαθαίνουν να 
αποθηκεύουν τις ζωγραφιές τους και να τις εκτυπώνουν για να στολίσουν την τάξη με 
αυτές. 
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                                     2η Εβδομάδα. 5η Δραστηριότητα. 

«Ακούμε την ιστορία της Νούλας της Σταγονούλας και σύρουμε και αφήνουμε  τις 
εικόνες στη σωστή τους σειρά». 

Μέσα από το λογισμικό  Inspiration (σύστημα χαρτογράφησης για όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα, εννοιολογική χαρτογράφηση), http://www.inspiration.com/Inspiration τα 
παιδιά πατώντας με το ποντίκι πάνω στις σταγόνες, στον ήλιο, το σύννεφο και τη 
βροχή, ακούνε την ιστορία του ταξιδιού μιας σταγόνας και των φιλενάδων της και μετά 
μπορεί το παιδί να ανακατέψει, να σύρει και να βάλει με τη σωστή διαδοχή τα φυσικά 
φαινόμενα στον κύκλο του νερού. 

2η Εβδομάδα. 6η Δραστηριότητα. 

«Φτιάχνουμε τα δικά μας παζλ……». 

Έχοντας βρει η νηπιαγωγός μαζί με τα παιδιά  εικόνες από το φαινόμενο του κύκλο του 
νερού, προτείνεται από την ίδια την εκπαιδευτικό η δυνατότητα να κατασκευαστούν 
από τα ίδια τα παιδιά διάφορα παζλ. Έτσι να τα εκτυπώσουν, να τα πλαστικοποιήσουν 
και έπειτα να παίξουν με αυτά.  

 

3η Εβομάδα. 7η Δραστηριότητα. 

Μέσα από το πρόγραμμα « Ιδεοκατασκευές», (εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αφηγημα-
τικές και περιγραφικές εκθέσεις), http://e-
yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=190, η νηπιαγωγός τα ρωτάει: «ποιος», 
«που», «πότε», «γιατί» και αυτά απαντούν φτιάχνοντας την δική τους ιστορία.  Απο-
φασίζουν τα νήπια να φτιάξουν μια ιστορία με ηρωίδα μια μικρή σταγόνα που ταξίδεψε 
σε πολλά μέρη και έκανε τον κύκλο του νερού πολλές φορές. 

3η Εβδομάδα. 8η Δραστηριότητα. 

«Δραματοποιούμε τον κύκλο του νερού». 

Τα νήπια σε ομάδες χωρισμένα, δραματοποίησαν το φαινόμενο της εξάτμισης, συμπύ-
κνωσης, υγροποίησης και συγκέντρωσης του νερού, σύμφωνα με τον υδρολογικό κύ-
κλο. Χρησιμοποίησαν χαρτόνια, υφάσματα και διάφορα άλλα υλικά από την τάξη μας.  
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3η Εβδομάδα. 9η Δραστηριότητα. 

Επέλεξε  η νηπιαγωγός μαζί με τα νήπια από τον υπολογιστή ήχους βροχής σιγανής και 
δυνατής, ήχους χαλαζιού και τα παιδιά ζωγραφίζουν με όποιον τρόπο θέλουν και μπο-
ρούν  ανάλογα τον ήχο που ακούνε. Έπειτα παρουσιάζουν και σχολιάζουν στην ολο-
μέλεια τα νήπια την πρωτότυπη αυτή ζωγραφική τους, όπως και τον λόγο που κατέλη-
ξαν σε αυτήν την εικαστική τους έκφραση.   

4η Εβδομάδα. 10η Δραστηριότητα. 

Συμπλήρωσαν τα νήπια ένα φύλλο χαρτί που έχει πάνω σύννεφα με σταγόνες βροχής 
και έγραψαν τον αντίστοιχο αριθμό σταγόνων με όποιο τρόπο μπορούσαν. 

4η Εβδομάδα. 11η Δραστηριότητα. 

Ως τελευταία δραστηριότητα, δόθηκε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας, σύμφωνα με το 
οποίο καλούνταν να φτιάξουν τη δική τους, ιστορία κάνοντας τη χρήση των εικόνων 
που τους δόθηκαν. Το  παρακάτω φύλλο εργασίας αποτελεί και ένα είδος αξιολόγησης 
της κατανόησης του θέματος του κύκλου του νερού από τα παιδιά. 

Αξιολόγηση. 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο ομάδας. Ως προς το 
ατομικό επίπεδο, έγινε μια συζήτηση με το κάθε παιδί ξεχωριστά με την νηπιαγωγό την 
ώρα των αυθόρμητων δραστηριοτήτων. Έγινε μια προσπάθεια να απαντηθούν σε ατο-
μικό επίπεδο τα παρακάτω ερωτήματα: 

-Τι ήταν αυτό που μου άρεσε περισσότερο στο θέμα που ασχοληθήκαμε;  

-Τι ήταν αυτό που δεν μου άρεσε στο θέμα που ασχοληθήκαμε; 

-Ποια δραστηριότητα μου άρεσε περισσότερο; 

-Ποια μου άρεσε λιγότερο; 

-Πέρασα ευχάριστα, διασκέδασα κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου; 

-Ποιες σημαντικές εμπειρίες έχω αποκτήσει ; 

-Μπόρεσα να συνεργαστώ με όσους ήμουν στην ομάδα; 

Σε ομαδικό επίπεδο μπορούν να τεθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

-Ποιο ήταν το κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα; 

-Υπήρχε συνεργασία, δίκαιη κατανομή ρόλων, αναγνώριση του κάθε μέλους ως ισάξιο 
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με τους υπόλοιπους; 

-Υπήρξαν εντάσεις και συγκρούσεις κατά την διεξαγωγή του project; 

- Αν υπήρξαν, με ποιο τρόπο ξεπεράστηκαν; 

-Το θέμα καλύφθηκε ως ένα βαθμό; 

- Οι δραστηριότητες ήταν κατάλληλες για το θέμα αυτό; 

-Επιτεύχθηκαν οι στόχοι και σε τι βαθμό; 

Συμπεράσματα. 

Έπειτα από συζήτηση των παρακάτω θεμάτων κατέληξε η ολομέλεια στα παρακάτω 
συμπεράσματα: 

-Πήραν πρωτοβουλίες, αποφάσεις και δραστηριοποιήθηκαν σε πλήθος νέες δραστη-
ριότητες, καθώς αντιλήφθηκαν ότι έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέρχονται σε δύσκο-
λες καταστάσεις και να επιλύουν προβλήματα, τόσο σε γνωστικό όσο και σε επίπεδο 
συγκρούσεων των μελών της ομάδας. 

-Προσέγγισαν τη μάθηση με ενεργητικό, συνεργατικό, διερευνητικό και δημιουργικό 
τρόπο, μιας και τους δόθηκε η ευκαιρία να αυτενεργήσουν, να συνεργαστούν και να 
πρωτοτυπήσουν μέσα από καινοτόμες και πρωτοποριακές απόψεις που είχαν τον χρόνο 
να συνθέσουν. 

-Απέκτησαν νέες δεξιότητες γνωρίζοντας και ασχολούμενοι/ες με τα διάφορα προ-
γράμματα λογισμικών, καθώς είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον υπολο-
γιστή τα μέρη του και τις λειτουργίες που παρέχει ακόμη και στα ίδια τα νήπια. 

- Ως προς τους προαναφερόμενους στόχους, οι οποίοι τέθηκαν στην αρχή του project 
οι περισσότεροι επιτεύχθηκαν άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό. 
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Ψηφιακά παιχνίδια προγραμματισμού για την ανάπτυξη χωρικών δεξιοτήτων 
στην πρωτοσχολική εκπαίδευση 

Σερίφη Γεωργία – Βασιλική, M.A. "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινω-
νίας για την Εκπαίδευση" -ΕΚΠΑ, Εκπαιδευτικός παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας, 

serifigeorgia@gmail.com 

Σκαπινάκη Υπατία, M.A. "Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την 
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Περίληψη 

Η χωρική νοημοσύνη αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες δεξιότητες ενός κινούμενου 
οργανισμού. Η σύγχρονη βιβλιογραφία προτείνει την αξιοποίηση των ψηφιακών παι-
χνιδιών στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη των χωρικών δεξιοτήτων από την πρωτο-
σχολική ηλικία ενώ παράλληλα υποστηρίζει ότι, κατά τη χρήση ψηφιακών παιχνιδιών 
προγραμματισμού, οι νοητικές αναπαραστάσεις: πραξιακή, εικονική και η συμβολική 
είναι αναδυόμενες, συνυπάρχουσες και συνεξαρτώμενες. Η παρούσα διδακτική παρέμ-
βαση σχεδιάστηκε με σκοπό την ανάπτυξη του προσανατολισμού στο χώρο, την πλο-
ήγηση με διαφορετικό σημείο αναφοράς αλλά και την καλλιέργεια χωρικού λεξιλογίου 
σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας με τη χρήση ψηφιακών μέσων. Οι δραστηριότητες 
βασίστηκαν στην μέθοδο της παιχνιδοποιημένης μάθησης, της επίλυσης προβλήματος, 
της συνεργατικής μάθησης και της ορατής σκέψης. Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη 
στοχοθεσία, υλοποιήθηκε ένας συνδυαστικός σχεδιασμός με παιχνίδια σε πραγματικό 
(επιδαπέδια παιχνίδια προγραμματιστικής συλλογιστικής) και σε ψηφιακό περιβάλλον. 
Επιπλέον, ως μέθοδοι αξιολόγησης της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν οι καταγραφές 
των εκπαιδευτικών αλλά και η εμφάνιση μεταγνώσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: χωρικές δεξιότητες, πρωτοσχολική εκπαίδευση, ψηφιακά παιχνίδια, 
προγραμματισμός 

 Εισαγωγή 

Η χωρική ικανότητα έχει αναγνωριστεί ως μια σημαντική ανθρώπινη δεξιότητα, που 
φέρει το δικό της μερίδιο ευθύνης στις «επιδόσεις» στη μάθηση, στην εργασία και στο 
παιχνίδι και η οποία φαίνεται ότι είναι απαραίτητη στα άτομα για λειτουργίες, όπως ο 
προσανατολισμός στο χώρο ή η ερμηνεία χαρτών και διαγραμμάτων. Η γνωστική ψυ-
χολογία ανάγει την ικανότητα αυτή σε καίριο θέμα έρευνας αναγνωρίζοντας τις ευρείες 
συνέπειες που έχει στην εκπαίδευση (Chu & Kita, 2011). 
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Καθώς λοιπόν η κατάκτησή της κρίνεται αναγκαία για κάθε άτομο, είναι σημαντικό να 
εντάσσεται στα σχολικά προγράμματα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Ένα εργα-
λείο που μπορεί να συμβάλει στην ένταξη αυτή είναι τα ψηφιακά παιχνίδια, καθώς έχει 
βρεθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορούν να επιδράσουν θετικά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία (Sims & Mayer, 2002· Rosas, Nussbaum, Cumsille, Marianov, Correa, Flo-
res, Grau, Lagos, Lopez, Lopez, Rodriguez, & Salinas, 2003· Ketamo, 2003· Do & Lee, 
2009· Yang & Chen, 2010· Kadam, Sahasrabudhe & Iyer, 2012· David, 2012· Lin, 
Chen, & Lou, 2014). Έρευνες έχουν δείξει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια προγραμματισμού, 
συγκεκριμένα, ενισχύουν την ανάπτυξη χωρικών δεξιοτήτων στα παιδιά (Francis, Khan 
& Davis, 2015). 

Δεδομένου ότι α. τα παιδιά εισάγονται στην εκπαίδευση στην πρωτοσχολική ηλικία, β. 
η χωρική ικανότητα μπορεί να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα της πρωτοσχολικής 
εκπαίδευσης και γ. τα ψηφιακά παιχνίδια είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως εργαλεία 
μετάδοσης της γνώσης και σε αυτή την εκπαιδευτική βαθμίδα, στην παρούσα διδακτική 
παρέμβαση θα παρουσιαστούν καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που έχουν 
ως σκοπό την ανάπτυξη των χωρικών δεξιοτήτων σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας με 
«όχημα» τα ψηφιακά παιχνίδια. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Χωρική ικανότητα και εκπαίδευση 

Ο όρος «χωρική ικανότητα» μπορεί να απαντηθεί βιβλιογραφικά ως χωρική αντίληψη, 
χωρική νοημοσύνη, χωρική συλλογιστική ή χωρική αίσθηση (Eliot & Smith, 1983· 
Carroll, 1993). Σε αυτή την εκπαιδευτική παρέμβαση χρησιμοποιήθηκε η ορολογία και 
σημασιολογία των χωρικών δεξιοτήτων που εμφανίζεται πιο συχνά στη βιβλιογραφία, 
όπως καταγράφηκε και από τον Lohman (1979, όπ. αναφ. Hegarty & Waller, 2005). Ο 
τελευταίος, υποστήριξε ότι οι συνιστώσες της χωρικής ικανότητας είναι τρεις: α. η δε-
ξιότητα της χωρικής οπτικοποίησης ή νοητικής περιστροφής, β. η δεξιότητα της χωρι-
κής αντίληψης και γ. η δεξιότητα του προσανατολισμού στο χώρο.  

Η χωρική ικανότητα, παρόλο που απαιτεί αρκετή προσπάθεια για να κατακτηθεί, είναι 
σημαντικό να αναπτύσσεται, καθώς: α. έχει εξελικτική και προσαρμοστική σημασία, 
β. αποτελεί το κύριο συμπλήρωμα της «λεκτικής» σκέψης (Carroll, 1993), γ. βοηθά τον 
τρόπο του «σκέπτεσθαι» σε τομείς, που φαινομενικά δεν αποτελούν αντικείμενο των 
χωρικών εννοιών και δ. πραγματώνεται μέσα από την εφαρμογή της στους κλάδους της 
επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) (Newcombe 
& Frick, 2010). Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας μπορεί να 
παίξει η εκπαίδευση, όπως έχουν αναδείξει έρευνες (Cheng & Mix, 2012· Hoffler, 
2010). 

Όμως, παρά τα αποτελέσματα των ερευνών, δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένες μέθο-
δοι διδασκαλίας για την ανάπτυξή της (Lin et al., 2014). H βιβλιογραφία γενικά, 
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προτείνει διδακτικές πρακτικές για τις χωρικές έννοιες, οι οποίες βασίζονται στην παι-
χνιδοποίηση (εφαρμογή των χαρακτηριστικών του παιχνιδιού σε δραστηριότητες, που 
δεν αποτελούν παιχνίδι από μόνες τους) και την επίλυση προβλήματος (Newcombe, 
2010· Newcombe, Uttal & Miller, 2013). Στην πρακτική της «επίλυσης προβλήματος», 
οι δραστηριότητες χρειάζεται να αποτελούνται από προβληματικές καταστάσεις, στις 
οποίες τα παιδιά καλούνται να προσδιορίσουν την αιτία και να πάρουν αποφάσεις 
(Fogler & LeBlanc, 1995). Στην πρωτοσχολική εκπαίδευση ειδικότερα, οι εκπαιδευτι-
κοί είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν κατάλληλες δραστηριότη-
τες ανάπτυξης χωρικής νοημοσύνης δοσμένες με παιγνιώδη τρόπο (Newcombe, 2010· 
Newcombe et al., 2013). Μια επιπλέον πρακτική για την ανάπτυξη της χωρικής συλ-
λογιστικής είναι αυτή της «ορατής σκέψης» (Project Zero, Πανεπιστήμιο Harvard, 
http://www.pz.harvard.edu/projects/visible-thinking), σύμφωνα με την οποία, η μά-
θηση είναι αποτέλεσμα της σκέψης. Όσο περισσότερο οι μαθητές σκέφτονται το μα-
θησιακό τους περιεχόμενο τόσο περισσότερο το κατανοούν και είναι ικανοί να το με-
ταφέρουν σε άλλες περιστάσεις (μεταγνώση), ενώ παράλληλα το αποθηκεύουν καλύ-
τερα στη μνήμη τους και το ανακαλούν με περισσότερη ευκολία. Για να γίνει η σκέψη 
ορατή χρειάζεται να εξωτερικευθεί (Ritchhart, Church & Morrisson, 2011). Οι μαθητές 
λοιπόν μπορούν να γράψουν τις σκέψεις τους ή να τις ζωγραφίσουν ή να δημιουργή-
σουν νοητικούς χάρτες ή να τις εκφράσουν μέσω debates (πχ. αν βάλω το βέλος για 
αριστερά θα πάει αριστερά το ξωτικό). Στην ορατή αυτή σκέψη των μαθητών, οι εκ-
παιδευτικοί θα πρέπει να ενισχύουν τη χρήση ορολογίας χωρικών εννοιών όπως: έξω, 
μέσα, πίσω, μπροστά, πάνω, κάτω, κ.ά. Η μάθηση των λέξεων αυτών ενισχυόμενες από 
τις χειρονομίες κορυφώνουν την ανάπτυξη της χωρικής συλλογιστικής (Chu & Kita, 
2011). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενθαρρύνουν τη μεταγνώση, αναδει-
κνύοντας τα αποτελέσματα αυτής, καθώς με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά οδηγούνται σε 
μια μάθηση «χωρίς ταβάνι» («no-ceiling») (Bruce, Flynn & Moss, 2013).  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα εργαλεία που προτείνονται για την ανάπτυξη χωρικών 
δεξιοτήτων στην πρωτοσχολική εκπαίδευση είναι: α. παζλ (Levin, Ratliff, Huttenlocher 
& Cannon, 2012), β. βιβλία χωρικών εννοιών (Szechter & Liben, 2004· Newcombe et 
al., 2013), γ. τυπικά ή μη γεωμετρικά σχήματα (Newcombe, 2010), δ. γεωγραφικά μο-
ντέλα (χάρτες 2D-3D) (Shusterman, Ah Lee, & Spelke, 2008), ε. το παιχνίδι «κυνήγι 
θησαυρού» (Huttenlocher, Vasilyeva, Newcombe, & Duffy 2008· Newcombe et al., 
2013), στ. ψηφιακά παιχνίδια (π.χ. Tangrampuzzle, Pentominoes, μοντελοποίηση με 
επαυξημένη πραγματικότητα) (Rosas et al., 2003· Kadam et al., 2012· Ketamo, 2003· 
Khine, 2017) και ζ. ψηφιακά παιχνίδια προγραμματισμού (2D-3D) (LOGO, Scratch, 
EV3) (Francis et al., 2015). 

Χωρική ικανότητα και ψηφιακά παιχνίδια προγραμματισμού 

Μία καινοτόμα έρευνα από τους Francis et al. (2015) ανέδειξε τη συσχέτιση των παι-
χνιδιών προγραμματισμού με την ανάπτυξη χωρικών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, η έ-
ρευνα αυτή επικεντρώθηκε στην ενασχόληση των παιδιών με τον προγραμματισμό ρο-
μπότ LEGO Mindstorms EV3. Κατά τη διαδικασία εκμάθησης προγραμματισμού από 
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τα παιδιά, παρατηρήθηκε ότι τα στάδια της νοητικής τους ανάπτυξης, που αναφέρονται 
ως πραξιακή (enactive), εικονική (iconic), συμβολική (symbolic) αναπαράσταση 
(Bruner, Olver, Greenfield, Hornsby, Kenney, MacCoby, & Modiano, 1966), πραγμα-
τοποιούνται ταυτόχρονα, είναι δηλαδή αναπαραστάσεις αναδυόμενες, συνυπάρχουσες, 
και συνεξαρτώμενες. Αυτό συμβαίνει, επειδή κατά τη διαδικασία του προγραμματι-
σμού, οι χρήστες (-μαθητές) χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, να ο-
πτικοποιήσουν τη διαδρομή του αντικειμένου, να εντοπίσουν τις πιθανές θέσεις και να 
υπολογίσουν τη μετακίνηση και την περιστροφή του, αποσυνθέτοντας τη διαδρομή 
του. 

 Οι Bruner et al. (1966), από την άλλη, είχαν προτείνει ότι τα στάδια αυτά αποτελούν 
μια διαδοχική διαδικασία, κατά την οποία οι αναπαραστάσεις ανώτερης τάξης εξαρτώ-
νται και προκύπτουν από το συνδυασμό απλούστερων συνιστωσών σε ένα ολοκληρω-
μένο έργο. Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Francis et al., 2015) όμως, η χρήση 
ψηφιακών παιχνιδιών προγραμματισμού παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα στους μαθη-
τές να μαθαίνουν μέσα από την πράξη και όχι από την ίδια την πράξη. Η προσέγγιση 
αυτή έχει μέχρι τώρα εφαρμοστεί σε ηλικιακές ομάδες κάποιων τάξεων του δημοτικού. 
Τι θα συνέβαινε, αν εφαρμοζόταν σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας; Θα υπήρχε η συ-
νύπαρξη των τριών αναπαραστάσεων της σκέψης; Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι 
χωρικές δεξιότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας; 

Παρουσίαση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Για να δοθεί απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια 
εκπαιδευτική παρέμβαση σε τρεις διαφορετικές σχολικές μονάδες (Δημόσιο Νηπιαγω-
γείο: 15 νήπια- προνήπια, Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο: 15 νήπια, Ιδιωτικός Παιδικός Σταθ-
μός: 13 προνήπια), που εστίασε στην ανάπτυξη της χωρικής δεξιότητας του προσανα-
τολισμού- πλοήγησης των παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας με εργαλείο τα ψηφιακά 
παιχνίδια προγραμματισμού. Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιήθηκε με αφορμή τον 
εορτασμό των Χριστουγέννων και διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες. Ο σχεδιασμός βασί-
στηκε στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, δηλαδή στην επίλυση προβλήματος, στη 
συνεργατική μάθηση και στην ορατή σκέψη, όπως προαναφέρθηκαν. Η στοχοθεσία 
απορρέει από το Πιλοτικό Πρόγραμμα Σπουδών «Νέο Σχολείο» (Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο, 2011) που θέτει τις χωρικές έννοιες ως άξονα των μαθηματικών, των φυσικών 
επιστημών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Συ-
γκεκριμένα, οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι εξής:  

Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι: 

1. Να κατανοήσουν ότι οι υπολογιστές ενεργούν βάσει συγκεκριμένης αλληλουχίας 
εντολών που τους δίνεται.  

2. Να προβληματιστούν και να κάνουν υποθέσεις. 
3. Να δίνουν εξηγήσεις για διάφορες επιλογές και προτιμήσεις τους και να αιτιολογούν 

απόψεις και πράξεις τους. 
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1. Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι: 
1. Να εξοικειωθούν με τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων και με τη χρήση δοκιμών, 

αφού τα λάθη είναι πάντα μέρος της διαδρομής προς τη λύση. 
2. Να ενθαρρυνθούν στο να επισημαίνουν απλές σχέσεις στο χώρο και να τις περιγρά-

φουν (π.χ. μπροστά, δίπλα, πίσω κ.τ.λ).  
3. Να προσανατολίζονται σε σχέση με σταθερά σημεία αναφοράς. 
4. Να κατανοήσουν ότι υπάρχουν τρόποι πιο αποτελεσματικοί και γρήγοροι, από κά-

ποιους άλλους, και να τους αξιολογήσουν. 
5. Να μεταφέρουν τη γνώση που απέκτησαν από το παιχνίδι και να χρησιμοποιούν τη 

συμβολική αναπαράσταση στον πραγματικό κόσμο.  
6. Να μπουν σε διαδικασίες απαρίθμησης. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση χωρίστηκε σε τέσσερα στάδια.  

Στάδιο 1ο- Εισαγωγική παρέμβαση: Οι εκπαιδευτικοί εισήγαγαν τα παιδιά στη συλλο-
γιστική του προσανατολισμού χρησιμοποιώντας αναλογικούς και ψηφιακούς χάρτες 
(π.χ. Google Earth), με στόχο την εύρεση του τόπου κατοικίας τους. Τα παιδιά παρα-
τήρησαν τη διαδρομή από το σχολείο στο σπίτι τους και συνέκριναν τις διαδρομές με-
ταξύ τους. Έπειτα, το κάθε παιδί παρουσίασε τη δική του διαδρομή με τη χρήση χωρι-
κών εννοιών αναπαριστώντας την λεκτικά ή/ και συμβολικά (Βλ. Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Συμβολική παρουσίαση της διαδρομής 

Στάδιο 2ο- Συμπληρωματικά Ψηφιακά Παιχνίδια: Παράλληλα, τα παιδιά έπαιξαν ψη-
φιακά παιχνίδια (Follow the line, Cool brick breaker, Unblock the car, X-mas Maze: 
Elf lost Reindeer), που βοηθούν στην ανάπτυξη του προσανατολισμού στο χώρο. Τα 
προτεινόμενα παιχνίδια δεν είναι εκπαιδευτικά, αλλά η ενασχόληση με αυτά μπορεί να 
προσφέρει ενίσχυση των χωρικών δεξιοτήτων (Βλ. Εικόνα 2). Μπορούν να παιχτούν 
στον υπολογιστή, σε tablet (δωρεάν λήψη, Google apps) και σε κονσόλα. Έπαιξαν επί-
σης παιχνίδια, που συνδυάζουν τον προγραμματισμό με τις χωρικές έννοιες (π.χ. Code 
Lab, Code Boogie), τα οποία διατίθενται δωρεάν. Τα παιδιά συνεργάστηκαν αξιοποιώ-
ντας και αναπτύσσοντας χωρικό λεξιλόγιο. 
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Εικόνα 2: Ψηφιακά παιχνίδια (Unblock car, Code Boogie, X-mas maze) 

Στάδιο 3ο– Ψηφιακό παιχνίδι προγραμματισμού σε συνδυασμό με αναλογικό επιδαπέδιο: 
Στο σημείο αυτό, τα παιδιά εξοικειώθηκαν με το ψηφιακό παιχνίδι Kodable, ένα δω-
ρεάν εκπαιδευτικό παιχνίδι με εικονικό περιβάλλον (2D), που στόχο έχει να εισάγει τα 
παιδιά στη σύνταξη του κώδικα του προγραμματισμού. Είναι σχεδιασμένο χωρίς λέ-
ξεις, κατάλληλο για την πρωτοσχολική ηλικία, αφού τα παιδιά παίζοντάς το μπορούν 
να κατανοήσουν τη συλλογιστική του προγραμματισμού. Οι εκπαιδευτικοί, παράλ-
ληλα, δημιούργησαν μια ιστορία για να συνδέσουν το ψηφιακό παιχνίδι με ένα επιδα-
πέδιο, πρακτική, που στόχευε στη γενίκευση και τη μεταφορά της μάθησης από το ψη-
φιακό στο πραγματικό περιβάλλον. Το επιδαπέδιο είχε παρόμοια σχεδίαση με το 
Kodable, αφού περιελάμβανε διαδρομές σε τετραγωνισμένο περιβάλλον για την ευκο-
λότερη μετακίνηση του παίκτη- πιόνι. Τα παιδιά έδιναν εντολές (μια ακολουθία κινή-
σεων) στον παίκτη, προφορικά ή γραπτά (π.χ. με σύμβολα). Η ενασχόληση των παιδιών 
με τα παιχνίδια (ψηφιακό και επιδαπέδιο), τα οποία δε διαχωρίζονταν, είχε κυκλική 
τροχιά (Βλ. Εικόνα 3). Η διαδικασία αυτή επαναλήφθηκε, όσο το ενδιαφέρον των παι-
διών ήταν ενεργό. 

 

Εικόνα 3: Ψηφιακό παιχνίδι Kodable και επιδαπέδια παιχνίδια σε τάξεις 

Στάδιο 4ο– Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης έγινε ως προς 
τρεις άξονες: α. τα μαθησιακά αποτελέσματα, αναφορικά με τον προσανατολισμό και 
τη συλλογιστική του προγραμματισμού, β. την εμπειρία διασκέδασης και γ. την ένταξη 
και συνεργασία της ομάδας. Οι καταγραφές που έγιναν από τις ερευνήτριες (ημερολό-
γιο εκπαιδευτικού, φωτογραφίες) κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 
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αποτέλεσαν τα δεδομένα για την αξιολόγηση, αναφορικά με τα παραπάνω. Όσον α-
φορά τα μαθησιακά αποτελέσματα, διαπιστώθηκε ότι όλα τα παιδιά- και στις τρεις εκ-
παιδευτικές μονάδες- κατάφεραν να παίξουν, να προσανατολίσουν τους φίλους τους 
και να κατανοήσουν την προγραμματιστική λογική στην εκπαιδευτική παρέμβαση, που 
συνδύαζε το ψηφιακό παιχνίδι Kodable με το επιδαπέδιο. Τα παιδιά και των τριών τά-
ξεων μετέφεραν τη γνώση αυτή στα επιδαπέδια παιχνίδια, όπου χρειάστηκε να αλλη-
λεπιδράσουν με το καθένα από αυτά, να αναπαραστήσουν εικονικά τη διαδρομή στο 
μυαλό τους και να τη συμβολοποιήσουν. 

Οι εκπαιδευτικοί θέλησαν να διαπιστώσουν επιπλέον, κατά πόσο τα παιδιά θα μπορού-
σαν να μεταφέρουν τις κατακτημένες δεξιότητες σε άλλα, πιο απαιτητικά περιβάλλο-
ντα. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποίησαν το ψηφιακό παιχνίδι προγραμματισμού 
Lightbot (δωρεάν λήψη από Google apps). Το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πιο δύσκολο 
από το Kodable, καθώς: i. αποτελεί ένα τρισδιάστατο περιβάλλον, όπου ο χρήστης πρέ-
πει να προσανατολίζεται με σημείο αναφοράς τη θέση του χαρακτήρα-ρομπότ και ii. 
περιλαμβάνει περισσότερες και πιο περίπλοκες εντολές. Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι 
λίγα παιδιά και από τις τρεις μονάδες κατάφεραν να ολοκληρώσουν κάποια επίπεδα 
και συγκεκριμένα: α. στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό, μόνο τρία από τα δέκα προνήπια 
ολοκλήρωσαν και το δεύτερο επίπεδο, β. στο δημόσιο νηπιαγωγείο, μόνο τρία από τα 
δεκαπέντε παιδιά ολοκλήρωσαν το πρώτο επίπεδο και γ. στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο, 
μόνο πέντε από τα δεκαπέντε νήπια ολοκλήρωσαν και το τέταρτο επίπεδο (βλ. Διά-
γραμμα).  

 

Διάγραμμα: Μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών  

Σχετικά με τον άξονα «Εμπειρία διασκέδασης» αξίζει να αναφερθεί, ότι τα παιδιά συμ-
μετείχαν με χαρά κάθε φορά που τους δινόταν η ευκαιρία να ασχοληθούν με τα ψη-
φιακά παιχνίδια ενώ η κινητοποίησή τους αυξανόταν. Ως προς τον άξονα «Ένταξη και 
συνεργασία» της ομάδας, υπήρχε μεγάλη εμπλοκή των παιδιών σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας, ενώ παράλληλα βελτιώθηκαν οι κοινωνικές σχέσεις τους σε όλες τις σχο-
λικές μονάδες. Ακόμα, παρατηρήθηκε ότι, παιδιά που συνήθως ήταν πιο απόμακρα στις 
εκπαιδευτικές δράσεις, αυτή τη φορά συμμετείχαν ενεργά. 
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Άλλη μια μορφή αξιολόγησης για την πρωτοσχολική εκπαίδευση είναι η ύπαρξη μετα-
γνώσης. Μετά το τέλος της παρούσας εκπαιδευτικής παρέμβασης τα παιδιά εμφάνισαν 
ποικίλες αυθόρμητες μεταγνωστικές εμπειρίες, που οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν σχεδιά-
σει. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά, μετέφεραν λεξιλόγιο χωρικών εν-
νοιών, σε παιχνίδια και ζωγραφιές που δημιούργησαν μετά το πέρας της παρέμβασης. 
Επιπρόσθετα, ενέταξαν στα παιχνίδια τους ακολουθίες εντολών, οι οποίες συχνά σχε-
τίζονταν με κίνηση στο χώρο (ικανότητα προσανατολισμού- βλ. Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Μεταγνώση παιδιών σχετιζόμενη με χωρικές σχέσεις 

Συμπεράσματα – Αναστοχασμός 

Αν η χωρική νοημοσύνη- θεωρητικά και πρακτικά- είναι σημαντική, το καίριο ερώτημα 
είναι, αν μπορεί να βελτιωθεί με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μεθόδους. Έρευνες α-
ποδεικνύουν, ότι η χωρική σκέψη μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση 
ψηφιακών παιχνιδιών προγραμματισμού (Francis et al., 2015). Η εκπαιδευτική παρέμ-
βαση που παρουσιάστηκε, μπορεί να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτικούς της πρωτοσχο-
λικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη χωροταξικού συλλογισμού των παιδιών, όταν 
αυτά ασχολούνται και με ψηφιακά προγραμματιστικά παιχνίδια. Τα παιδιά, κατά τη 
διάρκεια ενασχόλησής τους με το ψηφιακό παιχνίδι Kodable, μπόρεσαν να χρησιμο-
ποιήσουν συμβολικές αναπαραστάσεις για να αποκωδικοποιήσουν την κίνηση του χα-
ρακτήρα του παιχνιδιού και στη συνέχεια να την απεικονίσουν με γλώσσα προγραμμα-
τισμού. Ο χωρικός συλλογισμός τους αναπτύχθηκε και αναγνωρίστηκε στη διαδικασία 
προγραμματισμού, καθώς αυτά οπτικοποίησαν τη διαδρομή του χαρακτήρα, εντοπίζο-
ντας τις πιθανές θέσεις του, υπολογίζοντας τη μετακίνησή του και αποσυνθέτοντας τη 
διαδρομή του. Η λογική αυτή ταυτίζεται με τη θεωρία, που προτείνει η βιβλιογραφία 
(Francis et al., 2015), στην οποία τα στάδια γνωστικής ανάπτυξης του Bruner δεν είναι 
διαχωρισμένα, αλλά αλληλένδετα και αλληλεξαρτώμενα. Τα παιδιά στο εικονικό περι-
βάλλον του παιχνιδιού αλληλεπίδρασαν με το παιχνίδι (πραξιακή αναπαράσταση), με-
τέφεραν την εικονική αναπαράσταση της διαδρομής στο μυαλό τους και την συμβολο-
ποίησαν με τα εικονικά πλακίδια του παιχνιδιού (συμβολική αναπαράσταση). Στη συ-
νέχεια, μετέφεραν αυτές τις γνώσεις από το 2D ψηφιακό παιχνίδι, στο 3D αναλογικό 
επιδαπέδιο, το οποίο έχει πάλι ως προϋπόθεση τα τρία στάδια του Bruner.  

Ακόμα, η συχνή ενασχόληση των παιδιών για τέσσερις εβδομάδες με δραστηριότητες 
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χωρικών δεξιοτήτων, είχε ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του χωρικού λεξιλογίου 
τους. Οι εκπαιδευτικοί και στις τρεις περιπτώσεις ενθάρρυναν τέτοιου τύπου ορολογίες 
και πολλές φορές τις χρησιμοποίησαν με την τεχνική της «ορατής σκέψης» σε όλη τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε, ότι όλα τα παι-
διά κατέκτησαν τη συλλογιστική του προγραμματισμού στο Kodable και στο επιδαπέ-
διο και λίγα από αυτά, κατάφεραν να προχωρήσουν στο πιο δύσκολο γνωστικά, παι-
χνίδι Lightbot, το οποίο απαιτεί, από το δεύτερο κιόλας επίπεδο, την κατανόηση της 
οπτικής του άλλου, δεξιότητα που δύσκολα μπορεί να κατακτηθεί σε αυτή την ηλικία. 
Η παραπάνω δεξιότητα, σε συνδυασμό με ειδικά σχεδιασμένα για την ηλικία αυτή εκ-
παιδευτικά παιχνίδια, θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα για περαιτέρω έρευνα. Τα α-
ποτελέσματα της παρέμβασης όμως, δεν είναι αποθαρρυντικά, καθώς, μέσα από τις 
μεταγνωστικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μετά το πέρας της, έγινε φα-
νερή και η δεξιότητα κατανόησης της οπτικής του άλλου. Φαίνεται λοιπόν, ότι μέσα 
από τις παραπάνω δραστηριότητες χωρικής εκπαίδευσης, τα παιδιά κατάφεραν να γε-
νικεύσουν τις κατακτημένες γνώσεις τους και να τις μεταφέρουν σε νέες δραστηριότη-
τες, έχοντας έτσι επιτύχει τη διατήρηση των γνώσεων αυτών στο χρόνο. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας παρέμβασης δεν είναι γενικεύσιμα, καθώς το δείγμα 
είναι μικρό. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων δεν ακολούθησε την τυ-
πική οδό, επειδή χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση. Ακόμα, πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι διαφοροποιήσεις των ομάδων, αναφορικά με το πλήθος των παιδιών, την η-
λικία τους και το κοινωνικομορφωτικό επίπεδο της οικογένειας μέσα στο οποίο μεγα-
λώνουν. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση μπορεί να αποτελέ-
σει ένα διδακτικό σενάριο, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στα παιδιά: α. να προβλημα-
τιστούν, ως προς τον προσανατολισμό ενός αντικειμένου με διαφορετικά σημεία ανα-
φοράς, β. να εμπλουτίσουν το χωρικό τους λεξιλόγιο και γ. να κατανοήσουν, ότι η α-
κολουθία των εντολών μπορεί να έχει συγκεκριμένη έκβαση κάθε φορά και η τυχόν 
αλλαγή της θα επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα. Συνοψίζοντας, το εκπαιδευτικό αυτό 
σενάριο, το οποίο ακολουθεί την εκπαιδευτική προσέγγιση «χωρίς ταβάνι», μπορεί να 
αποτελέσει αφόρμηση για παρόμοιες δραστηριότητες αυτής της λογικής, αφού μπορεί 
να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο. 

Τα όσα παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία στηρίζονται σε ερευνητικές εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-
2017 στο πλαίσιο του μαθήματος «Ψηφιακά Παιχνίδια και Διαμεσικές Διαδικασίες Παι-
χνιδιού για Μάθηση» του Διιδρυματικού Διατμηματικού ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληρο-
φορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (http://www.icte.ecd.uoa.gr/), με δι-
δάσκοντα τον Δρ. Δημήτρη Γκούσκο, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ. 
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Abstract 

Studies in the field of teaching pragmatics have concluded that a high level of grammatical 
competence does not necessarily imply a high level of pragmatic competence, whereas 
according to others that link does actually exist, a debate that is the basis of the proposed 
teaching scenario. The primary aim was to explore how pragmatic competence can be de-
veloped in L2 settings through the use of both implicit (discussion) and explicit (worksheet) 
awareness-raising tasks, focusing on idioms.   After a students’ needs analysis the song 
chosen was “Californication” by RHCP. The research showed that pragmatic competence 
can indeed be fostered. The second aim was to check the learners’ ability to assume the 
lyrics writers’ role and provide an alternative title. This was concluded to be the most prob-
lematic area. The third aim was to check the contribution of multimodality through the 
visualisation of the written text (videoclip) to the overall development of pragmatic com-
petence. The research positively confirmed this assertion. 

Keywords: pragmatic competence, multimodality, idioms, needs analysis, Interactive 
WhiteBoard 

Theoretical Background 

Pragmatics is defined as ‘the study of language from the point of view of users, especially 
of the choices they make, the constraints they encounter in using language in social inter-
action, and the effects that interaction has on other participants’ (Crystal, 1985: 240 in 
Kasper, 1977). Using the quite vivid metaphor introduced by Bardovi-Harlig and Mahan-
Taylor (2003: 6), ‘learning about pragmatics is like being let into a secret’. On the other 
hand, pragmatic failure entails ‘the inability to perceive or produce utterances that repre-
sent a speaker’s intended illocutionary force’ (Garcia, 2004: 97). In other words, a listener 
or speaker fails to behave in the conventional way that would normally be expected to in 
the target language and culture.  

Moving on to the educational aspect, Kasper (1997) argued that the question should not be 
‘how can pragmatic competence be taught’, but, instead, ‘how can pragmatic competence 
be developed’ through learning opportunities. According to Alcón (2005), the aforemen-
tioned pedagogic intervention can be done either through explicit and direct awareness-
raising tasks (worksheets), or through implicit ones (discussion). While both ways benefit 
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the learners, the former has a slight advantage over the latter in the long-run, which is why 
they were both opted.  

Pragmatic competence can also be developed through meaningful communicative practice 
where learners alternate discourse roles, as well as through authentic material such as films, 
songs, etc. (Bardovi-Harlig and Mahan-Taylor, 1996; Kasper, 1997). As to the selection of 
that authentic L2 material, Bouton (1996) highlights the learners’ needs and interests that 
trigger learner motivation and are conducive to learning. 

Methodology 

Step One: Needs Analysis 

When designing this educational scenario, the first step was the teenage students’ needs 
and interests analysis. The song form was chosen taking into account the learners’ fondness 
of music, as well as the fact that they are already familiar with listening to songs outside 
the typical educational practice. The song ‘Californication’ was chosen with the criterion 
of being relatively easy to understand regarding clarity of pronunciation and speech rate, 
while, at the same time, it provides a rich pragmatic input. The song’s original videoclip 
on YouTube was opted for, as it depicts what is heard in the lyrics and, thus, enhances 
multimodality. 

Step Two: Content Analysis and Design of Activities  

The first aspect of content analysis was related to the pragmatic information presented. 
Three social issues are touched upon in the song: the false image of the American Dream 
in pursuit of fame, the vanity of plastic surgery, and the saddening reality of teen preg-
nancy. The second aspect was the linguistic one of the elements that was considered to 
pose some difficulty for the learners, and mainly idioms (i.e. silver screen quotations, break 
the spell of aging, get high on information).  

Step Three: Classroom Preparation 

For the multimodality purposes of this scenario, it is compulsory that the lesson take place 
in a classroom with an Interactive White Board (IWB) where the original YouTube video-
clip of RHCP Californication will be shown. The traditional board is also needed for addi-
tional notes and comment. Finally, the worksheet prepared should be photocopied and 
handed out to all students. 

Step Four: The Lesson per se 
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First, the worksheets with the lyrics on one side and the questions on the other (see Appen-
dix 1) were handed out to all students. Then, the students listened to the song once from 
the videoclip on the IWB while reading the lyrics on the worksheet before them (explicit 
input). They were asked to identify the most difficult points heard/read (linguistic and prag-
matic, meaning comprehension), which were discussed and explained as a class and then 
written on the board. As an overall speaking enhancement, there was also an identification 
of some other social problems (e.g. criminality, drugs, obesity, bullying), which falls di-
rectly into the everyday reality and within the general didactic role of the school. Then, the 
learners were advised to pay particular attention to the images depicted in the videoclip, 
they watched it one more time and started answering the questions. 

Presentation and Discussion of Findings 

Questions 1, 2, 3 

One of the ‘difficult’ areas Bouton talked about (see Theoretical Background) for L2 learn-
ers is idioms which consisted the basis for the formulation of the first three questions (see 
Appendix 1). In fact, according to Croft and Cruse (2004: 230) ‘idioms are, by definition, 
grammatical units larger than a word which are idiosyncratic in some respect’. Idioms must 
somehow be stored as such in a speaker’s mind as part of their overall grammatical 
knowledge, hence they must be treated not as peripheral but as equally central in the whole 
teaching-learning process in the EFL classroom (Fried and Östman, 2004: 18).  

Moving on to the findings, 15 out of 15 learners (100%) answered question 1 (Hollywood 
world) with ease (see Appendices 1 and 2). The answers included keywords such as: pop-
ular, famous, rich, star, model, Hollywood, cinema, career, star system. As to the lyrics 
writers’ stance, they all (100%) commented it as negative. 

Also, 15 out of 15 (100%) learners answered question 2 (plastic surgery) quite easily (see 
Appendices 1 and 2). The answers included keywords such as: only interested in the outer 
appearance, empty inside, plastic surgery makes everyone the same. As to the lyrics writ-
ers’ stance, they all (100%) commented it as negative. 

However, only 13 out of 15 learners (87%) answered question 3 (teen pregnancy) in a way 
that was closest to its pragmatic meaning. The answers included keywords such as: girls 
don’t learn about safe sex at school, social media promote teen pregnancy. 2 learners gave 
an explanation that deviates a bit teen girls get pregnant in order to get a job, too much 
social media influencing even unborn babies. As to the lyrics writers’ stance, they all 
(100%) commented it as negative. 
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Overall, questions 1 and 2 were found to be the easiest to answer, while question 3 the 
hardest one (figure 1). The reason for that could be twofold. First of all, in terms of prag-
matics the first two social phenomena, wish for fame and plastic surgery, are part of the 
Greek community too, while, at the same time, the idioms silver screen quotations and 
break the spell of aging may have been easier for the learners to grasp. On the other hand, 
teen pregnancy is not such an evident and worrying social phenomenon in Greece, thus the 
understanding of the stanza requires deeper pragmatic knowledge of the American society. 

As to the lyrics writers’ stance, it proved to be easily understood and realised as a criticising 
and negative one, even by the ones who failed to fully grasp the social phenomenon touched 
upon in the stanzas. That indicates that other factors besides linguistic ones per se might 
play a major role in the understanding of a song, some of which could be the melody itself, 
the identity of the band performing the song, and the visualisation (videoclip).  

Question 4 

Part and parcel of pragmatic competence is conventionality, with all its social implications; 
conventionality is also a fundamental feature characterizing genres, the rationale behind 
question four in the worksheet (see Appendix 1). Swales (1990), a linguist known for his 
work on genre analysis in Applied Linguistics and ESL, talks about discourse communities 
as sociotheoretical networks that are formed in order to work towards sets of common 
goals. In order to do so, discourse among the members of one group tends to be formed 
under conventional ways, thus forming genres. Here, these conventional ways had to be 
followed so that the learners become part of that lyrics writers group and achieve the in-
tended communicative goal (i.e. song title).  
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However, the majority of the learners (11 out of 15, 73%) did not deal with this question 
(figure 2). The remaining 4 titles given are: California Dreaming, The habit of following 
the wrong role models, The fake world of California, The real society.  
Out of those 4 titles, only 1 (25%) California Dreaming seems to be the most appropriate 
for a song title. The rest do meet the pragmatic aspect to some extent, yet fail to achieve 
the song title format; that is, these titles consist of too many words, and look more like an 
article or newspaper heading rather than a song title. These findings most likely point to a 
non-familiarity of learners with ways of alternating genres, and, consequently, to a diffi-
culty in assuming different discourse roles. Therefore, they point to a change in the focus 
of teaching that places genre pedagogy to a more prominent place. That way, learners will 
also be able to critically analyse the conditions under which each genre is realised, as well, 
which is vital in today’s era of abundant information. 

Question 5 

Regarding multimodality and visual literacy, the rationale behind question 5 (see Appendix 
1), Jewitt (2005) stressed the importance of screen-based texts which are complex multi-
modal ensembles of image, sound, animated movement, and other modes of representation 
and communication. Kress (2003) also proposed that some fundamental changes in the era 
of the screen and of multimodality are inevitable. That is why, it was considered absolutely 
necessary to include at least some multimodal aspect (i.e. videoclip) in the teaching session, 
aiming to check whether it can contribute to the comprehension of pragmatic elements. 
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The majority 80% (12 out of 15) gave a favourable rating (3 and 4), whilst only 20% (3 out 
of 15) a non-favourable one. In detail (figure 3), as to the favourable rating, 5 replied sig-
nificantly (3) and 1 student greatly (4). As to the non-favourable rating, both 2 out of 15 
(20%) replied a little. As to option 1 (very little), no one circled it. 

Since most of the students mentioned that the videoclip helped them in the interpretation 
of the lyrics, while no one said that it was unnecessary, multimodality did prove to be 
conducive to the whole pragmatic awareness task. It is also worth mentioning the comment 
of one student saying that the video was helpful, yet it would have been even better if both 
the video and the lyrics appeared simultaneously on screen.  

 

Conclusions 

A first concluding remark is that the use of idiomatic language is one of the points posing 
difficulty when addressing that kind of pragmatic issues. Nevertheless, when such in-
stances are explained by the teacher and treated upon by the whole class beforehand, 
through explicit and implicit awareness-raising tasks, they seize to pose that much of a 
problem.  

Secondly, the fact that all the students, regardless of their competence in the lexical, idio-
matic, or grammatical level, did understand the negative stance of the lyrics writers, indi-
cates and further consolidates the assertion that the aforementioned factors are not the only 
ones that matter in communicating a message. Quite probably these factors may be the 
song rhythm, the identity of the band performing, and so on.  
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In addition, the results showed that the most problematic aspect in pragmatic competence 
was assuming another discourse role (the lyrics writers in this case) in terms of genres, too. 
Thus, it would be interesting to exploit the same point perhaps by exposing learners to 
more genres and communicators’ roles. Moreover, multimodality was proved to be condu-
cive to developing pragmatic competence in the case of songs.  

Finally, reviewing the overall process of conducting this research study, what teachers 
should never forget is to explore their learners’ interests and also take advantage of the 
learners’ out-of-classroom activities—such as listening to songs, in this case—with the aim 
to touch more upon issues of pragmatic nature. That way, students can really enjoy and 
benefit the most out of the whole learning experience. 

Appendix 1 

Red Hot Chili Peppers - Californication 
     
Psychic spies from China    
   Try to steal your mind’s elation  
1 Little girls from Sweden   
   Dream of silver screen quotations  
   And if you want this kind of dreams  
   It’s Californication  
 
   It’s the edge of the world  
   In all of western civilization  
2 The sun may rise in the East  
   At least it settles in the final location  
   It’s understood that Hollywood  
   sells Californication  
 
   Pay your surgeon very well  
3 To break the spell of aging  
   Celebrity skin is this your chin  
   Or is that war you’re waging  
  
   Chorus  
   First born unicorn  
4 Hard core soft porn  
   Dream of Californication  
   Dream of Californication  
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  Marry me girl be my fairy to the world  
   Be my very own constellation  
5 A teenage bride with a baby inside  
   Getting high on information  
   And buy me a star on the boulevard  
   It’s Californication  
 
   Space may be the final frontier  
   But it’s made in a Hollywood  
   basement  
   And Cobain can you hear the spheres  
6 Singing songs off station to station  
   And Alderaan’s not far away  
   It’s Californication  
 
   Born and raised by those who praise  
7 Control of population everybody’s    
   been there and  
   I don’t mean on vacation 
   Chorus 
   Destruction leads to a very rough road  
    But it also breeds creation  
    And earthquakes are to a girl’s guitar  
8 They’re just another good vibration  
   And tidal waves couldn’t save the world  
   From Californication  
 
   Pay your surgeon very well  

   To break the spell of aging  

9 Sicker than the rest  

   There is no test  

   But this is what you’re craving 
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1. After watching the videoclip and reading the 1st stanza focusing on the verses “Lit-
tle girls from Sweden dream of silver screen quotations”, answer the following question: 
What social phenomenon are the lyrics writers touching upon and what is their stance 
towards it? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. After watching the videoclip and reading the 3rd stanza focusing on the verses “Pay 
your surgeon very well to break the spell of aging”, answer the following question: What 
social phenomenon are the lyrics writers touching upon and what is their stance to-
wards it? 

________________________________________________________________________ 

3. After watching the videoclip and reading the 5th stanza focusing on the verses “A 
teenage bride with a baby inside getting high on information”, answer the following ques-
tion: What social phenomenon are the lyrics writers touching upon and what is their 
stance towards it? 

________________________________________________________________________ 

4. If you were to suggest an alternative title for this song, what would it be? 

________________________________________________________________________ 

5. To what extent does the visual representation (videoclip) of the selected stanza af-
fect your interpretation of the lyrics writers’ attitude? Circle your choice. 

__1_________2_________3__________4__ 
 

1: very little   2: a little   3: significantly  4: great 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής με 
διαθεματική προσέγγιση και συνεργασία των εκπαιδευτικών μουσικής και αγγλι-
κών.Το θέμα της παρούσας εισήγησης αποτελεί μια εναλλακτική πρόταση δημιουργίας 
διαθεματικού Project. Υλοποιήθηκε στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο κατά το Α' τε-
τράμηνο του σχολικού έτους 2016-17 από τους μαθητές του μεσαίου επιπέδου αγγλι-
κών τμήματος της Β΄τάξης με την καθοδήγηση και συνεργασία των καθηγητών αγγλι-
κών και μουσικής. Σε όλες τις φάσεις του (σύλληψη, σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολό-
γηση) ελήφθησαν υπόψη στοιχεία θεωριών βιωματικής μάθησης, ολιστικής εκπαίδευ-
σης και διαθεματικής διδασκαλίας με σκοπό το μέγιστο παιδαγωγικό και μαθησιακό 
όφελος για τους μαθητές. Η χρήση διαδικτυακού εργαλείου συνεργατικής γραφής,  και 
προγραμμάτων επεξεργασίας και αποθήκευσης αρχείων ήχου διευκόλυνε την υλοποί-
ηση του εγχειρήματος. Φιλοδοξία των διδασκόντων ήταν η δράση να αποτελέσει και-
νοτόμο διδακτική πρακτική που μπορεί να διαχυθεί και σε άλλα σχολεία. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: διαθεματικότητα, ομαδοσυνεργατική εργασία, συνεργατική μάθηση, 
αγγλικά, μουσική 

Το θεωρητικό πλαίσιο 

Ως κοινωνικός θεσμός, το σχολείο οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαι-
τήσεις του πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί. Ο σκοπός του σύγχρονου σχολείου 
είναι πολλαπλός. Σε μια εποχή που η γνώση διευρύνεται ταχύτατα και είναι άμεσα 
προσβάσιμη λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, το σχολείο θα πρέπει να εστιάζει όχι 
μόνο στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και στον τρόπο απόκτησής τους. 
Οφείλει να προάγει την κοινωνικοποίηση των μαθητών εφοδιάζοντάς τους με δεξιότη-
τες ζωής (κριτκή σκέψη, λήψη αποφάσεων, συνεργατικότητα) και να συμβάλλει στην 
ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. Να πλάθει ανθρώπους που θα μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Στο τιτάνιο αυτό έργο, ο εκπαιδευτικός, ως 
το "εκτελεστικό όργανο" του σχολείου, έχει στη διάθεσή του μια πληθώρα εργαλείων: 
τις παιδαγωγικές θεωρίες και θεωρίες μάθησης και τις διδακτικές μεθόδους. Ως άλλος 
μαέστρος, καλείται να συνδυάσει αρμονικά τα θεωρητικά και διδακτικά στοιχεία της 
επιλογής του ώστε να έχει κάθε φορά το βέλτιστο παιδαγωγικό και μαθησιακό αποτέ-
λεσμα. 
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Σε κάθε περίπτωση, το σχολείο οφείλει να παρέχει κατά το δυνατόν περιβάλλοντα βιω-
ματικής μάθησης. Nα δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες ώστε οι μαθητές να μετουσιώ-
νουν αυθεντικές εμπειρίες σε νέα γνώση. Κατά τον Dewey (1997) υπάρχει ουσιώδης 
σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την προσωπική εμπειρία. Επομένως καθήκον του 
εκπαιδευτικού είναι να διευθετεί το είδος των εμπειριών, ώστε αυτές να μην απωθούν 
τους μαθητές, αλλά να προάγουν τη συμμετοχή τους και την ευχαρίστηση μέσα από 
την εμπλοκή τους σε αυτές, έχοντας πάντα ένα μελλοντικό όφελος.  

Δεδομένου ότι επιδιώκεται η ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, η προσέγγιση της σχο-
λικής γνώσης ιδανικά θα πρέπει να εφαρμόζεται ολιστικά. Η ολιστική εκπαίδευση δίνει 
σημασία σε παράγοντες όπως το περιβάλλον και την αλληλεπίδραση με αυτό, στην 
ανάπτυξη σχέσεων, την αίσθηση του ανήκειν σε μία κοινότητα, τη διαχείριση της προ-
σωπικής ανάπτυξης και την ολόπλευρη καλλιέργεια του ατόμου (Hare, 2006). Μία τέ-
τοια οπτική αναπόφευκτα οδηγεί στην διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα. Τα 
γνωστικά αντικείμενα δεν είναι απλά ανεξάρτητα τμήματα μιας κατακερματισμένης 
σχολικής γνώσης αλλά μικρά υποσυστήματα των οποίων ο συνδυασμός συνθέτει ένα 
μεγαλύτερο σύστημα, ένα ενιαίο όλον. Έτσι, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον 
μαθητή η ολιστική εκπαίδευση είναι ένα δυναμικό και ευέλικτο ταξίδι , η φύση του 
οποίου δύναται να αλλάζει στη διάρκεια της πορείας προκειμένου να ανταποκρίνεται 
και να καλύπτει το διαφορετικό ρόλο και τις εμπειρίες του καθενός  (Hare, 2006). 

Είναι αυτονόητο πως το ανωτέρω θεωρητικό πλαίσιο ευνοεί και ενθαρρύνει την εφαρ-
μογή μαθητοκεντρικών και ομαδοσυνεργατικών μοντέλων διδασκαλίας, που έχουν πο-
λύτιμα παιδαγωγικά οφέλη. Ο μαθητής καλείται να αξιοποιήσει το δυναμικό του και 
σε μεγάλο βαθμό να αυτενεργήσει. Η συνεργασία με τους συμμαθητές του θέτει τα 
όρια της αυτενέργειάς του προς όφελος της ομάδας. 'Άλλωστε, σημαντικότατη προϋ-
πόθεση για καλύτερη ποιότητα στην εκπαίδευση αποτελεί ένα βελτιωμένο περιβάλλον 
μάθησης που περικλείει τόσο τη φυσική υποδομή του σχολείου  όσο και την αλληλε-
πίδραση ανάμεσα στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς (UNESCO, 2015). Στο περιβάλ-
λον αυτό, παρόλο που ο εκπαιδευτικός δεν έχει την κεντρική θέση, παίζει πολλαπλά 
καταλυτικό ρόλο καθώς καλείται να συντονίσει τις προσπάθειες των μαθητών, να τους 
εμψυχώσει και να τους καθοδηγήσει με τρόπο διαμεσολαβητικό προκειμένου αυτοί να 
κατακτήσουν τη δική τους κατά τον Vygotsky (1978)  Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης.  

Το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο σε συνδυασμό με τις επί μέρους μεθοδολογικές προ-
σεγγίσεις των μαθημάτων των αγγλικών και της μουσικής αποτέλεσε τη φιλοσοφική 
βάση για τη δημιουργία του Project. Οι ΤΠΕ πρόσφεραν τα εργαλεία που διευκόλυναν 
τη συνεργασία των μαθητών και την πραγματοποίησή του (Google Docs, Διαδίκτυο, 
προγράμματα μετατροπής και αποθήκευσης αρχείων ήχου). 

Περιγραφή της Δράσης - Υλοποίηση 

Η αφορμή 

Κατά το Α' τετράμηνο του σχολικού έτους 2016-17, στο μεσαίο επίπεδο Αγγλικών 
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τμήματος της Β΄τάξης εξετάστηκε κεφάλαιο με θέμα τη μουσική, όπου οι μαθητές ε-
πεξεργάστηκαν κείμενα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, όπως συνέντευξη σε μου-
σικό περιοδικό και κριτική μουσικού γεγονότος, και εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους 
στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Το ίδιο διάστημα, στο μάθημα της Μουσικής η τάξη 
εξέταζε παραδοσιακές - λαϊκές μουσικές από τις διάφορες ηπείρους. Η συγκυρία θεω-
ρήθηκε από τους διδάσκοντες και των δύο μαθημάτων ευνοϊκή για την εκπόνηση συν-
θετικής διαθεματικής εργασίας σύμφωνα με το πνεύμα της ολιστικής και σφαιρικής 
προσέγγισης της γνώσης που διέπει το σχολείο.  

Οι στόχοι 

Οι παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 

• Η ενίσχυση των συνεργατικών ικανοτήτων των μαθητών μέσα από δραστη-
ριότητες που έχουν νόημα για αυτούς (meaningful activities) 

• Η διερεύνηση εναλλακτικών μορφών ομαδοσυνεργατικών εργασιών / project 
• Η εφαρμοσμένη εκδοχή του κάθε γνωστικού αντικειμένου, συγκεκριμένα ο 

συνδυασμός των γλωσσικών εργαλείων (αγγλικά) και της πληροφορίας (μου-
σικές γνώσεις) 

• Η εξάσκηση  γνωστικών δεξιοτήτων στην παραγωγή γραπτού και προφορικού 
λόγου, και στην αναπαραγωγή γνώσεων. 

• Η ανάπτυξη μετα-γνωστικών ικανοτήτων, όπως κριτική σκέψη, λήψη αποφά-
σεων, επιλογή τρόπου εργασίας 

• Η δημιουργία ευχάριστου και διασκεδαστικού περιβάλλοντος μάθησης 

Με την προσδοκία επίτευξης των παραπάνω στόχων, προτάθηκε στους μαθητές η δη-
μιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής  και η πρόταση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό. 

Στάδια υλοποίησης της Δράσης 

1.  Μορφή και περιεχόμενο 

Στο μάθημα της μουσικής εξετάστηκε λεπτομερώς η δομή μιας ραδιοφωνικής εκπο-
μπής: Κατασκευή του σήματος στην αρχή και στο τέλος της εκπομπής, Εισαγωγή, Α-
νάπτυξη Θέματος, Διαφημιστικό Διάλειμμα (το jingle μιας διαφήμισης με μουσική), 
Ανάπτυξη Θέματος, Κλείσιμο, Σήμα. Εξηγήθηκαν επίσης οι διακριτοί ρόλοι των συ-
ντελεστών: Μουσικός Παραγωγός, Ηχολήπτης, Ραδιοσκηνοθέτης, Δημοσιογράφος - 
Παρουσιαστής, Υπεύθυνος Διαφήμισης,  Καλεσμένος και συζητήθηκαν οι αρμοδιότη-
τες κάθε συντελεστή. Παράλληλα, στο μάθημα των αγγλικών, μέσα από δραστηριότη-
τες παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking) προτάθηκε και διαμορφώθηκε το περιε-
χόμενο της εκπομπής. Μέσα από καταιγισμό ιδεών, ερωταποκρίσεων, διαλόγου και 
επιχειρηματολογίας - πάντα στην αγγλική γλώσσα- οι μαθητές προσδιόρισαν τον τίτλο 
και το θέμα της εκπομπής: Travelling through music: εκπομπή με καλεσμένους για τις 
μουσικές του κόσμου. 
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2. Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων 

Το σχολείο μας έχει τη δυνατότητα , ως πρότυπο, να εφαρμόζει καινοτόμες μεθόδους 
διδασκαλίας, μία από τις οποίες είναι η διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε ολιγομελή 
τμήματα. Αυτό διευκόλυνε την ενεργό συμμετοχή και των 12 μαθητών του τμήματος 
αγγλικών που εργάστηκαν ταυτόχρονα σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Σύμφωνα, 
άλλωστε, και με τις αρχές της ολιστικής μεθοδολογίας " η μάθηση των νέων στοιχείων 
πρέπει να γίνεται με συνεχή αναφορά και συσχέτισή τους με τα σύνολα και τις ολότητες 
στις οποίες ανήκουν. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να συνθέτουν τα κομματάκια 
του παζλ, έχοντας συνεχώς προ οφθαλμών την ευρύτερη εικόνα που θα προκύψει από 
την ολοκλήρωση του παζλ" (Ματσαγγούρας, 2004β:110)    

Προκειμένου να υπάρχει αίσθηση δικαιοσύνης, συμφωνήθηκε η διανομή των ρόλων 
να γίνει με κλήρωση. Οι ρόλοι που προέκυψαν ώστε να εξασφαλίζεται η εμπλοκή όλων 
των μαθητών ήταν: ένας ραδιοσκηνοθέτης, ένας ηχολήπτης, δύο μουσικοί παραγωγοί, 
δύο οικοδεσπότες, τέσσερις καλεσμένοι και δύο υπεύθυνοι διαφήμισης. Ύστερα απ΄ 
αυτό, ο κάθε μαθητής κλήθηκε να δημιουργήσει το δικό του "κομματάκι παζλ" στη 
σύνθεση της ραδιοφωνικής εκπομπής. 

3. Το σενάριο 

Για τη συγγραφή του σεναρίου έγινε συνδυασμός παραδοσιακών και καινοτόμων με-
θόδων διδασκαλίας. Σε μία δεύτερη διδακτική ώρα αγγλικών, πάλι μέσα από δραστη-
ριότητες παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking), καταγράφηκαν οι ιδέες που θα α-
ποτελούσαν το σκελετό του σεναρίου. Κατόπιν, οι μαθητές κλήθηκαν να μετουσιώ-
σουν τις ιδέες αυτές σε δομημένο γραπτό λόγο (Writing) με τη χρήση της διαδικτυακής 
συνεργατικής εφαρμογής Google Docs. Διαθέτοντας μέγιστο βαθμό αυτενέργειας και 
εργαζόμενοι συνεργατικά, ολοκλήρωσαν  το έγγραφο ως προς τη δομή και το περιεχό-
μενο σε δύο βδομάδες. Σε αυτό το διάστημα ο ρόλος των εκπαιδευτικών ήταν καθοδη-
γητικός, συμβουλευτικός και ελάχιστα επεμβατικός. Διορθώσεις και τροποποιήσεις συ-
ζητούνταν ώστε να έχουν την έγκριση όλων. Μέσα από τους διαφορετικούς ρόλους του 
σεναρίου, οι μαθητές αποτύπωσαν στην αγγλική γλώσσα τις απόψεις τους και τις γνώ-
σεις στα θεματικά πεδία που είχαν διδαχθεί στο μάθημα της μουσικής. Θα μπορούσε 
λοιπόν η συγγραφή του σεναρίου να θεωρηθεί παράδειγμα "διεπιστημονικής διάχυσης" 
αφού "το περιεχόμενο ενός γνωστικού αντικειμένου […] ή μια διεπιστημονική δεξιό-
τητα, όπως είναι εκείνη της παραγωγής γραπτού λόγου, "διαχέεται" ή "συνυφαίνεται' 
στα υπάρχοντα μαθήματα» (Ματσαγγούρας, 2004α:87). 

Σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας του το σενάριο αποτέλεσε τον οδηγό για  τις λεκτι-
κές και μη-λεκτικές λειτουργίες της εκπομπής, όπως την επιλογή των ηχητικών αρ-
χείων από τους μουσικούς παραγωγούς, τη δημιουργία των διαφημίσεων από τους δια-
φημιστές και το συντονισμό και την αρμονική εναλλαγή μουσικής - ομιλητών από τη 
ραδιοσκηνοθέτη και τον ηχολήπτη. 

4. Η Παρουσίαση 
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Από τη στιγμή που ξεκίνησαν την εργασία τους, οι μαθητές γνώριζαν πως κάποια 
στιγμή αυτή θα παρουσιαστεί σε κοινό. Η ύπαρξη κοινού αυξάνει το βαθμό εμπλοκής 
των μαθητών και βελτιώνει την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης νοηματοδοτεί 
την προσπάθειά τους και προσφέρει επιπλέον κίνητρο (Laur, 2013).Οι δώδεκα εμπλε-
κόμενοι μαθητές παρουσίασαν τη ραδιοφωνική εκπομπή Travelling through music δύο 
φορές στο μάθημα των αγγλικών το Δεκέμβριο 2016, οπότε και αυτοαξιολογήθηκαν 
και αξιολογήθηκαν από τη διδάσκουσα. Στις 27/01/2017 η ραδιοφωνική εκπομπή πα-
ρουσιάστηκε στην ολομέλεια της τάξης κατά τη διάρκεια του μαθήματος της μουσικής, 
παρουσία της Διεύθυνσης και εκπαιδευτικών του σχολείου. Η παρουσίαση αυτή ηχο-
γραφήθηκε και βιντεοσκοπήθηκε και τα σχετικά αρχεία μοιράστηκαν στους μαθητές 
και σε αρμόδιες σχολικές συμβούλους ΠΕ 06 και ΠΕ 16. Τέλος, στις 26/05/2017 η 
εκπομπή παρουσιάστηκε πάλι "ζωντανά" σε γονείς και μαθητές του σχολείου στο πλαί-
σιο των καθιερωμένων εκδηλώσεων λήξης διδακτικού έτους του Σχολείου. Σε όλες τις 
περιπτώσεις αξιοποιήθηκε ο υπάρχων εξοπλισμός του  σχολείου, δηλαδή υπολογιστής 
με σύνδεση στο διαδίκτυο και ηχεία. 

 
Παρουσίαση στην τάξη 

 
 

5. Αξιολόγηση   

Μετά την ολοκλήρωση και παρουσίαση της δράσης δόθηκαν στους μαθητές δύο φύλλα 
αξιολόγησης (Φ.Α.) προκειμένου να διερευνηθούν οι στάσεις τους και τα πιθανά παι-
δαγωγικά και μαθησιακά οφέλη. Το πρώτο Φ.Α.συμπληρώθηκε από τους 12 μαθητές 
του τμήματος Αγγλικών που υλοποίησαν το Project ενώ το δέυτερο Φ.Α.από τους υπό-
λοιπους 12 που το παρακολούθησαν. 

Σύμφωνα με το πρώτο Φ.Α.η συμμετοχή τους στο Project ενίσχυσε  το ενδιαφέρον τους 
για το μάθημα πολύ (9 μαθητές), απόλυτα (1 μαθητής), αρκετά (1 μαθητής) ενώ 1 μα-
θητής πιστεύει ότι το ενδιαφέρον του δεν ενισχύθηκε καθόλου. Επίσης, 5 μαθητές 
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θεωρούν ότι η συμμετοχή τους στο Project βελτίωσε αρκετά τις σχέσεις τους με τους 
συμμαθητές τους, 3 ότι τις βελτίωσε πολύ, 1 πάρα πολύ, 2 αρκετά ενώ 1 μαθητής ότι 
δεν τις βελτίωσε καθόλου. Για την πλειοψηφία των μαθητών (9 μαθητές) η συμμετοχή 
στο Project ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη εμπειρία, 1 μαθητής τη βρήκε πολύ ευχάρι-
στη, 1 αρκετά ευχάριστη, ενώ 1 καθόλου ευχάριστη. Ακόμη, οι περισσότεροι μαθητές 
(9) δηλώνουν ότι θα ήθελαν πάρα πολύ να συμμετέχουν μελλοντικά σε παρόμοια 
Project, 2 μαθητές θα ήθελαν πολύ, ενώ 1 μαθητής δεν θα ήθελε καθόλου. Τέλος, στην 
ανοιχτού τύπου ερώτηση τί θα άλλαζαν στην υλοποίηση, η πλειοψηφία των μαθητών 
(7) δηλώνει ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα και δεν θα άλλαζε τίποτα, 3 μαθητές θα 
ήθελαν περισσότερες πρόβες, 1 μαθητής θα ήθελε να συμμετέχει περισσότερο στην 
επιλογή του θέματος και 1 θα άλλαζε τη διάρκεια της μουσικής. 

Τα 12 παιδιά που αποτελούσαν το «ακροατήριο» δεν είχαν συμμετάσχει στην όλη δια-
δικασία αφού ανήκουν σε διαφορετικό επίπεδο και την ίδια ώρα που οι συμμαθητές 
τους εργάζονταν στο project αυτοί έκαναν μάθημα με άλλη εκπαιδευτικό. Κλήθηκαν 
ωστόσο να απαντήσουν το 2ο Φ.Α. από τη θέση του παρατηρητή. Στην πλειοψηφία 
τους πιστεύουν ότι με αυτή την πρακτική μαθήματος μπορεί να συμβαδίζουν πλήρως 
η απόκτηση γνώσης με την ευχαρίστηση που προσφέρει μία δημιουργική εργασία, πά-
ντοτε στα πλαίσια της σχολικής τάξης.  

Γενικά δέχονται – παρόλο που δεν συμμετείχαν σε παρόμοια δράση παρά μόνο ως α-
κροατές μιας διαφορετικής και μεγαλύτερης τάξης στο μάθημα της Μουσικής –  ότι η 
ύπαρξη ρόλων στην εργασία της τάξης και στην πραγματοποίηση της εκπομπής ωθεί 
τα παιδιά στο να ενδιαφέρονται για το μάθημα και να φεύγουν ευχαριστημένα από την 
τάξη (8 στους 12). Γίνεται ακόμα φανερό ότι ο καθηγητής δεν αποτελεί το επίκεντρο 
του μαθήματος ενώ ο ρόλος του είναι συντονιστικός και ανατροφοδοτικός (9 στους 12) 
.  Ωστόσο, αξιολογώντας την παραπάνω μέθοδο πιστεύουν ότι δεν μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί από μόνη της ως τρόπος διδασκαλίας και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα 
ανεξαιρέτως τα μαθήματα (8). Με το ίδιο ερωτηματολόγιο, οι 12 ακροατές βαθμολό-
γησαν τους ρόλους των συμμαθητών τους στην προετοιμασία και πραγματοποίηση της 
εκπομπής.  

Συμπεράσματα 

Hσυνεργασία δεν μπορεί να αποτελεί μία εγγενή ιδιότητα. Οι συνεργατικές δεξιότητες 
καλλιεργούνται ξεκινώντας από τους μικρότερους κοινωνικούς πυρήνες όπως τα αδέλ-
φια και οι συγγενείς σε μια οικογένεια και αναπτύσσονται κατά τη σχολική ζωή. Κατά 
τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ο/η εκπαιδευτι-
κός οφείλει να διδάξει τις δεξιότητες αυτές μέσα στην τάξη. Κατά την ηλικία αυτή το 
παιδί είναι ακόμα δεκτικό και μπορεί να συνηθίσει ευκολότερα στη συνεργασία και 
στους κανόνες της. Στο Γυμνάσιο κατόπιν οι δυνατότητες υπάρχουν ακόμα, ωστόσο σε 
μικρότερο βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί από τους οποίους διδάσκεται ένα παιδί είναι πο-
λυαριθμότεροι σε σχέση με το δημοτικό σχολείο και τα γνωστικά αντικείμενα περισ-
σότερα. 
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Η ανάπτυξη φυγόκεντρων τάσεων από τον καθιερωμένο τύπο μαθήματος αποτέλεσε 
μια διαφορετική πρόταση διδασκαλίας την οποία και αξιοποίησαν οι μαθητές. Η ύ-
παρξη ενός δελεαστικού στόχου συνδιαμορφωμένου από τους εκπαιδευτικούς και τα 
ίδια τα παιδιά, δηλαδή κοινά αποδεκτού, κάνει εξίσου αποδεκτή και την πορεία προς 
την κατεύθυνση αυτή αλλά και την αναγκαία εργασία προκειμένου να επιτευχθεί αυτός 
ο στόχος. Τότε οι κανόνες γίνονται αποδεκτοί διότι συνειδητοποιείται η ανάγκη ύπαρ-
ξης και τήρησής τους. Οι προϋποθέσεις για συνεργασία τέθηκαν από την πρώτη στιγμή. 
Η εργασία των παιδιών ήταν διπλή και το όφελος διπλό. Έπρεπε να επιτύχουν την πα-
ραγωγή του υλικού του μαθήματος, δηλαδή της εκπομπής, αξιοποιώντας ταυτόχρονα 
την ιδιότητά (το ρόλο) τους στην ομάδα σε αλληλεπίδραση πάντοτε με τους άλλους 
ρόλους των συμμαθητών τους.   

 Η έννοια συνεργασία δεν αφορά μόνο τους μαθητές και τη δημιουργική αλληλεπί-
δραση μεταξύ τους. Αφορά και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τη σχέση εκπαιδευτικών 
– μαθητών.  Στην περίπτωσή μας  ευνοϊκή συγκυρία για τους δύο εκπαιδευτικούς  σή-
μαινε ότι είχε ήδη δημιουργηθεί το κατάλληλο γνωστικό επίπεδο τόσο στη Μουσική 
όσο και στα Αγγλικά ως δύο διακριτά αντικείμενα, με τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών. 
Δηλαδή υπήρχαν οι κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες αλλά και δυνατότητα για περαι-
τέρω καλλιέργεια των συνεργατικών δεξιοτήτων.  

Ο χαρακτήρας του σχολείου ως προτύπου ενίσχυσε την ανάγκη διερεύνησης, ανάπτυ-
ξης προβληματισμών, διατύπωσης σκέψεων και προτάσεων και τέλος πειραματισμού 
και εφαρμογής. Η αξιοποίηση του επιτυχούς αποτελέσματος λειτούργησε προς όφελος 
των παιδιών αλλά θα μπορούσε κατά την άποψή μας να αποτελεί και μία υλοποιήσιμη 
– ρεαλιστική πρόταση μαθήματος.  

Η επιλογή αυτής της δοκιμασμένης από παλιά, τεχνικής  διδασκαλίας,  δικαίωσε  τη 
σύγκλιση των απόψεων των δύο εκπαιδευτικών επάνω σε αρχές, στόχους και επιδιώ-
ξεις που προαναφέραμε επειδή λειτούργησε θετικά ως προς αυτές Πράγματι, τα διαφο-
ρετικά στάδια της πορείας της μεθόδου ομαδοσυνεργατικής εργασίας, που επιλέχτηκε 
επειδή εδράζει στη λογική της διαθεματικότητας και της συλλογικής δράσης, αποτέλε-
σαν μία ευχάριστη και δημιουργική περιπέτεια για τους συμμετέχοντες μαθητές.  

Η αποτίμηση της μεθόδου και γενικότερα όλης της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε 
μέσα από τις οπτικές των δύο διαφορετικών μαθημάτων. 

Η μία οπτική συμπερασμάτων περιγράφει την πραγματοποίηση ενός μαθήματος Αγ-
γλικών του μεσαίου τμήματος. Η εκπαιδευτικός και τα παιδιά οργάνωσαν από καιρό 
projectμε κεντρικό άξονα τη συλλογή πληροφοριών γύρω από τις μουσικές του κό-
σμου, ένα θέμα που τα παιδιά βρήκαν ιδιαίτερα ελκυστικό και ασυνήθιστο. Αξιοποιή-
θηκαν τα γλωσσικά εργαλεία του μαθήματος προκειμένου να συνταχτούν κείμενα με 
εκτενείς αναφορές στη μουσική εξωευρωπαϊκών λαών και στα μουσικά όργανα που 
αυτοί χρησιμοποιούν. Η παρουσίαση αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκε στη 
μορφή μιας ζωντανής ραδιοφωνικής εκπομπής στην τάξη. Στο σημείο αυτό ξεκίνησε 
και η λειτουργία των ρόλων μέσα στα πλαίσια της ομάδας της τάξης κάτι που έκανε 
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ιδιαίτερα δημιουργική αυτή την παρουσίαση και φυσικά ασυνήθιστη. Τώρα πλέον υ-
πάρχει δημοσιογράφος που υποβάλει τις ερωτήσεις στους καλεσμένους της εκπομπής 
και όχι εκπαιδευτικός που κάνει το μάθημα στους μαθητές του.  

Η δεύτερη οπτική συμπερασμάτων περιγράφει την πραγματοποίηση ενός μαθήματος 
Μουσικής στην Β΄ γυμνασίου. Η ενότητα που εξετάζεται αφορά τις «Μουσικές της 
γης», αναφέρεται στους μουσικούς πολιτισμούς εξωευρωπαϊκών λαών και αξιοποιεί 
τους όρους της παράδοσης, του λαϊκού πολιτισμού και της Εθνομουσικολογίας. (Χρη-
σιμοποιείται εποπτικό υλικό γνωριμίας με τους πολιτισμούς αυτούς, κυρίως video, 
cd’s,dvd’s, ηλεκτρονικός υπολογιστής και βιντεοπροβολέας. Ενδιαφέροντα βίντεο επί-
σης ανασύρονται και από το You Τube καθώς επίσης και αξιοποιούνται οι σχετικές 
ιστοσελίδες).  

Κρίθηκε ωστόσο χρήσιμο να γνωρίσουν οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος μία 
μέθοδο με την οποία θα εργάζονται από το επόμενο τετράμηνο και έπειτα. Την «Πα-
ρουσίαση ομαδικής εργασίας στο μοντέλο της ζωντανής ραδιοφωνικής εκπομπής στην  
τάξη: συζήτηση γύρω από ένα ζήτημα μουσικής που μας ενδιαφέρει». Επρόκειτο για 
έναν εναλλακτικό – μαθητοκεντρικό τρόπο παρουσίασης μαθήματος ο οποίος ωστόσο 
δεν είχε ακόμα εφαρμοστεί στο επίπεδο της Β΄τάξης κατά τη διάρκεια του α΄τετραμή-
νου.  

 Οι δεξιότητες που απέκτησαν τα παιδιά προκειμένου να πραγματοποιήσουν την εκπο-
μπή ήταν: η δημιουργία του μουσικού σήματος της έναρξης και λήξης της εκπομπής 
με τη σχετική προαναγγελία του εκφωνητή (σύζευξη μουσικής και λόγου), η δημιουρ-
γία μιας σύντομης διαφήμισης με μουσική (και πάλι η χρήση του λόγου και της επιχει-
ρηματολογίας αλλά και η δυνατότητα της χρήσης του χιούμορ στο μάθημα), η εκπαί-
δευση στην προετοιμασία των παραπάνω με άσκηση στον τρόπο ομιλίας και ρύθμισης 
των παραμέτρων του ήχου καθώς και γενικότερες προτάσεις γύρω από τη δομή μιας 
ραδιοφωνικής εκπομπής. Δόθηκε επίσης και το σχετικό λεξιλόγιο λόγω της ανάγκης 
χρήσης μουσικής ορολογίας προκειμένου να δημιουργηθεί το λεκτικό μέρος.  

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με διαφορετικές διαστάσεις του μαθήματος της μουσικής 
αυτή τη φορά εστιάζοντας σε πρακτικότερα ζητήματα όπως προαναφέραμε, ζητήματα 
που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή επαφή τους με το χώρο των ΜΜΕ και τη 
χρήση της μουσικής. Αυτό ήταν που δημιούργησε ευχαρίστηση και αυξημένο ενδιαφέ-
ρον.  

Η πραγματοποίηση της εκπομπής αποτέλεσε και την υλοποίηση αυτής της σύνθετης 
διερεύνησης και από τις δύο οπτικές. Εκτός από την απόκτηση και εξάσκηση των γνω-
στικών δεξιοτήτων έφερε στην επιφάνεια,  για μια ακόμα φορά τη χρησιμότητα της 
αυτενέργειας ως ισχυρού κινήτρου για τη μάθηση, αφού τα ίδια τα παιδιά επέλεξαν 
κάποιο ρόλο συντελεστή ραδιοφωνικής εκπομπής, περισσότερο ή λιγότερο υπεύθυνο,  
αναζήτησαν επιπλέον πληροφορίες για μουσικά όργανα κάποιων λαών και επέλεξαν 
τη μουσική που θα χρησιμοποιούσαν στο σήμα, στη διαφήμιση και κατά τη διάρκεια 
της εκπομπής. 
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Η ομάδα με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών – στα πλαίσια του μαθήματός του ο 
καθένας αλλά και με κοινές συναντήσεις- οργάνωσε το γενικό πλάνο της όλης δραστη-
ριότητας το οποίο πλέον ακολουθούσε. Σημαντική ωστόσο παράμετρο αποτέλεσε η 
προσπάθεια να λειτουργεί σωστά κάθε ρόλος, να πραγματοποιείται όσο το δυνατό κα-
λύτερα κάθε δράση. Έτσι τα παιδιά αναπτύσσοντας υπευθυνότητα διόρθωναν τα όποια 
λάθη και παραλείψεις αφορούσαν την εργασία θεωρώντας κάτι τέτοιο ως υποχρέωση 
για τη συνολική εικόνα  της.  

Έτσι η ύπαρξη υλοποιήσιμου από τα παιδιά στόχου λειτούργησε θετικά ως προς την 
ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της συνειδητοποίησης της σχέσης μεταξύ ατομικής 
και συλλογικής επιτυχίας. Η συνύπαρξη και συν-λειτουργία διαφορετικών παιδιών με 
διαφορετικούς χαρακτήρες, προσλαμβάνουσες και απόψεις ενήργησε προς το όφελος 
της αποδοχής της διαφορετικότητας και της αξιοποίησής της. Εξάλλου, τόσο το θέμα 
της εργασίας όσο και το ίδιο της το υλικό παρέπεμπαν στην αποδοχή της ετερότητας, 
εδώ των διαφορετικών μουσικών πολιτισμών, κάτι που αφορά ιδιαίτερα το χαρακτήρα 
της Εθνομουσικολογίας και της Ανθρωπολογίας. Ο κοινωνικός χαρακτήρας του παρα-
πάνω μαθήματος βοήθησε στο να λειτουργήσουν και να παράγουν θετικά αποτελέ-
σματα παιδιά τα οποία παρουσίαζαν μειωμένη επίδοση υπό συνθήκες τυπικής μορφής 
διδασκαλίας.  

Η ταύτιση παιδιού και ρόλου βοήθησε στην κατανόηση του πραγματικού κόσμου ε-
πειδή μαθαίνεις ένα ρόλο μόνο όταν τον βιώνεις. Το παιχνίδι τελικά αυτό συνέβαλλε 
στη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος μάθησης που και αυτό με τη σειρά του 
βοήθησε στην αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και στην ανάπτυξη θετικής στά-
σης απέναντι στο μάθημα. Συχνά δε, όταν γινόταν και διασκεδαστικό, ιδιαίτερα κατά 
τη διάρκεια της προετοιμασίας με την παρουσία και αξιοποίηση λαθών και αυθόρμη-
των αντιδράσεων δημιούργησε ευχάριστη εμπειρία και ενθάρρυνε στην βελτιωμένη ε-
πανάληψή της.  
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Αξιοποίηση της τέχνης στα ΣΔΕ  

Ρούμπου Χριστίνα, Μ.Α., Ψυχολόγος Π23 , Εκπαιδευτικός ΠΕ10 
chrisroum@gmail.com 

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση που παρουσιάζεται βασίζεται στη μέθοδο του Κόκκου 
«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την αισθητική Εμπειρία». Η διδακτική προ-
σέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευο-
μένων, δίδει έμφαση σε συμμετοχικές και ευρετικές μεθόδους και τεχνικές και ιδιαί-
τερα στην εργασία σε ομάδες. Επιδιώκεται οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν θετική 
στάση για την τέχνη, να διαμορφώσουν θετική στάση για την «αλλαγή» και για τη διά 
βίου μάθηση. 

Λέξεις-Κλειδιά: τέχνη, ΣΔΕ, αντίσταση, διά βίου μάθηση 

Αξιοποίηση της τέχνης στα ΣΔΕ 

Τάξη: Α κύκλος σπουδών ΣΔΕ 
Θεματική Ταξινόμηση: Βιωματικές Δράσεις – ΣΔΕ 
Εκτιμώμενη Διάρκεια: Τρεις (3) διδακτικές ώρες. 

Συμβατότητα με τους στόχους των ΣΔΕ  

Σύμφωνα με τις επίσημες ιστοσελίδες της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και 
Νέας Γενιάς και του Ινστιτούτου Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, το Σχολείο Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα δωρεάν, καινοτόμο δημόσιο σχολείο εκπαίδευσης ε-
νηλίκων. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 18, τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν ολο-
κλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύ-
τερης Ευκαιρίας διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης, διαθέτει πιο ευ-
έλικτο περιεχόμενο και έχει προσαρμοσμένη διδακτική μεθοδολογία και αξιολόγηση 
των εκπαιδευομένων.  

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο και ανοικτό επιτρέποντας να επαναπροσδιορί-
ζονται συνεχώς οι στόχοι και να τροποποιείται το περιεχόμενο ώστε να προσαρμόζεται 
στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

Οι μέθοδοι διδασκαλίας είναι καινοτόμες και στηρίζονται στον διαφορετικό τρόπο που 
προσλαμβάνουν τη γνώση οι ενήλικες καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 
Οι συγκεκριμένες αυτές μέθοδοι επιτρέπουν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την 
ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις διαθεματικές προσεγγίσεις. 

Στόχος των Σ.Δ.Ε. είναι η επανασύνδεση των εκπαιδευομένων με τα συστήματα εκπαί-
δευσης και κατάρτισης, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση 
βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και, τέλος, η πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας.  

2424

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Ειδικότερα, στόχος του συμβουλευτικού και εκπαιδευτικού έργου του Συμβούλου Ψυ-
χολόγου του ΣΔΕ είναι η ψυχολογική στήριξη των εκπαιδευομένων, η διευκόλυνση και 
η εμψύχωσή τους σε εκπαιδευτικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.  

Ειδικότεροι στόχοι της Πολιτισμικής – Αισθητικής αγωγής -μεταξύ άλλων- είναι: 

• Να αισθανθούν οι εκπαιδευόμενοι/ες ότι τα έργα τέχνης τους είναι οικεία και 
γνωστά, άρα δεν αφορούν μόνο τους ειδικούς, τους ιστορικούς ή τους καλλιτέ-
χνες. 

• Να βιώσουν την τέχνη, την αισθητική και τον πολιτισμό ως αδιάσπαστο μέρος 
της καθημερινής τους ζωής.  

Παιδαγωγικό σκεπτικό 

Ένας από τους βασικούς στόχους που καλείται να επιδιώξει ο σύμβουλος ψυχολόγος 
στο πλαίσιο του έργου του, είναι να καταφέρουν οι εκπαιδευόμενοι να εντοπίσουν και 
να εκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και τις 
αξίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Ειδικότερος στόχος είναι να μετασχημα-
τίσουν την άποψή τους για την τέχνη, την αλλαγή  και να αποκτήσουν θετική στάση 
για τη διά βίου μάθηση (να πάψει να αποτελεί μοναδικό λόγο εγγραφής στο σχολείο 
και συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία το «χαρτί»/απολυτήριο).  

Το παρόν σενάριο προσφέρει έναν τρόπο προσέγγισης του εν λόγω ζητήματος, προκει-
μένου να συμβάλλει στην επιτυχία του προαναφερθέντος στόχου. 

 Διδακτικοί Στόχοι 

Σε επίπεδο γνώσεων 
1. Να αναγνωρίζουν τις λανθασμένες νοητικές συνήθειες και απόψεις τους σχε-

τικά με την τέχνη, την αλλαγή και τη διά βίου μάθηση. 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 
1. Να διορθώσουν τις λανθασμένες νοητικές συνήθειες και απόψεις τους σχετικά 

με την τέχνη, την αλλαγή και τη διά βίου μάθηση.  

Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών 
1. Να αποκτήσουν θετική στάση για την τέχνη. 
2. Να διαμορφώσουν θετική στάση για την «αλλαγή». 
3. Να διαμορφώσουν θετική στάση για τη διά βίου μάθηση. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου, επιδιώκεται να αναπτύξουν οι εκπαι-
δευόμενοι εκείνες τις δεξιότητες, στάσεις και μορφές συμπεριφοράς, ώστε να συνερ-
γάζονται αποτελεσματικά κατά την εργασία σε ομάδες, να συζητούν, να επιχειρηματο-
λογούν, να αναπτύξουν κριτική και αναστοχαστική σκέψη, να καταθέτουν στο πλαίσιο 
των ομάδων τις απόψεις τους και να τις υποστηρίζουν μέσω του διαλόγου.  
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Απώτερος στόχος είναι να αναπτύξουν θετική στάση προς την αλλαγή και τη διά βίου 
μάθηση. 

Διδακτική προσέγγιση 

Επικρατούσα στις μέρες μας, στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η θεωρία της 
μετασχηματίζουσας μάθησης, όπως διατυπώθηκε από τον Jack Mezirow και εμπλουτί-
στηκε από συνεργάτες του και συνεχιστές του έργου του. Ο Mezirow (1991, όπ. αν. 
στο Κόκκο & συν., 2011) υποστηρίζει ότι οι ενήλικες έχουν την ανάγκη να αποκτήσουν 
νέες προοπτικές στα ήδη υπάρχοντα νοηματοδοτικά τους σχήματα με τα οποία ερμη-
νεύουν την πραγματικότητα και αυτήν ακριβώς τη διεργασία ονομάζει μετασχηματί-
ζουσα μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κόκκο (2010), στο πλαίσιο της 
μετασχηματίζουσας μάθησης, οι ενήλικοι καλούνται να επανεξετάσουν κριτικά τις 
νοητικές τους συνήθειες και να τις μετασχηματίσουν. Απώτατος στόχος είναι να μετα-
σχηματιστεί το «πλαίσιο αναφοράς» των συμμετεχόντων, μέσα από τον  «κριτικό στο-
χασμό», ο οποίος συνίσταται στην «αξιολόγηση της εγκυρότητας των προϋποθέσεων 
επάνω στις οποίες θεμελιώνονται οι νοητικές μας συνήθειες, καθώς και διερεύνηση 
των πηγών τους και των συνεπειών τους» (Mezirow, 1990, όπ. αν. στον Κόκκο, 2010, 
σελ. 78), δηλαδή ολόκληρη η δομή της σκέψης τους. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο Κόκκος 
(2011), αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και σπάνιο να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Στόχος του εκπαιδευτή θα μπορούσε να είναι η αλ-
λαγή σε μία ή περισσότερες νοητικές συνήθειες και/ή σε μία ή περισσότερες απόψεις 
των συμμετεχόντων. Κατά τους Mezirow και συν. (2007, σελ. 56) μια «νοητική συνή-
θεια» είναι ένα σύνολο από παραδοχές γύρω από ένα θέμα, η οποία δρα ως φίλτρο για 
την ερμηνεία των εμπειριών, το οποίο υιοθετείται άκριτα από το άτομο στην παιδική 
ηλικία μέσα από τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης (Κόκκος, 2010). Μια νοητική 
συνήθεια μπορεί να εκφράζεται ως «άποψη», η οποία «αποτελείται από συστάδες νοη-
ματικών σχημάτων -σύνολα από άμεσες και συγκεκριμένες προσδοκίες, πεποιθήσεις, 
αισθήματα, συμπεριφορές και κρίσεις» που λειτουργούν ασυνείδητα και καθορίζουν 
τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε το περιβάλλον μας και κατ’ επέ-
κταση τη συμπεριφορά μας («τρόπους δράσης») (Mezirow & συν., 2007, σελ. 57). 

Η διδακτική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλι-
κων εκπαιδευομένων, δίδει έμφαση σε συμμετοχικές και ευρετικές μεθόδους και τεχνι-
κές (Rogers, 1999) και ιδιαίτερα στην εργασία σε ομάδες, καθώς, σύμφωνα με την Τσι-
μπουκλή (2012), στόχος της εκπαίδευσης σε ομάδες δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώ-
σεων, αλλά και η δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με στόχο την επικοι-
νωνία μεταξύ των μελών της ομάδας και τον δημοκρατικό διάλογο, την κατανόηση των 
βιωμάτων, των στάσεων και των προσωπικών παραδοχών κάθε μέλους. Απώτερο 
στόχο αποτελεί ο κριτικός στοχασμός που θα οδηγήσει στην αλλαγή των δυσλειτουρ-
γικών αντιλήψεων και την υιοθέτηση θετικής στάσης και συμπεριφοράς (Mezirow, & 
συν., 2007). Η εκπαίδευση σε ομάδες, άλλωστε, βασίζεται στην ιδέα ότι η μάθηση είναι 
εν μέρει αποτέλεσμα της αλλαγής των στάσεων και ότι η εκπαίδευση αποτελεί μέσο 
αντιμετώπισης της αντίστασης στην αλλαγή (Τσιμπουκλή, 2012).  
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Επιπλέον, υιοθετείται ως διδακτική τεχνική η χρήση της τέχνης, καθώς, σύμφωνα με 
τη  Σάλλα (2010), η εκπαίδευση μέσω της τέχνης καλλιεργεί τη φαντασία, οξύνει την 
παρατηρητικότητα, ενισχύει εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητας που δίνουν τη δυ-
νατότητα στο άτομο να ενεργεί με ευέλικτους, πρωτότυπους τρόπους και, εν γένει, 
βοηθάει στη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας του ατόμου και στον 
απεγκλωβισμό του από πρότυπα και στερεότυπα. Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαί-
δευση αποτελεί καινοτομική διδακτική μέθοδο σε πολλές χώρες (Μαλαφάντης & Κα-
ρέλα, 2012). Σύμφωνα με τον Κόκκο (2017), «η ενασχόληση με τα έργα τέχνης (αι-
σθητική εμπειρία) είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως μια εκπαιδευτική πρακτική, η οποία 
έχει απελευθερωτική προοπτική» (σελ.115). Σε ένα έργο τέχνης κρύβεται αυτό που ο 
καλλιτέχνης θέλει να ανακαλύψει ο παρατηρητής, αλλά ταυτόχρονα, ο αποδέκτης κα-
λείται να ανακαλύψει και να κατανοήσει τις ιδέες, τις αξίες και τα συναισθήματα που 
δημιουργούνται στον ίδιο (Μέγα, 2011). Μέσα από τη διαδικασία αυτή, η σκέψη του 
παρατηρητή γίνεται πιο βαθιά, πιο αναλυτική και λαμβάνει υπόψη ποικίλους παράγο-
ντες, όπως ακριβώς συμβαίνει και όταν καλείται να χειριστεί αποτελεσματικά πραγμα-
τικές προβληματικές καταστάσεις (Perkins, 1994 όπ. αναφ. στο Μέγα, 2011). Η ενα-
σχόληση με την τέχνη και ειδικότερα, η ανάλυση έργων τέχνης καλλιεργεί τον κριτικό 
στοχασμό (Kόκκος, 2011. Κόκκος, 2017) και συνεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη 
του ατόμου με ποικίλους τρόπους, παρέχοντας τη δυνατότητα μιας πολυδιάστατης θέ-
ασης του κόσμου (Μαλαφάντης & Καρέλα, 2012).    

Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Για να είναι εφικτή η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σεναρίου, αλλά και 
η επίτευξη των γνωστικών και παιδαγωγικών στόχων που έχουν τεθεί, απαιτείται η 
βασική -τουλάχιστον- γνώση της ελληνικής γλώσσας. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική και ψηφιακή υποδομή 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου απαιτείται η εξασφάλιση 
ορισμένων υλικών και ψηφιακών μέσων, όπως τα απαιτούμενα υλικά εργασίας των 
μαθητών (πίνακας, μαρκαδόροι, φωτοτυπίες, τετράδια, μολύβια, κ.λπ.), καθώς και Η/Υ 
και προβολέας.   

Οργάνωση της Τάξης και της Διδασκαλίας 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου στην 
τάξη. Τα θρανία τοποθετούνται σε σχήμα Π, ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατό-
τητα της άμεσης επαφής με όλους τους εκπαιδευομένους και να είναι σε θέση να υπο-
στηρίζει και να συντονίζει αποτελεσματικά τη μαθησιακή διαδικασία. Επιπρόσθετα, η 
διάταξη αυτή επιτρέπει την οπτική επαφή μεταξύ των εκπαιδευομένων και εξασφαλίζει 
την απρόσκοπτη παρατήρηση του εικαστικού έργου που προβάλλεται με τη χρήση Η/Υ 
και προβολέα.  
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Οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται σε ομάδες, οι οποίες διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 
αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο διευκολυντή, 
εμψυχωτή και συντονιστή. 

Διαδικασία εφαρμογής του σεναρίου 

Το προτεινόμενο σενάριο εφαρμόστηκε εξ ολοκλήρου στην τάξη. Χρησιμοποιήθηκε 
Η/Υ και προβολέας. Καταρχάς, ο/η εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια, εφόσον πρόκειται να 
αξιοποιήσει την τέχνη κατά την εκπαιδευτική διεργασία, φροντίζει η διάταξη των κα-
θισμάτων στην αίθουσα να είναι τέτοια που να επιτρέπει σε κάθε μέλος της ομάδας να 
παρατηρήσει απρόσκοπτα το εικαστικό έργο τέχνης που προβάλλεται με χρήση Η/Υ 
και προβολέα.  

1η διδακτική ώρα 

1ο Στάδιο (διερεύνηση αναγκών ομάδας-εντοπισμός «αποπροσανατολιστικού διλήμ-
ματος»)  

Ο εκπαιδευτής κατά τη μαθησιακή διεργασία παρατηρεί ότι κάποια από τα μέλη της 
ομάδας, κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, προβάλλουν σθεναρή αντίσταση στη μα-
θησιακή αλλαγή και συγκεκριμένα εμφανίζονται να απορρίπτουν την ιδέα να εμπλα-
κούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, δηλώνοντας για παράδειγμα «Δεν είναι για 
εμάς αυτά τα πράματα…» «Άντε, είπαμε να ξανακάτσουμε στα θρανία για να πάρουμε το 
χαρτί», «Τι να κάνουμε σε αυτήν την ηλικία; Να μάθουμε τι; Τώρα θα αλλάξουμε;», «Ο 
παλιός γάιδαρος καινούρια περπατησιά δεν κάνει» έχει αναφέρει χαρακτηριστικά εκ-
παιδευόμενος. 

2ο Στάδιο (έκφραση απόψεων) 

Σε αυτό το στάδιο ο εκπαιδευτής ζητάει από τους εκπαιδευομένους να εκφράσουν γρα-
πτά, αλλά να παρουσιάσουν και προφορικά τις σκέψεις τους γύρω από το θέμα, θέτο-
ντας το ερώτημα «Γιατί βρίσκομαι εδώ σήμερα; Ποιες είναι οι προσδοκίες μου;» 

2η διδακτική ώρα 

3ο Στάδιο (διατύπωση κριτικών ερωτημάτων) 

Ο εκπαιδευτής συγκεντρώνει τις σκέψεις των εκπαιδευομένων και κάνει μια ανάλυση 
περιεχομένου, ώστε να εντοπιστούν οι «λανθασμένες» παραδοχές. Διαπιστώνει ότι  τα 
μέλη που εξαρχής εμφάνισαν αντίσταση συνεχίζουν να δηλώνουν ότι δεν προσμένουν 
τίποτα, ενώ κάποια άλλα μέλη, τα νεότερα στην ηλικία, προσδοκούν να αποκτήσουν 
γνώσεις και δεξιότητες που αισθάνονται ότι τους λείπουν και να βελτιώσουν εν γένει 
την επικοινωνία τους με τους άλλους. Στη συνέχεια, θέτει τα σχετικά κριτικά ερωτή-
ματα, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευομένων. Τα κριτικά 
ερωτήματα είναι τα εξής: 
1. «Γηράσκω αεί διδασκόμενος». Ισχύει;  
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2. Αλλάζει ο άνθρωπος ή δεν αλλάζει; Ποιοι παράγοντες τον εμποδίζουν να αλλάξει; 

4ο Στάδιο 

Με στόχο την ανάπτυξη του προβληματισμού γύρω από τα κριτικά ερωτήματα και 
την καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού των εκπαιδευομένων, ο εκπαιδευτής παρου-
σιάζει το έργο τέχνης που έχει επιλεγεί, ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι της παρέμ-
βασης.  

Επιλεγμένο-Προτεινόμενο Εικαστικό Έργο 

Τίτλος  I Think The What I Think Others Also Are Thinking  

Συγγραφέας Paulo Zerbato 

Χαρακτηρι-
στικά  Acrylic print 6.00"x 8.00" 

Έτος  Uploaded on August 3rd, 2011 

Πηγή https://fineartamerica.com/profiles/paulozerbato/shop/acrylic+prints?page=7 

 Τα κριτήρια επιλογής του  συγκεκριμένου εικαστικού έργου είναι τα εξής: 

1. Πρόκειται για ένα αυθεντικό έργο τέχνης, αναγνωρισμένου εικαστικού καλλιτέχνη.  

2. Πραγματεύεται το θέμα της αδυναμίας του ανθρώπου να αλλάξει, την τάση του να 
προσκολλάται σε προυπάρχουσες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που έρχονται σε 
συμφωνία με αυτό που θεωρείται «κοινωνικά αποδεκτό». Εξυπηρετεί την προσέγγιση 
του ζητήματος των αντιστάσεων και τους σκοπούς της παρέμβασης που είναι να συ-
νειδητοποιήσουν τα μέλη που εμφανίζουν αντίσταση στη μαθησιακή διεργασία, ότι 
εκδηλώνουν αντιστάσεις, να ανακαλύψουν που οφείλονται αυτές οι αντιστάσεις και να 
αποκτήσουν πιο θετική στάση απέναντι στη μαθησιακή διεργασία και τη διά βίου μά-
θηση γενικότερα.  

3η διδακτική ώρα 

5ο Στάδιο (κριτικός στοχασμός μέσω της αισθητικής εμπειρίας) 

Σε αυτό το στάδιο, ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τον πίνακα και ζητάει από τους εκπαι-
δευομένους να τον παρατηρήσουν με προσοχή, να επεξεργαστούν σε ομάδες των τριών 
ατόμων τα παρακάτω ερωτήματα, συσχετίζοντας τα με τα κριτικά ερωτήματα που δια-
τυπώθηκαν πρωτύτερα: 

- «Τι βλέπουμε εδώ;» 
- «Που νομίζετε ότι βρισκόμαστε χωροχρονικά;» 
- «Τι σας κάνει εντύπωση και γιατί;» 
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- «Τι απορίες προκαλεί;» 
- «Τι σκέφτεστε όταν παρατηρείτε τον πίνακα;» 
- «Ποια συναισθήματα σας γεννιούνται παρατηρώντας τον πίνακα;» 
- «Τι θέλει να μας πει το έργο;» 
 
Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος που έχει οριστεί από την κάθε ομάδα παρουσιάζει στην 
ολομέλεια τις απαντήσεις που δόθηκαν. 

Μέσα από τα ερωτήματα και τη σχετική συζήτηση αναδύεται το ζήτημα των αντιστά-
σεων και εντοπίζονται οι παράγοντες που τις προκαλούν. 

Στόχος είναι, μέσα από τη διαδικασία να αναδυθούν απόψεις, οι οποίες θα ωθήσουν 
τον εκπαιδευόμενο μέσα από την αντιπαραβολή τους με τις αρχικές του σκέψεις και 
συναισθήματα, να εξετάζει την στάση του και να την μετασχηματίσει σε μια πιο θετική 
στάση για την αλλαγή.  

6ο Στάδιο 

Ο εκπαιδευτής ζητάει από τους εκπαιδευόμενους να εργαστούν ατομικά, αναλογιζόμε-
νοι όσα προηγήθηκαν και συζητήθηκαν και να απαντήσουν τώρα στο ερώτημα εάν 
άλλαξε η στάση τους προς την «αλλαγή» και τη διά βίου μάθηση. 

Εφαρμογή στην τάξη 

Από την εφαρμογή του προτεινόμενου σεναρίου στην τάξη προέκυψαν κάποια σημα-
ντικά μαθησιακά αποτελέσματα και εξήχθησαν και ορισμένα σημαντικά συμπερά-
σματα.  

Αρχικά, προκύπτει ότι το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο φαίνεται να λειτουργεί απο-
τελεσματικά τόσο στο επίπεδο ενεργοποίησης και συμμετοχής των εκπαιδευομένων 
στη μαθησιακή διαδικασία όσο και αναφορικά με το παραγόμενο μαθησιακό αποτέλε-
σμα. Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή των εκπαιδευομένων παρέμενε σχετικά σταθερή 
καθ’ όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και επιπλέον, φάνηκε να επιτυγχά-
νονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί τόσο σε επίπεδο 
γνώσεων και δεξιοτήτων όσο και σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών. 

Ειδικότερα, παρά τις αρχικές αντιστάσεις ακόμα και για την ίδια τη χρήση της τέχνης 
κατά την εκπαιδευτική διεργασία λόγω έλλειψης εξοικείωσης με τα εικαστικά έργα 
τέχνης, οι οποίες ξεπεράστηκαν μετά από προτροπή της εκπαιδεύτριας, αλλά και κά-
ποιων εκ των εκπαιδευομένων η οποία εκφράστηκε ως εξής: «Ας δοκιμάσουμε»,  φά-
νηκε ότι η αξιοποίηση της τέχνης προσέλκυσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων και 
συνέβαλλε σημαντικά στο να κρατηθεί αμείωτο, εξασφαλίζοντας την ενεργή συμμε-
τοχή των στη μαθησιακή διαδικασία.  

Κατά την εργασία σε ομάδες, όλοι σχεδόν οι μαθητές -άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό και 
άλλοι σε μικρότερο- συμμετείχαν στη διαδικασία στο πλαίσιο της ομάδας τους, 
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κατέθεταν ιδέες και απόψεις, διατύπωναν διαφωνίες και επιχειρηματολογούσαν, κατα-
λήγοντας εν τέλει από κοινού σε όσα παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους στην 
ολομέλεια. Οι παρεμβάσεις και τα σχόλια των υπόλοιπων ομάδων, όταν κάποια ομάδα 
παρουσίαζε στην ολομέλεια, ήταν τις περισσότερες φορές εύστοχα, με αποτέλεσμα να 
δίδεται το βήμα για ερωτήσεις, απαντήσεις και συζήτηση που εξυπηρέτησαν τους δι-
δακτικούς στόχους, καθώς οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να εντοπίσουν τις 
δυσλειτουργικές νοητικές συνήθειες και απόψεις τους σχετικά με την αλλαγή και τη 
διά βίου μάθηση, αλλά και σε σχέση με τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και την 
αξία τους ως άτομα γενικότερα.  

Τέλος, από την τελευταία ατομική δραστηριότητα που ανατέθηκε στους εκπαιδευομέ-
νους, οι οποίοι στο πλαίσιο της, κλήθηκαν να αναλογιστούν όσα προηγήθηκαν και συ-
ζητήθηκαν και να απαντήσουν στο ερώτημα εάν άλλαξε η στάση τους προς την τέχνη, 
την «αλλαγή» και τη διά βίου μάθηση, προέκυψε ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι άρχισαν 
σε κάποιο βαθμό να αμφισβητούν πλέον την άποψη ότι τα έργα τέχνης αφορούν μόνο 
τους ειδικούς, τους ιστορικούς ή τους καλλιτέχνες, να αποδέχονται την ιδέα ότι είναι 
ικανοί να αποκτήσουν γνώση και δεξιότητες παρά τη σχολική τους πορεία μέχρι εκείνη 
τη στιγμή, καθώς και ότι είναι ικανοί για την «αλλαγή». Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι άρ-
χισαν να είναι πιο πρόθυμοι να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία και να διαμορ-
φώνουν, εν τέλει, μια πιο θετική στάση για τη διά βίου μάθηση.  

Επέκταση του σεναρίου 

Το εκπαιδευτικό σενάριο θα μπορούσε να επεκταθεί με την προσθήκη και άλλων ε-
μπλεκόμενων γνωστικών αντικειμένων και άλλων εκπαιδευτικών ή/και μαθητών δια-
φορετικών τμημάτων της ίδιας τάξης του σχολείου, καθώς πραγματεύεται ένα ζήτημα 
με το οποίο φαίνεται πως έρχονται αντιμέτωποι -άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε 
μικρότερο βαθμό- όλοι οι εκπαιδευτές/εκπαιδευτικοί των σχολείων δεύτερης ευκαι-
ρίας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (όπως παρουσιάστηκαν πρωτύτερα) των 
εκπαιδευομένων στους οποίους απευθύνονται. 

Περιορισμοί - Πνευματικά δικαιώματα 

Το προτεινόμενο ψηφιακό σενάριο διδασκαλίας δεν υπόκειται σε περιορισμούς πνευ-
ματικών δικαιωμάτων και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα και να χρησιμοποιηθεί από 
κάθε εκπαιδευτικό. Οι πιθανοί περιορισμοί για την εφαρμογή του σεναρίου μπορεί να 
είναι: η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής σε κάποιο σχολείο (Η/Υ, προβολέα) και η 
έλλειψη βασικής γνώσης της ελληνικής γλώσσας. 
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Παράρτημα 
Φύλλο Εργασίας  

Παρατηρείστε προσεκτικά το εικαστικό έργο τέχνης (πίνακα ζωγραφικής) που προβάλ-
λεται και επεξεργαστείτε σε ομάδες και απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα, συσχετί-
ζοντας τα με τα εξής κριτικά ερωτήματα: 
1. «Γηράσκω αεί διδασκόμενος». Ισχύει;  
2. Αλλάζει ο άνθρωπος ή δεν αλλάζει; Αν ναι, ποιοι παράγοντες τον εμποδίζουν να 
αλλάξει; 
- «Τί βλέπουμε εδώ;» 
- «Που νομίζετε ότι βρισκόμαστε χωροχρονικά;» 
- «Τί σας κάνει εντύπωση και γιατί;» 
- «Τί απορίες προκαλεί;» 
- «Τι σκέφτεστε όταν παρατηρείτε τον πίνακα;» 
- «Ποια συναισθήματα σας γεννιούνται παρατηρώντας τον πίνακα;» 
- «Τί θέλει να μας πει το έργο;» 
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Απόψεις μαθητών Λυκείου για την πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση  
(έργο eTwinning) 

Χαϊδεμενάκου Άννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 , M.Ed. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγη-
τών Αγγλικής Γλώσσας, ann.haid@gmail.com 

Περίληψη 

Η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί πλέον πραγματικότητα για τις περισσότερες χώρες 
στον κόσμο, συμπεριλαμβανόμενης και της Ελλάδας. Η εισροή προσφύγων, μετανα-
στών και άλλων μειονοτήτων αλλάζει σταδιακά το πρόσωπο της κοινωνίας δημιουρ-
γώντας συνεπώς την ανάγκη για νέες δομές σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων και 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί και ακουστεί πολλά 
και σημαντικά από ειδικούς μελετητές, επιστήμονες και διδάσκοντες. Η εργασία αυτή 
παρουσιάζει την προσπάθεια να ακουστεί και η γνώμη των μαθητών για το καίριο αυτό 
ζήτημα. Μέσα από ένα έργο eTwinning, με τίτλο «Diversity in Education» («Διαφορο-
ποίηση στην Εκπαίδευση»), διάρκειας ενός σχολικού έτους, μαθητές και μαθήτριες του 
Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ), σε συνεργασία με συνομιλήκους τους από την Ιταλία και την 
Τουρκία, μελέτησαν, ενημερώθηκαν, αντάλλαξαν εμπειρίες και ιδέες, έλαβαν μέρος σε 
δράσεις και τελικώς, εξέφρασαν τις δικές τους απόψεις. Για το έργο τους οι μαθη-
τές/τριές μας βραβεύθηκαν με Ετικέτα Ποιότητας (Quality Label). 

Λέξεις-Κλειδιά: Πολυπολιτισμικότητα, eTwinning, εκπαίδευση, διαφοροποίηση, έ-
νταξη 

Εισαγωγή 

Τα έργα eTwinning προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να βελτιώσουν τις επι-
κοινωνιακές δεξιότητές τους συνεργαζόμενοι μέσω διαδικτύου με σχολεία σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Λαμβάνουν μέρος είτε ατομικά, είτε ομαδικά σε ποικίλες ενδιαφέ-
ρουσες δραστηριότητες που απευθύνονται σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, ανα-
λαμβάνουν πρωτοβουλίες, οργανώνουν και αξιολογούν την πορεία τους, επιλύουν προ-
βλήματα και διαφορές προκειμένου να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα (ΑΠΣ, 
1999˙ ΔΕΠΠΣ, 2007˙ Harmer, 2001· Palmberg, 2003· Slaouti & Kanellopoulou, 2005· 
Son, 2002).  

Το έργο που περιγράφεται παρακάτω, εκπονήθηκε καθ’ολη την διάρκεια του σχολικού 
έτους 2016-2017, στο μάθημα των Αγγλικών, από 27 μαθητές και μαθήτριες της Α’ 
τάξης ΓΕΛ, εξ ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα. Συνδέθηκε με τα μαθήματα της Πλη-
ροφορικής, λόγω χρήσης Τ.Π.Ε. της Ερευνητικής Εργασίας, διότι οι μαθητές εργάσθη-
καν ομαδικά προκειμένου να παρουσιάσουν σε πραγματικό κοινό το προϊόν της εργα-
σίας τους˙ της Κοινωνιολογίας, αφού επρόκειτο για πολυπολιτισμικότητα στην εκπαί-
δευση και των Θρησκευτικών, διότι προέκυψαν και συζητήσεις για διαφορές μεταξύ 
θρησκειών.  

Συνεργασθήκαμε με σχολεία της Ιταλίας (περιοχές Foggia και Cremona) και της 
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Τουρκίας (περιοχές Anadolu, Salihli, Ereğli και Gaziantep), οι μαθητές των οποίων 
ήταν συνομήλικοι με τους Έλληνες μαθητές (16 – 18 ετών), και επίσης διδάσκονταν 
την Αγγλική ως δεύτερη γλώσσα. Τα σχολεία της Τουρκίας ήδη φιλοξενούσαν πρό-
σφυγες στις τάξεις τους, ενώ τα Ιταλικά και το Ελληνικό σχολείο όχι. Συνολικά τα μέλη 
ήταν 89 μαθητές και μαθήτριες και 10 διδάσκοντες/ουσες. 

Σκοπός και στόχοι του έργου 

Σκοπός του έργου ήταν να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και εμπειρίες μεταξύ τους οι 
εταίροι, να ενημερωθούν, να μελετήσουν και με την ολοκλήρωση του έργου να είναι 
σε θέση να αφυπνίσουν τις αντίστοιχες κοινωνίες στις οποίες ζουν. 

Οι στόχοι που θέσαμε ήταν να μπορέσουν οι μαθητές και μαθήτριες: 

• Να μάθουν για  διάφορες άλλες κουλτούρες και απόψεις ώστε να ευαισθητοποιηθούν 
και να αφυπνιστούν. 

• Να εμποτιστούν με αξίες όπως ο σεβασμός για τους άλλους και να καλλλιεργήσουν 
αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. 

• Να εισηγηθούν τρόπους προκειμένου όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της σχολικής κοινό-
τητας να αισθάνονται καλοδεχούμενα. 

• Να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ελευθερία του λόγου και των απόψεων από 
τη μια μεριά και στην ευγένεια και διακριτικότητα από την άλλη. 

• Να εξασκηθούν στο διάλογο, στην επίλυση διαφορών και να καταλήξουν σε μια κοινά 
αποδεκτή άποψη για την διαφοροποίηση στην εκπαίδευση. 

• Να αναπτύξουν αίσθημα εμπιστοσύνης και του ανήκειν μέσω δραστηριοτήτων που 
προωθούν την κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των μαθητών/τριών α-
νεξαρτήτως προέλευσης. 

• Να διευρύνουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και να αποκτήσουν νέες σχετικά με κουλ-
τούρες άλλων λαών. 

• Να βιώσουν το αίσθημα της κοινότητας και να εργαστούν ομαδικά. 
• Να μάθουν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν το ρατσισμό. 
• Να σχηματίσουν και να εκφράσουν άποψη για τη διαμόρφωση/προσαρμογή των σχο-

λικών προγραμμάτων σε μια πιο περιεκτική μορφή. 
• Να εξασκήσουν πολλαπλές δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα και στις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) σε αυθεντικό περιβάλλον. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα ήταν να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να σχηματίσουν ρε-
αλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις για την διαφοροποίηση στην εκπαίδευση, με τις 
οποίες να ευαισθητοποιήσουν το περιβάλλον τους (συνομιλήκους, γονείς, ευρύτερο 
κοινωνικό περίγυρο), ενεργώντας ως πολλαπλασιαστές. 

Περιγραφή του έργου 

Η επιλογή του θέματος έγινε από τους μαθητές, όπως έχει καθιερωθεί με όλα τα έργα 
eTwinning που εκπονούμε στο σχολείο μας. Ενημερώθηκαν οι γονείς/κηδεμόνες και 

2434

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



αφού εξασφαλίσαμε την γραπτή τους συγκατάθεση για συμμετοχή των παιδιών τους 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και για λήψη φωτογραφιών και βίντεο, ετοιμάστηκε ο 
ασφαλής ιστότοπός μας (TwinSpace, https://twinspace.etwinning.net), και επικοινωνή-
σαμε με πιθανούς εταίρους. Αρχές Οκτωβρίου όλοι οι Έλληνες, Τούρκοι και Ιταλοί 
εταίροι ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε. 

Στην πρώτη ενότητα που ολοκληρώθηκε τον μήνα Οκτώβριο, έγινε η γνωριμία των 
εταίρων, όπως είθισται στα έργα eTwinning. Όλοι οι μαθητές, Έλληνες, Τούρκοι και 
Ιταλοί, παρουσίασαν τον εαυτό τους, την χώρα τους, ανάρτησαν φωτογραφίες και βί-
ντεο και γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονι-
κοί τοίχοι (padlets, www.padlet.com), ένας για κάθε χώρα, καθώς και χώρος συζήτησης 
(forum) του TwinSpace. Στα θέματα προς συζήτηση, πάντα εντάσσουμε και το θέμα 
της καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (Netiquette), και θέτουμε τους κανόνες μας 
κοινή συναινέσει. 

Αμέσως διαπιστώθηκε ενθουσιασμός μεταξύ των μαθητών/τριών και πολύ γρήγορα 
άρχισαν να σχηματίζονται φιλίες και ομάδες. Στο τέλος της πρώτης ενότητας, οι μαθη-
τές κλήθηκαν να ψηφίσουν αν τους άρεσε η διαδικασία (poll-maker, 
www.pollmaker.com), και το αποτέλεσμα έδειξε πλειοψηφία 83,3% μαθητών που τους 
άρεσε «πάρα πολύ», 12,5% που τους «άρεσε» και 4,2% που δεν ψήφισαν. 

Στην δεύτερη ενότητα (Νοέμβριο και Δεκέμβριο), συζητήσαμε καλά και άσχημα πα-
ραδείγματα/πρακτικές από διάφορες χώρες, είτε από εμπειρίες των μαθητών, είτε πε-
ριπτώσεις που προέκυψαν από έρευνά τους στο διαδίκτυο. Επίσης, μιλήσαμε για το 
ρατσισμό και τις διακρίσεις και συζητήσαμε τρόπους αντιμετώπισής τους. Οι αναρτή-
σεις έγιναν σε padlets, ένα για τα καλά παραδείγματα και ένα για τα αποφευκτέα. 

Το Νοέμβριο 2016, το Ελληνικό σχολείο αξιοποίησε μία μοναδική ευκαιρία. Δεχτή-
καμε πρόσκληση από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, με το Μορφωτικό 
Τμήμα της οποίας έχουμε μακροχρόνια συνεργασία, για να παρακολουθήσουμε την 
ομιλία του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος μεταξύ άλλων θα μιλούσε για το θέμα 
των προσφύγων και θα έκανε αναφορά στην υποδοχή προσφύγων στην Ελλάδα. Η ε-
μπειρία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενθουσίασε τους μαθητές˙ κράτησαν σημειώ-
σεις, έβγαλαν φωτογραφίες και βίντεο και δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό βιβλιαράκι 
(issuu, www.issuu.com), το οποίο ανάρτησαν στο TwinSpace προς μεγάλο ενθουσια-
σμό και των υπολοίπων εταίρων. Η αξιολόγηση στο τέλος αυτής της ενότητας έδειξε 
100% ικανοποίηση. 

Στην τρίτη ενότητα (Ιανουάριο – Μάρτιο), έχοντας αρχίσει να σχηματίζουμε απόψεις, 
ερευνήσαμε και συζητήσαμε όρους «κλειδιά» σχετικούς με το θέμα της διαφοροποίη-
σης στην εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα, «ισότιμη συνεκπαίδευση», «ένταξη», «εν-
σωμάτωση», «διαφοροποιημένες μέθοδοι διδασκαλίας», «ανάπτυξη ικανοτήτων», 
κ.λπ. Σε ένα ακόμη padlet, κοινό για όλα τα σχολεία ώστε να μπορεί να γίνεται διάλο-
γος κάτω από κάθε ανάρτηση, οι μαθητές έγραψαν πώς αντιλαμβάνονταν τον κάθε όρο, 
συζήτησαν τυχόν διαφορές απόψεων, ιδέες και ακολούθησε μακρύς διάλογος. 
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Εικόνα 1: Από το padlet της 3ης ενότητας. 

Στην διάρκεια της τρίτης ενότητας προέκυψαν άλλες δύο εξαιρετικές ευκαιρίες. Η δι-
δάσκουσα έλαβε πρόσκληση από την Αμερικανική Πρεσβεία να λάβει μέρος σε τριή-
μερο σεμινάριο/εργαστήρι με θέμα «Εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας για Πρόσφυγες και 
Μετανάστες» (English Language Classes for Refugee and Migrant Students). To σεμι-
νάριο οργανώθηκε από τους Γιατρούς του Κόσμου, στεγάστηκε από την Αμερικανική 
Πρεσβεία και διδάχθηκε από την κυρία Lydia Stack, ειδική στη διδασκαλία της Αγγλι-
κής γλώσσας (English Language Specialist), του Πανεπιστημίου του Stanford. Η κα 
Stack έχει πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία προσφύγων στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, καθώς και στην εκπαίδευση καθηγητών ανα την υφήλιο σε θέματα προσέγ-
γισης και διευκόλυνσης των ιδιαίτερων αυτών μαθητών. Στην συνέχεια η διδάσκουσα, 
μέσω σημειώσεων και παρουσίασης Powerpoint, μοιράστηκε τις γνώσεις, τις πληρο-
φορίες και το υλικό που αποκόμισε με τους μαθητές, οι οποίοι δημιούργησαν ηλεκτρο-
νικό βιβλιαράκι (issuu),  για το TwinSpace τους, προκειμένου να ενημερωθούν και οι 
υπόλοιποι εταίροι. 

Επίσης, τα στελέχη του Μορφωτικού Τμήματος της Πρεσβείας, βλέποντας το ενδιαφέ-
ρον μας για το θέμα και αφού ενημερώθηκαν για το eTwinning έργο μας, μας έστειλαν 
λίστα με σχετικές ταινίες, μικρού και μεγάλου μήκους, που θα μπορούσαν οι μαθητές 
μας να παρακολουθήσουν. Πράγματι, διάλεξαν την μικρού μήκους ταινία «The First 
Kid to Learn English from Mexico» (Το Πρώτο Παιδί που ΄Εμαθε Αγγλικά από το 
Μεξικό), του Peter Jordan. Τέλη Μαρτίου, σε αίθουσα προβολών της Πρεσβείας, πα-
ρακολουθήσαμε τη συγκλονιστική ταινία του Jordan και λάβαμε μέρος σε συζήτηση/α-
νάλυση με τα στελέχη του τμήματος. Η ιστορία του εννιάχρονου Μεξικανού, που προ-
σπαθούσε να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον, να μάθει τη νέα γλώσσα και να αντα-
ποκριθεί στις προσδοκίες των γονιών του, συγκίνησε πολύ τους μαθητές. Με την επι-
στροφή στο σχολείο, αποτύπωσαν την εμπειρία τους σε ένα ακόμη padlet, το οποίο 
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έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση με τους εταίρους. 

Για μια ακόμη φορά η αξιολόγηση στο τέλος της ενότητας έδειξε απόλυτη ικανοποίηση 
των μαθητών. 

Στην τέταρτη ενότητα (Απρίλιο και Μάιο), μετά από περαιτέρω μελέτη, ανάλυση και 
συζήτηση των πληροφοριών που είχαν συγκεντρωθεί στις προηγούμενες ενότητες, οι 
μαθητές κατέληξαν σε πέντε κοινά αποδεκτές προτάσεις σχετικά με το τι θα μπορούσε 
να προσαρμοστεί/αλλάξει στο εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να ενσωματωθούν 
πρόσφυγες, μετανάστες, ή άλλοι μειονοτικοί μαθητές: 

• Να γίνουν ομάδες εθελοντών μέσα στα σχολεία, με ρόλο συμβουλευτικό για τα προ-
σφυγόπουλα, ώστε να τα διευκολύνουν όσον αφορά την γλώσσα, τις συνήθειες, τα 
μαθήματα και μέχρι να επιτευχθεί η ενσωμάτωσή τους. 

• Σημείο στο οποίο έδωσαν όλοι ιδιαίτερη έμφαση, ήταν να ενημερωθούν/εκπαιδευ-
τούν οι διδάσκοντες ώστε να γνωρίζουν πως να διευκολύνουν τους νεοαφιχθέντες 
μαθητές. 

• Να ενταχθούν στα μαθήματα δραστηριότητες που αναδεικνύουν τις κουλτούρες των 
λαών και δεν χρειάζονται απαραίτητα καλή γνώση της γλώσσας, όπως παραδοσιακά 
τραγούδια, ή ερευνητικές εργασίες που να μελετούν τα χαρακτηριστικά και τις παρα-
δόσεις των διαφόρων χωρών. 

• Αφού ενημερωθούν οι μαθητές να δράσουν ως πολλαπλασιαστές και να ενημερώσουν 
τον κοινωνικό τους περίγυρο, διότι όπως όλοι συμφώνησαν, η ενημέρωση παίζει ε-
ξαιρετικά σημαντικό ρόλο και είναι το βασικό όπλο κατά του φόβου (ξενοφοβίας). 

• Υπήρξαν επίσης προτάσεις να γίνουν ξεχωριστά τμήματα ή σχολεία, τα οποία να προ-
ετοιμάζουν για ένα διάστημα τα προσφυγόπουλα (γλώσσα, μαθήματα, κ.λπ.), ώστε να 
μπορούν να ενσωματωθούν πιο ομαλά στη συνέχεια σε ένα κοινό πρόγραμμα με τους 
άλλους μαθητές. Εδώ τέθηκε και θέμα επιλογής, δηλαδή να μπορούν να διαλέξουν αν 
χρειάζονται να παρακολουθήσουν σχολείο προετοιμασίας αρχικά. 

Η τέταρτη ενότητα έκλεισε με ένα τελευταίο padlet αξιολόγησης, στο οποίο όλοι οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους από το έργο. Με χαρά 
η διδάσκουσα διαπίστωσε ικανοποίηση και ενθουσιασμό καθώς και διάθεση για συνέ-
χεια με νέο έργο την επόμενη σχολική χρονιά. 

Συμπεράσματα 

Το έργο eTwinning που εκπονήσαμε είχε ποικίλα και ουσιαστικά οφέλη για όλους τους 
εμπλεκόμενους. Η συνεργασία μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ διδασκόντων υπήρξε 
αρμονική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Οι αξιολογήσεις των μαθητών έδειξαν ικανο-
ποίηση και διάθεση για συνέχεια σε νέο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα: 

• Οι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν αποκλειστικά την Αγγλική γλώσσα προκειμένου να 
επικοινωνήσουν σε αυθεντικό περιβάλλον με συνομιλήκους τους ομιλητές διαφορετι-
κών γλωσσών. Έκαναν έρευνα, ανέσυραν και επέλεξαν πληροφορίες τις οποίες 
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χρησιμοποίησαν άμεσα με παραγωγικό τρόπο και η ανακύκλωση αυτή των πληροφο-
ριών συνέβαλε στην αυθεντικότητα της διαδικασίας της μάθησης. Ως αποτέλεσμα, 
μέσα από ενδιαφέρουσες δραστηριότητες βελτίωσαν δεξιότητές τόσο γλωσσικές (α-
νάγνωσης/reading, γραφής/writing, ακουστικές/listening, προφορικές/ speaking), 
όσο και ακαδημαϊκές (παρακολούθηση ομιλιών/lecture listening, λήψη σημειώ-
σεων/note taking, ανάπτυξη σημειώσεων/note expansion). Η μέθοδος διδασκαλίας 
με βάση το περιεχόμενο (content-based teaching), ευνοεί τη συνεργασία και την επι-
κοινωνία, ενσωματώνει δεξιότητες σε αυθεντικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε έργα όπως 
του eTwinning, όπου το υλικό οργανώνεται θεματικά με γνώμονα την διευκόλυνση 
της μάθησης (Anderson, 1990· Brinton, Snow & Wesche, 1989· Stoller, 2002· 
Zwiers, 2007· Zwiers & Crawford, 2013). 

• Παρατηρήθηκε βελτίωση στις δεξιότητες στις Τ.Π.Ε. αφού ήταν το «εργαλείο» με το 
οποίο υλοποίησαν το έργο μέσω πολυτροπικού υλικού, σε αυθεντικό, αλληλεπιδρα-
στικό περιβάλλον με ευέλικτο τρόπο και αξιοποιώντας ιδιαιτέρως χρήσιμα διαδι-
κτυακά εργαλεία (Web tools 2.0), (Chapelle, 2001· Hanson-Smith, 2003· Harmer, 
2001· Meskill, 2002). 

• Έχοντας την ευκαιρία να εργαστούν σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική μέθοδος), σύμ-
φωνα με το ανθρωπιστικό μοντέλο διδασκαλίας, οι μαθητές/τριες ανέπτυξαν την αυ-
τονομία τους και αισθάνθηκαν άνετα να ανοιχτούν στην κοινωνία (Ματσαγγούρας, 
2000). Η πολυμορφία του υλικού και η ποικιλία των δραστηριοτήτων κάλυψε όλους 
τους μαθησιακούς τύπους. (Chapelle, 2001· Hanson-Smith, 2003· Harmer, 2001· 
Meskill, 2002). Παρατηρήθηκε ιδιαίτερα θερμό κλίμα αλληλοϋποστήριξης και αλλη-
λοδιδασκαλίας μεταξύ μαθητών/ομάδων/σχολείων, με αποτέλεσμα ακόμη και οι πιο 
αδύνατοι μαθητές να ενθαρρυνθούν και να λάβουν ενεργά μέρος στη διαδικασία. Άλ-
λωστε, η βιωματική μάθηση (learning by doing), τονίζει ιδιαίτερα τον ρόλο της ε-
μπειρίας στη διαδικασία της μάθησης καθώς και τον συσχετισμό του σχολείου με την 
κοινωνία γενικότερα (Δελούδη, 2002˙ Ματσαγγούρας, 2000· Levine, Lukens & 
Smallwood, 2013· Vygotsky, 1978). 

• Όλοι οι εταίροι στάθηκαν ικανοί να χειριστούν και να επιλύσουν αποτελεσματικά 
προβλήματα που συχνά προκύπτουν λόγω ασύγχρονης επικοινωνίας αλλά και λόγω 
διαφοράς απόψεων ή/και κουλτούρας. Βελτιώθηκε αισθητά η ανοχή και ο σεβασμός 
όλων για την πολυπολιτισμικότητα και την διαφορετικότητα μετά από την έρευνα που 
διεξήγαγαν και την επαφή των εταίρων μεταξύ τους. Ταυτόχρονα, μειώθηκαν προκα-
ταλήψεις και στερεότυπα που τυχόν υπήρχαν λόγω άγνοιας. 

Εν κατακλείδι, οι μαθητές/τριές μας φάνηκαν να ασπάζονται την άποψη της Hanley 
(2010), ότι «η πολυπολιτισμική εκπαίδευση απαιτεί βαθιά και κριτική σκέψη, φαντασία 
και δέσμευση για τη δημιουργία ενός αύριο που θα συμπεριλαμβάνει τον πλούτο όλων 
των ιστοριών και όλων των λαών.» Μακάρι να εισακουστούν, ώστε το μέλλον να είναι 
αισιόδοξο και «πλούσιο» πραγματικά. 
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Περίληψη 

Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη, εφαρμογή και η αξιολόγησης ενός καινοτόμου 
βιωματικού σεναρίου κατασκευής και χρήσης πειραματικών συσκευών από ανακυκλώ-
σιμα υλικά, όπως παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-
δευσης. Στην παρούσα παρέμβαση επικεντρωνόμαστε στους εκπαιδευτικούς, καθώς 
αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα στο χώρο της παιδείας, ως «κοινό στόχος» για την πιλοτική 
εφαρμογή νέων σεναρίων μη τυπικής και άτυπης μάθησης, με σκοπό τη θεσμοθέτηση 
μηχανισμών θεσμοθέτησης της μάθησης, πέραν αυτών της «τυπικής μάθησης». Κύριο 
αντικείμενο της εργασίας είναι να προτείνει μέθοδο ικανή να ευαισθητοποιήσει τους 
εκπαιδευτικούς στις βασικές έννοιες της τεχνολογίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. 
Βασικά στάδια του βιωματικού σεναρίου είναι (α) οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι σε ο-
μάδες και χρησιμοποιώντας απαξιωμένα και ανακυκλώσιμα υλικά κατασκευάζουν πει-
ραματικές συσκευές, (β) στη συνέχεια, χρησιμοποιούν τις συσκευές που κατασκεύα-
σαν για την εκτέλεση πειραμάτων. Το παιδαγωγικό προϊόν της πιλοτικής λειτουργίας 
του προτεινόμενου σεναρίου, μπορεί να δημιουργήσει τις βάσεις για τη ευρύτερη μελ-
λοντική εφαρμογή του. 

Λέξεις-Κλειδιά: ανακυκλώσιμα, πειραματική συσκευή, βιωματικό εργαστήριο  

Εισαγωγή 

Ενώ η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται, εκτός των άλλων, και ως “κοινωνία της τεχνολο-
γίας” (Hein & Evans, 1999) αντιμετωπίζει περισσότερο από κάθε άλλη εποχή το φάσμα 
του τεχνολογικού αναλφαβητισμού (Moran, 1997 & Dugge, 1999).  Οι αιτίες που γεν-
νούν το φαινόμενο του τεχνολογικού αναλφαβητισμού είναι πολλές με κυριότερες ίσως 
τη δόμηση των εκπαιδευτικών συστημάτων κατά το “μονοδρομικό μοντέλο” το οποίο, 
σε αντιπαράθεση με το “πολλαπλό εις βάθος χρόνου (ή πολυμερές)”, απαξιώνει την 
όποια “διοχέτευση” προς τους τεχνολογικούς κλάδους σε σχέση με αυτούς των “πανε-
πιστημιακών” σπουδών - ιδιαίτερα στο ελληνικό πλαίσιο- (Πολυχρονόπουλος, 2001) 
και, σε άλλο επίπεδο, τη μη απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μελών της κοινωνίας 
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(μαθητών και δασκάλων συμπεριλαμβανομένων) σε προγράμματα και προϊόντα που 
προωθούν γνώσεις, δεξιότητες και αξίες συνυφασμένες με τη δύναμη της “κατανόη-
σης” και της χρήσης της (τελευταίας) τεχνολογίας (Wright, 1998). 

Βασικοί άξονες για την ανάπτυξη του προτεινόμενου σεναρίου είναι: (α) Η ομαδοσυ-
νεργατική  προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2000, Leh & Peterson, 2002), που επιτρέπει 
στους συμμετέχοντες  μέσα σε ένα πλαίσιο σχετικής ανεξαρτησίας από την εξουσία 
των εκπαιδευτών τους, αλλά άμεσης στήριξης των μελών της ομάδας, να προσεγγίζουν 
μέσα από διερευνητικές δραστηριότητες, σε πραγματικές συνθήκες εργαστηρίου τε-
χνολογικά έργα, προκειμένου να κατανοήσουν την κατασκευή τους και  τη λειτουργία 
τους. (β) Η διαθεματική προσέγγιση (Ματσαγγούρας, 2003) η οποία δεν περιορίζεται 
στην τεχνολογική εξέταση των κατασκευών, αλλά αναζητά τόσο τη συμβολή επιστη-
μονικών κλάδων στη δημιουργία τους όσο, και στις προεκτάσεις που έχει η λειτουργία 
τους στο κοινωνικό και στο φυσικό περιβάλλον. (γ) Η πραγματιστική προσέγγιση 
(Gomez, 2000), που φέρνει τους εκπαιδευόμενους σε άμεση επαφή με τα ίδια τα “πράγ-
ματα” της τεχνολογίας και όχι με εικονικές αναπαραστάσεις τους, έντυπης ή ηλεκτρο-
νικής μορφής (Burbules et al., 2000).  

Η δομή του σεναρίου εστιάζει τόσο στην “προ- (pre-)” και “μετά- (post-)” αξιολόγηση 
των συμμετεχόντων (Klahr, Triona & Williams, 2007) όσο και στη σαφή προβολή και 
ανάλυση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, που διευκολύνονται από τις λεπτομε-
ρείς οδηγίες που δίνονται στους εκπαιδευόμενους (Abrahams & Millar, 2008). 

Διδακτικό σενάριο του βιωματικού εργαστηρίου 

Η πρωτοτυπία του προτεινόμενου βιωματικού σεναρίου συνίσταται στην πλήρη συμ-
μετοχή των εμπλεκόμενων στην εργαστηριακή διαδικασία (όχι παθητική παρακολού-
θηση του πειράματος σε εικονική πραγματικότητα). Τα εργαστηριακά μαθήματα που 
διδάσκονται στο σχολικό περιβάλλον είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα πολλά από τα τε-
χνολογικά επιτεύγματα της εποχής μας να φαντάζουν στα μάτια μας ανεξερεύνητα και 
μαγικά. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να εξοικειωθεί κάποιος, και ιδιαίτερα οι εκ-
παιδευτικοί, με τις βασικές έννοιες της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας, 
ώστε να απομυθοποιήσει την τεχνολογική εξέλιξη, να ενθαρρυνθεί στην εμπλοκή τους 
σε θέματα τεχνολογίας, να απεξαρτηθεί από την έννοια του “μαύρου τεχνολογικού 
κουτιού” που παράγει κάτι χωρίς να γνωρίζει τη μέθοδο παραγωγής του και να συνει-
δητοποιήσει τη σημαντικότητα της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή συγκεκριμένου 
τεχνολογικού αποτελέσματος. Ο λόγος της προσπάθειάς μας βασίστηκε επίσης: (α) 
στην (εσφαλμένη) κατανόηση των επιστημονικών φαινομένων και τεχνολογιών που θα 
μπορούσε να έχει “συναντήσει” κάποιος κατά τη διάρκεια της ζωής του, (β) στη χα-
μηλή δημόσια ευαισθησία για τα υλικά ανακύκλωσης. 

Διαχρονικά στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε κράτους είναι η βελτίωση της 
ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητάς της για να επι-
τευχθεί η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Murnane & Gaminian, 2014). Η 
δια βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα μάθησης, τυπική, μη τυπική ή 
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άτυπη. Έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιείται σε συνεχή βάση και έχει ως 
κύριο στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Jarvis, 2009). 
Στην μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνεται οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος που έχει όμως συγκεκρι-
μένους στόχους και προσδιορισμένο κοινό. 

Οι ευρύτεροι ερευνητικοί και τεχνολογικοί στόχοι του προτεινόμενου διδακτικού σε-
ναρίου, μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής: (α) Διερεύνηση της δυνατότητας συνεργα-
σίας εκπαιδευτικών σε ομάδες των τριών - τεσσάρων, για την κατασκευή διακριτής και 
σαφώς καθορισμένης συσκευής, ακολουθώντας διαγραμματικές οδηγίες και χρησιμο-
ποιώντας απλά εργαλεία πάγκου. (β) Διερεύνηση της ταχύτητας μεταφοράς των πλη-
ροφοριών, του επιπέδου και του βαθμού ενσυνείδητης χρήσης τους στα πλαίσια της 
εργαστηριακής άσκησης. (γ) Διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής από τους συμ-
μετέχοντες των σταδίων διερευνητικής μάθησης – ανακάλυψης με σκοπό την ολοκλή-
ρωση του έργου. (δ) Διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής από τους εκπαιδευτι-
κούς της διαδικασίας ελέγχου υποθέσεων, ελέγχου μεταβλητών, κατασκευής έργου, 
κριτικής και παρουσίασης της εργασίας τους. (ε) Η εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς 
τεχνολογικών διαδικασιών για την μεταποίηση και τη λειτουργική εκμετάλλευση ανα-
κυκλώσιμων και απαξιωμένων υλικών. (στ) Η χρήση και εφαρμογή δεξιοτήτων συνερ-
γατικής μάθησης και ομαδικής εργασίας. (ζ) Η απομυθοποίηση των τεχνολογικών επι-
τευγμάτων και προσέγγιση εννοιών της τεχνολογικής έρευνας από τους συμμετέχοντες. 

Οι ειδικοί στόχοι του προτεινόμενου βιωματικού εργαστηρίου είναι, οι συμμετέχοντες: 
(α) να κατασκευάσουν μια πειραματική συσκευή από απαξιωμένα-ανακυκλώσιμα υ-
λικά, δηλ., για το συγκεκριμένο σενάριο, ένα μικρό κουρντιστό αυτοκίνητο, ακολου-
θώντας βηματικές οδηγίες συναρμολόγησης, (β) να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή που 
κατασκεύασαν για τη διεξαγωγή πειραμάτων και τη συλλογή και διαγραμματική απει-
κόνιση των πειραματικών αποτελεσμάτων, (γ) να προσδιορίσουν την επίδραση που 
είχε το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, την αλλαγή της στάσης που κατείχαν πριν την 
εμπλοκή τους σε αυτό.  

Το προτεινόμενο βιωματικό εργαστήριο αποτελείται από τρεις φάσεις. Η 1η φάση του 
εργαστηριακού σεναρίου αφορά στον εντοπισμό τους επιπέδου των γνώσεων των συμ-
μετεχόντων (α) στην περιοχή της κατασκευής και χρήσης πειραματικών συσκευών και 
(β) στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας. Η 2η φάση  του σεναρίου περιλαμβάνει αρ-
χικά τη συναρμολόγηση της πειραματικής συσκευής, ενός μικρού κουρντιστού αυτο-
κινήτου από ανακυκλώσιμα υλικά, και στη συνέχεια, τη χρήση της συσκευής που κα-
τασκευάστηκε, για τη διεξαγωγή σειράς πειραμάτων. Το διδακτικό σενάριο ολοκλη-
ρώνεται με την 3η φάση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες απαντούν για δεύτερη φορά 
στις ίδιες ερωτήσεις που είδαν στην 1η φάση. Οι τρεις φάσεις του προτεινόμενου βιω-
ματικού εργαστηρίου περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια. 

1η Φάση: Ερωτήσεις αξιολόγησης πριν από το βιωματικό εργαστήριο 

Στη φάση αυτή, οι εκπαιδευτικοί, που συμμετέχουν στο βιωματικό εργαστήριο, 
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καλούνται να συμπληρώσουν κατάλληλα διαμορφωμένο έντυπο, που περιέχει δώδεκα 
ερωτήσεις. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται ένας-ένας,  Η διάρκεια της 1ης φάσης προτεί-
νεται να είναι 10 έως 15 λεπτά της ώρας. 

Ερώτηση Ι: Πιστεύετε ότι μπορείτε να κατασκευάσετε ένα μικρό κουρντιστό αυτοκί-
νητο με υλικά, που εύκολα βρίσκετε στο σπίτι σας ή στον τόπο που μένετε; (κυκλώστε 
ΕΝΑ αριθμό). Επιλογές απαντήσεων: 1. ΟΧΙ δε μπορώ. 2. ΝΑΙ μπορώ. Εάν επιλέξατε 
το “2. ΝΑΙ μπορώ”, περιγράψτε, στον παρακάτω χώρο, ένα-ένα τα υλικά που θα σας 
χρειαστούν,  καθώς και την προέλευσή τους.  

Ερώτηση ΙΙ: Πώς πιστεύετε ότι κινείται ένα μικρό κουρντιστό αυτοκίνητο; (κυκλώστε 
ΕΝΑ αριθμό). Επιλογές απαντήσεων: 1.  Έχει στο εσωτερικό του ένα ελατήριο, που με 
το κούρδισμα, τεντώνεται και μετά κινεί τους άξονες με τις ρόδες. 2. Έχει στο εσωτε-
ρικό του ένα λάστιχο που με το κούρδισμα, τυλίγεται γύρω από τον άξονα με τις ρόδες 
που το κινούν. 3. Έχει στο εσωτερικό του γρανάζια που με το κούρδισμα δίνουν κίνηση 
στους άξονες με τις ρόδες. 4. Έχει στο εσωτερικό του μια μάζα με μεγάλο βάρος, που 
με το κούρδισμα αποκτά δυναμική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε 
κινητική ενέργεια, μετατοπίζοντας το μικρό κουρντιστό αυτοκίνητο. 5. Αιτιολογήστε 
την επιλογή σας ή δώστε άλλη, δική σας εξήγηση. 

Ερώτηση ΙΙΙ: Κουρντίζουμε με 3 στροφές ένα μικρό αυτοκίνητο και το αφήνουμε στο 
δάπεδο. Αυτό διανύει απόσταση 35 cm. Τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε το μικρό αυ-
τοκίνητο να διανύσει μεγαλύτερη απόσταση, χωρίς να αλλάξουμε κανένα εξάρτημα 
στο αυτοκίνητο; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Ερώτηση ΙV: Κουρντίζουμε με 5 στροφές ένα μικρό αυτοκίνητο και το αφήνουμε στο 
δάπεδο. Αυτό διανύει απόσταση 80 cm. Ποια εξαρτήματά του πρέπει να αλλάξουμε, 
ώστε, εάν το κουρντίσουμε με 5 στροφές (όπως πριν), αυτό να κινηθεί σε απόσταση 
μεγαλύτερη από 80 cm; (κύκλωσε ΕΩΣ ΤΡΕΙΣ  αριθμούς). Επιλογές απαντήσεων: 1. 
Να βάλουμε μικρότερες ρόδες. 2. Να βάλουμε πιο σκληρό λάστιχο στο εσωτερικό. 3. 
Να βάλουμε πιο σκληρό ελατήριο στο εσωτερικό. 4. Να βάλουμε πιο μαλακό λάστιχο 
στο εσωτερικό. 5. Να βάλουμε μεγαλύτερες ρόδες. 6. Να προσθέσουμε βάρος πάνω 
στο σώμα του. 7. Να βάλουμε μικρότερα γρανάζια στο εσωτερικό. 8. Να βάλουμε πιο 
μαλακό ελατήριο στο εσωτερικό. 9. Να βάλουμε μεγαλύτερα γρανάζια στο εσωτερικό. 
10. Να αφαιρέσουμε βάρος  από το σώμα του. Αιτιολογείστε την απάντησή σας ή 
γράψτε κάποια άλλη, δική σας εξήγηση. 

Ερώτηση V: Μπορείτε να δώσετε ένα ορισμό του όρου “κινητική ενέργεια”; 

Ερώτηση VΙ: Μπορείτε να δώσετε ένα ορισμό του όρου “δυναμική ενέργεια ελατη-
ρίου”; 

Ερώτηση VΙΙ: Μπορείτε να δώσετε ένα ορισμό του όρου “τριβή”; 

Ερώτηση VΙΙΙ: Μπορείτε να δώσετε ένα ορισμό του όρου “διατήρηση της ενέργειας”; 
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Ερώτηση ΙΧ: Με ποια μαθήματα πιστεύετε ότι έχει σχέση η κατασκευή ενός μικρού 
κουρντιστού αυτοκινήτου; (μπορείτε να κυκλώσετε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ από ΕΝΑ α-
ριθμό). Επιλογές απαντήσεων: 1. Με τα μαθηματικά. 2. Με τη φυσική. 3. Με τα τε-
χνικά. 4. Με την Ερευνητική Εργασία (Project). 5. Με την τεχνολογία. 6. Με το φυσικό 
κόσμο. 7. Με κανένα από τα μαθήματα του σχολείου. Είναι απλά ένα παιχνίδι. Αιτιο-
λογείστε την επιλογή ή τις επιλογές σας. 

Ερώτηση Χ: Θα δηλώνατε συμμετοχή σε διαγωνισμό κατασκευής πειραματικών συ-
σκευών από ανακυκλώσιμα υλικά; (κυκλώστε ΕΝΑ αριθμό). Επιλογές απαντήσεων: 1. 
ΟΧΙ. 2. Μάλλον ΟΧΙ. 3. Ίσως ΝΑΙ. 4. ΝΑΙ. Αιτιολογείστε την επιλογή σας. 

Ερώτηση ΧΙ: Πόσο διασκεδαστική  θεωρείτε ότι είναι η κατασκευή ενός μικρού κουρ-
ντιστού αυτοκινήτου; (κυκλώστε ΕΝΑ αριθμό). Επιλογές απαντήσεων: 1. Καθόλου. 2. 
Λίγο. 3. Πολύ. 4. Εξαιρετικά. Αιτιολογείστε την επιλογή σας. 

Ερώτηση ΧΙΙ: Πόση σχέση με την επιστήμη θεωρείτε ότι μπορεί να έχει η κατασκευή 
ενός μικρού κουρντιστού αυτοκινήτου; (κυκλώστε ΕΝΑ αριθμό). Επιλογές απαντήσε-
ων: 1. Καθόλου. 2. Λίγο. 3. Πολύ. 4. Εξαιρετικά. Αιτιολογείστε την επιλογή σας. 

2η Φάση: Συναρμολόγηση της συσκευής και διεξαγωγή του πειράματος 

Στη 2η φάση, προτείνεται οι συμμετέχοντες να εργάζονται σε ομάδες των τριών ή τεσ-
σάρων ατόμων. Κάθε ομάδα, αρχικά καλείται να συναρμολογήσει την πειραματική συ-
σκευή (μικρό κουρντιστό αυτοκίνητο από ανακυκλώσιμα υλικά) και στη συνέχεια, να 
χρησιμοποιήσει τη συσκευή που κατασκεύασε για τη διεξαγωγή πειραμάτων βασισμέ-
νων στις αρχές της εφαρμοσμένης έρευνας. Για τη συναρμολόγηση της πειραματικής 
συσκευής δίνονται σε κάθε ομάδα: (α)  τα εξαρτήματα και τα εργαλεία συναρμολόγη-
σης, (β) μια σελίδα με τη φωτογραφία της συναρμολογημένης συσκευής και οδηγίες 
για τη βηματική της συναρμολόγησή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Για τη συναρμο-
λόγηση της συσκευής, κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της από 20 έως 30 λεπτά της ώρας.    

Για τη χρήση της πειραματικής συσκευής με σκοπό τη διεξαγωγή πειραμάτων, δίνεται 
στους εκπαιδευτικούς κατάλληλα διαμορφωμένο έντυπο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 
2, το οποίο περιέχει: (α) τις οδηγίες για την εκτέλεση των πειραμάτων και (β) πίνακα 
συλλογής των αποτελεσμάτων και προσχεδιασμένο διάγραμμα για την γραφική απει-
κόνιση των πειραματικών μετρήσεων. Για την ολοκλήρωση της πειραματικής διαδικα-
σίας, κάθε ομάδα έχει στη διάθεσή της από 15 έως 20 λεπτά της ώρας.    

3η Φάση: Ερωτήσεις αξιολόγησης μετά από το βιωματικό εργαστήριο 

Στόχος της 3ης φάσης είναι να προσδιοριστεί η επίδραση που είχε το προτεινόμενο βιω-
ματικό εργαστήριο στην αλλαγή της στάσης των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως 
προς την επιστήμη, την τεχνολογία και τη χρήση ανακυκλώσιμων και απαξιωμένων 
υλικών. 

Στη φάση αυτή, οι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι ένας-ένας, καλούνται να απαντήσουν 
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για δεύτερη φορά, στις ίδιες ερωτήσεις που είδαν στην 1η φάση. Η διάρκεια της αυτής 
της φάσης προτείνεται να είναι 10 έως 15 λεπτά της ώρας. 

Εφαρμογή σε βιωματικό εργαστήριο με εκπαιδευτικούς 

Η εφαρμογή του προτεινόμενου σεναρίου υλοποιήθηκε κυρίως στα πλαίσια του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ε-
νίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013, του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Στις πιλοτικές δράσεις συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι υπηρετούσαν σε δημόσια και σε 
ιδιωτικά σχολεία. Τα βιωματικά εργαστήρια διοργανώθηκαν στη Ζάκυνθο, στην Πάρο, 
στην Έδεσσα, στη Λάρισα, στη Δυτική και στην Ανατολική Αττική. Οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποίησαν τις αντίστοιχες οδηγίες, όπως παρουσιάζονται στις Εικόνες 1 και 2. 
Από κάθε ομάδα κατασκευάστηκε ένα μικρό κουρντιστό αυτοκίνητο, με απαξιωμένα 
και ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά μπουκάλια, πλαστικά κεσεδάκια γιαουρτιών, σπά-
γκο, λαστιχάκια, κοχλίες, περικόχλια, ροδέλες). Για τη συναρμολόγηση χρησιμοποιή-
θηκαν απλά εργαλεία, όπως ψαλίδια, πένσες και κλειδιά για τη σύσφιξη των περικο-
χλίων. Το συναρμολογημένο πλέον αυτοκίνητο ελέγχθηκε αρχικά ως προς τη λειτουρ-
γικότητά του και στη συνέχεια λειτούργησε ως πειραματική συσκευή για τη διεξαγωγή 
των πειραμάτων. Στόχος των πειραμάτων, ήταν, οι συμμετέχοντες να διαπιστώσουν 
την επίδραση των στροφών κουρντίσματος των κινητήριων τροχών στη μετατόπιση 
του μικρού οχήματος. 

 
Εικόνα 1: Οδηγίες συναρμολόγησης της πειραματικής συσκευής  
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Εικόνα 2:Οδηγίες εκτέλεσης της πειραματικής διαδικασίας 

Ο προσδιορισμός της διανυόμενης απόστασης, έγινε με απλό μέτρο, ενώ η μέτρηση 
της προστιθέμενης μάζας έγινε με μικρή ηλεκτρονική ή μηχανική ζυγαριά. Πειράματα 
ίδιων παραμέτρων εκτελέστηκαν  πολλές φορές, ώστε να διερευνηθεί η επαναληψιμό-
τητά τους. Για κάθε ομάδα, οι πειραματικές τιμές συλλέχθηκαν σε κατάλληλα σχεδια-
σμένο έντυπο συλλογής πειραματικών μετρήσεων. Στο επόμενο στάδιο, οι εκπαιδευτι-
κοί, εργαζόμενοι ως ομάδα, τοποθέτησαν τις πειραματικές τιμές σε διάγραμμα και χά-
ραξαν τις αντίστοιχες πειραματικές καμπύλες, μία καμπύλη για την κίνηση του μικρού 
αυτοκινήτου χωρίς πρόσθετη μάζα και μια άλλη καμπύλη για την κίνηση του αυτοκι-
νήτου με πρόσθετη μάζα. 

Συμπεράσματα και αναμενόμενα αποτελέσματα  

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πιλοτική εφαρμογή του προτεινόμενου βιωμα-
τικού εργαστηρίου, ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης, γεγονός που ενδυναμώνει το στόχο 
για την εφαρμογή του σεναρίου μέσα στη σχολική αίθουσα. Ενδεικτικές φωτογραφίες 
από την εφαρμογή του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου, φαίνεται στην Εικόνα 3. 
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Εικόνα 3: Πιλοτική εφαρμογή του βιωματικού εργαστηρίου με εκπαιδευτικούς 

Από την εφαρμογή της δράσης προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα, που η περαι-
τέρω στατιστική επεξεργασία τους αναμένεται να τα συναρτήσει με την επίτευξη τόσο 
των ειδικών στόχων, όσο και των ευρύτερων ερευνητικών και τεχνολογικών στόχων  
που έχουν τεθεί: (α) Οι εκπαιδευτικοί εργάστηκαν αποτελεσματικά για την κατασκευή 
της πειραματικής συσκευής σε ομάδες των τριών. (β) Η ολοκλήρωση της συναρμολό-
γησης και της εκτέλεσης των αντίστοιχων πειραμάτων απαίτησε την ενεργή συμμετοχή 
των εμπλεκομένων για περίπου 90 λεπτά της ώρας. (γ) Για την καθοδήγηση των εκπαι-
δευτικών δεν ήταν επαρκείς οι έντυπες οδηγίες. Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία ενός 
έμπειρου εκπαιδευτή. (δ) Ένας έμπειρος εκπαιδευτής επαρκεί για την εμψύχωση έως 
και τεσσάρων ομάδων εκπαιδευτικών. (ε) Η λειτουργικότητα της πειραματικής συ-
σκευής βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση με την εμπειρία που ήδη διέθεταν οι εκπαιδευ-
τικοί σε “κατασκευές”. Ενώ για αρκετούς εκπαιδευτικούς η συναρμολόγηση της πει-
ραματικής συσκευής αρχικά φάνηκε ως απλή και εύκολη διαδικασία, η διασπορά των 
πειραματικών τιμών που συνέλεξαν κατά τη χρήση της συσκευής για την εκτέλεση των 
πειραμάτων και τα λειτουργικά προβλήματα που εμφάνισαν κατά την κίνησή τους, τα 
οχήματα που κατασκεύασαν, αναβάθμισαν στη συνείδησή τους την αξία της λεπτομε-
ρούς και επιμελημένης συναρμολόγησης. (στ) οι εκπαιδευτικοί που τήρησαν πιστά τις 
οδηγίες συναρμολόγησης και εκτέλεσης των πειραμάτων, ολοκλήρωσαν το σενάριο 
πιο αποτελεσματικά και σε μικρότερο χρονικό διάστημα, συγκριτικά με όσους υποτί-
μησαν την αξία των έντυπων οδηγιών που τους δόθηκαν. (ζ) Η διαθεματικότητα της 
πειραματικής συσκευής που κατασκεύασαν οι εκπαιδευτικοί, διεύρυνε τις ανησυχίες 
τους για πειραματισμό, σε σημείο που πρότειναν αλλαγή των υλικών κατασκευής ή της 
διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη συναρμολόγηση. (η) Οι εκπαιδευτικοί συνέδε-
σαν το συγκεκριμένο βιωματικό εργαστήριο κυρίως με τα μαθήματα της Φυσικής και 
της Ερευνητικής Εργασίας (Project). 
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Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αναμένεται να αποδειχθεί ως ιδιαίτερα  καινοτόμο, 
χωρίς να ανήκει στις συμβατικές διδακτικές μεθόδους, καθώς: (α) Κινητοποιεί τους 
συμμετέχοντες στην επίλυση πραγματικού προβλήματος με πρακτική χρήση. Τα απο-
τελέσματα δεν περιορίζονται στη συγγραφή ενός κειμένου. (β) Χρησιμοποιεί ανακυ-
κλώσιμα υλικά για την απομυθοποίηση της τεχνολογίας και της επιστήμης. (γ) Δεν 
απαιτεί ειδικές πνευματικές ή σωματικές ικανότητες των συμμετεχόντων. (δ) Δεν α-
παιτείται ειδικός ή ακριβός εξοπλισμός. (ε) Μπορεί να εφαρμοστεί οπουδήποτε. (στ) 
Βοηθάει στην αποτύπωση των συμπεριφορών  των μελών της ομάδας, που συνέβαλαν 
για να γίνει πιο αποτελεσματική, καθώς εργάζονται υπό συνθήκες πίεσης. (ζ) Ενθαρ-
ρύνει τα μέλη της ομάδας να συνειδητοποιήσουν ότι η ομαδική εργασία οδηγεί στην 
επίλυση πρακτικών προβλημάτων, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιλυθούν μόνο από 
ένα άτομο. (η) Διεγείρει τη δημιουργική σκέψη, η οποία, ως όρος, διερευνάται και ά-
μεσα συνυφαίνεται με θεματικές περιοχές όπως οι: “Out of the box thinking” και 
“Problem solving training”.  (ι) Απομυθοποιεί την τεχνολογία και την επιστήμη, καθώς 
οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν αντικείμενα καθημερινής χρήσης  ως “εξαρτήματα” 
για να  “λύσουν” τεχνολογικά προβλήματα (σύνθεση μηχανισμού) και εμπλέκονται στη 
διεξαγωγή πειράματος βασισμένου στις αρχές της επιστημονικής εφαρμοσμένης έρευ-
νας, δηλ. συλλογή και επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων, με σκοπό την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. (θ) Διευκολύνει την αβίαστη υιοθέτηση της ανακύκλωσης-επαναχρη-
σιμοποίησης των απαξιωμένων υλικών ως πράξη ανάγκης (δηλ. για την κατασκευή 
πειραματικών συσκευών) και όχι ως πρακτική που συνήθως “επιβάλλεται” με άμεσες 
προτροπές, άκομψες εντολές ή/και δυσνόητες αναλύσεις. (ι) Συμβάλει θετικά στην α-
νάπτυξη δεξιοτήτων: (i) διαχείρισης του χρόνου και (ii) ταυτόχρονης χρήσης των χε-
ριών και του νου για την επίτευξη του αποτελέσματος και (iii) καλλιέργειας της κριτι-
κής σκέψης. 

Βιβλιογραφικές αναφορές  

Abrahamsa, I. & Millar, R. (2008). Does Practical Work Really Work? A study of the 
effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. 
International Journal of Science Education, Vol 30 (No 14), 1945-1969. 

Burbules, N., Callister, T.J., Watch I.T. (2000). Τhe risks and promises of new infor-
mation technologies for education. Colorado: Westview Press. 

Dugger, W. (1999). Putting technology education standards into practice. NASSP Bul-
letin, Vol 83 (No 608), 57-63. 

Evans, R. (1999). Serving modern students in a modern society at the community col-
lege: incorporating basic technological literacy. THE journal, Vol 27 (No 3), 102-104. 

Gomez, A.G. (2000). Engineering, but how? The Technology Teacher, Vol 59 (Νo 6), 
17-22. 

Hein, T. (1999). To ensure our future. ASEE Prism, Vol 8 (No 7), 56. 

2449

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Jarvis, P. (2009). The routledge international handbook of lifelong learning. NY: 
Routledge. 

Klahr, D.,  Triona, L. & Williams, C. (2007). Hands on What? The Relative Effective-
ness of Physical Versus Virtual Materials. Journal of Research in Science Teaching , 
Vol 44 (No 1), 183-203. 

Moran, L. (1997). Technology in education vs technology education. Tech Directions, 
Vol 57, 11-12. 

Murnane, R. & Gaminian, A. (2014). Improving educational outcomes in developing 
countries. National Bureau of economic research. Cambridge. 

Peterson, R.E. (2002). Establishing the creative environment in technology education. 
The Technology Teacher, Vol 61 (No 4), 7-10.  

Wright, T. (1998). Are you caught in a time warp? Tech directions, Vol 57, 39. 

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία : για το καθημερινό μά-
θημα και τα προγράμματα του ολοήμερου σχολείου, τα περιβαλλοντικά, τα πολιτιστικά 
και τα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2003). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση : εννοιοκεντρική 
αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας. Αθήνα : Γρηγόρης. 

Πολυχρονόπουλος, Π. (2001). Προβληματισμοί και προτάσεις περί της δομής του εκ-
παιδευτικού μας συστήματος. Παιδαγωγικός Λόγος, τχ.1, 93-106. 

 

2450

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Γινόμαστε εθελοντές, αλλάζουμε συνήθειες παλιές! 

Γεωργίου Ευφροσύνη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.Α, ezgeorgiou@gmail.com 
Φραντζή Αντιόπη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.Ed, frantiopi@gmail.com 

Πλατή Κυριακή, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Μ.A, kikaplati@gmail.com 
Αριστείδου Άννα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, aristidouanna@yahoo.com 

Γκόνου Ιφιγένεια, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ifigonou@gmail.com 

Περίληψη 

Με αυτή την εργασία θα παρουσιάσουμε την παρέμβαση ομάδας εκπαιδευτικών στη 
σχολική ζωή μέσα από ένα σύνολο δομημένων δράσεων με στόχο την εξοικείωση και 
κατανόηση στην πράξη της έννοιας εθελοντής-ενεργός πολίτης. Μαθητές και 
εκπαιδευτικοί μετακινήθηκαν από παθητικοί δέκτες σε υπεύθυνους φορείς αλλαγών 
μέσα και έξω από το σχολείο, συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να παρέμβουν και να 
αλλάξουν με τρόπο δυναμικό το μικροπεριβάλλον του σχολείου και της γειτονιάς. 
Εμπεδώθηκαν σχέσεις φροντίδας και καθιερώθηκαν νέες καθημερινές συνήθειες που 
βελτίωσαν το σχολικό κλίμα. Υπήρξαν δυσκολίες, παρόλα αυτά υποστηρίζουμε ότι 
έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού της σχολικής 
μονάδας σε μια αειφορική κατεύθυνση, αφού οι συμμετέχοντες μέσα από την 
ενημέρωση, την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης στον εαυτό και την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσης, ανέπτυξαν την αίσθηση ότι έχουν τη δύναμη να 
διαμορφώνουν τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους, να επηρεάζουν την ποιότητα της 
ζωής τους αναζητώντας δημοκρατικές διεξόδους σε συνεργασία με άλλες κοινωνικές 
ομάδες. 

Λέξεις-Κλειδιά: εθελοντισμός, ενεργός πολίτης, αειφόρο σχολείο  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Αειφόρου Σχολείου για να μετασχηματιστεί ένα 
σχολείο σε αειφόρο, χρειάζεται να λειτουργεί ως κοινότητα η οποία θα διαμορφώνει 
ενεργούς, δημιουργικούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, μέσα από την 
«εκπαίδευση» όλων των συντελεστών της (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοίκηση, γονείς, 
τοπική κοινωνία) στη συμμετοχή και διαχείριση των κοινών της σχολικής ζωής, 
προάγοντας τον πολιτισμό και την περιβαλλοντική ευθύνη (Φλογαΐτη & Λιαράκου 
2009, 2011· Φλογαΐτη, 2012). Στην προοπτική αυτή, η σχολική κοινότητα χρειάζεται 
να δρομολογήσει συμμετοχικές διαδικασίες, στα διάφορα επίπεδα λειτουργίας της 
(Κατζή & Ζαχαρίου, 2013). Σύμφωνα με το πρόγραμμα Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο 
(2014) και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αυτής, προτείνονται οκτώ πυλώνες της 
αειφορίας στο σχολείο, αναφορικά με τους οποίους κάθε σχολείο θα σχεδιάσει το 
πρόγραμμα δράσης του.  

Πρώτος και «υποχρεωτικός» πυλώνας, είναι εκείνος της Δημοκρατίας και 
Συμμετοχής, μέσα από τον οποίο καλείται να αμφισβητηθεί το κυρίαρχο μοντέλο 
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συμπεριφοράς (Σχίζα, 2008). Επομένως, είναι αναγκαίο να υιοθετήσουμε εκείνες τις 
πρακτικές που θα βοηθήσουν να βιώνουμε στην πράξη όσα διακηρύσσουμε. Σύμφωνα 
με τον 1ο Πυλώνα κάθε σχολείο καλείται να βελτιώσει το σχολικό κλίμα μέσα από τις 
καλές σχέσεις όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικοί, διοίκηση, βοηθητικό προσωπικό), να διευρύνει τη δημοκρατία και τη 
συμμετοχή, μέσα από την υιοθέτηση διαδικασιών λήψης αποφάσεων και συμμετοχικό 
σχεδιασμό σχεδίων δράσης γύρω από ζητήματα καθημερινότητας, παιδαγωγικής ή 
κοινωνικής διάστασης με απώτερο σκοπό την αλλαγή παραδείγματος στην πράξη 
(Hukcle, 2004). Μια τέτοια διαδικασία αυξάνει τις πιθανότητες για τη λήψη μιας 
σωστής και ολοκληρωμένης απόφασης, αφού οι περισσότερες «φωνές» επιτρέπουν να 
ακουστούν περισσότερες απόψεις και εναλλακτικές λύσεις. Εξάλλου, συμβάλλει στην 
καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων, αφού τα άτομα νιώθουν ότι συμμετέχουν και ότι 
η γνώμη τους γίνεται σεβαστή από την κοινότητα (Τσαμπούκου- Σκαναβή, 2004· 
Δημητρίου, 2013). 

Οι σύγχρονοι πολίτες όλο και περισσότερο συνειδητοποιούν ότι καλούνται να ζήσουν 
σε ένα σύνθετο πολιτικό και κοινωνικό κόσμο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη μια 
από ελευθερία επιλογών στην προσωπική ζωή, από την άλλη από ενδεχόμενους 
κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και προσωπικούς κινδύνους και αβεβαιότητες. 
Ταυτόχρονα, αναρωτιούνται μήπως στερούνται της πολιτικής και οικονομικής 
δύναμης ώστε να επηρεάσουν αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους, με αποτέλεσμα 
μια αύξουσα απογοήτευση που οδηγεί σε σταδιακή απόσυρση από τους επίσημους 
θεσμούς (κράτος, κόμματα, συνδικάτα), (Beck, 2005). Βασική, επομένως, 
προϋπόθεση, για την ενεργό συμμετοχή είναι η ενίσχυση του αισθήματος ισχύος, αλλά 
και η ενδυνάμωση των επιμέρους κοινοτήτων στις οποίες κατά περίπτωση 
συμμετέχουν τα άτομα. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται οι πολίτες να αναπτύξουν 
τη συνείδηση του ανήκειν σε χώρους στους οποίους κινούνται και ζουν (Gee, 1999· 
Sassen, 2003· Huckle, 2004). Στο πλαίσιο αυτό, η οργάνωση προγραμμάτων για την 
αειφορική μετεξέλιξη του σχολείου, στο βαθμό που συνεπάγεται τη ανάληψη 
πρωτοβουλιών και δράσεων έχουν ως αποτέλεσμα την καλλιέργεια της ενεργού 
πολιτειότητας, τη διεκδίκηση πολιτικού λόγου και άποψης, την κοινωνική συνοχή 
(Φραντζή, 2010). 

Κάτω από αυτό το σκεπτικό και σε συνέχεια της συμμετοχής του σχολείου μας, επί 
σειρά ετών, σε καινοτόμα προγράμματα και συμπράξεις για την διαμόρφωση 
ολιστικής αειφορικής σχολικής πολιτικής (Μουρελάτος & Πλατή, 2012· Κουκουμάκη 
& Ψωμά, 2013· Χαρίτος κ.ά, 2013· Φραντζή, 2014), το σχολικό έτος 2016-2017, ομάδα 
πέντε εκπαιδευτικών αποτέλεσε τον πυρήνα μιας επιμέρους κοινότητας μάθησης για 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων μέσα και έξω από το σχολείο με τίτλο 
«Γινόμαστε εθελοντές, αλλάζουμε συνήθειες παλιές!». Οι δράσεις αυτές 
σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ και 
συνδυάστηκαν με την παράλληλη συμμετοχή του σχολείου στα προγράμματα 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ και ΤΟ ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. 
Συμμετείχαν 102 μαθητές -μαθήτριες των τάξεων Α, Γ, Ε, Στ και υπήρξε συνεργασία 
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με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και 
οργανώσεις.  

Περιγραφή της παρέμβασης 

Στόχοι 

Ενσυναίσθηση: Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, ώστε τα παιδιά να 
αποκτήσουν αυτογνωσία, σεβασμό στον εαυτό τους και στον συμμαθητή τους. 

Συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας, μεταξύ μαθητών/τριών αλλά και μεταξύ 
εκπαιδευτικών, μεταξύ τάξεων, καθώς και με την ευρύτερη κοινότητα.  

Ενδυνάμωση των μαθητών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με στόχο την ανάληψη 
δράσεων αλληλεγγύης, την οικοδόμηση ταυτότητας με έμφαση στην ενεργό 
πολιτειότητα, τη δυναμική παρέμβαση για αλλαγές στο άμεσο περιβάλλον, την 
πρωτοβουλία για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινής γνώμης και την 
ανεύρεσης πόρων για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 

Οικειοποίηση του σχολικού χώρου μέσω ευαισθητοποίησης και ανάληψης 
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση συνθηκών στο σχολείο αλλά και τη γειτονιά του 
σχολείου. 

Η υλοποίηση των στόχων έγινε με διάφορες δράσεις που σχεδιάστηκαν στα πλαίσια 
των μαθημάτων αλλά και διαθεματικά. Επιδιώχθηκαν αναφορές και συνδέσεις στους 
τομείς: περιβάλλον, πολιτισμός, τέχνες, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και 
οργανώθηκαν γύρω από τους παρακάτω άξονες-ενότητες. 

Βελτίωση σχολικού κλίματος- Φροντίδα για τον άλλο. 

Οι μαθητές πρότειναν και υλοποίησαν δράσεις με στόχο την διερεύνηση ρόλων 
«φροντίδας», την ανάληψη ευθυνών, τη δημιουργία σχέσεων φροντίδας στη σχολική 
κοινότητα. Ειδικότερα: 

Οι μαθητές/τριες της Στ1 και Στ2 τάξης αδελφοποιήθηκαν με τα αντίστοιχα τμήματα 
της Α τάξης, αναλαμβάνοντας από ένα «πρωτάκι». Καθημερινά βοηθούσαν τους 
μικρούς μαθητές/τριες της Α’ τάξης να μεταφέρουν τις τσάντες τους, τους συνόδευαν 
στην αίθουσα διδασκαλίας μετά την πρωινή προσευχή και τους πρόσεχαν στο 
διάλειμμα. Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζονταν από τα προηγούμενα σχολικά έτη 
με πολύ καλή ανταπόκριση και ενισχύθηκε από την ανάληψη περαιτέρω 
πρωτοβουλιών που πήραν οι μαθητές/τριες της Στ΄ όπως: προετοιμασία και υλοποίηση 
εικαστικών εργαστηρίων για κατασκευή κολάζ, παρασκευή λιχουδιών και ανταλλαγή 
κερασμάτων τα Χριστούγεννα, κοινές επισκέψεις στο πεδίο για την υλοποίηση του 
πολιτιστικού και περιβαλλοντικού προγράμματος με θέμα τα αγάλματα της περιοχής  
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Στο ίδιο πλαίσιο, οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ του Ιδρύματος Ωνάση και ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΜΕ ΤΕΧΝΗ 
του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, εκπαιδεύτηκαν να αναγνωρίζουν και να 
διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, διερεύνησαν την έννοια της φροντίδας, του 
αδύναμου/ δυνατού, καλλιεργώντας δεσμούς φιλίας στην ομάδα.  

Φροντίδα για άλλους ζωντανούς οργανισμούς- 

Διευρύνοντας τον κύκλο της φροντίδας από τον εαυτό και τον κοντινό άλλο, σε άλλα 
πλάσματα του εγγύτερου περιβάλλοντος, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη φροντίδα των 
κατοικίδιων αλλά και αδέσποτων ζώων της γειτονιάς τους. Γνώρισαν σχετικές 
εθελοντικές ομάδες και ήρθαν σε επαφή με ομάδες εθελοντών όπως: Σκύλοι-οδηγοί 
τυφλών Ελλάδος (Greek Guide dogs) και SAPT HELLAS. 

Οι μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης ενημερώθηκαν για το έργο του ΑΡΧΕΛΩΝΑ και τις 
ανάγκες των θαλάσσιων χελωνών Καρέττα καρέττα (Caretta caretta). Ανέλαβαν να 
υλοποιήσουν ένα ερευνητικό project για τον ΑΡΧΕΛΩΝΑ όπου έγινε καταγραφή και 
έρευνα για τη λειτουργία της εθελοντικής οργάνωσης με τη χρήση ερωτηματολόγιου 
και της παρατήρησης. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής παρουσιάστηκαν στους 
μαθητές/τριες του σχολείου και στους γονείς των παιδιών, με αποτέλεσμα μαθητές 
άλλων τάξεων να κινητοποιηθούν και να αναλάβουν τη συγκέντρωση χρημάτων για 
την υιοθεσία χελωνών.  

Φροντίδα για τη γειτονιά μας 

Η διάσταση της γνωριμίας, φροντίδας και προστασίας του κοντινού και οικείου 
δημόσιου χώρου, απασχόλησε στη συνέχεια τη σχολική ομάδα.  

Ειδικότερα, η Γ τάξη ασχολήθηκε με την γειτονιά του σχολείου, ξεκινώντας από το 
πεζόδρομο της Καλλισπέρη επεκτείνοντας την παρατήρηση και καταγραφή 
προβλημάτων στα γύρω οικοδομικά τετράγωνα. Τα παιδιά δημιούργησαν αφίσες με 
θέμα την καθαριότητα του χώρου, τις ακαθαρσίες των ζώων και την προστασία των 
φυτών, έκαναν δημοσιεύσεις στο μπλοκ και την εφημερίδα του σχολείο. Στην έρευνά 
τους, όντας ευαισθητοποιημένα από σχετική συζήτηση με μητέρα του σχολείου που 
κινείται καθημερινά με αμαξίδιο, εστίασαν στα προβλήματα των ανθρώπων με 
κινητικά προβλήματα στη γειτονιά. Αποτύπωσαν τις ράμπες στο χάρτη της περιοχής, 
όπως και το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης. Στην εξερεύνησή τους 
συναντήθηκαν και με εθελοντικές δομές της γειτονιάς: Κοινωνικό Παντοπωλείο και 
Λέσχη Αλληλεγγύης Κουκακίου. 

Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες προχώρησαν σε έρευνα και διατύπωση 
προτάσεων σχετικά με την προσβασιμότητα των μαθητών κι άλλων ευάλωτων ομάδων 
στους χώρους πολιτισμού της γειτονιάς, όπως στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που 
είναι δυσπρόσιτο για το σχολείο μας, λόγω της λεωφόρου Συγγρού. Για το θέμα αυτό 
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συνεργάστηκαν με μαθητικές ομάδες του 93ου Δ.Σ. Αθήνας (που βρίσκεται από την 
άλλη πλευρά της Συγγρού). 

Τέλος, οι τάξεις Α1 & Στ1 συνεργάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟ ΠΑΙΔΙ, 
Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. Παρατήρησαν, κατέγραψαν τυχόν φθορές ή 
καταστροφές σε αγάλματα της περιοχής και ενημέρωσαν σχετικά το σχολείο και την 
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων. 

Εθελοντισμός -Δράση στην ευρύτερη κοινωνία 

Ως επιστέγασμα των επιμέρους δράσεων και θέλοντας να αναλάβουν ενεργό 
εθελοντική δράση, μαθητές και μαθήτριες ανάλαβαν δυο μεγάλες πρωτοβουλίες.  

Πρώτον συμμετείχαν στο καθαρισμό της παραλίας του ΠΙΚΠΑ Βούλας σε συνεργασία 
με την εθελοντική οργάνωση LET’S DO IT GREECE. 

Δεύτερον, συγκέντρωσαν τρόφιμα και άλλα είδη ανάγκης για τις εθελοντικές δομές 
της γειτονιάς: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Λέσχη Αλληλεγγύης Κουκακίου. Για το 
σκοπό αυτό οργανώθηκε εκδήλωση ενημέρωσης των γονέων, στην οποία οι 
συμμετέχοντες αντάλλαξαν τρόφιμα με βιβλία και έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια γονείς 
με παιδιά. Ακολούθησε ενημέρωση σε όλο το σχολείο με αποτέλεσμα να 
συγκεντρωθούν πολλά τρόφιμα που μεταφέρθηκαν στη Λέσχη. 

Σύνδεση των δράσεων 

Όλες οι δράσεις συνδέθηκαν με τις έννοιες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και 
του ενεργού πολίτη και στόχευαν στη δυναμική εμπλοκή όλης της σχολικής 
κοινότητας, την αλληλεπίδραση και τον πολλαπλασιασμό ανάλογων πρωτοβουλιών. 
Η σύνδεση αυτή έγινε εφικτή, κυρίως, χάρη στη συστηματική αλληλοενημέρωση 
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, πρακτική που συνέβαλε στην δημοσιοποίηση 
των δράσεων, αλλά κυρίως έβαλε τις βάσεις για ευρύτερες συνεργασίες, τη 
διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας και πολιτικής στη σχολική μονάδα. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η υιοθέτηση ενός πλέγματος ευρύτατων συνεργασιών 
με Φορείς ή άτομα της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και η αξιοποίηση πολλαπλών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως τα παρακάτω: Πρόγραμμα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ 
ΔΡΩ, LET’S DO IT GREECE (Πανελλαδική εθελοντική εκστρατεία με στόχο τον 
καθαρισμό σε μία μόνο μέρα), Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των μαθητών/τριών στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων (Θέατρο στην Εκπαίδευση), 
πρόγραμμα ΤΟ ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ (Δήμος Αθηναίων), πρόγραμμα 
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΜΕ ΤΕΧΝΗ (Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης), Πρόγραμμα: ΕΛΑ 
ΜΑΖΙ ΜΑΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ (Ίδρυμα ΩΝΑΣΗ), Σύλλογος για 
την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ, SAPT HELLAS (Αστική- Μη 
Κερδοσκοπική Εταιρία ενημέρωσης για την σωστή συμπεριφορά προς τους σκύλους), 
Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος Πρόγραμμα GreenSpaces (WWF Eλλάς), 93ο Δημοτικό 
Σχολείο Αθηνών, Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (συνεργασία για την πρόσβαση των 
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παιδιών στα Μουσεία Ακρόπολης και Μοντέρνας Τέχνης ), ΠΙΚΠΑ Βούλας 
(καθαρισμός χώρων και ακτής) και Λέσχη Αλληλεγγύης Κουκακίου  

Συμπεράσματα 

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από τα παιδιά εδραίωσαν στην πράξη μέσα από 
βιωματικές προσεγγίσεις τις έννοιες εθελοντισμός- αλληλεγγύη-ενεργός πολίτης. 
Επιπλέον, συνέβαλαν στην αποσαφήνιση- διάκριση εννοιών, όπως π.χ εθελοντισμός- 
φιλανθρωπία.  

Η συμμετοχή της ομάδας των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ 
ΔΡΩ, έδωσε τη δυνατότητα επιμόρφωσης και αλληλεπίδρασης των συμμετεχουσών 
με συναδέλφους άλλων σχολείων μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, e-
paideia.  

Με αφορμή το παραπάνω πρόγραμμα, τα παιδιά ήρθαν σε ουσιαστική επαφή με 
πραγματικές ομάδες εθελοντών διαπιστώνοντας στην πράξη τι σημαίνει να είναι 
κάποιος εθελοντής. Είναι σημαντικό να καταγραφεί πως τα παιδιά από τις τάξεις που 
συμμετείχαν έγιναν πρεσβευτές πολλαπλών κοινωνικών μηνυμάτων, τόσο προς τους 
συμμαθητές/ τριες όσο και προς τους γονείς του σχολείου. 

Η παράλληλη αξιοποίηση διαφορετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενταγμένων 
όμως σε ένα συνολικό σχεδιασμό και η επαφή με «ειδικούς», διεύρυνε το μαθησιακό 
περιβάλλον και άνοιξε το σχολείο στην κοινωνία. Οι μαθητές/τριες είχαν τη 
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις και 
περιβάλλοντα, να δουλέψουν στο πεδίο και να δημιουργήσουν δικά τους αυθεντικά 
κείμενα και έργα γενικότερα. Βέβαια, γεγονός παραμένει η πίεση που βιώνεται κυρίως 
από τους εκπαιδευτικούς εξ αιτίας των ασφυκτικών χρονικών ορίων για την 
υλοποίηση ανάλογων δράσεων λόγω των περιορισμών του σχολικού  προγράμματος. 

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από μέρους των μαθητών και των μαθητριών 
σηματοδότησε όχι μόνο την εξοικείωση αλλά και την κατανόηση στην πράξη της 
έννοιας ενεργός πολίτης. Τα παιδιά, κινούμενα πάντα εντός νομοθετικού πλαισίου, 
συνειδητοποίησαν ότι ως «μικροί» πολίτες μπορούν να παρέμβουν και να αλλάξουν 
με τρόπο δυναμικό το μικροπεριβάλλον του σχολείου και της γειτονιάς τους. 
Συνολικά, θεωρούμε ότι βελτιώθηκαν και εμπεδώθηκαν σχέσεις φροντίδας ανάμεσα 
στους μαθητές/τριες, αλλά κυρίως καθιερώθηκαν καθημερινές συνήθειες που 
βελτίωσαν συνολικά το σχολικό κλίμα. Υπό την έννοια αυτή, οι μαθητές/τριες και οι 
εκπαιδευτικοί μετακινήθηκαν από παθητικοί δέκτες σε υπεύθυνους φορείς αλλαγών 
μέσα και έξω από το σχολείο. Καλλιέργησαν ικανότητες που αφορούν στην 
αλληλεπίδραση με ετερογενείς ομάδες, στην αυτόνομη δράση, στη σύνθεση και 
διεκδίκηση αιτημάτων στο πλαίσιο του σχολείου και στην ευρύτερη κοινότητα. 

Κάτω από αυτήν την οπτική, θεωρούμε ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα προς την 
κατεύθυνση του μετασχηματισμού της σχολικής μονάδας σε μια αειφορική 
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κατεύθυνση, αφού οι συμμετέχοντες μέσα από την ενημέρωση, την καλλιέργεια της 
εμπιστοσύνης στον εαυτό και την ανάληψη ευθυνών και δράσης τόσο στο δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό χώρο, είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την αίσθηση ότι έχουν τη 
δύναμη να διαμορφώνουν τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους, να επηρεάζουν την 
ποιότητα της ζωής τους και να αναζητούν δημοκρατικές εναλλακτικές διεξόδους σε 
συνεργασία με άλλες κοινωνικές ομάδες. 
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Δημιουργική ανάγνωση και δημιουργική γραφή στην ποίηση του Γ. Ρίτσου 

Δουζίνα Μαρίλη, marilidouzinas@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην πρόταση που κατατίθεται παρουσιάζονται δημιουργικοί τρόποι προσέγγισης του 
ποιητικού λογοτεχνικού κειμένου μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και δημιουργικής 
γραφής. Παρουσιάζονται συγκεκριμένες αξιολογημένες εφαρμογές στα ποιήματα του 
Γ. Ρίτσου «Τζιτζίκια στήσαν τον χορό» και  «Πρωινό Άστρο», που ανθολογούνται στα 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές εμπλέκονται σε δρα-
στηριότητες δημιουργικής ανάγνωσης, όπως δραστηριότητες συν-ανάγνωσης ή δραμα-
τοποιημένης ανάγνωσης, αισθητικής ανάγνωσης κ.ά., ενεργώντας αυτόνομα ή υπό τη 
φθίνουσα καθοδήγηση του διδάσκοντα. Η δημιουργική γραφή, μέσω ασκήσεων μετα-
σχηματισμού, μίμησης και ελεύθερης δημιουργίας, οδηγεί τους μαθητές τόσο στο να 
κατανοήσουν την «ποιητική γραμματική» του Γ. Ρίτσου όσο και στο να βιώσουν ορι-
σμένους από τους μηχανισμούς γένεσης ενός ποιήματος. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημιουργική ανάγνωση, δημιουργική γραφή, Γ. Ρίτσος 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια εκφράζεται έντονα η επιθυμία για ριζική αναμόρφωση και ανανέ-
ωση του μαθήματος της λογοτεχνίας (Αποστολίδου, Καπλάνη, Χοντολίδου, 2004; Κα-
λογήρου & Λαλαγιάννη, 2007), θέτοντας στο επίκεντρο τον μαθητή αναγνώστη. Η δη-
μιουργική ανάγνωση και γραφή, όροι που περιγράφονται στη συνέχεια, διερευνώνται 
ως αποτελεσματικά εργαλεία στον επαναπροσδιορισμό της επικοινωνίας των μαθητών 
Γυμνασίου με τη λογοτεχνία, και δη τη νεότερη ποίηση, την ποίηση του Ρίτσου.  

Αν και η έννοια της δημιουργικότητας διατρέχει τα Προγράμματα Σπουδών από το 
1999, ο όρος δημιουργική γραφή εμφανίζεται στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπου-
δών (2011). Η επιδίωξη της ανασύστασης της τάξης ως κοινότητας αναγνωστών με 
απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός έθνους αναγνωστών μπορεί να υλοποιηθεί μέσω 
της ενδυνάμωσης της υποκειμενικότητας των μαθητών, της καλλιέργειας ποικιλίας α-
ναγνωστικών δεξιοτήτων και της ανάπτυξης αιτιολογημένων και τεκμηριωμένων προ-
σωπικών απόψεων αρέσκειας ή απαρέσκειας κατά τη διαμεσολαβητική πράξη της δι-
δασκαλίας. Ο όρος «δημιουργική γραφή» εντοπίζεται σε δραστηριότητες που συνδέο-
νται με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ή με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία 
της Λογοτεχνίας· ως ασκήσεις δημιουργικής γραφής προτείνονται η μετάπλαση ιστο-
ριών, η αλλαγή του αφηγητή μιας ιστορίας, η αφήγηση με συνδυασμένη χρήση εικόνας 
κ.ά. Τέλος, στις Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο 
για το σχολικό έτος 2016-2017 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 145329/Δ2/08-09-2016) ορίζεται σαφώς η 
ανάγκη ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σχέσης των μαθητών με τα κείμενα και η 
εξάσκησή τους σε δραστηριότητες αναγνωστικής ανταπόκρισης και δημιουργικής γρα-
φής (αναδιήγηση τμήματος ιστορίας με άλλη οπτική, δημιουργία νέας σκηνής κ.ά.). 
Είναι σημαντικό να σημειώνουμε τη δυναμική και γόνιμη είσοδο της δημιουργικής 
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γραφής στο Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας της Κύπρου από το 2010 (Σουλιώτης, 
2012). 

Ακολούθως παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο της πρότασης καθώς και  δοκιμασμένες 
και αξιολογημένες εναλλακτικές προσεγγίσεις της ποίησης του Γ. Ρίτσου, που εφαρ-
μόστηκαν σε τμήμα Α΄ Γυμνασίου στο μάθημα της Λογοτεχνίας.   

Η δημιουργική ανάγνωση και η δημιουργική γραφή 

Η εναλλακτική διδακτική παρέμβαση θεμελιώνεται στις έννοιες της δημιουργικής α-
νάγνωσης και της δημιουργικής γραφής, δύο έννοιες συσχετιζόμενες. Την πατρότητα 
των δύο όρων διεκδικεί ο Έμερσον, καθώς τους συμπεριέλαβε στη φράση του «There 
is then creative reading as well as creative writing» στην ομιλία του με τον τίτλο «The 
American Scholar» (Myers, 2006).  

Η δημιουργική ανάγνωση είναι ουσιαστικά η δημιουργική πρόσληψη και ανταπόκριση 
προς το κείμενο. Η ανάγνωση είναι δημιουργική, όταν οι νεαροί αναγνώστες μπορούν 
να αρθρώνουν λόγο για το νόημα και τη μορφή του κειμένου χρησιμοποιώντας ποικίλα 
εκφραστικά μέσα και όχι μόνον τη γλώσσα, συνδέοντάς τα με τις εμπειρίες τους, χωρίς 
να ευθυγραμμίζονται με το νόημα που ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι κρύβει το κείμενο 
(Αποστολίδου, 2003). Η δημιουργική ανάγνωση απορρέει από τη διδασκαλία του λο-
γοτεχνικού κειμένου σύμφωνα με τη θεωρία της αισθητικής της πρόσληψης (Σπανός, 
2010). Στη νοηματοδότηση του κειμένου ο μαθητής αναγνώστης έχει να παίξει ένα 
ρόλο τόσο σημαντικό όσο και το ίδιο το κείμενο.  Γι’ αυτό κατά τη διδασκαλία ο δά-
σκαλος δίνει χώρο για δράση στον μαθητή υποβάλλοντας εκείνα τα ερωτήματα που 
τον διευκολύνουν στη συνάντησή του με τον κόσμο του κειμένου αλλά σε καμία περί-
πτωση δεν εμπεριέχουν έτοιμες απαντήσεις ή δεν περιχαρακώνουν την αποκλίνουσα 
σκέψη του μαθητή. Η ανάγνωση νοείται ως «κατευθυνόμενη δημιουργία» αφού «ο α-
ναγνώστης πρέπει να εφευρίσκει διαρκώς τα πάντα ξεπερνώντας συνεχώς τα γραφό-
μενα. Ο συγγραφέας τον οδηγεί· δεν κάνει όμως τίποτα άλλο παρά να τον οδηγεί» 
(Sartre, 1948). Η δημιουργική ανάγνωση επικοινωνεί, συγκοινωνεί, συσχετίζεται με τη 
δημιουργική γραφή: «Η ανάγνωση που δεν θα ήταν γραφή εξισώνεται με την απόλυτη 
υποταγή στο κείμενο του άλλου, πράγμα νομίζω που δε συμβαίνει ποτέ· γιατί φυσικά 
διαβάζοντας γράφουμε το κείμενο που διαβάζουμε· και αφετέρου η γραφή είναι πάντα 
ανάγνωση· ανάγνωση των κειμένων του παρελθόντος» (Todorov, 2002). 

Η δημιουργική γραφή στη διδακτική πράξη είναι μια συγγραφική πρακτική, με την 
οποία οι μαθητές οδηγούνται στο να «ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της 
λογοτεχνικής γραφής και γενικά της καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου με τον οποίο 
τα άτομα (οι δημιουργοί) δεν ‘‘περιγράφουν’’ απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμ-
βαίνουν δυναμικά σε αυτό και το ανα-δημιουργούν» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύ-
πρου, 2010). Η Δηµιουργική Γραφή µπορεί να λειτουργήσει ως µία θεσµοποιηµένη 
µαθητεία και κατά την εκπαιδευτική διαδικασία µε τις ιδιαίτερες διδακτικές της πα-
ρεµβάσεις αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας της Λογοτε-
χνίας και της λογοτεχνικής ανάγνωσης (Κωτόπουλος, 2012).  
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Η δημιουργική γραφή συμπλέει με την άποψη ότι η μελέτη της λογοτεχνίας δεν είναι 
μόνο «ανάγνωση»· περιλαμβάνει και ένα παραγωγικό παράγοντα – ένα ειδικό είδος 
γραφής (Myers, 2006: 11), είναι ένα μείγμα γνώσης και πρακτικής· πρέπει να βιωθεί. 
Και σύμφωνα με τον Myers, κατά την ιστορική ιχνηλάτηση της δημιουργικής γραφής 
στα αμερικάνικα πανεπιστήμια στο βιβλίο του The Elephants Teach. Creative Writing 
Since 1880, η είσοδός της σε αυτά οφείλεται στην επιδίωξη η λογοτεχνία να διδαχθεί 
με έναν πιο λογοτεχνικό τρόπο – «από μέσα», από την πλευρά της λογοτεχνικής δη-
μιουργίας (Myers, 2006: 14).  

Οι αναγνωστικές θεωρίες και η συναλλακτική θεωρία της Rosenblatt 

Οι αναγνωστικές θεωρίες συνδέουν την ερμηνεία του κειμένου με τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά του κάθε αναγνώστη (Τζιόβας, 1987: 239) Ο H.R. Jauss (1995: 93-94) δη-
λώνει πως ο παραλήπτης ενός έργου τέχνης μπορεί να καταναλώσει απλώς το έργο ή 
να το δεξιωθεί με κριτικό πνεύμα, μπορεί να εκδηλώσει τον θαυμασμό του ή να το 
απορρίψει, μπορεί να απολαύσει τη μορφή του, να ερμηνεύσει το νόημά του, να υιοθε-
τήσει μια ήδη αναγνωρισμένη ερμηνεία ή να επιχειρήσει μια νέα, να απαντήσει σε ένα 
έργο παράγοντας ο ίδιος ένα καινούργιο, ενώ ο W. Iser κάνει λόγο για διυποκειμενικό 
έλεγχο της όποιας λογοτεχνικής ερμηνείας, πράγμα που σημαίνει ότι, αν και ο κάθε 
αναγνώστης προβαίνει σε συγκεκριμένες επιλογές και απορρίψεις αφηγηματικών δε-
δομένων, τα δεδομένα αυτά του τα παρέχει αποκλειστικά το ίδιο το κείμενο. Συνεπώς, 
η διάσταση ανάμεσα στις διάφορες ερμηνείες είναι αποτέλεσμα των απεριόριστων ερ-
μηνευτικών εκδοχών που ενυπάρχουν σε κάθε λογοτέχνημα (Iser 1991: 118). Στη συ-
ναλλακτική θεωρία της L. M. Rosenblatt (1994) ο αναγνώστης ενεργοποιώντας τον 
προσωπικό του κόσμο, εμπειρίες, μνημονικές αποσκευές και στοιχεία προσωπικότη-
τας, δημιουργεί μια σχέση «συναλλαγής» εμπλεκόμενος, όσο τον δυνατόν πληρέστερα, 
με το λογοτεχνικό κείμενο, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν υποβαθμίζεται. Αναγνώ-
στης και κείμενο είναι οι ισότιμοι συμμετέχοντες και δημιουργοί του λογοτεχνικού γε-
γονότος. Το λογοτεχνικό κείμενο σε αυτή τη συναλλακτική σχέση κομίζει «νύξεις» 
(cues) και «ενδείξεις» (clues), «κειμενικά σήματα» (textual signs) μορφής και περιεχο-
μένου, στα οποία ο αναγνώστης ανταποκρίνεται συγχρόνως από την πρώτη στιγμή της 
ανάγνωσης. Σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ζωής του αναγνώστη, το ίδιο κείμενο 
ενεργοποιεί άλλα (ή και άλλα) στοιχεία και πιθανότατα διαφοροποιεί τα σημεία εστία-
σης της «επιλεκτικής προσοχής» (selective attention), δημιουργώντας ένα διαφορετικό 
«ποίημα». Η Ronseblatt (1994) Διακρίνει δύο διαφορετικά είδη ανάγνωση που αποτε-
λούν τα δύο άκρα ενός «συνεχούς» (continuum): τη «μη αισθητική» efferent reading) 
και την «αισθητική» (aesthetic reading). Κατά την αισθητική ανάγνωση ο αναγνώστης 
ανταποκρίνεται στις βαθύτερες ουσίες του κειμένου.  

Η διδακτική πρόταση 

Οι διδακτικές προτάσεις που παρουσιάζονται αφορούν σε εφαρμογή της δημιουργικής 
ανάγνωσης σε ποιήματα του Γ. Ρίτσου. Σημείο εκκίνησης των προσεγγίσεων αποτε-
λούν τα ανθολογημένα στο σχολικό εγχειρίδιο της Α’ Γυμνασίου Κείμενα Νεοελληνι-
κής Λογοτεχνίας (Πυλαρινός, Χατζηδημητρίου, Βαρελάς, 2013) κείμενα/ 

2461

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



αποσπάσματα/ ποιήματα· οι αναγνωστικές όμως περιπλανήσεις των μαθητών επεκτεί-
νονται και σε άλλα έργα των λογοτεχνών, εκτός σχολικού λογοτεχνικού κανόνα. 

Οι εναλλακτικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διδασκαλία ως μεσολαβητική πράξη 
που επιδιώκει να διευκολύνει την επικοινωνιακή σχέση πομπού, δέκτη και μηνύματος 
(Καπλάνη & Κουντουρά, 2004: 162). Ο μαθητής, ο έφηβος μαθητής καλείται να λει-
τουργήσει ως αναγνώστης όχι «ιδανικός» (Καπλάνη & Κουντουρά, 2004: 162) αλλά 
ως δυνάμει κριτικός αναγνώστης, ικανός να διαλεχθεί με το κείμενο και να αιτιολογή-
σει την ερμηνεία του, όπως επίσης και αυτές των συναναγνωστών του (Καπλάνη & 
Κουντουρά, 2004: 162). Απώτεροι στόχοι της προσέγγισης αυτής είναι η σταδιακή α-
νάπτυξη της αναγνωστικής ωριμότητας, η έκρυση της δημιουργικότητας και η απελευ-
θέρωση των μαθητικών ανταποκρίσεων, η πρόκληση της αναγνωστικής απόλαυσης και 
μακροπρόθεσμα η εγκαθίδρυση μιας γόνιμης σχέση με την ανάγνωση. Οι ειδικότεροι 
στόχοι, που σχετίζονται με κάθε προσέγγιση, παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

Η προσέγγιση των κειμένων μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης θεμελιώνεται στη δια-
λογική μορφή διδασκαλίας, που διευκολύνει τη συναλλαγή του μαθητή με το κείμενο. 
Θεμελιώνεται σε ερωτήσεις επικοινωνιακού τύπου, που ζητούν προσωπικές αντιδρά-
σεις του μαθητή, ειδικά συναισθηματικές αντιδράσεις, ή και ερωτήσεις που αναζητούν 
τα συναισθήματα του συγγραφέα. (Μπόκλουντ-Λαγοπούλου, 2006). Η προσέγγιση 
των κειμένων γίνεται μέσω ανοιχτών ερωτήσεων που ενθαρρύνουν το διάλογο και 
διευκολύνουν την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας. (Καλογήρου & Βησσαράκη, 
2007: 70-71). Οι ερωτήσεις αποβλέπουν στην ενεργοποίηση του μαθητή και στη στα-
διακή αναγνωστική και ερμηνευτική του χειραφέτηση. Αποδυναμώνεται έτσι το ενδε-
χόμενοι οι μαθητές να μην εξελιχθούν σε αυτόνομους αναγνώστες και να επαναπαυ-
τούν στην καθοδήγηση του «ειδικού». Στη σχολική τάξη που λειτουργεί με το πνεύμα 
της αναγνωστικής ανταπόκρισης η συζήτηση είναι διερευνητική και ανακαλυπτική και 
προωθείται η εποικοδομητική διαδικασία της σκέψης  (Καλογήρου & Βησσαράκη, 
2007). 

Η δημιουργική γραφή αξιοποιείται στις διδακτικές προτάσεις που ακολουθούν ως επέ-
κταση/ συμπλήρωμα της δημιουργικής ανάγνωσης. Αξιοποιούνται τρεις τύποι ασκή-
σεων δημιουργικής γραφής: α) οι μετασχηματιστικές ασκήσεις δημιουργικής γραφής, 
που λειτουργούν ως ενισχυτικά μέσα της κατανόησης της ρητορικής, της κατασκευής 
του λογοτεχνικού κειμένου β) οι ασκήσεις μίμησης ή συμπλήρωσης, με στόχο τη μύ-
ηση του μαθητή στο παιχνίδι της δημιουργικής μίμησης (Καλογήρου, 2009: 34) και γ) 
οι ασκήσεις ελεύθερης δημιουργίας ως μέσα εμπέδωσης της λογοτεχνικής γνώσης και 
εξωτερίκευσης/ έκφρασης της μαθητικής φωνής· στις ασκήσεις ελεύθερης δημιουργίας 
συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία πεζών και ποιητικών κειμένων, μια διαδικασία που 
δεν αποσκοπεί στη δημιουργία λογοτεχνών ή στην ανίχνευση ταλέντων, αλλά στην 
παιγνιώδη, βιωματική, δημιουργική και ενεργητική προσέγγιση της λογοτεχνίας και 
μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη ευαισθησίας απέναντι στο λογοτεχνικό φαινόμενο, 
στην ανάπτυξη μιας λογοτεχνικής νοημοσύνης.  
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Στόχοι 

Με την αξιοποίηση της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής στην προσέγγιση ποιη-
μάτων του Γ. Ρίτσου επιδιώχθηκε οι μαθητές: να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες «λο-
γοτεχνικού γραμματισμού»· να κατακτήσουν βασικά κλειδιά ανάλυσης ενός λογοτε-
χνικού κειμένου (στοιχεία «γραμματικής» της ποιητικής γλώσσας) (Αθανασοπούλου, 
2010), να συνειδητοποιήσουν βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου γραφής του Γ. Ρί-
τσου· να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσής τους 
με συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή) και να αντιληφθούν πως ο δημιουργός 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συγκεκριμένης λογοτεχνικής συνθήκης (σύμβα-
σης), ενίοτε και τις υπερβαίνει (Αθανασοπούλου, 2010) · να βιώσουν την αναγνωστική 
απόλαυση  (Καλογήρου & Λαλαγιάννη, 2007) και να αποκαταστήσουν ή να εγκαθι-
δρύσουν την επικοινωνία τους με τη νεότερη ποίηση. 

                    Η παρέμβαση στον Γ. Ρίτσο 

Κατά το προαναγνωστικό στάδιο (1 διδακτική ώρα) ζητήθηκε από τους μαθητές να 
συμπληρώσουν συγκεκριμένα κενά στο ποίημα του Γ. Ρίτσου «Τζιτζίκια στήσαν τον 
χορό» που ανθολογείται στο σχολικό βιβλίο. Η δημιουργική αυτή άσκηση «παίζουσας 
συμπλήρωσης» (Κάλφας, 1998) αποσκοπεί όχι μόνο στο να οξύνει την αναγνωστική 
παρατηρητικότητα των μαθητών αλλά και να συμβάλλει στην ερμηνευτική οικειοποί-
ηση του κειμένου από τους μαθητές (Κάλφας, 1998).  

 

Εικόνα 1 Συμπλήρωση κενών σε ποίημα του Γ. Ρίτσου 

Ενδιαφέρον παρουσίασε τόσο η ανάγνωση των μαθητικών εκδοχών, που αποδείχτηκε 
ιδιαίτερα διασκεδαστική, όσο και η αποκατάσταση του κειμένου με την ανάγνωση του 
ποιήματος από το σχολικό εγχειρίδιο, που συνοδεύτηκε από τις διαπιστώσεις των μα-
θητών κατά τη σύγκριση των δικών τους προτάσεων και της πρωτότυπης ποιητικής 
εκδοχής. Οι μαθητές αξιολόγησαν τη δραστηριότητα αυτή ως «ενδιαφέρουσα», 
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«διασκεδαστική», «δύσκολη», «εύκολη», «δημιουργική», «γόνιμη για τη φαντασία». 

Στο κυρίως αναγνωστικό στάδιο (1 διδακτική ώρα) υλοποιήθηκε η προσέγγιση του αν-
θολογημένου στο σχολικό βιβλίο αποσπάσματος «Τζιτζίκια στήσαν τον χορό». Η προ-
σέγγιση έγινε διαλεκτικά, μέσα από ήπια καθοδηγητικές ερωτήσεις με στόχο την ερ-
μηνευτική ενεργοποίηση των μαθητών. Αξιοποιήθηκαν στο στάδιο αυτό ασκήσεις δη-
μιουργικής ανάγνωσης (όπως η δραματοποιημένη ανάγνωση) και δημιουργικής γρα-
φής, τόσο μετασχηματιστικές όσο ελεύθερης δημιουργίας.  

Κατά την ανάγνωση του ποιήματος που έγινε από την καθηγήτρια, ζητήθηκε από τους 
μαθητές να κλείσουν τα βιβλία τους, να κλείσουν και τα μάτια τους ή να εστιάσουν το 
βλέμμα τους σε κάποιο σταθερό σημείο στο θρανίο τους και να οπτικοποιήσουν το 
ποίημα, να δουν νοερά τις εικόνες και να ακούσουν τους ήχους, να αισθανθούν την 
ενέργεια και τον ρυθμό του ποιήματος. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η ανάγνωση 
του ποιήματος τους ζητήθηκε να περιγράψουν τι είδαν, πώς φαντάστηκαν τις εικόνες, 
τι αισθάνθηκαν, τι θυμήθηκαν.  

Ακολούθησε προσέγγιση του ποιήματος μέσω ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις συνδιαμορ-
φώθηκαν κατά την αλληλεπίδραση μαθητών – καθηγητή και ήταν διευκολυντικές, δια-
μεσολαβητικές στην αλληλεπίδραση κειμένου-μαθητών. Οι ερωτήσεις αυτές αφορού-
σαν όλα τα επίπεδα του ποιήματος και στο συνεχές αισθητικής και μη αισθητικής ανά-
γνωσης: εικόνες, ήχοι, πρωταγωνιστές, σύμβολα και συσχετισμοί, αντιθέσεις, λεκτικοί 
συνδυασμοί, τόνος ποιήματος, πιθανό μήνυμα του ποιήματος. Η δραστηριότητα δη-
μιουργικής γραφής αφορούσε στη δημιουργική μίμηση, στην αξιοποίηση του «τεχνά-
σματος» των διπλών συμβόλων του Ρίτσου (που είχαν συζητηθεί στην τάξη) και στην 
ένταξή του στο μαθητικό κείμενο: Δημιουργήστε και εσείς ένα σύντομο κείμενο (πεζό ή 
ποιητικό) χρησιμοποιώντας εικόνες και «σύμβολα» με διπλή σημασία, θετική και αρνη-
τική. Συμπυκνώστε και μεταμφιέστε έτσι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε. Διαβάστε το 
στην τάξη, προκειμένου οι ακροατές σας να το αποκωδικοποιήσουν. 

Κατά το αναγνωστικό στάδιο οι μαθητές προσέγγισαν (1 διδακτική ώρα) επίσης το 
άλλο ποίημα του Γ. Ρίτσου που ανθολογείται στο σχολικό βιβλίο, το «Πρωινό Άστρο» 
μέσω διευκολυντικών ερωτήσεων που αφορούσα στη συγκριτική ανάγνωση του με το 
προηγούμενο ποίημα, στα συναισθήματα των μαθητών, στις υποθέσεις τους για τη 
σχέση των πρωταγωνιστών του ποιήματος, στους λεκτικούς συνδυασμούς και στις ει-
κόνες, στη λειτουργία της επανάληψης και της σχηματοποίησης στην τελευταία 
στροφή, στον τόνο του ποιήματος κ.ά. Ως άσκηση δημιουργικής γραφής ζητήθηκε από 
τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα κείμενο ποιητικό χρησιμοποιώντας εικόνες περί-
εργες, πρωτότυπες συνταιριάζοντας λέξεις φαινομενικά αταίριαστες αλλά βαθιά ται-
ριαστές, κατά τον τρόπο του Ρίτσου.  
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Εικόνα 2 Μαθητικές δημιουργίες 

Στο μετα-αναγνωστικό στάδιο (1 διδακτική ώρα) διαβάστηκαν στην τάξη (δόθηκαν 
στους μαθητές σε φωτοτυπία) αποσπάσματα από άλλα ποιήματα από τις συλλογές Ό-
νειρο καλοκαιρινού μεσημεριού, Μαρτυρίες Β΄ («Η μάντισσα»), Γραφή Τυφλού («Αυ-
τόπτης Μάρτυρας) και προτάθηκαν ασκήσεις δημιουργικής γραφής, από τις οποίες οι 
μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν όποια τους άγγιζε περισσότερο: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Με αφορμή τα ποιήματα που διαβάσατε α) Επιλέξτε έναν 
στίχο ή στίχους που σας άρεσαν και γράψτε αντλώντας έμπνευση από αυτούς ή β) Α-
παντήστε σε μορφή ποιητικής συνομιλίας στον ποιητή ή γ) Δημιουργήστε ένα ποιητικό 
κολλάζ από στίχους των ποιημάτων που διαβάσατε.  

 
Εικόνα 3 Μαθητική ανταπόκριση με βάση στίχους του Γ. Ρίτσου 

Ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή εντυπώσεων για τον τρόπο γραφής του Γ. Ρί-
τσου καθώς και δήλωση αιτιολογημένη της αρέσκειας και απαρέσκειας των μαθητών. 
Οι μαθητές αξιολόγησαν γραπτώς την ίδια την ποίηση του Γ. Ρίτσου μέσα από δικά 
τους ποιήματα: 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ: Αξιολογήστε την ποίηση του Γ. Ρίτσου γράφοντας ένα δικό 
σας ποίημα αξιολόγησης. 
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Εικόνα 4 Ποίημα-σχόλιο μαθητή για τον Γ. Ρίτσο 

Συμπεράσματα  

 Η εναλλακτική μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής προσέγγιση των ποιη-
μάτων του Γ. Ρίτσου «Τζιτζίκια στήσαν τον χορό» και «Πρωινό Άστρο» που ανθολο-
γούνται στο σχολικό εγχειρίδιο αλλά και άλλων ποιημάτων του βοήθησε τους μαθητές 
να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία των λογοτεχνικών τεχνικών στη νοηματοδότηση 
ενός κειμένου, να κατανοήσουν ως ένα βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο Γ. Ρίτσος χει-
ρίζεται τον λόγο και οργανώνει τις δημιουργίες του, να ελέγξουν την κατανόησή τους 
ως προς το αρχικό κείμενο, να κατανοήσουν τη σχέση ανάμεσα στην οργάνωση του 
λόγου και στα αποτελέσματα που επιφέρει και να τοποθετηθούν απέναντι στις θέσεις 
του αρχικού κειμένου (Φρυδάκη, 2003). Η εμπλοκή των μαθητών σε κριτικές και δη-
μιουργικές δραστηριότητες τους ενεργοποίησε δημιουργικά και κριτικά. Παράλληλα, 
επετεύχθη η αποσχολ(ε)ιοποίηση (Κιοσσές, 2008) της ανάγνωσης, καθώς όχι μόνο ε-
νεργοποιήθηκαν ερμηνευτικά οι μαθητές αλλά με δική τους πρωτοβουλία διευρύνθηκε 
ο λογοτεχνικός κανόνας, καθώς διάβασαν μόνοι τους ή ζήτησαν να διαβαστούν στην 
τάξη (και διαβάστηκαν και συζητήθηκαν) και άλλα ποιήματα του Γ. Ρίτσου.  
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Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται αφορά στη διδακτική αξιοποίηση ενός δια-
σκευασμένου φιλοσοφικού παραμυθιού το οποίο αποτέλεσε το βασικό δομικό στοιχείο 
για το σχεδιασμό και εφαρμογή, σε συνθήκες πραγματικής τάξης, μια διδακτικής ακο-
λουθίας διάρκειας δύο διδακτικών ωρών. Με αφορμή το παραμύθι αυτό οι μαθητές και 
οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης ενός σχολείου ημιαστικής περιοχής είχαν την ευκαιρία να 
εμπλακούν σε δραστηριότητες στις οποίες κλήθηκαν να προβληματιστούν σχετικά με 
πτυχές του θέματος Πώς  μαθαίνουμε, όχι ως γνωστική δυνατότητα αλλά ως μεθοδο-
λογική επιστημονικού τύπου προσέγγιση. Στην παρούσα εργασία παραθέτονται το σε-
νάριο, ο σκοπός και οι στόχοι της διδακτικής ακολουθίας αλλά και στοιχεία που προέ-
κυψαν από την καταγραφή της μέσω παρατήρησης και αναλύονται σύντομα ως μια 
μελέτη περίπτωσης προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι προεκτάσεις 
που μπορεί να έχει στη διδακτική πράξη.    

Λέξεις-Κλειδιά: φιλοσοφικό παραμύθι, θέατρο, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η προτεινόμενη διδακτική ακολουθία αξιοποίησε διδακτικές τεχνικές συμβατές με τη 
διερευνητική προσέγγιση για τη διδασκαλία και τη μάθηση εννοιών και φαινομένων, 
ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες. Παράλληλα και με συνέ-
πεια προς το διερευνητικό τους χαρακτήρα οι δραστηριότητες στηρίχθηκαν στην ομα-
δοσυνεργατική διδακτική μέθοδο. Αυτές οι επιλογές ως προς τα βασικά χαρακτηρι-
στικά των δραστηριοτήτων συνάδουν επίσης με την προσέγγιση Φιλοσοφία για Παιδιά  
(ΦγΠ), η οποία αποτελεί ένα παράδειγμα φιλοσοφίας εφαρμοσμένης στην εκπαίδευση με 
στόχο να παραγάγει μαθητές με βελτιωμένες επιδόσεις στο συλλογισμό και την κρίση 
(Lipman, 2004).  

Το σενάριο 

Η διδακτική ακολουθία διάρκειας δύο διδακτικών ωρών πραγματοποιήθηκε στα πλαί-
σια του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής. Συμμετείχαν σε αυτήν 25 μαθητές/ριες ενός 
τμήματος σχολείου ημιαστικής περιοχής. Σχηματίστηκαν πέντε ομάδες των πέντε ατό-
μων η κάθε μία με κριτήριο την επιθυμία τους να συνεργαστούν μεταξύ τους. 
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Σκοπός της διδακτικής ακολουθίας  ήταν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στην Δ΄ τάξη 
του Δημοτικού Σχολείου μιας διδακτικής ακολουθίας διαθεματικού χαρακτήρα, σύμ-
φωνα με την προσέγγιση φιλοσοφία για παιδιά, ώστε να εμπλακούν οι μαθητές/ριες σε 
δραστηριότητες στις οποίες καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με πτυχές του θέ-
ματος Πώς  μαθαίνουμε εστιάζοντας κυρίως στη μεθοδολογία συγκρότησης της επι-
στημονικής γνώσης.  

Το θέμα προσεγγίστηκε σε δύο επίπεδα. Αρχικά, σε αυτό της καθημερινής ζωής κατά 
την πρώτη διδακτική ώρα και στην επόμενη φάση, στο επίπεδο της επιστημονικής γνώ-
σης κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα. Αφετηρία για τη διαπραγμάτευση του θέματος 
αποτέλεσε μια διασκευασμένη για τις ανάγκες της διδακτικής ακολουθίας εκδοχή ενός 
φιλοσοφικού παραμυθιού με τίτλο Η παραβολή του ελέφαντα (Λενουάρ, 2016). Πρό-
κειται για μια αλληγορική προσέγγιση του ζητήματος που αφορά στη συνολική θεώ-
ρηση ενός αντικειμένου ή φαινομένου και στις παρανοήσεις που μπορεί να προέλθουν 
από τη μονομερή θεώρησή του. Στο διασκευασμένο κείμενο (παράρτημα) επιλέξαμε 
να αντικαταστήσουμε το βασιλιά με το σοφό, ως πρόσωπο που είναι φορέας γνώσης 
με κύριο χαρακτηριστικό την αυθεντία. Αυτή η επιλογή ήταν σκόπιμη προκειμένου 
στις δραστηριότητες να καλέσουμε τα παιδιά να αναζητήσουν και άλλες πηγές γνώσης 
και πληροφόρησης πέρα από αυτές της αυθεντίας και να μπουν στην λογική της προ-
σωπικής αναζήτησης και διερεύνησης ως πιο κατάλληλου τρόπου οικοδόμησης της 
γνώσης. Τέθηκαν έτσι επιμέρους στόχοι και σχεδιάστηκαν συγκεκριμένες δραστηριό-
τητες για την επίτευξή τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι και οι δραστηριό-
τητες αναλυτικά για κάθε μία από τις δύο διδακτικές ώρες.  

1η διδακτική ώρα 

Σε ό, τι αφορά το πρώτο επίπεδο τέθηκαν, όπως διατυπώνονται ακολούθως, τρεις στό-
χοι ώστε οι μαθητές/ριες:   

(α) να κατανοήσουν το Φιλοσοφικό Παραμύθι  και να ανακαλύψουν την αλληγορική 
του θεματική. Να κατανοήσουν δηλαδή τον ουσιαστικό ρόλο που έχει η άμεση και 
προσωπική  εμπειρία του ατόμου που επιχειρεί να συγκροτήσει γνώσεις για ένα αντι-
κείμενο ή για ένα φαινόμενο, στοιχείο που εξασφαλίζει κατά ένα μέρος τις προϋποθέ-
σεις για την ενεργό μάθηση,  

(β) να αντιληφθούν τη σημασία της παρατήρησης και της συνακόλουθης εποικοδομη-
τικής συζήτησης/ διαλόγου ως δεξιοτήτων που προάγουν τη γνώση για την κατανόηση 
του κόσμου, ως επιστημονικών τρόπων προσέγγισης της πραγματικότητας. Πιο συγκε-
κριμένα επιδιώκεται να κατανοήσουν το ρόλο της παρατήρησης του συνόλου και όχι 
μόνο των μερών ενός αντικειμένου ή ενός φαινομένου ως μιας τεχνικής που εξασφα-
λίζει τις προϋποθέσεις για τη συστημική προσέγγιση, η οποία θεωρείται ως μία από τις 
πλέον σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις για την οικοδόμηση της επιστημονικής 
γνώσης (Chen & Stroup, 1993) και, 

(γ) να εμπλακούν ενεργά σε Θεατρικές Τεχνικές, ύστερα από συζήτηση, κατά την 
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προσπάθειά τους να δώσουν απαντήσεις σε φιλοσοφικού τύπου ερωτήματα που προ-
κύπτουν από την ανάλυση του φιλοσοφικού παραμυθιού ώστε να διερευνήσουν τις ε-
πιλογές που μπορεί κάποιος να έχει προκειμένου να συγκροτήσει γνώσεις για ένα αντι-
κείμενο ή ένα φαινόμενο. Επιδιώκεται έτσι, η εισαγωγή των μαθητών/ριών στη δια-
πραγμάτευση του θέματος της μεθοδολογικής διάστασης της επιστημονικής γνώσης 
(Κολιόπουλος, 2006). 

Για την επίτευξη των στόχων σχεδιάστηκαν δύο δραστηριότητες με τις οποίες ασχολή-
θηκαν οι μαθητές/ριες, αφού προηγήθηκε η ακρόασή του. Το παραμύθι διαβάστηκε 
δύο φορές από την εκπαιδευτικό (η ανάγνωση έγινε και στις δύο διδακτικές ώρες, κα-
θώς υπήρξε μεταξύ αυτών χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας), ενώ πριν από την ανά-
γνωση δόθηκαν βασικές πληροφορίες στους/ις μαθητές/ριες  για το αντικείμενο του 
ιδιαίτερου αυτού μαθήματος. Οι δραστηριότητες δομήθηκαν με βάση τροποποιημένες 
εκδοχές των Θεατρικών Τεχνικών Διάδρομος Εσωτερικών Φωνών (ΔΕΦ) ή Διάδρομος 
Συνείδησης και Τηλεοπτική διαφήμιση (Γκόβας, 2002). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
μαθητές/ριες ήταν εξοικειωμένοι/ες με τις συγκεκριμένες θεατρικές τεχνικές καθώς 
στα πλαίσια του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής είχαν την ευκαιρία να μυηθούν σε 
αυτές με θέματα, όμως διαφορετικά, από αυτά που θέσαμε στην παρούσα διδακτική 
ακολουθία.  

Η πρώτη δραστηριότητα στηρίχθηκε στην τεχνική Διάδρομος Εσωτερικών Φωνών. Η 
τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για συνθήκες της καθημερινής ζωής. Οι υποκριτικές ι-
κανότητες των μαθητών/τριών δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αυτό που ενδιαφέρει είναι 
να εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις και να διερευνήσουν τις απόψεις των άλ-
λων. Η δημιουργική τεχνική του ΔΕΦ κατεύθυνε την ομάδα να αναλύσει, να κατανοή-
σει και να εμβαθύνει σε έναν προβληματισμό. Έτσι, με βάση την πρόταση Κατηγορού-
σαν ο ένας τον άλλον ότι έχει άδικο και άρχισαν να τσακώνονται τέθηκε το ερώτημα Τι 
θα μπορούσαν να κάνουν (οι τυφλοί) ώστε χωρίς να τσακωθούν να  καταλάβουν πώς 
είναι ο ελέφαντας; Μετά από μια σύντομη συζήτηση του ερωτήματος, προέκυψαν δύο 
βασικές προτάσεις/ απαντήσεις: (α) Οι τυφλοί μπορούν να ρωτήσουν το σοφό και (β) 
Οι τυφλοί να συζητήσουν διεξοδικά μεταξύ τους για να περιγράψουν ο κάθε ένας το 
μέρος του ελέφαντα που γνώρισε με την αφή, ώστε στο τέλος να μπορέσουν να συν-
δυάσουν τις επιμέρους εικόνες. Ακολούθησε η εφαρμογή της θεατρικής τεχνικής δύο 
φορές, όσες δηλαδή και οι απαντήσεις των παιδιών. Κάθε φορά ένας μαθητής ή μία 
μαθήτρια (κεντρικός χαρακτήρας) υποστήριζε τη μία από τις απαντήσεις, ενώ άλλοι 
δύο χαρακτήρες που στέκονταν αριστερά και δεξιά του εξέφραζαν φράσεις και σκέψεις 
που πιθανόν να είχε αυτός/ή στο μυαλό. Με αυτόν τον τρόπο, ο κεντρικός χαρακτήρας 
είχε τη δυνατότητα να ακούσει όλες τις σκέψεις των δυο βασικών θέσεων τις οποίες 
υποστήριζαν ή απέρριπταν με αιτιολογημένα επιχειρήματα. 

Η επόμενη δραστηριότητα στηρίχθηκε στην τεχνική γρήγορης παρουσίασης με την ά-
σκηση Τηλεοπτική διαφήμιση και ενθάρρυνε τη δημιουργικότητα και τον αυτοσχεδια-
σμό. Αποτέλεσε δε, συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας και συμπλήρωμά της. 
Οι μαθητές/τριες διαπίστωσαν ότι το υπό παρατήρηση αντικείμενο (ελέφαντας) μπορεί 
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να γίνει κατανοητό μέσω μιας συνολικής θεώρησης (άθροισμα των επιμέρους αντιλη-
πτικών εμπειριών/ εικόνων). Έτσι, κλήθηκαν να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή είναι και 
η θεώρηση του σοφού την οποία θέλει να διδάξει στους τυφλούς. Οι τυφλοί αντιπρο-
σωπεύουν στην αλληγορία εν γένει όσους/ες δεν γνωρίζουν κάτι και αδυνατούν μέσω 
της προσωπικής εμπειρίας να οικοδομήσουν γνώση για αυτό. Έτσι, με βάση την πρό-
ταση Ο σοφός τότε πήρε το λόγο και είπε: «Το σώμα του ελέφαντα είναι ένα, αυτά τα 
λάθη προήλθαν από τη διαφορετική αντίληψη κάθε μέρους του» τέθηκε το ερώτημα: Τι 
έμαθαν οι τυφλοί από τα λόγια του σοφού;   

Από τους διαλόγους που αναπτύχθηκαν και τα συμπεράσματα που διατυπώθηκαν με 
βάση αυτούς, οι μαθητές/ριες κατέληξαν, συμφωνώντας στην ολομέλεια της τάξης, ότι 
θα μπορούσαν οι τυφλοί να μάθουν πώς είναι ο ελέφαντας και να μην τσακωθούν με-
ταξύ τους, εάν κατάφερναν να συνδυάσουν εποικοδομητικά την εμπειρία του καθενός 
(γνώση μέσω εμπειρίας) με τις γνώσεις των άλλων τυφλών, αλλά και με τις πληροφο-
ρίες που μπορούν να αντλήσουν ρωτώντας το σοφό (αποδοχή του φορέα αυθεντίας και 
της γνώσης που μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να γίνει αντικειμενικά αποδεκτή).  

2η διδακτική ώρα 

Στο δεύτερο επίπεδο (2η διδακτική ώρα) μέσω της διδακτικής ακολουθίας προσεγγί-
στηκε το ζήτημα της οικοδόμησης της γνώσης σε επιστημονικό επίπεδο. Στόχος της 
ήταν να  εμπλακούν ενεργά οι μαθητές/ριες σε θεατρικές δράσεις, όπως αυτή της Ανα-
κάλυψης, μέσω των οποίων θα εφαρμόσουν και θα επεκτείνουν τις γνώσεις που οικο-
δόμησαν κατά την προηγούμενη διδακτική ώρα. Για το λόγο αυτό, τους ανατέθηκε να  
διερευνήσουν και να ερμηνεύσουν ένα φυσικό φαινόμενο, για το οποίο δεν μπορούσαν 
να έχουν άμεση εμπειρία μέσω της παρατήρησης. Ουσιαστικά, οι μαθητές/ριες είχαν 
την πρόκληση να λειτουργήσουν ως τυφλοί (εφόσον δεν γνώριζαν και δεν μπορούσαν 
να έχουν άμεση εμπειρία μέσω παρατήρησης) και να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα 
στα οποία κατέληξαν κατά την 1η διδακτική ώρα της διδακτικής ακολουθίας. Η αφορμή 
δόθηκε με μια ημιτελή εκδοχή της παραβολής του ελέφαντα με σκόπιμη αλλαγή των 
προσώπων  και των αντίστοιχων ρόλων έτσι ώστε να τεθεί ο ακόλουθος προβληματι-
σμός προς σκέψη/ διερεύνηση: 

Ένας επιστήμονας συναντήθηκε με μικρούς μαθητές και τους ρώτησε Ξέρετε πού είναι ο 
ήλιος το βράδυ;  Οι μικροί μαθητές απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν και ότι θα ήθελαν πολύ 
να μάθουν. Έτσι, άρχισαν να σκέφτονται πώς θα φτάσουν στην μεγάλη ανακάλυψη.  

Εσείς τι νομίζετε;   Πώς θα φτάσουν στην μεγάλη ανακάλυψη; 

Ο σοφός αντικαταστάθηκε από τον επιστήμονα, ο οποίος δεν είναι φορέας γνώσης με 
το κύρος της αυθεντίας, αλλά ένας “επαγγελματίας” ο οποίος μέσω του προβληματι-
σμού, της παρατήρησης, του πειραματισμού, της αναζήτησης, αποδοχής ή/και αμφι-
σβήτησης θεωρητικών γνώσεων, της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με άλλους, κ.ά. 
εργάζεται με έναν συστηματικό επιστημονικό τρόπο προκειμένου να ανακαλύψει νέες 
γνώσεις. 
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Η τελευταία δραστηριότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη διδακτική ώρα 
στηρίχθηκε σε μία δημιουργική θεατρική τεχνική  (Η Ανακάλυψη), η οποία σχεδιά-
στηκε για τις ανάγκες της διδακτικής ακολουθίας και προέκυψε από μια συνδυαστική 
εκδοχή διαφόρων θεατρικών τεχνικών. Μέσω αυτής της δραστηριότητας το ζήτημα της 
μεθοδολογίας συγκρότησης της γνώσης προσεγγίστηκε υπό την οπτική της επιστήμης 
εφόσον προηγήθηκε η διαπραγμάτευσή του σε φιλοσοφικό πλαίσιο. Επιδιώχθηκε έτσι 
οι μαθητές/ριες να προβληματιστούν για να ακολουθήσουν επιστημονικά αποδεκτές 
προσεγγίσεις που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά της διερευνητικής μάθησης και στη-
ρίζονται στο πλήθος των επιλογών, στο συνδυασμό αυτών και στην αναζήτηση καινο-
τόμων λύσεων. Ο αυτοσχεδιασμός ήταν κατευθυνόμενος και ο χώρος δράσης ήταν το 
συνεδριακό κέντρο όπου όλοι/ες οι μαθητές/ριες ανέλαβαν το ρόλο του επιστήμονα και 
έπρεπε να παρουσιάσουν την ανακάλυψή τους στους/ις συναδέλφους τους επιστήμο-
νες, να τεκμηριώσουν την πρότασή τους, να αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες διαφορε-
τικές θέσεις των συναδέλφων τους.  

Από την παρατήρηση της εξέλιξης των θεατρικών δράσεων διαπιστώθηκε ότι οι μαθη-
τές/ριες εν γένει ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του ρόλου του επιστή-
μονα αναδεικνύοντας τα εξής χαρακτηριστικά: Ο/η επιστήμονας υποστηρίζει με επι-
χειρήματα την πρότασή του για τη μεγάλη ανακάλυψη, θέτει και απαντά σε ερωτήματα, 
θέτει υπό έλεγχο τόσο τις δικές τους προτάσεις όσο και των συναδέλφων του, αποδέ-
χεται τις θέσεις άλλων, συμβάλλει στην εξέλιξη/ βελτίωση της πρότασης άλλων, απο-
δέχεται την ύπαρξη πολλών διαφορετικών ή/και αλληλοσυμπληρωματικών προτάσεων 
που μπορούν εν δυνάμει να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν η μία την άλλη. Από τον 
εποικοδομητικό επιστημονικό διάλογο που αναπτύχθηκε προέκυψαν οι εξής προτά-
σεις, οι οποίες αν αξιοποιηθούν θα οδηγήσουν τους/ις μαθητές/ριες στη μεγάλη ανα-
κάλυψη: (α) Να πάμε στο φεγγάρι, (β) Να χρησιμοποιήσουμε την υδρόγειο και να κά-
νουμε μικρογραφία της πορείας της γης και του ήλιου, (γ) Να κάνουμε οι ίδιοι ένα γύρο 
της γης, (δ) Να κάνουμε υπολογισμούς και παρατηρήσεις και (ε) Να χρησιμοποιήσουμε 
τον  υπολογιστή, υπάρχουν προγράμματα που δείχνουν που είναι ο ήλιος και η γη. Οι 
προτάσεις αυτές καταγράφηκαν όπως ακριβώς διατυπώθηκαν από τους/ις μαθη-
τές/ριες.  

Προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε τις προτάσεις αυτές και να εντοπίσουμε τις υποκεί-
μενες γνώσεις και σκέψεις τις οποίες οι μαθητές/ριες εξέφρασαν με το δικό τους αυ-
θόρμητο και απλό τρόπο θεωρούμε ότι οι μέθοδοι που προτείνουν αντίστοιχα είναι: (α) 
να απομακρυνθούμε αρκετά από τη γη ώστε να μπορούμε να δούμε ολόκληρο το σύ-
στημα γη-ήλιος, να παρατηρήσουμε ολόκληρο το σύστημα από ένα εξωτερικό προς 
αυτό σημείο, (β) να αναπαραστήσουμε το πραγματικό σύστημα σε μία κλίμακα που 
μας επιτρέπει τη συνολική θεώρησή του, κάτι που δίνει τη δυνατότητα διεξαγωγής και 
παρατήρησης πειραμάτων, (γ) να επιδιώξουμε την μελέτη του φαινομένου μέσω άμε-
σης και προσωπικής εμπειρίας. Ισχύουν, επίσης, οι παρατηρήσεις για την (α) πρόταση,  
(δ) να κάνουμε συστηματική παρατήρηση και  (ε) να αναπαραστήσουμε το φαινόμενο 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν για την παρατήρηση μεγάλης κλίμακας συ-
στημάτων οι προσομοιώσεις σε Η/Υ.  
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Συμπεράσματα 

Από την εφαρμογή της διδακτικής ακολουθίας που παρουσιάστηκε, διαπιστώθηκε η 
δυνατότητα υλοποίησής της σε συνθήκες πραγματικής τάξης και κατά συνέπεια η δυ-
νατότητα ομαλής ένταξής της στο υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα ως μια διαθεματική 
προσέγγιση για τη διδασκαλία και μάθηση στοιχείων μεθοδολογίας για τη συγκρότηση 
της επιστημονικής γνώσης. Στην παρούσα εργασία δεν γίνεται αναλυτική παρουσίαση 
των δεδομένων που προέκυψαν από την παρατήρηση και την καταγραφή των διαλόγων 
μεταξύ των παιδιών, παρόλο που έχουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, προκειμένου 
να εστιάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της δομής και της λογικής σχεδιασμού της 
διδακτικής ακολουθίας. Περιοριζόμαστε, ωστόσο, να αναφέρουμε ότι λειτούργησε α-
ποτελεσματικά ως μια εναλλακτική/καινοτόμα διδακτική πρακτική εισαγωγής στην 
τάξη της διερευνητικής μάθησης και εξοικείωσης των μαθητών/ριών με τον εποικοδο-
μητικό διάλογο, βασικό στοιχείο μιας φιλοσοφικού τύπου συζήτησης. Εκτιμούμε δε, 
ότι τέθηκαν οι βάσεις ώστε σε ένα επόμενο στάδιο οι συγκεκριμένοι/ες μαθητές/ριες 
να μπορούν να θέσουν οι ίδιοι/ες τα κρίσιμα ερωτήματα, όταν πρόκειται να διαπραγ-
ματευτούν ένα αντίστοιχο φιλοσοφικό παραμύθι, και να εξελίξουν έτσι τις πιο ουσια-
στικές δεξιότητες φιλοσοφικού διαλόγου (Haynes, 2008). Προς αυτή την προοπτική θα 
προσανατολίσουμε την επόμενη σχετική διδακτική ακολουθία που πρόκειται να σχε-
διάσουμε και να εφαρμόσουμε και με δεδομένο ότι η διατύπωση ερωτημάτων τέτοιου 
τύπου φαίνεται πώς είναι εφικτή από παιδιά της Ε΄ τάξης (Σισσαμπέρη & Μπαλασο-
πούλου, 2016) είναι ενδιαφέρον να επιχειρήσουμε έναν αντίστοιχο στόχο σε παιδιά 
μικρότερων ηλικιών (π.χ. Δ΄ τάξης ή και μικρότερων τάξεων).  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Chen, D., Stroup, W. (1993). General system theory toward a conceptual framework 
for science and technology for all, Journal of Science Education and Technology, 2, 3, 
447-459. 

Γκόβας, Ν. (2002). Για ένα Νεανικό Δημιουργικό Θέατρο. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα διδακτικής των φυσικών Επιστημών. Αθήνα: Μεταίχ-
μιο. 

Haynes, J. (2008). Τα παιδιά ως φιλόσοφοι. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Λενουάρ, Φ.  (2016) «Η ψυχή του κόσμου». μτφρ. Μ. Κουτάλου, Αθήνα: Πατάκης. 

Lipman, M.(2004). Η σκέψη στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης.   

Σισσαμπέρη, Ν., Μπαλασοπούλου, Ρ. (2016). Σε ρόλο επιστήμονα: Μια διδακτική πρό-
ταση στα πλαίσια της προσέγγισης Φιλοσοφία για Παιδιά. Στο Χιωτέλης Ι. (επιμ.) Πρα-
κτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικές Διαδρομές στο Σημερινό Σχολείο, 837-843, 
Πάτρα, ISBN: 978-618-82841-0-4. 

2474

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Παράρτημα 

Η παραβολή του ελέφαντα 

Μια μέρα ένας σοφός μάζεψε τυφλούς εκ γενετής και τους είπε: «Γνωρίζετε του ελέ-
φαντες;». Εκείνοι απάντησαν: «Ω, μεγάλε σοφέ, δεν τους γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε 
περί τίνος πρόκειται». Ο σοφός τους είπε: «Θέλετε να μάθετε πώς είναι;» . Οι τυφλοί 
απάντησαν πάλι εν χορώ: « Ω, ναι, Θέλουμε».  

Αμέσως ο σοφός έφερε έναν ελέφαντα και ζήτησε από τους τυφλούς να αγγίξουν το 
ζώο. Κάποιοι, ψηλαφώντας τον ελέφαντα, άγγιξαν την προβοσκίδα και ο σοφός τους 
είπε: «Αυτό είναι ο ελέφαντας». Άλλοι άγγιξαν το αυτί ή τους χαυλιόδοντες ή το κεφάλι 
ή το πόδι ή την ουρά του ζώου. Σε όλους ο σοφός έλεγε:  «Αυτό είναι ο ελέφαντας». 
Έπειτα ο σοφός ρώτησε τους τυφλούς: «Με τι μοιάζει ο ελέφαντας;». Ο τυφλός που 
άγγιξε την προβοσκίδα είπε: «Ο ελέφαντας μοιάζει με χοντρό αναρριχητικό φυτό». Ε-
κείνος που άγγιξε το αυτί είπε: «Ο ελέφαντας μοιάζει με φύλλο μπανανιάς». Εκείνος 
που άγγιξε τον χαυλιόδοντα είπε: «Ο ελέφαντας μοιάζει με γουδοχέρι». Εκείνος που 
άγγιξε το κεφάλι είπε: «Ο ελέφαντας μοιάζει με χύτρα». Εκείνος που άγγιξε το πλευρό 
είπε: «Ο ελέφαντας μοιάζει με τοίχο». Εκείνος που άγγιξε το πόδι είπε: «Ο ελέφαντας 
μοιάζει με δέντρο». Εκείνος που άγγιξε την ουρά είπε: «Ο ελέφαντας μοιάζει με 
σκοινί». Κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον ότι έχει άδικο και άρχισαν να τσακώνονται.  

Ο σοφός τότε πήρε το λόγο και είπε: «Το σώμα του ελέφαντα είναι ένα, αυτά τα λάθη 
προήλθαν από τη διαφορετική αντίληψη κάθε μέρους του».  
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Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά στην προσέγγιση του μαθήματος της Α’ τάξης 
του Γενικού Λυκείου, Πολιτική Παιδεία, εστιάζοντας στα φαινόμενα των μεταναστών 
και των προσφύγων, τα οποία είναι δύο από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η ελληνική, αλλά και παγκόσμια κοινωνία, πολιτική και οικονομία. Με αφορμή 
τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών τον 21ο αιώνα για οικονομικούς, πολεμικούς, 
θρησκευτικούς και πολιτικούς λόγους, οι μαθητές έχοντας ως στόχο την εύρεση των 
αιτιών και των συνεπειών της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, καθώς και την ανά-
πτυξη ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης για τους ανθρώπους, καλούνται να εργαστούν 
και να οικοδομήσουν τη γνώση ομαδοσυνεργατικά, εκτελώντας κάποιες δραστηριότη-
τες. Ο εκπαιδευτικός, εκτελώντας υποστηρικτικό κυρίως ρόλο και χρησιμοποιώντας 
διάφορες τεχνικές διδασκαλίας, όπως η αφόρμηση, ο καταιγισμός ιδεών, η εισήγηση, 
η ημιδομημένη συζήτηση, η βιωματική μάθηση, η συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες 
και η χρήση ψηφιακών πολυμεσικών εργαλείων, ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφρά-
σουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., μετανάστες, πρόσφυγες, ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

Ταυτότητα του σεναρίου 

Μάθημα: Πολιτική Παιδεία / Τάξη: Α’ τάξη Γενικού Λυκείου / Ηλικία μαθητών: 15-
16 ετών / Διδακτική Ενότητα: Μετανάστευση / Υποενότητες: 12.1 Η μετανάστευση, 
12.1.1 Κατηγορίες και αίτια της μετανάστευσης, 12.1.2 Κοινωνικές και οικονομικές 
συνέπειες, 12.2 Οι πρόσφυγες και η συμφωνία Σένγκεν, 12.4.1 Αλληλεγγύη και δικαι-
οσύνη, 12.4.2 Σεβασμός του «Άλλου» και ανεκτικότητα / Εκτιμώμενη χρονική διάρ-
κεια: 4 Διδακτικές ώρες / Αριθμός Μαθητών: 25 / Χώρος εφαρμογής: Εργαστήριο πλη-
ροφορικής με βιντεοπροβολέα. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Τ.Π.Ε., Νέα Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά. 
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Συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ 

Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με τα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (www.et.gr) των παρα-
κάτω μαθημάτων στα οποία προβλέπεται: 

• Πολιτική Παιδεία: Στο βιβλίο μαθητή της Α’ τάξης ΓΕΛ προβλέπεται η διδασκαλία 
των ενοτήτων που περιλαμβάνονται στο διδακτικό σενάριο. Σύμφωνα με το Πρό-
γραμμα Σπουδών του μαθήματος, το κεφάλαιο 12 προβλέπεται να διδαχθεί σε 6 ώρες. 
Με εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (Αρ.Πρωτ. 150664/Δ2/15-09-2016/ΥΠΠΕΘ) στο κεφάλαιο 
12 δίνονται επιπλέον 2 διδακτικές ώρες, τις οποίες ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποι-
ήσει κατά την κρίση του. Σκοπός του μαθήματος είναι να διαμορφώσει ελεύθερους, 
υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες, που δεν εξυπηρετούν συμφέροντα, αλλά υπηρετούν 
αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, ο διάλογος, κ.τ.λ. Δίνεται μικρότερη 
έμφαση στο περιεχόμενο και μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία, με στόχο την ανά-
πτυξη της αναλυτικής, κριτικής και συνθετικής ικανότητας.  
 

• Εφαρμογές Πληροφορικής: Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να 
συμπληρώσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις τους στην 
αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων, Διαδικτυακών τεχνολογιών και εφαρμογών 
της Πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο ως εργαλείων μάθησης, σκέψης, έκφρασης 
και επικοινωνίας. Κάποιοι από τους στόχους του είναι οι μαθητές να μπορούν να δη-
μιουργούν και να επεξεργάζονται δεδομένα οποιασδήποτε ψηφιακής μορφής, να κρί-
νουν τις προσφερόμενες Διαδικτυακές υπηρεσίες και να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 
για να μαθαίνουν. 

 
• Νέα Ελληνική Γλώσσα: Η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου αποτελεί βασικό 

συστατικό του γλωσσικού μαθήματος. Σκοπός, του μαθήματος είναι η απόκτηση δε-
ξιοτήτων γραμματισμού τέτοιων, που να δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να α-
νταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες του σήμερα, καθώς και η διαμόρφωση μαθη-
τών, που ως μελλοντικοί πολίτες, θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επαρκώς και με 
κριτικά αντανακλαστικά στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες. 
 

• Μαθηματικά: Ένας από τους κεντρικούς στόχους που διατρέχουν το Πρόγραμμα Σπου-
δών του μαθήματος Μαθηματικά της Α΄ τάξης ΓΕΛ είναι η ανάπτυξη της ικανότητας 
χρήσης της μαθηματικής γλώσσας και των πολλαπλών αναπαραστάσεων (αριθμητι-
κών, γραφικών, κτλ.) ως απαραίτητων μέσων ανάπτυξης της μαθηματικής σκέψης και 
επικοινωνίας. 

Παιδαγωγικό σκεπτικό 

Η μετανάστευση και η προσφυγιά αποτελούν σοβαρά κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικά 
προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα. Η εξελικτική α-
νοδική πορεία εισροής προσφύγων στην Ελλάδα, λόγω συγκεκριμένων πολιτικών συ-
γκυριών, η μαζική εκροή Ελλήνων μεταναστών, λόγω της έλλειψης επαγγελματικής 
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αποκατάστασης, καθώς και η ύπαρξη προσφύγων στα σχολικά περιβάλλοντα είναι κά-
ποιοι από τους λόγους που κρίνεται απαραίτητη η διδασκαλία αυτού του σεναρίου. Το 
σκεπτικό αυτού του διδακτικού σεναρίου είναι να προβληματιστούν οι μαθητές για τα 
αίτια που προκαλούν τη μετανάστευση/προσφυγιά, τις συνέπειές της, τόσο για τον με-
τανάστη/πρόσφυγα, όσο και για τη χώρα που τον υποδέχεται και να οικοδομήσουν τη 
γνώση που χρειάζονται, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες που θα συμβάλλουν στην προ-
άσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. 
Καλούνται να συνειδητοποιήσουν ότι είμαστε όλοι εν δυνάμει μετανάστες ή πρόσφυ-
γες. Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να παρέχει στους μαθητές αξιόπιστες και έγκυρες πη-
γές πληροφόρησης, και τους ωθεί στην καλλιέργεια κριτικής ικανότητας, παροτρύνο-
ντάς τους να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία διεξαγωγής του σεναρίου. Μέσω 
των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασιών, οι μαθητές ενθαρρύνονται ώστε να εκ-
φράσουν ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, με στόχο την καλλιέργεια 
της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης. 

Διδακτικοί στόχοι 

Με την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές αναμένεται:  

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία: 
• Να προσδιορίζουν τα αίτια που ωθούν τους ανθρώπους στη μετανάστευση και να 

διερευνούν τις συνέπειες που προκύπτουν για το άτομο και τη χώρα προορισμού. 
• Να διακρίνουν τις έννοιες του μετανάστη και του πρόσφυγα, κατανοώντας τη δια-

φορά τους. 
• Να αποκτήσουν αυτογνωσία διερευνώντας τις στάσεις και τη συμπεριφορά τους 

απέναντι στους διαφορετικούς συνανθρώπους τους και να αναπτύξουν συναισθή-
ματα ευαισθητοποίησης και αλληλεγγύης. 

• Να προβληματιστούν αναφορικά με ρατσιστικές στάσεις και συμπεριφορές. 
• Να έχουν μια πρώτη επαφή με τη δράση μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
• Να γνωρίσουν που βρίσκονται γεωγραφικά κάποιες από τις χώρες που έχουν με-

γάλη εκροή μεταναστών. 

Ως προς τις Τ.Π.Ε.: 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση των προγραμμάτων υπολογιστικών φύλλων, παρου-

σιάσεων και δημιουργίας Εννοιολογικού χάρτη. 
• Να πλοηγούνται στο διαδίκτυο με στόχο την εύρεση συγκεκριμένης πληροφορίας 

και να αντιληφθούν ότι το διαδίκτυο είναι ένας χώρος απ’ όπου μπορούν να αντλή-
σουν πάρα πολλές πληροφορίες για όλα τα θέματα.  

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Οι μαθητές κατά την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου αναμένεται: 
• Να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική-βιωματική μάθηση και να οικοδομή-

σουν τη γνώση μέσα από τη σύνθεση και την οργάνωση των πληροφοριών που 
τους δίνονται μέσω διαφορετικών ερεθισμάτων. 
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• Να προσεγγίσουν τα θέματα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, τόσο από τη 
πλευρά του μετανάστη/πρόσφυγα, όσο και από την πλευρά της χώρας υποδοχής 
τους και να συνειδητοποιήσουν την πολυπολιτισμικότητα του κόσμου στον οποίο 
καλούνται να ζήσουν. 

• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη. 
• Να συμπεριφερθούν ως ώριμα άτομα μέσα στην ομάδα, δηλαδή να συνεισφέρουν 

όλοι στο τελικό αποτέλεσμα ανάλογα με τις δυνατότητές τους, καθώς και να βοη-
θούν και να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλο, να καταθέτουν ελεύθερα τις απόψεις 
τους και να επιχειρηματολογούν πάνω σε αυτές, πριν λάβουν την τελική τους από-
φαση, καθώς και να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθη-
σης. 

• Να αντιληφθούν την παιδαγωγική διάσταση των ΤΠΕ με την αξιοποίησή τους 
στην άντληση πληροφοριών από το διαδίκτυο και στην κριτική επεξεργασία. 

• Να συμμετέχουν στην εργασία που τους έχει ανατεθεί για το σπίτι. 

Πρότερες Ιδέες και Αντιλήψεις των μαθητών - Γνωστικά προαπαιτούμενα 

Προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να εφαρμόσει το συγκεκριμένο διδακτικό 
σενάριο, να υλοποιηθούν οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί και παιδαγωγικοί του στόχοι και 
να οδηγηθούν οι μαθητές στη μάθηση, ελέγχει αν οι μαθητές πληρούν τις εξής προϋ-
ποθέσεις: 
• Να έχουν έρθει σε επαφή, έστω και στοιχειωδώς, με την έννοια μετανάστης με 

οποιοδήποτε τρόπο (σχολείο, κοινωνία, Μ.Μ.Ε., οικογένεια, κ.λπ.). 
• Να έχουν αναπτύξει την ωριμότητα και τη δεξιότητα να εργάζονται ομαδικά. 
• Να μπορούν να καταγράφουν και να επικοινωνούν σωστά αυτό που σκέφτονται. 
• Να μπορούν να πλοηγηθούν και να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο.  
• Να μπορούν να χειριστούν το προγράμματα επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων, 

δημιουργίας παρουσιάσεων και δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών. 
• Να γνωρίζουν τη διαδικασία με την οποία φτιάχνεται ένα διάγραμμα στην εφαρ-

μογή Υπολογιστικά φύλλα (π.χ. Excel) και πώς ερμηνεύεται, καθώς και πώς συ-
ντάσσεται ένας εννοιολογικός χάρτης. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική και ψηφιακή υποδομή 

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική και ψηφιακή υποδομή για την εφαρμογή του σεναρίου 
είναι:  Το βιβλίο του μαθητή για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» της Α’ τάξης Γενικού 
Λυκείου.  Τα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ των μαθημάτων της Πολιτικής Παιδείας, Εφαρμογών 
Πληροφορικής, Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών της Α’ τάξης ΓΕΛ 
(ΦΕΚ/Β/932/14-04-2014, ΦΕΚ/Β/1562/27-06-2011, ΦΕΚ/162/Β/22-01-2015) 
(www.et.gr)  Εργαστήριο πληροφορικής με βιντεοπροβολέα  Σύνδεση στο διαδίκτυο 
 Πίνακας και μαρκαδόροι ή κιμωλίες  Λογισμικό υπολογιστικών φύλλων  Φυλλο-
μετρητής ιστού  Λογισμικό δημιουργίας παρουσιάσεων  Λογισμικό δημιουργίας Εν-
νοιολογικού Χάρτη  Φύλλα εργασιών  Γραφική ύλη μαθητών. 

Οργάνωση Τάξης και Διδασκαλίας 
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Όλες οι διδακτικές ώρες πραγματοποιούνται σε εργαστήριο υπολογιστών με βιντεο-
προβολέα. Οι υπολογιστές είναι διατεταγμένοι περιμετρικά σε σχήμα Π, ώστε ο εκπαι-
δευτικός να μπορεί να ελέγχει ταυτόχρονα και να υποστηρίζει όλες τις ομάδες. Η σύν-
θεση των ομάδων καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό. Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυ-
νατή απόδοση, η σύνθεση των μελών της ομάδας είναι ανομοιογενής και οι ομάδες 
μεταξύ τους, όσο το δυνατόν γίνεται, ισοδύναμες σε επίπεδο τάξης. Οι μαθητές κατα-
νέμουν τους ρόλους μέσα στην ομάδας (συντονιστής, γραμματέας, παρουσιαστής). Ο 
ρόλος του καθηγητή είναι υποστηρικτικός-συντονιστικός, δηλαδή βοηθά και καθοδη-
γεί τις ομάδες να εργαστούν αποτελεσματικά και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των 
μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στην αρχή της πρώτης ώρας, υλοποιείται ατομικά η πρώτη δραστηριότητα, ενώ στη 
συνέχεια ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των δύο-τριών ατόμων, σύμ-
φωνα με την παραπάνω διαδικασία, φροντίζοντας επιπλέον να υπάρχει σε κάθε ομάδα 
τουλάχιστον ένας μαθητής που να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση του Η/Υ (αναζή-
τηση στο Διαδίκτυο, πρόγραμμα Υπολογιστικών Φύλλων, πρόγραμμα Παρουσιάσεων, 
πρόγραμμα δημιουργίας Εννοιολογικών Χαρτών). 

Στις επόμενες τρεις διδακτικές ώρες οι μαθητές εκτελούν τις δραστηριότητες των φύλ-
λων εργασίας, χωρισμένοι σε ομάδες (έχοντας διατηρήσει σταθερή τη σύνθεση των 
ομάδων από την πρώτη διδακτική ώρα). 

Διδακτική προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται κατά την εφαρμογή του διδακτικού σενα-
ρίου είναι μαθητοκεντρική, αξιοποιεί ομαδοσυνεργατικές διεργασίες και βασίζεται σε 
σύγχρονες θεωρίες μάθησης.  

Σύμφωνα με τον Bruner (1983), ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία της ανακαλυπτικής μά-
θησης, οι μαθητές ανακαλύπτουν αρχές και αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματι-
σμού και πρακτικής. Με τον τρόπο αυτό, ενεργοποιούνται η αναλυτική και διαισθητική 
σκέψη των μαθητών και γενικά οι ανώτερες διεργασίες που σχετίζονται με την επίλυση 
προβλημάτων. Ο βασικός ρόλος του δασκάλου είναι να βοηθά, να ενθαρρύνει, να εμ-
ψυχώνει και να καθοδηγεί τους μαθητές, να ανακαλύψουν μόνοι τους τις έννοιες. Ο 
Bruner υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μά-
θησης.  

Η διδακτική προσέγγιση στηρίζεται επίσης και στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία μά-
θησης του Vygotsky (1978). Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, τα παιδιά οικοδομούν τις 
νοητικές λειτουργίες τους, καθώς τις χρησιμοποιούν στην συναναστροφή τους με τους 
άλλους μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο και με αυτόν τον τρόπο αναπτύσ-
σονται μέσα από το κοινωνικό τους περιβάλλον και από τις κοινωνικές αλληλεπιδρά-
σεις. Με άλλα λόγια οι νοητικές λειτουργίες εμφανίζονται αρχικά σε ένα κοινό επίπεδο 
και αργότερα μετακινούνται σε ένα ατομικό επίπεδο, αφού κάθε μαθητής πραγματο-
ποιεί κριτική αποτίμηση των πληροφοριών που επεξεργάζεται. Το σημαντικότερο 
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μέρος της θεωρίας του Vygotsky είναι η διδασκαλία σύμφωνα με τη Ζώνη Επικείμενης 
Ανάπτυξης (ΖΕΑ). Η ΖΕΑ είναι η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο γνωστικό επί-
πεδο ανάπτυξης που βρίσκεται το παιδί ή τις δραστηριότητες που μπορεί να πετύχει 
μόνο του και στο επίπεδο που μπορεί να φτάσει αν καθοδηγηθεί και βοηθηθεί από κά-
ποιους πιο έμπειρους ενήλικες ή συνομήλικες. Έτσι, τα παιδιά λειτουργώντας μέσα σε 
ομάδες και έχοντας τη σωστή καθοδήγηση του καθηγητή, βοηθούν το ένα το άλλο να 
κατακτήσουν τη γνώση, δίνοντας η δυνατότητα ακόμη και στους πιο αδύναμους μαθη-
τές να επιτύχουν αποτελέσματα που μόνοι τους δε θα μπορούσαν να καταφέρουν. Ε-
ξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου διάδραση, τόσο ανάμεσα στους μαθητές, όσο και ανά-
μεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές.  

Διδακτική προσέγγιση ως προς τη χρήση των ΤΠΕ 

Τα συστήματα αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας περιλαμβάνουν τις δρα-
στηριότητες εύρεσης πρωτογενών πηγών για να απαντήσουν οι μαθητές στις δοθέντες 
ερωτήσεις, στηριζόμενα στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. 

Τα συστήματα ανακάλυψης και διερεύνησης, περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες δια-
δικτύου Web 2.0, δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη και δημιουργίας παρουσιάσεων, 
και βασίζονται στις θεωρίες του κοινωνικού οικοδομητισμού. 

Προστιθέμενη παιδαγωγική αξία από τη χρήση των ΤΠΕ 

Οι ΤΠΕ στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιούνται ως εποπτικό μέσο για την υπο-
στήριξη της διδασκαλίας του εκπαιδευτικού και ως γνωστικό εργαλείο για την οικοδό-
μηση της γνώσης, προσθέτοντας παιδαγωγική αξία στο διδακτικό σενάριο. Συμβάλουν 
στην ποιοτική βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, αφού καλλιεργούν στάσεις και 
δεξιότητες. Αυξάνουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών, ευνοούν την ο-
μαδοσυνεργατική και διερευνητική μάθηση και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα 
του εκπαιδευτικού έργου.  

Μέσα από τη χρήση του φυλλομετρητή ιστού και της αναζήτησης πληροφοριών στο 
διαδίκτυο, οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες, τις επεξεργάζονται, αναπτύσσουν κρι-
τική άποψη και οικοδομούν τη νέα γνώση για το θέμα της μετανάστευσης. 

Τα λογισμικά υπολογιστικών φύλλων και παρουσίασης βοηθούν τους μαθητές να επε-
ξεργαστούν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει από το διαδίκτυο και τις συνεντεύξεις 
και να τις συνθέσουν με κριτικό και δημιουργικό τρόπο σε ένα αρχείο παρουσίασης. 

Η δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη από το μαθητή, με τη χρήση λογισμικού, τον 
εμπλέκει σε διαδικασίες αναστοχασμού, τον ωθεί στην αξιοποίηση μεταγνωστικών δε-
ξιοτήτων και στο συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης των μαθησια-
κών αποτελεσμάτων. 

Διαδικασία εφαρμογής του σεναρίου 
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1η διδακτική ώρα: 
Αρχικά, οι μαθητές ενημερώνονται για τους στόχους που αναμένεται να επιτευχθούν 
από την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου. Παρακολουθούν, ως αφόρμηση, ένα 
απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου: "Βρωμοέλληνες", με τον 
τίτλο «ΠΕΣ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ!» (https://www.youtube.com/watch?v= 
RPwoIn-ALWE&feature=youtu.be). Στο βίντεο παρουσιάζονται ένας καθηγητής Ιστο-
ρίας και ένας ιστορικός του μουσείου του Έλλις Άιλαντ, οι οποίοι παρουσιάζουν την 
άποψη που επικρατούσε στην Αμερικανική κοινωνία για τους πρώτους Έλληνες που 
μετανάστευσαν στην Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Στη συνέχεια, δίνεται μία ατομική δραστηριότητα στους μαθητές (Φύλλο Εργασίας 1 - 
1η δραστηριότητα), στην οποία είναι κατακόρυφα είναι γραμμένη η λέξη «ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΗΣ». Ζητείται από τους μαθητές, δίπλα στο κάθε γράμμα της λέξης «ΜΕΤΑΝΑ-
ΣΤΗΣ» να γράψουν μία λέξη που να σχετίζεται με την έννοια μετανάστης και να αρχί-
ζει από αυτό το γράμμα. Τους δίνεται χρόνος 5 λεπτών. Έπειτα, ο καθηγητής γράφει 
τη λέξη «ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ» στον πίνακα και καλεί να παιδιά να καταθέσουν τις απα-
ντήσεις τους. Έτσι, γίνεται μία διερεύνηση των πρότερων γνώσεων, στάσεων, ιδεών, 
συναισθημάτων των μαθητών.  

Τέλος, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να εκτελέσουν τη 2η δραστηριότητα του 
Φύλλου εργασίας 1. Ζητείται από τους μαθητές να χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατό-
μων, μεταβούν στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας (http://www.amnesty. 
org.gr/campaigns/refugees/index.htm), να διαβάσουν το Ενημερωτικό της φυλλάδιο 
για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες και να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. 
Στόχος είναι να διαχωρίσουν οι μαθητές τις έννοιες μετανάστης και πρόσφυγας, καθώς 
και να γνωρίσουν τα αίτια της μετανάστευσης-προσφυγιάς. Με αυτόν τον τρόπο, κινη-
τοποιούνται ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και παρουσιάζονται οι βασικές θεωρη-
τικές έννοιες του διδακτικού σεναρίου. 

2η διδακτική ώρα: 
Οι μαθητές διατηρούν τις ομάδες των 2-3 ατόμων. Μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (1η δραστηριότητα του Φύλλου Εργασίας 2) 
(https://www.statistics.gr/el/home), όπου συλλέγουν πληροφορίες για τον αριθμό των 
εισερχόμενων και εξερχόμενων μεταναστών στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2008-2015 
και φτιάχνουν ένα διάγραμμα που να απεικονίζει την εξέλιξή τους. Έπειτα, καλούνται 
να σχολιάσουν την πορεία της καθεμιάς από τις δύο καμπύλες. Στόχος αυτής της δρα-
στηριότητας είναι να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με το σήμερα, βρίσκοντας τον πραγ-
ματικό αριθμό εισροής και εκροής μεταναστών στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές την εκπόνηση της 2ης δραστη-
ριότητας του Φύλλου Εργασίας 2. Σε αυτή απεικονίζεται ένας χάρτης πιθανών μετανα-
στευτικών χωρών, τον οποίο οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν και να καταγράψουν 
τις πιθανές χώρες (διαδρομές) τις οποίες πρέπει να διασχίσει ένας μετανάστης από το 
Αφγανιστάν για να φτάσει στην Ιταλία, καθώς και τα μέσα (πόδια, μέσα μαζικής μετα-
φοράς, καΐκια κλπ.) με τα οποία φαντάζονται ότι θα μετακινηθεί. Ο εκπαιδευτικός με 
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αφορμή αυτή τη δραστηριότητα, με εισήγησή του παρουσιάζει στους μαθητές τους κύ-
ριους κανόνες που υιοθετήθηκαν με την υπογραφή της Συμφωνίας του Σένγκεν.  

3η διδακτική ώρα: 
Ο εκπαιδευτικός βάζει στους μαθητές να ακούσουν ένα τραγούδι («Μικρή βαλίτσα» 
του Αλκίνοου Ιωαννίδη) που αφορά τη μετανάστευση και ζητά από τους μαθητές να 
μπουν στη θέση του μετανάστη, να συζητήσουν ομαδικά και να καταγράψουν (Φύλλο 
Εργασίας 3 – 1η δραστηριότητα) τα συναισθήματα που πιστεύουν ότι νιώθει καθ' όλη 
τη διάρκεια της πορείας του (όταν αποφασίζει να φύγει από την πατρίδα του, κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού του και τη στιγμή που φτάνει στο καινούργιο τόπο). 

Η επόμενη δραστηριότητα αυτής της διδακτικής ώρας είναι και αυτή ομαδική. Οι μα-
θητές μπαίνουν στην ιστοσελίδα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ και διαβάζουν ένα άρθρο 
(Μποζανίνου, 2017), καθώς και τα σχόλια των αναγνωστών, που αφορά ένα πρό-
γραμμα φιλοξενίας προσφύγων σε διαμερίσματα που υλοποιείται από τον δήμο Λεβα-
δέων. Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν τα οφέλη των προσφύγων και 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και τα οφέλη και τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι κάτοικοι αυτής της πόλης (Φύλλο Εργασίας 3 - 2η δραστηριότητα). 

Στην τελευταία δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε δύο ομάδες 
και ζητά από κάθε ομάδα να βρει έναν ρυθμό. Με το σύνθημα του εκπαιδευτικού οι 
δύο ομάδες ξεκινούν ταυτόχρονα να παίζουν το ρυθμό που έχουν επιλέξει, προσπαθώ-
ντας να τον διατηρήσουν. Στη συνέχεια, γίνεται μια συζήτηση που αφορά την αταξία 
που επικρατεί σε μία κοινωνία όταν κανείς δεν αλλάζει τον «ρυθμό» του, καθώς και 
την αρμονία που υπάρχει όταν βρίσκονται στον ίδιο «ρυθμό». 

Σε αυτή τη διδακτική ώρα, οι μαθητές προβληματίζονται για θέματα που αφορούν την 
εξέλιξη του φαινομένου της μετανάστευσης και τα εμπόδια που καλούνται να υπερπη-
δήσουν τόσο οι μετανάστες/πρόσφυγες όσο και οι πολίτες της χώρας υποδοχής αντιμε-
τωπίζοντας την νέα πραγματικότητα. 

4η διδακτική ώρα: 
Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ανασυνταχθούν στις ομάδες των τριών α-
τόμων και να συντάξουν με τη βοήθεια ενός λογισμικού δημιουργίας Εννοιολογικών 
Χαρτών, τον εννοιολογικό χάρτη της έννοιας «Μετανάστης». Στη συνέχεια, οι μαθητές 
παρουσιάζουν τους χάρτες τους και μαζί με τον καθηγητή συζητούν, κάνουν αυτό-α-
ξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση του αποτελέσματος της εργασίας τους. Τα τελευταία 
λεπτά της διδακτικής ώρας συντάσσουν, από κοινού, έναν ολοκληρωμένο εννοιολο-
γικό χάρτη, αξιοποιώντας τα καλύτερα μέρη των επιμέρους εννοιολογικών χαρτών που 
έχουν ήδη φτιάξει, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο και ανακεφαλαίωση. 

Σε όλες τις διδακτικές ώρες, μετά το τέλος κάθε δραστηριότητας, πραγματοποιείται 
συζήτηση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων και διεξάγονται τα συμπεράσματα.  

Αξιολόγηση 
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Η αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί μια διαδικασία που διαχέεται σε όλη τη 
διδασκαλία. Ακολουθεί τις αρχές της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της 
διακριτότητας. Διεξάγεται μία αρχική αξιολόγηση μέσω της 1ης δραστηριότητας του 
Φύλλου Εργασίας 1, ώστε ο καθηγητής να διερευνήσει τις προηγούμενες γνώσεις, στά-
σεις, ιδέες, αξίες και συναισθήματα των μαθητών για το θέμα των μεταναστών.  

Η διαμορφωτική αξιολόγηση, γίνεται τόσο ως προς το γνωστικό επίπεδο, όσο και ως 
προς το επίπεδο συνεργασίας και λειτουργικότητας της ομάδας, είναι αλληλένδετη με 
τη διαδικασία της διδασκαλίας, συνεχής και λειτουργεί ανατροφοδοτικά, αφού ο 
καθηγητής παρεμβαίνει έτσι ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να επιτύχουν τους 
στόχους που έχουν τεθεί.. Γίνεται με τη μέθοδο της παρατήρησης της συνεργασίας των 
μαθητών μέσα στις ομάδες, των επιμέρους αποτελεσμάτων τους και την παρουσίαση 
του αποτελέσματος της εργασίας τους στην ολομέλεια της τάξης.  

Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται την 4η διδακτική ώρα, όπου γίνεται ένας 
απολογισμός της ατομικής προσπάθειας και ενεργητικής συμμετοχής κάθε μαθητή 
ξεχωριστά, καθ’ όλη τη διάρκεια διδασκαλίας του διδακτικού σεναρίου, έχοντας 
υπόψιν του και το προηγούμενο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του μαθητή. 

Παράλληλα με την αξιολόγηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού, γίνεται και 
αξιολόγηση από την πλευρά των μαθητών. Οι μαθητές κάνουν αυτό-αξιολόγηση της 
προσωπικής τους εργασίας στο πλαίσιο της ομάδας, της συνεργασίας τους με τα υπό-
λοιπα μέρη της ομάδας, αλλά και της ομαδικής εργασίας, συγκρίνοντας το αποτέλεσμα 
της δικής τους ομάδας με αυτά των υπόλοιπων. Τέλος, κάνουν και ετεροαξιολόγηση 
των άλλων μελών της ομάδας. 

Ανάθεση κατ’ οίκον εργασίας 

Ο εκπαιδευτικός αναθέτει ως εργασία για το σπίτι στους μαθητές, να χωριστούν σε 
ομάδες των 3 ατόμων και να πάρουν συνέντευξη από κάποιο άτομο το οποίο έχει υ-
πάρξει μετανάστης ή πρόσφυγας. Στη συνέχεια, να συντάξουν μία παρουσίαση 5 δια-
φανειών η κάθε ομάδα, με τα βασικότερα γι’ αυτούς στοιχεία που προέκυψαν από τη 
συνέντευξη. Αποτελεί μία δραστηριότητα μετρίου βαθμού δυσκολίας. Στόχοι της είναι 
να βιώσουν μια πραγματική ιστορία, να αναπτύξουν κριτική σκέψη, συνεργασία και 
τέλος να εξασκηθούν στο πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων. 
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Επέκταση 

Σε περίπτωση που υπάρχουν φοιτούντες μαθητές που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες το 
διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με προσωπικές τους ιστορίες. 

Μια άλλη πρόταση είναι το παραπάνω διδακτικό σενάριο να αποτελέσει το έναυσμα 
για την εκπόνηση μιας διαθεματικής εργασίας (project) με θέμα «Οργανώνω μια 
γιορτή για τους μετανάστες-πρόσφυγες της πόλης μου», το οποίο θα μπορούσε να διαρ-
κέσει από ένα έως δύο τετράμηνα. Στα πλαίσια αυτού του project οι μαθητές θα κλη-
θούν να παίξουν το ρόλο του διοργανωτή της εκδήλωσης, αναπτύσσοντας τις διοικη-
τικές τους ικανότητες, οργανώνοντας, προγραμματίζοντας και ελέγχοντας όλες τις δια-
δικασίες (χώρος, χρόνος, κόστος, πρόγραμμα, καλεσμένοι, μάρκετινγκ, χορηγοί της 
εκδήλωσης). Το αποτέλεσμα της εργασίας στο τέλος θα παρουσιαστεί σε ολόκληρο το 
σχολείο και ίσως να μπορέσει κατόπιν συνεννόησης με τον διευθυντή του σχολείου να 
υλοποιηθεί και στην πραγματικότητα αυτή η εκδήλωση. 

Περιορισμοί – Πνευματικά δικαιώματα 

Περιορισμοί:  
• Υποθέτουμε ότι υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής με τόσους Η/Υ όσες και οι ο-

μάδες των μαθητών. 
• Υποθέτουμε ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο 

διδασκαλίας, με τα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων, δημιουργίας παρουσιά-
σεων και εννοιολογικού χάρτη, το φυλλομετρητή ιστού και γνωρίζουν τη διαδικα-
σία δημιουργίας ενός εννοιολογικού χάρτη. 

Πνευματικά δικαιώματα: 
Η 3η δραστηριότητα του Φύλλου Εργασίας 3 («Κρατώ το ρυθμό ή») έχει αντληθεί από 
το βιβλίο Διαπολιτισμικό σχέδιο εργασίας 2: «ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ» των Παπαγιάννη, Β. & 
Κασιάρου, Ε.  
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Διδακτικό σενάριο: «Η απεικόνιση του Θεού σε άλλες θρησκευτικές παραδό-
σεις» 

Θεώνη Μπούρα, Μ.Sc. theoniabc@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αφορά μαθητές Β Γυμνασίου. Είναι πρωτότυπο 
και το δημιουργήσαμε με γνώμονα τα Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά. 
Πρόκειται για αυτοδύναμη διδακτική πρόταση καθώς τα Νέα Προγράμματα Σπουδών 
στα Θρησκευτικά όχι μόνο ευνοούν αλλά απαιτούν πρωτότυπο σχεδιασμό βασισμένο 
στα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε ενότητας. Ο γενικός σκοπός που 
υπηρετεί είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και να αποτιμήσουν τις θέσεις άλλων θρη-
σκειών στο ζήτημα του εικονισμού του Θεού. Συγκεκριμένα εντρυφούν στους τρόπους 
εικονισμού ή μη του Θεού σε Βουδισμό, Ινδουισμό, Ισλάμ και Ιουδαϊσμό. Επίσης ανα-
γνωρίζουν τα θρησκευτικά σύμβολα κάθε θρησκείας και διερευνούν τη θεολογική ση-
μασία τους. Χρησιμοποιούνται εικόνες και γίνεται αναζήτηση στο διαδίκτυο. Επίσης 
οι μαθητές ανά ομάδες περιηγούνται εικονικά στο λατρευτικό χώρο κάθε θρησκείας 
(Τζαμί, Συναγωγή, Βουδιστικό ναό, Ινδουιστικό τέμενος). Ακολουθείται η Διερευνη-
τική μέθοδος διδασκαλίας που περιλαμβάνει πέντε στάδια που αναλύονται παρακάτω. 
Σε αυτά τα στάδια οι μαθητές προκαλούνται με δραστηριότητες όπως η δημιουργία 
κολλάζ, η ιστοεξερεύνηση μέσω διαδικτύου, η τεχνική Artfull thinking, που αξιοποιεί 
την τέχνη, οι εικονικές περιηγήσεις, η συμπλήρωση φύλλων εργασίας. Η αξιολόγηση 
ολοκληρώνεται με τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο τέλος του σεναρίου. Οι μα-
θητές άλλοτε εργάζονται ατομικά κι άλλοτε ομαδικά και τα παραδοτέα τους είναι ατο-
μικά και ομαδικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διερευνητική μέθοδος, εικόνες, θρησκευτικά σύμβολα, ανεικονική θρη-
σκεία.  

Εισαγωγή 

«Η απεικόνιση του Θεού σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις» ανταποκρίνεται στη σύγ-
χρονη πλουραλιστική κοινωνία, όπως διαμορφώνεται σήμερα με την υποδοχή στην Ελ-
λάδα πολλών θρησκευτικά διαφορετικών πολιτισμών. Οι μαθητές της Β Γυμνασίου, 
όπου απευθύνεται το διδακτικό σενάριο, έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν τις 
ποικίλες απεικονίσεις του Θεού στις θρησκείες, να συσχετίσουν να συγκρίνουν και να 
σεβαστούν το δικαίωμα της διαφορετικότητας. Το σενάριο αποτελεί μέρος της Θεμα-
τικής Ενότητας 1 με γενικότερο τίτλο «Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό;» 
(Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυ-
μνάσιο, ΦΕΚ 2104, τ. 2ο, 19/6/2017). Οι δραστηριότητες είναι συμμετοχικές και γίνο-
νται μέσα σε ομάδες (Ματσαγγούρας, 2011). Αρχικά οι μαθητές γνωρίζουν τα σύμβολα 
και δημιουργούν ένα κολλάζ εργαζόμενοι σε ομάδες. Όνομα στα σύμβολα θα δοθεί 
αργότερα, μετά την έρευνα που θα κάνουν στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια, στο εργαστή-
ριο πληροφορικής, οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο τα θρησκευτικά σύμβολα μίας 

2486

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



θρησκείας που αναλαμβάνει κάθε ομάδα. Ετοιμάζουν μία παρουσίαση, όπου προβάλ-
λονται τα θρησκευτικά σύμβολα, η σημασία τους, οι απεικονίσεις του Θεού ή των 
θεών, ή οι λόγοι της μη απεικόνισης του θείου. Σε επόμενο στάδιο οι μαθητές περιη-
γούνται εικονικά ένα τέμενος άλλης θρησκείας από εκείνη για την οποία ετοίμασαν 
παρουσίαση και καταγράφουν τις τυχόν απεικονίσεις του Θεού ή των θεών, τα σύμ-
βολα και τη διακόσμηση που παρατηρούν. Ακολουθεί η παρουσίαση των καταγραφών. 
Στη συνέχεια οργανώνεται συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή 2 μαθητών 
εκπροσώπων κάθε ομάδας αλλά και συμμετοχή κοινού, δηλαδή των υπόλοιπων μαθη-
τών. Το θέμα της συζήτησης είναι «πώς εικονίζω το Θεό;». Μετά τη συζήτηση εκπρο-
σώπων αλλά και ολομέλειας, οι μαθητές επιστρέφουν στα αναρτημένα κολλάζ και βά-
ζουν όνομα στα σύμβολα. Το στάδιο αυτό λειτουργεί και ως αξιολόγηση του μαθήμα-
τος. Το σενάριο διασφαλίζει και καλλιεργεί τη δημοκρατία και την ισότητα, καθώς σε 
όλες του τις φάσεις εξετάζονται και προβάλλονται όλες οι απόψεις των θρησκειών κι 
επίσης διεξάγεται συζήτηση με εκπροσώπους αλλά και με συμμετοχή της ολομέλειας. 
(Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2011, 131). Έτσι οι μαθητές εκπαιδεύονται στη λήψη αποφά-
σεων με δημοκρατικό τρόπο κι αφού έχει προηγηθεί εκπροσώπηση όλων των απόψεων. 
Το συγκεκριμένο σενάριο καλλιεργεί τη διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από μία 
«διαλλακτική σχέση, διαδικασία αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα δια-
φόρων εθνικών/μεταναστευτικών ομάδων» (Essinger, 1991, 18). Η καλλιέργεια σεβα-
σμού προς το διαφορετικό επιβάλλεται να είναι κομμάτι του κάθε διδασκόμενου μαθή-
ματος σε κάθε σχολείο, διαπολιτισμικό ή μη (Αλμπανάκη, 2013, 250).  

 Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμένουμε στο συγκεκριμένο σε-
νάριο είναι τα εξής: 

1. Οι μαθητές να σκιαγραφούν τις εικονιστικές επιλογές άλλων θρησκευτικών παρα-
δόσεων, αποκρυπτογραφώντας τη θεολογική αφετηρία και αισθητική έκφρασή τους 

2. Οι μαθητές να διατυπώνουν τα δικά τους επιχειρήματα για το ζήτημα του εικονισμού 
του Θεού  

3. Οι μαθητές να αποδέχονται την ετερότητα στο ζήτημα της απεικόνισης ή μη του 
Θεού-Θεών και των τρόπων απεικόνισης 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

1. Να προβληματιστούν κι εκφραστούν οι μαθητές για τους τρόπους και τις δυνατότη-
τες απεικόνισης του θείου  

2. Να εκπαιδευτούν στη συζήτηση με όρους ισότητας, σεβασμού κι αποδοχής της θρη-
σκευτικής διαφορετικότητας.  

Γνωστικό αντικείμενο 
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Το Διδακτικό Σενάριο «Η απεικόνιση του Θεού σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις» 
αφορά στο μάθημα Θρησκευτικών Β Γυμνασίου κι αποτελεί το πρώτο δίωρο της Θε-
ματικής Ενότητας 1 με γενικότερο τίτλο «Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το 
Θεό;» (Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο 
Γυμνάσιο, ΦΕΚ 2104, τ. 2ο, 19/6/2017, σ. 21123). Συνδέεται δε κι εξυπηρετεί τους εξής 
γενικούς στόχους της τάξης: Οι μαθητές α)να γνωρίσουν κι αποτιμήσουν τις θέσεις 
άλλων θρησκειών πάνω σε διάφορα ζητήματα όπως ο εικονισμός του Θεού και η θρη-
σκευτική ετερότητα και β)να ανιχνεύσουν και να αναγνωρίσουν τα σημαινόμενα και 
τις θεολογικές υποδηλώσεις των συμβόλων και μνημείων τέχνης (Πρόγραμμα Σπου-
δών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ΦΕΚ 2104, 
τ. 2ο, 19/6/2017, σ. 21122) 

Χρονική διάρκεια 

Η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της διεξαγωγής του σεναρίου είναι τρεις διδακτικές 
ώρες, 135 λεπτά. 

Μέθοδος διδασκαλίας 

Προτείνεται η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές ουσιαστικά 
καλούνται να διερευνήσουν τα θρησκευτικά σύμβολα και τη θεολογική σημασία τους. 
Η διερευνητική διδασκαλία είναι ευέλικτη και μπορεί να εφαρμόζεται σε μαθητές κάθε 
ηλικίας, υποδομής και δυνατοτήτων αλλά χρειάζεται σοβαρό προγραμματισμό και 
σχεδιασμό, προσεκτική οργάνωση και συνεχή αναδιαμόρφωση. Οι διερευνητικές 
προσεγγίσεις λειτουργούν αποτελεσματικότερα, όταν συνδυάζονται με τις 
ομαδοσυνεργατικές. (Οδηγός εκπαιδευτικού, 2014, 105). Η διερευνητική μέθοδος 
περιλαμβάνει πέντε στάδια. Στο πρώτο στάδιο που καλείται «παρουσιάζοντας», 
καλούμε τους μαθητές να έρθουν σε επαφή με εικονίσεις Θεού στο Βουδισμό και στον 
Ινδουϊσμό και με σύμβολα στο Ισλάμ και στον Ιουδαϊσμό. Στο στάδιο «εφαρμόζοντας» 
μέσα από την τεχνική Artful thinking ΒΛΕΠΩ, ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΑΙ, ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ – 
ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ, οι μαθητές κοιτάζουν τα κολάζ, ερωτώνται κι απαντούν πρώτα 
ατομικά και μετά ομαδικά σε ερωτήματα τύπου  

i. Τι βλέπεις; 
ii. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό που βλέπεις; 
iii. Τι είναι αυτό που σε κάνει να αναρωτιέσαι; 

Ο διδάσκων, στην έναρξη της εργασίας σε ομάδες, καλεί τους προέδρους των ομάδων 
και τους δίνει κάρτες ερωτήσεων κι ό,τι άλλο υλικό, καθώς και σύντομες και σαφείς 
οδηγίες για το τι θα κάνουν οι μαθητές, πώς θα αξιοποιήσουν το υλικό και τι θα δη-
μιουργήσουν. Επίσης καθορίζει το χρόνο εργασίας. Την ώρα που οι μαθητές συζητούν 
στην ομάδα τους, ο διδάσκων κυκλοφορεί ανάμεσα στις ομάδες, απαντά σε ερωτήματα 
μαθητών, επιβλέπει την πορεία της εργασίας και ενισχύει την πρόοδο της εργασίας 
(Μπούρα, 2016, 24). 
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Στη συνέχεια οι μαθητές «διερευνώντας» περισσότερο το θέμα, οργανώνονται σε ομά-
δες κι επιχειρούν ιστοεξερεύνηση μέσω διαδικτύου πάνω στα σύμβολα μίας θρησκείας 
που αναλαμβάνουν.  

Στο τέταρτο στάδιο «αναπλαισιώνοντας» οι μαθητές σε ομάδες καλούνται να περιηγη-
θούν εικονικά μία συναγωγή, ένα τζαμί, ένα βουδιστικό ναό, ένα τέμενος των Ινδουι-
στών. Σε φύλλο εργασίας καταγράφουν τις απεικονίσεις Θεού που παρατηρούν και τα 
σύμβολα που αναγνωρίζουν.  

Στο τελευταίο στάδιο «αξιολογώντας» οργανώνεται συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. 
Δύο μαθητές εκπρόσωποι κάθε θρησκείας και ομάδας συζητούν το θέμα «πώς εικονίζω 
το Θεό;» και το κοινό των υπόλοιπων μαθητών μπορεί να θέτει ερωτήματα.  

Τεχνικές διδασκαλίας 

Προτιμάμε τις συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές, καθώς οι συνεργατικές-συμμετοχικές 
τεχνικές διδασκαλίας ενδείκνυνται διότι εμπλέκουν όλους τους μαθητές μέσα σε ομά-
δες (Βασάλα, 2013), οπότε ενισχύεται το συνεργατικό πνεύμα μέσα στη μαθητική κοι-
νότητα. Επιλέγουμε λοιπόν τη δημιουργία κολλάζ σε ομάδες, την τεχνική Artful 
thinking ΒΛΕΠΩ, ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΑΙ, ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ – ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ, την ιστοεξε-
ρεύνηση ανά ομάδες με δημιουργία παρουσίασης, την εικονική περιήγηση σε ομάδες 
με συμπλήρωση φύλλων εργασίας και τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Έχουμε 
φροντίσει οι τεχνικές να αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες και στάσεις στους μαθητές.  

Επίσης εκτιμούμε ότι εμπλέκουν μαθητές με ποικίλες προτιμήσεις ως προς τα τεχνικά 
μέσα, αφού έχουμε περιήγηση σε υπολογιστές, δημιουργία παρουσίασης αλλά και δη-
μιουργία κολλάζ και συζήτηση, οπότε εμπλέκονται οι μαθητές που τους αρέσουν οι 
υπολογιστές αλλά και οι «εγκεφαλικοί και διαλεκτικοί» τύποι μαθητών καθώς και οι 
«καλλιτεχνικοί» τύποι. Η αίθουσα υπολογιστών απαιτείται για μία διδακτική ώρα, ο-
πότε αυτό διευκολύνει την υλοποίηση του Σεναρίου καθώς στο σχολείο συνήθως είναι 
δύσκολη η παραμονή σε αίθουσα υπολογιστών όλες τις διδακτικές ώρες, αφού ενδεχο-
μένως θα τη χρειάζονται κι άλλοι συνάδελφοι. 

Υλικά που απαιτούνται 

Απαιτούνται χαρτιά, μολύβια, εικόνες κομμένες, χαρτόνια, υπολογιστές με πρόσβαση 
στο διαδίκτυο και μηχάνημα προβολής για την υλοποίηση του σεναρίου.  
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Το περίγραμμα της Διδασκαλίας 

 

α/α 
Στάδια διδα-
σκαλίας Χρόνος 

Εκπαιδευτική Τεχνική 

(πολύ σύντομη περιγραφή) 

Προσδοκώμενα Μαθη-
σιακά Αποτελέσματα 
που υπηρετούνται 

1 Παρουσιάζο-
ντας 

20 λε-
πτά 

Δημιουργία κολάζ Σε κάθε ο-
μάδα δίνουμε διαφορετικές ει-
κόνες από εικονίσεις Βισνού, 
Σίβα, Βούδες και σύμβολα ό-
πως επτάφωτη λυχνία, άστρο 
του Δαυίδ, αραβουργήματα, 
τις οποίες έχουμε κόψει στη 
μέση. Οι μαθητές καλούνται 
να ενώσουν κάθε εικόνα και 
να την κολλήσουν στο χαρτόνι 
της ομάδας τους. 

α) να σκιαγραφούν τις ει-
κονιστικές επιλογές άλ-
λων θρησκευτικών παρα-
δόσεων  

2 Εφαρμόζοντας 25 λε-
πτά 

Artful thinking ΒΛΕΠΩ, 
ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΑΙ, 
ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ - 
ΔΙΕΡΩΤΩΜΑΙ Οι μαθητές 
κοιτάζουν τα κολάζ, 
ερωτώνται κι απαντούν πρώτα 
ατομικά και μετά ομαδικά στα 
εξής: 

i. Τι βλέπεις; 
ii. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό που 
βλέπεις; 
iii. Τι είναι αυτό που σε 
κάνει να αναρωτιέσαι; 

 

α) σκιαγραφούν τις εικο-
νιστικές επιλογές άλλων 
θρησκευτικών παραδό-
σεων, αποκρυπτογραφώ-
ντας τη θεολογική αφε-
τηρία και αισθητική έκ-
φρασή τους 

  

3 Διερευνώντας  45 λε-
πτά 

Ιστοεξερεύνηση μέσω διαδι-
κτύου Οι μαθητές μπαίνουν 
στην αίθουσα πληροφορικής 
και κάθε ομάδα αναλαμβάνει 
μία θρησκεία δηλαδή Ισλάμ, ή 
Βουδισμό ή Ιουδαϊσμό ή Ιν-
δουισμό. Κάθε ομάδα βάζει 
στη γραμμή αναζήτησης τη 
φράση: «πώς εικονίζουν το 
Θεό στο Ισλάμ πχ.» ή «πώς ει-
κονίζουν το Θεό στο 

α) σκιαγραφούν τις εικο-
νιστικές επιλογές άλλων 
θρησκευτικών παραδό-
σεων, αποκρυπτογραφώ-
ντας τη θεολογική αφε-
τηρία και αισθητική έκ-
φρασή τους 
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Βουδισμό». Δημιουργεί μία 
μικρή παρουσίαση για τη θρη-
σκεία και ακολουθούν οι πα-
ρουσιάσεις των εργασιών 
στην ολομέλεια.  

4 
Αναπλαισιώνο-
ντας 

20 λε-
πτά 

Αναπλαισιώνοντας Εικονική 
περιήγηση Οι μαθητές σε ο-
μάδες καλούνται να περιηγη-
θούν εικονικά μία συναγωγή, 
ένα τζαμί, ένα βουδιστικό ναό, 
ένα τέμενος των Ινδουιστών. 
Σε φύλλο εργασίας καταγρά-
φουν τις απεικονίσεις Θεού 
που παρατηρούν και τα σύμ-
βολα που αναγνωρίζουν. 

α) σκιαγραφούν τις εικο-
νιστικές επιλογές άλλων 
θρησκευτικών παραδό-
σεων, αποκρυπτογραφώ-
ντας τη θεολογική αφε-
τηρία και αισθητική έκ-
φρασή τους 

β) διατυπώνουν τα δικά 
τους επιχειρήματα για το 
ζήτημα του εικονισμού 
του Θεού  

 

5 Αξιολογώντας 
 25 λε-
πτά 

Αξιολογώντας Συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης Δύο 
μαθητές εκπρόσωποι κάθε 
θρησκείας συζητούν το θέμα 
«πώς εικονίζω το Θεό;» και το 
κοινό των υπόλοιπων μαθη-
τών μπορεί να θέτει ερωτή-
ματα. 

Βάζω τίτλο: Οι μαθητές βά-
ζουν τίτλο σε κάθε εικόνα του 
κολλάζ που δημιούργησαν αρ-
χικά. 

α) σκιαγραφούν τις εικο-
νιστικές επιλογές άλλων 
θρησκευτικών παραδό-
σεων, αποκρυπτογραφώ-
ντας τη θεολογική αφε-
τηρία και αισθητική έκ-
φρασή τους 

β) διατυπώνουν τα δικά 
τους επιχειρήματα για το 
ζήτημα του εικονισμού 
του Θεού  

γ) να αποδέχονται την ε-
τερότητα στην απεικό-
νιση του θείου 

 

  

Φύλλο εργασίας 1 Ατομικό Κοίταξε τις εικόνες του κολλάζ και απάντησε ατομικά 
στα παρακάτω 

i.  1: Τι βλέπεις; 
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ii. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό που βλέπεις; 
iii. Τι είναι αυτό που σε κάνει να αναρωτιέσαι; 

i…………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

ii…………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

iii………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 

 Φύλλο εργασίας 2 Ομαδικό: Κοιτάξτε τις εικόνες του κολλάζ και αφού συζητή-
σετε στην ομάδα σας να καταγράψετε τις απόψεις σας στα παρακάτω ζητήματα  

i.  1: Τι βλέπεις; 
ii. Τι σκέφτεσαι γι’ αυτό που βλέπεις; 
iii. Τι είναι αυτό που σε κάνει να αναρωτιέσαι; 

i…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

ii…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 

iii………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. 

Φύλλο εργασίας 3 Συναγωγή Σύμβολα που αναγνωρίζω μέσα στη συναγωγή και η 
θεολογική τους προσέγγιση 

1 Ονομασία……………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
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2 Ονομασία……………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

3 Ονομασία……………………………  

Θεολογική σημασία…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

Φύλλο εργασίας 4 Τζαμί Σύμβολα που αναγνωρίζω μέσα στο τζαμί και η θεολο-
γική τους προσέγγιση 

1 Ονομασία……………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

2 Ονομασία……………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

3 Ονομασία……………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

Φύλλο εργασίας 5 Βουδιστικός ναός Απεικονίσεις του Θεού και η θεολογική τους 
προσέγγιση 

1 ……………………………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

2493

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



…………………………………………………………………………. 

2 ……………….……………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

3………………………………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

Φύλλο εργασίας 6 Τέμενος Ινδουιστών Απεικονίσεις των Θεών και η θεολογική 
τους προσέγγιση 

1 ……………………………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

2 ……………….……………………………  

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

3……………………………………………. 

Θεολογική σημασία……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται σε κάθε φάση του σεναρίου. Οι μαθητές καλούνται 
να δημιουργούν, να συνεργάζονται, να αλληλεπιδρούν μέσα από δημιουργικές δραστη-
ριότητες που αφορούν στην ανάπτυξη και καλλιέργεια πολλαπλής νοημοσύνης, καθώς 
άλλες δραστηριότητες οξύνουν την παρατηρητικότητα, όπως η κατασκευή κολλάζ, η 
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εικονική περιήγηση, άλλες ασκούν την ανάλυση, όπως η ιστοεξερεύνηση και δημιουρ-
γία παρουσίασης, άλλες βελτιώνουν την κριτική σκέψη, την απόκτηση στάσης έναντι 
της θρησκευτικής ετερότητας, την καλλιέργεια δημοκρατικής και διαπολιτισμικής συ-
νείδησης, όπως είναι η οργάνωση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Οι μαθητές α-
ξιολογούνται κατά πόσον πέτυχαν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα τόσο 
στα ατομικά φύλλα εργασίας που παραδίδουν, όσο και στα αντίστοιχα ομαδικά. Επίσης 
αξιολογούνται στις παρουσιάσεις των θρησκειών και των εικόνων ή συμβόλων τους. 
Η συμμετοχή τους είτε ως εκπρόσωποι ομάδας-θρησκείας, είτε ως κοινό στη συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας μας εφοδιάζει με αρκετές πληροφορίες για την επίτευξη ή μη των 
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
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Διδακτικό Σενάριο: «Προσεγγίζοντας πτυχές του Ολοκαυτώματος» 

Κωσταρά Ευφροσύνη, Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
frinikostara@gmail.com 

Καραγεωργίου Μιχάλης, M.Ed.Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
km_in@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο επιχειρεί να κινητοποιήσει τους μαθητές στο μάθημα της 
Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου και να τους προκαλέσει να δημιουργήσουν το δικό τους 
μαθησιακό υλικό εργαζόμενοι σε ομάδες. Στο πλαίσιο μιας ενότητας που σπάνια διδά-
σκεται στα ελληνικά σχολεία επιχειρούμε να εισάγουμε τους μαθητές στη διαδικασία 
να δημιουργήσουν μια δική τους παρουσίαση που σχετίζεται με διάφορες πτυχές του 
Ολοκαυτώματος και να αντιμετωπίσουν τη μάθηση ως δική τους υπόθεση. Στην υλο-
ποίηση του διδακτικού σεναρίου εμπλέκονται τα γνωστικά αντικείμενα α) της Ιστορίας, 
καθώς μελετώνται τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος, τα αίτια που το προκάλεσαν και 
τα αποτελέσματά του στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, β) της Νεοελληνικής Γλώσ-
σας και γ) της Πληροφορικής. 

Λέξεις-Kλειδιά: Ολοκαύτωμα, στρατόπεδα συγκέντρωσης, ναζισμός, Εβραίοι, ΤΠΕ 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: «Προσεγγίζοντας πτυχές του Ολοκαυτώματος» 

Γνωστικό Αντικείμενο: Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου 

Χρονική Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

Διάταξη μαθητών: 4 ομάδες των 5 ατόμων 

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Χρήση του Εργαστηρίου Πληροφορικής με τουλάχιστον 
4 Η/Υ διαθέσιμους. Οι μαθητές και ο διδάσκων θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με 
βασικά εργαλεία ΤΠΕ. Προϋποτίθεται ότι έχει προηγηθεί εξοικείωση των μαθητών με 
το χρησιμοποιούμενο λογισμικό (επεξεργαστή κειμένου, λογισμικό παρουσίασης, πρό-
γραμμα δημιουργίας ταινιών). Επιπλέον, κατά τη φάση της παρουσίασης των εργασιών 
των μαθητών  θα γίνει χρήση του διαδραστικού πίνακα. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Ιστορία: Μελετώνται το Ολοκαύτωμα, τα αίτια που το προκάλεσαν, τα αποτελέσματα 
στη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. 

Νεοελληνική Γλώσσα: Δομή παραγράφου, τρόποι ανάπτυξης παραγράφου. 
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Πληροφορική: Χρήση Η/Υ, διαδικτύου, διαφόρων λογισμικών. 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 

Οι μαθητές σε προηγούμενες ενότητες έχουν διδαχθεί τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου πο-
λέμου, τα κύρια στρατιωτικά γεγονότα και την έκβαση του πολέμου, την εμπλοκή της 
Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, την περίοδο της Κατοχής και την ανάπτυξη του 
ελληνικού κινήματος αντίστασης, τις υλικές και ηθικές επιπτώσεις του Β΄ Παγκόσμιου 
πολέμου τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. 

Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι η κατανόηση των πτυχών και διαστάσεων 
του Ολοκαυτώματος. 

Στόχοι 

Α.  Ως προς το Γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές και οι μαθήτριες επιδιώκεται: 

• Να αποκομίσουν ιστορικά τεκμηριωμένη εικόνα των γεγονότων μέσα από τις δρα-
στηριότητες που θα αναπτύξουν. 

• Να αποκτήσουν σαφή συνείδηση βασικών ιστορικών εννοιών και της σημασίας 
τους: «Ναζιστική ευγονική», «Προπαγάνδα εναντίον των Εβραίων», «Στρατόπεδα 
εξόντωσης», «Γενοκτονία των Εβραίων» «Ολοκαύτωμα: ποιος, πού, πότε, πώς, 
γιατί». 

• Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, που αποτελεί προϋπόθεση στην προσέγγιση 
της ιστορίας. 

• Να γνωρίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά του ναζιστικού καθεστώτος, τις απάνθρω-
πες συνθήκες ζωής των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τη μαζική 
εξόντωση αθώων ανθρώπων. 

• Να συνειδητοποιήσουν σε ποιες απάνθρωπες ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν 
τους ανθρώπους τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις, η έλλειψη σεβασμού στη δια-
φορετικότητα, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία. 

• Να αντιληφθούν την ατομική και συλλογική ευθύνη στα ιστορικά γεγονότα. 

 

Β.  Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία επιδιώκεται: 

• Να δημιουργήσουν το μαθησιακό υλικό με τρόπο διερευνητικό και βιωματικό. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, να συνεργαστούν μεταξύ 

τους σε ομάδες έρευνας και παρουσίασης των εργασιών τους και να συνειδη-
τοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης. 
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• Να διανείμουν ρόλους και επιμέρους καθήκοντα στο πλαίσιο της ομάδας τους 
και να οργανώσουν το σχέδιο δράσης τους. 

• Να καλλιεργήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες και δεξιότητες παρατήρησης, ε-
πεξεργασίας κειμένων, εικόνων και παραγωγής λόγου. 

• Να καλλιεργήσουν ικανότητες αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. 

 

Γ. Ως προς την αξιοποίηση των ΤΠΕ επιδιώκεται: 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες κριτικής αναζήτησης, επιλογής και διαχείρισης 
της κατάλληλης πληροφορίας στο διαδίκτυο. 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες γλωσσικού και νέου κριτικού γραμματισμού. 
• Να εκτιμήσουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ και τη συμβολή τους στην εκπόνηση 

των εργασιών τους. 
• Να εξοικειωθούν με την πολυτροπικότητα και να καλλιεργήσουν την ικανότητα 

κατανόησης και παραγωγής πολυτροπικών κειμένων. 
• Να δημιουργήσουν τη δική τους παρουσίαση με το λογισμικό παρουσιάσεων 

και τη δική τους ταινία με ψηφιακή αφήγηση. 
• Να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά αρχεία αποθήκευσης και οργάνωσης των στοι-

χείων που θα συλλέξουν και των τελικών εργασιών τους και να αποκτήσουν 
δεξιότητες επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων. 

Χρήση λογισμικών  

Θα γίνει χρήση ανοικτών περιβαλλόντων από τους μαθητές και παραπομπή τους σε 
συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους, που έχουν ελεγχθεί από τον εκπαιδευτικό, από 
τους οποίους θα αντλήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και εικόνες που σχετίζονται 
με το θέμα τους, καθώς και προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και δημιουργίας 
παρουσίασης. Επιπλέον, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν πρόγραμμα δημιουργίας ται-
νίας με ψηφιακή αφήγηση. 

Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οι μαθητές θα χωριστούν σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων, στις οποίες θα δοθεί 
από ένα φύλλο εργασίας ηλεκτρονικά. Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή του 
σεναρίου στην τάξη είναι η δημιουργία θετικού παιδαγωγικού κλίματος και η 
καλλιέργεια του σεβασμού στη γνώμη και στην άποψη των άλλων (Barnes & Thagard, 
1997). Η σύνθεση των ομάδων θα καθοριστεί με τρόπο που να διασφαλίζει την 
παρουσία σε καθεμία από αυτές τουλάχιστον ενός μαθητή με ικανοποιητικές 
δεξιότητες στη χρήση λογισμικών και στην πλοήγηση στο διαδίκτυο. Εκείνο που 
ενδιαφέρει είναι η δραστηριοποίηση όλων των μελών. Σε κάθε ομάδα προβλέπεται 
συντονιστής, γραμματέας και παρουσιαστής των εργασιών. Οι μαθητές θα 
καταστρώσουν την πορεία διερεύνησης του θέματος με βάση τις δραστηριότητες του 
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φύλλου εργασίας που θα τους δοθεί, καταρτίζοντας σχέδιο δράσης. Σε όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας ο ρόλος του διδάσκοντα θα είναι διαμεσολαβητικός, διευκολυντικός 
και παρεμβατικός, μόνο εφόσον του ζητηθεί. 

Η παρέμβαση θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο της πληροφορικής και απαιτείται ένας 
τουλάχιστον ηλεκτρονικός υπολογιστής ανά ομάδα. Η παρουσίαση των εργασιών των 
ομάδων θα γίνει στο διαδραστικό πίνακα. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

Η παιδαγωγική θεωρία στην οποία εντάσσεται η πρόταση διδασκαλίας είναι αυτή της 
καθοδηγούμενης ανακάλυψης του Bruner, σε συνδυασμό με τη θεωρία του Vygotsky 
περί μάθησης μέσω οικοδόμησης της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, καθώς και 
της θεωρίας του εποικοδομισμού του Piaget. Το παρόν διδακτικό σενάριο επιδιώκει οι 
μαθητές, ξεκινώντας από πρότερες, παλαιότερες γνώσεις (Piaget, 1952) να επιτύχει τη 
διαδικασία μάθησης σύμφωνα με τις βασικές αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκα-
λίας. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους και 
μαθαίνουν να συνεργάζονται για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος 
(Vygotsky, 1993). Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διερευνητική μάθηση. Οι μαθητές 
ερευνούν και ανακαλύπτουν τις γνώσεις που τους χρειάζονται για την επίτευξη συγκε-
κριμένων στόχων, δηλαδή τη συλλογή, επιλογή, καταγραφή πληροφοριών για την ο-
λοκλήρωση των εργασιών τους (Bruner, 1960).  

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η οικοδόμηση της εγγράμματης ταυτότητας του μα-
θητή. Αναπτύσσεται τόσο ο τεχνολογικός γραμματισμός (χρήση ΤΠΕ) όσο και ο κριτι-
κός γραμματισμός (επιλογή πληροφοριών σύμφωνα με τις δραστηριότητες που υλοποι-
ούνται) (Κουτσογιάννης, 2012). 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι περισσότερο υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός συ-
νεργατικός και καθοδηγητικός (Vygotsky). Βοηθά τους μαθητές στις διάφορες φάσεις 
της εργασίας τους, επιλύει προβλήματα που προκύπτουν και τους συμβουλεύει για την 
ολοκλήρωση τα εργασιών. Τέλος, μετά την παρουσίαση των εργασιών, ανατροφοδοτεί 
τους μαθητές για να βελτιωθούν και να αποφύγουν τυχόν αστοχίες στο μέλλον.  

Η παρέμβαση λαμβάνει χώρα στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Στους μαθητές μοιρά-
ζονται έντυπα τα φύλλα εργασίας, τα οποία καλούνται να ακολουθήσουν, ώστε να φτά-
σουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουν επίσης στη διάθεσή τους το διδακτικό εγχει-
ρίδιο σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή (ενότητα 49):  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C105/65/525,1867/ 

Υλοποίηση σεναρίου 

1η διδακτική ώρα: 
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Ως αφόρμηση θα γίνει προβολή από το youtube ταινίας πέντε λεπτών «Οι άνθρωποι 
πίσω από το Ολοκαύτωμα», που αναφέρεται στα αίτια που δημιούργησαν τις 
προϋποθέσεις για την πρόκληση του Ολοκαυτώματος, και θα ακολουθήσει ιδεοθύελλα 
καταγραφής των στερεοτύπων για τους Εβραίους. Στη συνέχεια, αφού επισκεφθούν τις 
προτεινόμενες ιστοσελίδες και μελετήσουν το υλικό που σχετίζεται με το τμήμα της 
ενότητας που τους ζητείται, θα δημιουργήσουν στον επεξεργαστή κειμένου δικό τους 
κείμενο, το οποίο θα αποτελέσει το υλικό που θα περιλάβουν στην παρουσίαση που θα 
δημιουργήσουν ακολούθως. Επιπλέον, θα αναζητήσουν φωτογραφικό υλικό από 
συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για τη 
δημιουργία των παρουσιάσεων και των ταινιών (δραστηριότητες 1 και 2 των φύλλων 
εργασίας). 

2η διδακτική ώρα: 

Οι μαθητές θα ολοκληρώσουν την αναζήτηση υλικού από συγκεκριμένους διαδικτυα-
κούς τόπους, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία των παρουσιάσεων και 
των ταινιών και θα δημιουργήσουν την παρουσίαση. 

Είναι σημαντικό να δουλέψουν οι μαθητές ομαδικά και κάθε επιλογή στοιχείου να προ-
κύπτει από συμφωνία των μελών της ομάδας. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν (από τον διδάσκοντα) να συζητήσουν τις διαφορετικές απόψεις ή δια-
φωνίες και να ανταλλάξουν επιχειρήματα, προκειμένου να καταλήξουν από κοινού σε 
μια αποδεκτή επιλογή. 

Ο εκπαιδευτικός σ’ αυτό το πλαίσιο δεν μεταδίδει γνώσεις, αλλά βρίσκεται κοντά στις 
ομάδες προσπαθώντας να ενθαρρύνει, να υποστηρίζει, να επιλύει απορίες, να συντονί-
ζει τη δραστηριότητα, να βοηθά σε τεχνικά θέματα. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων εργαλείων (διαδίκτυο, φυλλομετρητής, επεξεργαστής 
κειμένου, πρόγραμμα παρουσίασης, δημιουργίας ταινίας) έγινε με κριτήριο τις 
δυνατότητες και τις γνώσεις που έχουν μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, ώστε να μπορέσουν 
να φέρουν εις πέρας τις ζητούμενες εργασίες. Σίγουρα όμως η δραστηριότητα αυτή 
τούς βάζει στη διαδικασία να παραγάγουν οι ίδιοι μαθησιακό υλικό για 
επαναχρησιμοποίηση και έτσι παύουν να είναι απλώς «καταναλωτές» ασκήσεων, 
παθητικοί δέκτες υλικού και γνώσεων (δραστηριότητες 3 και 4 των φύλλων εργασίας). 

3η διδακτική ώρα 

Γίνεται η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια. Η παρουσίαση  υλι-
κού της κάθε ομάδας στις υπόλοιπες δίνει νόημα στην εργασία των μαθητών, ενθαρ-
ρύνει τη μετα-γνωστική σκέψη, ενώ το αποτέλεσμα (παρουσίαση) μπορεί να αξιοποι-
ηθεί μελλοντικά και σε ενδεχόμενη επανάληψη των ενοτήτων. Τέλος, θα γίνει ετεροα-
ξιολόγηση της εργασίας της κάθε ομάδας. 
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Προστιθέμενη αξία των προτεινόμενων δραστηριοτήτων 

• Επιτυγχάνεται μια διερευνητική προσέγγιση της ιστορικής γνώσης σχετικά με το Ο-
λοκαύτωμα, καθώς ο μαθητής παρατηρεί το ιστορικό υλικό, διαβάζει, πλοηγείται και 
καταγράφει τις παρατηρήσεις του, οι οποίες στη συνέχεια θα τον οδηγήσουν στην εξα-
γωγή συμπερασμάτων. 

• Οι μαθητές προσεγγίζουν την ιστορική γνώση ερευνώντας και ανακαλύπτοντας τα 
αίτια που οδήγησαν στην πρόκληση του Ολοκαυτώματος. 

• Εργάζονται στον ιστότοπο και στις διευθύνσεις που προτείνονται. 

• Ασχολούνται με την έρευνα και την καταγραφή των στοιχείων που τους χρειάζονται. 

• Αντλούν πληροφορίες από υπερκείμενα, παρατηρούν τις εικόνες που συνοδεύουν τα 
κείμενα, αποδελτιώνουν τις ζητούμενες πληροφορίες, συνθέτουν ένα δικό τους κείμενο 
από κοινού, προχωρούν σε παρουσίαση του θέματός τους. 
• Χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία. 
• Συνεργάζονται για την παραγωγή μιας ομαδικής εργασίας. 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1. Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο www.greek-language.gr, αναζητήστε το λήμμα 
«ευγονική» και καταγράψτε τον ορισμό της έννοιας. 

2. Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο https://el.wikipedia.org, πληκτρολογήστε στην 
αναζήτηση το λήμμα «ναζιστική ευγονική» και αναζητήστε στοιχεία για το πρόγραμμα 
της ευγονικής που εφαρμόστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά κυρίως στη ναζιστική 
Γερμανία. Δημιουργήστε ένα δικό σας κείμενο 100-120 λέξεων στον επεξεργαστή κει-
μένου που θα διευκρινίζει τον όρο «ευγονική», από ποιους εμπνεύστηκε, πώς εφαρμό-
στηκε από τους ναζί και με ποια αποτελέσματα. 

3. Αναζητήστε φωτογραφικό υλικό στον παρακάτω υπερσύνδεσμο link1, καθώς και 
στους προτεινόμενους στο Παράρτημα διαδικτυακούς τόπους, και αποθηκεύστε το σε 
ένα φάκελο στον υπολογιστή σας. 

4. Χρησιμοποιώντας το κείμενο που γράψατε για την «ευγονική» και το φωτογραφικό 
υλικό που συλλέξατε, να δημιουργήσετε μια παρουσίαση στο λογισμικό παρουσίασης 
με δέκα διαφάνειες, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «ευγονικής» των ναζί. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

1. Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο www.greek-language.gr, αναζητήστε το λήμμα 
«προπαγάνδα» και γράψτε τον ορισμό της έννοιας. 

2. Επισκεφθείτε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους link1, link2, καθώς και τους προτει-
νόμενους στο Παράρτημα διαδικτυακούς τόπους. Mελετήστε, κρατώντας σημειώσεις, 
το υλικό που αφορά στην προπαγάνδα των ναζί εναντίον των Εβραίων. Δημιουργήστε 
ένα δικό σας κείμενο 100-120 λέξεων στον επεξεργαστή κειμένου, στο οποίο κατα-
γράψτε πώς παρουσίαζαν τους Εβραίους οι ναζί και ποια μέσα χρησιμοποιούσαν για 
την υλοποίηση της προπαγάνδας.  

3. Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο link1 και αναζητήστε εικονογραφημένες εικόνες 
σχετικά με την προπαγάνδα των ναζί εναντίον των Εβραίων και αποθηκεύστε τες σε 
ένα φάκελο στον υπολογιστή σας. 

4. Χρησιμοποιώντας το κείμενο που γράψατε σχετικά με την «προπαγάνδα» και το 
φωτογραφικό υλικό που συλλέξατε, να δημιουργήσετε μια παρουσίαση με δέκα δια-
φάνειες παρουσιάζοντας την προπαγάνδα των ναζί εναντίον των Εβραίων. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

1. Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο https://el.wikipedia.org, πληκτρολογήστε το 
λήμμα «στρατόπεδα εξόντωσης» και καταγράψτε τον ορισμό της έννοιας. 

2. Στον ίδιο ιστότοπο τόπο (https://el.wikipedia.org) μελετήστε, κρατώντας σημειώ-
σεις, το υλικό που αφορά στα στρατόπεδα εξόντωσης των ναζί. Δημιουργήστε ένα δικό 
σας κείμενο 100-120 λέξεων στον επεξεργαστή κειμένου, στο οποίο καταγράψτε τα 
στρατόπεδα εξόντωσης των ναζί και τον τρόπο λειτουργίας τους. 

3. Αναζητήστε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους link1, link2, link3, link4, καθώς και 
στους προτεινόμενους στο Παράρτημα διαδικτυακούς τόπους, χάρτες και εικόνες των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης και αποθηκεύστε τες σε φάκελο στον υπολογιστή σας. 

4. Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα δημιουργίας ταινιών (π.χ. moviemaker ή Picasa) για να 
δημιουργήσετε μια ταινία διάρκειας 5 λεπτών που θα περιέχει φωτογραφικό υλικό, 
χάρτες και αφήγηση σχετική με τα στρατόπεδα εξόντωσης και τη λειτουργία τους. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

1. Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο www.greek-language.gr, αναζητήστε το λήμμα 
«ολοκαύτωμα» και γράψτε τον ορισμό της έννοιας. 

2. Επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο http://el.wikipedia.org πληκτρολογήστε το λήμμα 
«Ολοκαύτωμα». Αφού μελετήσετε το υλικό του ιστότοπου κρατώντας σημειώσεις, να 
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γράψετε στον επεξεργαστή κειμένου ένα κείμενο 100-120 λέξεων ποιες πληθυσμιακές 
ομάδες υπήρξαν θύματα του ολοκαυτώματος των ναζί. 

3.  Αναζητήστε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους link1,  link2,  link3, link4, καθώς 
και στους προτεινόμενους στο Παράρτημα διαδικτυακούς τόπους,   εικόνες, χάρτες και 
στατιστικούς πίνακες που σχετίζονται με τα θύματα του ολοκαυτώματος. 

4. Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα δημιουργίας ταινιών (π.χ. moviemaker ή Picasa) για να 
δημιουργήσετε μια ταινία διάρκειας πέντε λεπτών που θα περιέχει, φωτογραφικό υλικό, 
χάρτες και αφήγηση σχετική με τις πληθυσμιακές ομάδες που αποτέλεσαν τα θύματα 
του ολοκαυτώματος που προκάλεσαν οι ναζί. 

Πρόσθετες πληροφορίες- προέκταση 

Α) Θα μπορούσαν οι ομάδες να αναρτήσουν τις παρουσιάσεις τους στην ιστοσελίδα 
του σχολείου, ώστε να είναι προσβάσιμο και στους υπόλοιπους μαθητές. 

Β) Την επόμενη ώρα μετά το πέρας των παρουσιάσεων των μαθητών και πριν την πα-
ρουσίαση της νέας ενότητας θα μπορούσε να γίνει αξιολόγηση των μαθητών με προ-
βολή στο διαδραστικό πίνακα ενός σταυρόλεξου (HotPotatoes), που θα περιλαμβάνει 
όρους σχετικούς με το Ολοκαύτωμα.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Διαδικτυακοί τόποι 

www.jewishmuseum.gr (Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος)  

www.jmth.gr (Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης)  

www.kis.gr (Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο)  

www.teachingholocaust.com  

www.ushmm.org (United States Holocaust Memorial Museum) 

www.ushmm.org/greece/eng/info.htm  

www.yadvashem.org.il (Yad Vashem) 

www.vhf.org (Survivors of the Shoah Visual History Foundation)  

www.stiftung-denkamal.de (Μνημείο Βερολίνου)  

http://www.holocausttaskforce.org/education/guidelines-for-teaching/how-to-
teachabout-the-holocaust.html?lang=el 

2505

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://www.jct.gr/holocaust.php
http://www.mixanitouxronou.gr/tag/olokaftoma
https://www.kis.gr/
https://www.ushmm.org/wlc/el/article.php?ModuleId=10005143
http://www.jewishmuseum.gr/
http://www.jmth.gr/
http://www.kis.gr/
http://www.teachingholocaust.com/
http://www.ushmm.org/
http://www.ushmm.org/greece/eng/info.htm
http://www.yadvashem.org.il/
http://www.vhf.org/
http://www.stiftung-denkamal.de/
http://www.holocausttaskforce.org/education/guidelines-for-teaching/how-to-teachabout-the-holocaust.html?lang=el
http://www.holocausttaskforce.org/education/guidelines-for-teaching/how-to-teachabout-the-holocaust.html?lang=el


Ένα απόγευμα στη Σμύρνη… 

Μελισσουργού Βασιλική  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Ε.Α.Π. (Δ.Π.Μ.) 

beemel91@gmail.com  

Περίληψη 

Με το παρόν σενάριο επιχειρείται η προσέγγιση και η γνώση του τρόπου ζωής των 
κατοίκων της Μικρασίας, εκείνων των αλησμόνητων πατρίδων. Παρουσιάζεται η πο-
λιτιστική και η πνευματική πραγματικότητα, τα ήθη και τα έθιμα, τα μουσικά ακού-
σματα και η επιρροή από άλλους λαούς της Ανατολής με τους οποίους συνυπήρχαν , η 
κουλτούρα του μικρασιατικού ελληνισμού. Δίδονται πληροφορίες για τις ασχολίες και 
την οικονομική δύναμη των κατοίκων της Σμύρνης, τις εμπορικές δραστηριότητες των 
Βουρλιωτών, την πνευματική κίνηση μέσω των εφημερίδων της Ιωνίας, τις θεατρικές 
παραστάσεις και τις μουσικές εκδηλώσεις. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη μόρφωση και 
την εκπαίδευση των Σμυρναΐδων, των κοριτσιών της Σμύρνης, με τα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα, τα οποία θεωρούνταν εφάμιλλα σε προγράμματα και εγκαταστάσεις εκείνων 
της Δύσης, όπως το «Παρθεναγωγείο της Αγ. Φωτεινής» και το «Ομήρειο Παρθενα-
γωγείο» με οικοτροφείο. Περίοπτη θέση κατέχει η αναφορά στον κόσμο των γυναικών 
της Σμύρνης και στα ιδιαίτερα χαρίσματά τους, την προκοπή, την χάρη, την γοητεία 
και την αισθητική εμφάνιση, την αξιοσύνη και τις ικανότητές τους. 

Λέξεις- Κλειδιά: μικρασιατικός ελληνισμός, αλησμόνητες πατρίδες, νοερή επίσκεψη, 
ο κόσμος των Σμυρναΐδων  

Συνοπτική Παρουσίαση του Σεναρίου 

Στο πλαίσιο των μαθημάτων Έκθεση –Έκφραση και Λογοτεχνία της Β΄ Λυκείου επι-
διώκεται η επαφή των μαθητών με τον πολιτισμό και το πνευματικό γίγνεσθαι του μι-
κρασιατικού κόσμου κατά τον εικοστό αιώνα. Πρόκειται για τον ελληνισμό των παρα-
λίων της Μικράς Ασίας, των αλησμόνητων και αλύτρωτων πατρίδων. Η μελέτη σχετι-
κών με το θέμα λογοτεχνικών έργων, η έρευνα πηγών της ιστορίας, η ανεύρεση εφη-
μερίδων της εποχής μέσω του διαδικτύου, η συλλογή φωτογραφικού υλικού μέσω 
Google Earth, η επίσκεψη και η επεξεργασία πληροφοριών για τον μικρασιατικό ελλη-
νισμό από ανάλογους πολιτιστικούς φορείς διά ζώσης ή διαδικτυακά ζωντάνεψαν με 
ανάγλυφο τρόπο την ιστορία της Σμύρνης και των Βουρλών σε μια εποχή χαράς, κε-
φιού, προόδου και ευημερίας, πριν τη μικρασιατική καταστροφή.  

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ένα απόγευμα στη Σμύρνη.. . Μια νοερή επίσκεψη σε ένα 
αρχοντικό της Σμύρνης το 1910, ένα φιλολογικό προβέγγερο!  
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Μεθοδολογία Σεναρίου 

Η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως μια διαρκή μεταβολή της συμπεριφοράς, των δεξιοτή-
των, των πεποιθήσεων και των στρατηγικών, των γνώσεων και των αντιλήψεων ενός 
ατόμου μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία διδασκαλίας και εκπαίδευσης, η οποία 
προέρχεται από την εν γένει εμπειρία του ατόμου (Επιμορφωτικό υλικό για την επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών ΕΑΙΤΥ - Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης 2008). 
Με βάση τον παραπάνω συλλογισμό υιοθετούνται οι θεωρίες μάθησης στις οποίες στη-
ρίχθηκε η παρούσα πρόταση διδασκαλίας. Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης με-
λετούν συστηματικά μόνο τις εξωτερικές αντιδράσεις των ατόμων και απορρίπτουν 
υποθέσεις ή ερμηνείες που στηρίζονται στις εσωτερικές νοητικές διεργασίες του αν-
θρώπου. Η μάθηση ως σύνδεση ερεθίσματος – ανταπόκρισης βασίζεται στην επανά-
ληψη και στις θετικές ενισχύσεις (επιβραβεύσεις, αναγνωρίσεις), ενώ προϋποθέτει την 
αποσυναρμολόγηση της γνώσης σε απλούστερα τμήματα, ώστε να είναι εφικτή η κα-
τάκτηση της γνώσης. Άρα, η γνώση νοείται ως μια οντότητα δυνατή προς μετάδοση 
και απόκτηση. Απαραίτητη κρίνεται η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και η τα-
χεία ανατροφοδότηση των απαντήσεων . Κυριότεροι εκπρόσωποι των συμπεριφοριστι-
κών θεωριών είναι οι: J. B. Watson, E. L. Thorndike , B. F. Skinner και I.Pavlov διά-
σημος για τα πειράματά του (Κολιάδης, 1991, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική 
πράξη. Συμπεριφοριστικές θεωρίες) Οι γνωστικές θεωρίες και δη ο κονστρουκτιβισμός 
πρεσβεύουν ότι η μάθηση αποτελεί μια εσωτερική διεργασία της γνώσης που απαιτεί 
την αναδιάταξη και την αναδόμηση των νοητικών δομών του ατόμου, έτσι ώστε να 
εντάξει τη νέα γνώση στις προϋπάρχουσες νοητικές δομές(Κολιάδης,1997, Θεωρίες 
μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. τ. γ΄ Γνωστικές θεωρίες). Ο εποικοδομισμός του J. 
Piaget (Piaget, 1928, The Child's Conception of the World) υποστηρίζει ότι η κατά-
κτηση της λογικής και της επιστημονικής σκέψης αποτελεί μια ενεργητική διαδικασία 
ανοικοδόμησης της γνώσης του ατόμου το οποίο δεν λαμβάνει υπ’ όψιν ως παθητικό 
υποδοχέα πληροφοριών. Ο J. Bruner οπαδός της ανακαλυπτικής μάθησης διατείνεται 
πως οι μαθητές ανακαλύπτουν την γνώση (κανόνες, αρχές, ανάπτυξη δεξιοτήτων) μέσα 
από ανακαλυπτικές διαδικασίες, το πείραμα τη δοκιμή την επαλήθευση ή τη διάψευση. 
Η σταδιακή ανακάλυψη της γνώσης οδηγεί στην βαθύτερη κατανόησή της, ενώ παράλ-
ληλα αποτελεί μια μέθοδο, ένα εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και ένα κίνητρο 
στη σκέψη του μαθητή. Τέτοια εκπαιδευτικά και λογισμικά περιβάλλοντα ενθαρρύ-
νουν την προσωπική έκφραση και υποστηρίζουν την προσωπική εμπλοκή, επιτρέπο-
ντας τις περιπτώσεις λάθους, καθώς αυτές επιλύονται μέσα από τα γεγονότα ή τα επι-
χειρήματα άλλων μελών της ομάδας στο πλαίσιο μιας κοινωνιογνωστικής σύγκρουσης 
(Κολιάδης, 1995, Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη. τ. β΄, Κοινωνικογνωστι-
κές θεωρίες) Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση αναγνωρίζουν σημαντικό 
ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς το άτομο αναζητά τη γνώση μέσα σε ένα 
πολιτισμικό και επικοινωνιακό περιβάλλον. Αποδέχονται τη γλώσσα ως παράγοντα 
μάθησης και το περιβάλλον ως ζώνη εγγύτερης, επικείμενης ανάπτυξης του γνωστικού 
επιπέδου. Επιζητά τη συνεργατική μάθηση σε ένα καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο 
θεωρητικό πλαίσιο, τη συνεργασία, την επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπί-
δραση. Εκπρόσωποι αυτών των θεωριών είναι οι l. Vygotsky, Doise, Muguy. 
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Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Έχοντας ως αφόρμηση το βιβλίο της Έκθεσης – Έκφρασης Β΄ Λυκείου και συγκεκρι-
μένα την ενότητα Περίληψη και περίληψη λογοτεχνικών κειμένων οι μαθητές καλού-
νται να επιλέξουν λογοτεχνικά έργα που αναφέρονται στη ζωή του μικρασιατικού ελ-
ληνισμού κατά τον 20ο αιώνα.(Αποστολίδου,2012).  

 Σε δεύτερο επίπεδο με βάση ερώτηση του βιβλίου Έκθεση – Έκφραση στην ενότητα 
«Η Είδηση» αναφορικά με τη σχέση της δημοσιογραφίας με την Ιστορία, οι μαθητές 
καλούνται να ανιχνεύσουν μέσω εφημερίδων τον καθοριστικό ρόλο των πηγών για την 
παρουσίαση του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι (Τουλιάτος, 
2013).Το σύνολο των μαθητών χωρίζεται σε πέντε (5) ομάδες, αποτελούμενες από πέ-
ντε(5) άτομα. Η κάθε ομάδα έχει ένα συγκεκριμένο καθήκον και στο τέλος παρουσιάζει 
τα αποτελέσματα της εργασίας της. 

Κατά το μάθημα της Έκθεσης –Έκφρασης στη σχολική αίθουσα δίνονται οδηγίες 
στους μαθητές για την εκπόνηση της εργασίας τους. Αξιοποιείται το εργαστήριο της 
πληροφορικής για δύο δίωρα, όπου οι μαθητές συλλέγουν πληροφορίες από αρχεία ε-
φημερίδων και το αρχείο της ΕΡΤ, επισκέπτονται ιστοσελίδες πολιτιστικών φορέων 
αναφερόμενων στη ελληνική Μικρασία, αναζητούν φωτογραφικό υλικό για τον μικρα-
σιατικό ελληνισμό, περιδιαβαίνουν μέσω google earth τα μικρασιατικά παράλια, γρά-
φουν στον επεξεργαστή κειμένου το δικό τους κείμενο. Απαραίτητα εργαλεία για την 
εργασία: Διαδίκτυο, Επεξεργαστής κειμένου, Google Earth, Power Point και οι ιστο-
σελίδες: http://www.greek-language.gr, www..archives.ert.gr, 
www.mixanitouxronou.gr , www.ime.gr , www.youtube  

Ρόλος του δασκάλου 

Ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζοντας το κλίμα επικράτησης και την ισχυρή θέση της σύγ-
χρονης τεχνολογίας στον 21ο αιώνα, επιβάλλεται να αναπροσαρμόσει το σχέδιο διδα-
σκαλίας, έτσι ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών. Η γνώση και η πληρο-
φορία μπορούν να αναζητηθούν από πολλές πηγές , εκείνο όμως που κρίνεται σημα-
ντικό είναι ο τρόπος, η μέθοδος και η κριτική ματιά που πρέπει να συνοδεύει την ανα-
ζήτηση πληροφοριών και γνώσεων. Ο εκπαιδευτικός καλείται να συμπεριλάβει τη 
χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων στο σχέδιο διδασκαλίας του μαθήματός 
του, εγείροντας μ΄ αυτόν τον τρόπο την περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών. 
Αναλαμβάνει τον ρόλο του σχεδιαστή και σκηνοθέτη της διδακτικής παράστασης, του 
συμβούλου τρόπου αξιοποίησης της πληροφορίας, του υποστηρικτή που επιλύει προ-
βλήματα και εξομαλύνει δυσκολίες, του εμψυχωτή που ενθαρρύνει την προσπάθεια, 
του παρατηρητή της εξέλιξης του σεναρίου, αλλά και του συνεργάτη, αφού μαθητές 
και δάσκαλος καρπώνονται τα οφέλη μιας επιτυχούς και αποτελεσματικής απόπειρας. 
Οι μαθητές κερδίζουν τη γνώση και ο δάσκαλος την υπερηφάνεια και την ικανοποίηση 
της επιτυχίας των μαθητών. 
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Ρόλος του μαθητή 

Μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, της αλληλοβοήθειας, της αλληλεπίδρασης και 
του βιωματικού χαρακτήρα του σεναρίου, οι μαθητές προσεγγίζουν, κατανοούν και 
κατακτούν τη γνώση. Οι μαθητές προσέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία έχοντας 
ένα συγκεκριμένο γνωστικό, συναισθηματικό και βιωματικό επίπεδο. Μέσα από την 
επικοινωνία, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών αλλά και τους διαφορετικούς ρόλους 
που θα κληθούν να ενσαρκώσουν, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους αλλά και τις εμπει-
ρίες τους και τα συναισθήματά τους. Οι μαθητές διαμορφώνουν οι ίδιοι την γνώση ως 
απόρροια της έρευνας, της ταξινόμησης πληροφοριών, της μελέτης και της αξιοποίη-
σής της. Δραστήριοι με ενεργητική συμμετοχή και πρωτοβουλία κατασκευαστές και 
διαμορφωτές μιας πραγματικότητας, κοινωνοί της γνώσης και όχι παθητικοί δέκτες 
μιας παρωχημένης διδακτικής κατάστασης. Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, 
τον τρόπο προσέγγισης της γνώσης, καθίστανται έτσι ενεργοί πολίτες ανταποκρινόμε-
νοι στον απαιτητικό ρόλο της σύνθετης πολιτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά πραγμα-
τικότητας (Παπαλεοντίου – Λουκά, 2012).  

Διδακτικοί Στόχοι 

Γνωστικοί Στόχοι 

 Οι μαθητές γνωρίζουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων του μικρασιατικού ελληνισμού. 
Έρχονται σε επαφή με τα ήθη, την παράδοση των ανθρώπων της Ιωνίας. Εντοπίζουν 
τα μουσικά ακούσματα και τις επιρροές τους. Συνειδητοποιούν τη δύναμη του μικρα-
σιατικού πολιτισμού και την αντοχή του στο πέρασμα του χρόνου αλλά και στην αλ-
λαγή του χώρου. Θαυμάζουν τη δίψα των ανθρώπων για παιδεία και το πολιτιστικό 
τους επίπεδο. Διαπιστώνουν και σχολιάζουν την ηρεμία, την ανεμελιά, την ειρηνική 
συμβίωση των Ελλήνων της Μικρασίας με τους άλλους λαούς (Τούρκους, Αρμένιους) 
της Ανατολής. Εκτιμούν την όρεξη για δημιουργία και προκοπή, την αγάπη για ζωή, 
το πείσμα και το μεγαλείο ψυχής, αφού άντεξαν και αντιμετώπισαν μια καταστροφή. 
Διακρίνουν τις πηγές της Ιστορίας σε εκτεταμένες και συνοπτικές, σε άμεσες και έμ-
μεσες, τις αξιολογούν και κατανοούν την συνεισφορά τους στη διαμόρφωση του πολι-
τικού – κοινωνικού, πνευματικού γίγνεσθαι (Μπαμπούνης, 2013).  

Παιδαγωγικοί Στόχοι 

Μαθαίνουν και ενστερνίζονται τις αρετές της αγαστής συνεργασίας, της επικοινωνίας, 
της αλληλοϋποστήριξης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου (αλληλοσυνεργατική και 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος).Οι μαθητές μαθαίνουν πώς να κατακτούν τη γνώση (Πα-
παλεοντίου – Λουκά, 2012) , αυτενεργώντας και δοκιμάζοντας πειραματισμούς και πα-
ραλλαγές μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης (γνωστική – εποικοδομητική μάθηση). 
Καλλιεργούν τις οριζόντιες ικανότητες της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, 
της πολιτικής και κοινωνικής ενσυναίσθησης, της πολιτισμικής και δια-πολιτισμικής 
συνείδησης και έκφρασης (Καλογρίδη, Κόκκος & Μέγα, 2013).  
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Τεχνολογικοί Στόχοι 

Η «πληροφοριοποίηση» της κοινωνίας βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν ένα είδος 
πληροφοριακής κουλτούρας που θα συντελέσει στην καλύτερη ενσωμάτωση τους στην 
κοινωνία και στην ενεργητικότερη συμμετοχή τους στα κοινά και το κοινωνικό γίγνε-
σθαι(Βακαλούδη,2003). Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα αλλά και η κρίση του εκπαι-
δευτικού συστήματος καθιστούν αναγκαία τη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση για 
την βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και εκμάθησης και την ανάπτυξη ιδιαίτε-
ρων δεξιοτήτων, ενώ συμβάλλει καθοριστικά στην αυριανή επαγγελματική πρόοδο των 
σημερινών μαθητών (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή 
των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη, 2013).Τα θετικά αποτελέσματα από τη χρήση των 
τεχνολογικών μέσων δεν εξαλείφουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η λανθασμένη 
χρήση του διαδικτύου. Οι μαθητές παρουσιάζουν αδυναμίες στην άσκηση κριτικού 
γραμματισμού και την αξιολόγηση της προσφερόμενης διαδικτυακά γνώσης. Μέσα 
από έρευνα (Κουτσογιάννης , 2007)προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθη-
τών γνωρίζει καλά τον τεχνολογικού σκέλους νέο ψηφιακό και λειτουργικό γραμματι-
σμό, όμως, εξαιρετικά περιορισμένη είναι η δυνατότητα για κριτική ανάγνωση των 
νέων μορφών γραμματισμού. Με δεδομένο το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η 
εκμάθηση της σωστής διαχείρισης της πληροφορίας και της γνώσης θεωρείται ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού συστήματος καταλυτικός στην απόκτηση των προσόντων και των 
δεξιοτήτων απαραίτητων για την κριτική ανάλυση και ερμηνεία του πληροφοριακού 
υλικού (Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου, 2007). 

Μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία και το Διαδίκτυο οι μαθητές καλούνται να ανακα-
λύψουν ψηφιοποιημένα αρχεία, παλιούς χάρτες της Μικράς Ασίας, φωτογραφίες και 
εφημερίδες της εποχής(Μυρογιάννη & Μαυροσκούφης,2004). Διασταυρώνουν και ε-
λέγχουν την εγκυρότητα των πληροφοριών. Επικοινωνούν με πολιτιστικούς συλλόγους 
μικρασιατών (Δίκτυο Μικρασιάτης, Ίωνες, Προσφύγων Μνήμες, ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Αλη-
σμόνητες Πατρίδες) μέσω των ιστοσελίδων τους. Συντάσσουν και γράφουν στον επε-
ξεργαστή κειμένου, ενώ δημιουργούν power point με τα αποτελέσματα των έρευνών 
τους. Ταξιδεύουν μέσω του google earth στην περιοχή της Μικρασίας και διαπιστώ-
νουν τις αλλαγές.  

Προβληματισμός 

Για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν οι 
βιωματικές μέθοδοι και οι τεχνικές διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές αντιλήψεις (Κόκκος,2009). Τίθενται ερωτήσεις κατανόησης σχετικά με 
το θέμα και καταγράφονται απαντήσεις, ενώ μέσα από μια δημιουργική αντιπαράθεση 
απόψεων των ομάδων, επιχειρείται η ανεύρεση λύσεων(Καλοκύρη & Φραγκούλης, 
2014).Χωρίζονται σε πέντε (5) ομάδες και με τη μέθοδο καταιγισμού ιδεών διατυπώ-
νονται προτάσεις. Διοργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις (στις μικρασιατικές συ-
νοικίες της πόλης, στο Μουσείο με αντίστοιχα αφιερώματα, στο θέατρο για την παρα-
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κολούθηση σχετικής με το θέμα παράστασης (Φιλιώ Χαϊδεμένου), στον κινηματο-
γράφο με ανάλογη προβολή ταινίας (Η Ρόζα της Σμύρνης). Αναθέτονται ρόλοι – μελε-
τητή, ιστοριοδίφη, συγγραφέα, ερμηνευτή, παρουσιαστή, καλλιτέχνη)και μέσα από τη 
δραματοποίηση παρουσιάζονται ανάγλυφα τα αποτελέσματα της εργασίας. Οι μαθητές 
καλούνται να συνθέσουν το δικό τους κείμενο, αφού μελετήσουν τις πηγές και τη βι-
βλιογραφία. Επιλέγουν αποσπάσματα από τα βιβλία που τους συγκίνησαν και τα δια-
βάζουν στην ολομέλεια.(Σωτηρίου, Δεύτος, Χαϊδεμένου, Μεϊμαράκη, Κοροβίνης, 
Μπαξέρ, Σμυρνέλη, Κουτραμόπουλος, Μάμαλη, Αρχιγένης).Τέλος, μέσα από την τέ-
χνη (μουσική, ζωγραφική ) παρουσιάζονται μουσικά κομμάτια του μικρασιατικού ελ-
ληνισμού, ενώ φιλοτεχνείται η ομορφιά και η χάρη της Σμυρνιάς.  

Παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Φύλλα Εργασίας 

Τα φύλλα εργασίας ανταποκρίνονται σε ερωτήσεις και δραστηριότητες που, μέσω της 
συνεργατικής μεθόδου και του βιωματικού τους χαρακτήρα, εμπλέκουν ενεργά τους 
μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης(Ματσαγγούρας,2001).Επιτρέπουν την αυτενέρ-
γεια και την πρωτοβουλία, επιδιώκουν την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα, ενώ 
οξύνουν την κριτική σκέψη και καλλιεργούν δεξιότητες και ταλέντα. Αφιερώνεται μία 
διδακτική ώρα στην παρουσίαση των πυλώνων του διδακτικού σεναρίου και στη δια-
τύπωση αποριών εντός της σχολικής τάξης. Στη συνέχεια, οι ομάδες αναλαμβάνουν 
δράση σύμφωνα με την ανάθεση ρόλων. Προγραμματίζεται σε ένα δίωρο η επίσκεψη 
στο Μουσείο της Πόλης, όπου οι μαθητές βλέπουν αφιερώματα στη ζωή των μικρα-
σιατών στη Νέα Ιωνία Βόλου. Πραγματοποιείται σε ένα δίωρο εκπαιδευτική επίσκεψη 
στις προσφυγικές γειτονιές της Ν. Ιωνίας, ενώ τα παιδιά καταγράφουν πληροφορίες, 
εικόνες και συναισθήματα των κατοίκων τότε(μέσα από αφηγήσεις των παππούδων 
τους)και τώρα. Οι μαθητές τέλος πλούσιοι σε εικόνες, γνώσεις και συναισθήματα ερ-
γάζονται αναζητώντας πληροφορίες για δύο διδακτικές ώρες στο εργαστήριο της πλη-
ροφορικής. 

1ο Φύλλο Εργασίας  

Η ομάδα που αναλαμβάνει τον ρόλο του ιστοριοδίφη αναζητά πληροφορίες για τη ζωή 
και τη δράση των κατοίκων της Μικρασίας.  

1. Αναζητήστε στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα (http://www.greek-language.gr) 
Νεοελληνική λογοτεχνία , Οδηγοί και Πηγές ,Η Λογοτεχνία στο διαδίκτυο λογοτε-
χνικά έργα αναφερόμενα στη ζωή των κατοίκων της Μικρασίας . Στη συνέχεια ε-
πιλέξτε συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο και παρουσιάστε πληροφορίες για τις συ-
νοικίες, τα σπίτια , τη διαρρύθμιση των χώρων και τις ασχολίες των κατοίκων της 
περιοχής. Εναλλακτικά, επιλέξτε από τη μηχανή αναζήτησης www.google.com 
σύγχρονο λογοτεχνικό έργο που αναφέρεται στον μικρασιατικό ελληνισμό και τις 
επαγγελματικές δραστηριότητες των ανθρώπων .  
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2. Στον επεξεργαστή κειμένων (word) συνθέστε ένα κείμενο 300 περίπου λέξεων με 
τις πληροφορίες που συλλέξατε.  

2ο Φύλλο Εργασίας  

 Η ομάδα που επωμίζεται το ρόλο του συγγραφέα καταγράφει σε ένα κείμενο τις πα-
ραδόσεις και το κλίμα των εορταστικών εκδηλώσεων των μικρασιατών.  

1. Από την επίσκεψή μας στις συνοικίες της πόλης , όπου έζησαν και συνεχίζουν 
να ζουν οι απόγονοι των μικρασιατών, στο μουσείο της πόλης και στους πολι-
τιστικούς συλλόγους μέσω των ιστοσελίδων τους (www.mikrasiatis.gr, 
@anthoula.ismir.gr,https://el-gr.facebook.com/mnimesprosfigon) καταγράψτε 
σε ένα δικό σας κείμενο (word) 300 περίπου λέξεων τα ήθη και έθιμα που επι-
βιώνουν ακόμα και σήμερα.  

2. Από τα βιβλία που διαβάσατε παρουσιάστε πληροφορίες για τις παραδόσεις που 
αναφέρονται σε μεγάλες γιορτές ή ιδιαίτερες ημέρες(Χριστούγεννα, Θεοφάνια, 
Πρωτομαγιά κ.α.) 

3. Από τις παραδοσιακές συνταγές της Σμύρνης που ανακαλύψατε, επιλέξτε τα 
σμυρναίικα φοινίκια και φτιάξτε τη συνταγή.  

3ο Φύλλο Εργασίας 

Η ομάδα των μελετητών μετά τις διδακτικές επισκέψεις αναλαμβάνει να παρουσιάσει 
με κείμενο(word 300 περίπου λέξεων) και εικόνες την ομορφιά και την επιβλητικότητα 
της μικρασιατικής φορεσιάς.  

1. Περίοπτη θέση στο μουσείο και στους πολιτιστικούς συλλόγους κατέχει η φο-
ρεσιά των γυναικών της Σμύρνης. Μέσω του διαδικτύου (www.google.com) 
βρείτε εικόνες και πληροφορίες. 

2. Παρακολουθήστε στο :https://www.youtube.com/watch?v=xMjVHo8jECY το 
αφιέρωμα στις παραδοσιακές φορεσιές. Αντλείστε πληροφορίες και εικόνες 
από άλλες δύο (2) παραδοσιακές ενδυμασίες της Μικρασίας και κάντε τη σύ-
γκριση σε ένα κείμενο word 300 περίπου λέξεων. 

3. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.womantoc.gr/.../i-endymatologos-tou-roza-
tis-smyrnis-gioula και ενημερωθείτε σχετικά με την ενδυμασία των γυναικών 
της Σμύρνης.  

4ο Φύλλο Εργασίας 

Η ομάδα των μουσικών μετά τις διδακτικές επισκέψεις κατά το δίωρο των εργασιών 
των ομάδων στο εργαστήριο της πληροφορικής συλλέγει και καταγράφει σε ένα κεί-
μενο (word 300 περίπου λέξεων)τη μουσική παράδοση των μικρασιατών. 

1. Ανατρέξτε στο αρχείο της ΕΡΤ (www.archive.gr) και στα επίκαιρα και συλ-
λέξτε πληροφορίες για τα ρεμπέτικα της Σμύρνης .  
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2. Ακούστε στο www.youtube.com τραγούδια από την περιοχή της Μικρασίας. 
3. Αναζητήστε τραγούδια με επιρροές από την μουσική παράδοση στη Μικρασία.  

5ο Φύλλο Εργασίας 

Η ομάδα των καλλιτεχνών αναζητά πληροφορίες για το θέατρο και τους καλλιτέχνες 
της εποχής, ενώ με αφόρμηση το ημερολόγιο των Ιώνων ψάχνει για την προέλευση του 
θεάτρου σκιών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ένα κείμενο word 300 λέξεων.  

1. Αναζητήστε πληροφορίες στον ιστότοπο (www.theatrikaprogrammata. ), στο 
(http://www.dinfo.gr/αλησμόνητες-πατρίδες-το-θέατρο-της-σμ) και στο Δίκτυο 
Μικρασιάτης (www.mikrasiatis.gr ) για το θέατρο και τις θεατρικές παραστά-
σεις στη Σμύρνη.  

2. Παρουσιάστε πληροφορίες για τις ρίζες προέλευσης του Καραγκιόζη , αφού 
συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα ( www.sansimera.gr/articles/966). 

6ο Φύλλο Εργασίας  

Η ομάδα των ιστορικών το δίωρο στο εργαστήριο της πληροφορικής καταγράφει τις 
πληροφορίες που αφορούν στην πνευματική ζωή των κατοίκων της Μικρασίας μέσα 
από αποσπάσματα εκείνης της εποχής. 

1. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Μεγάλης Διαδικτυακής Εγκυκλοπαίδειας της Μι-
κράς Ασίας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 
(http://asiaminor.ehw.gr/forms/fDataDisplay.aspx?Mode=Lemmata&paramid=18
3&lastNode=t183) την ιστοσελίδα 
(www.ethnos.gr/.../h_istoria_tis_smyrnis_mesa_apo_efimerides-) και τον διαδι-
κτυακό τόπο του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικό Αρχείου 
(http://www.elia.org.gr). Αναζητήστε τον τύπο της Μικρασίας (Αμάλθεια, η Μικρα-
σιατική Ηχώ, Εφημερίς της Σμύρνης,, η Αρμονία, ο Τηλέγραφος )  

2. Να γράψετε στον Επεξεργαστή κειμένων ένα κείμενο 300 περίπου λέξεων με το 
οποίο θα παρουσιάζεται πληροφορίες για την πνευματική ζωή των κατοίκων της 
Μικρασίας.  

3. Εξετάστε τα αποσπάσματα των εφημερίδων. Αξιολογήστε και χαρακτηρίστε τις 
πηγές (άμεσες ή έμμεσες , εκτεταμένες ή συνοπτικές) 

4. Εξακριβώστε τη σχέση δημοσιογραφίας και ιστορίας. Δικαιολογήστε την απά-
ντησή σας. 

 

7ο Φύλλο Εργασίας 

 Η ομάδα των μελετητών αναλαμβάνει να διερευνήσει και να παρουσιάσει σε ένα κεί-
μενο τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μικρασίας.  
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1. Μεταβείτε στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και στην Εγκυ-
κλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού Μικρά Ασία και συγκεντρώστε πληροφορίες για την 
παιδεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μικρασίας. 
2. Εστιάστε ιδιαίτερα στη μόρφωση των Σμυρναΐδων, κοριτσιών της Σμύρνης. 
3. Καταγράψτε σε ένα κείμενο word 300 λέξεων την εκπαίδευση των κοριτσιών 
της Σμύρνης και σημαντικές προσωπικότητες που ανέδειξε η παιδεία της Σμύρνης. 

 

8ο Φύλλο Εργασίας  

Η ομάδα των συγγραφέων συγγράφει και παρουσιάζει με ανάγλυφο τρόπο το πορτρέτο 
της όμορφης Σμυρναΐδος. 

1. Σκιαγραφείστε την προσωπικότητα της γυναίκας της Σμύρνης , αφού αντλήσετε 
πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο (webtv.ert.gr › ΕΡΤ1 › ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ), την ιστο-
σελίδα (www.mixanitouxronou.gr) , (www.kathimerini.gr/.../h-mikrasiatissa-gynaika-
sta-xronia-ths-akm ) , και τα λογοτεχνικά βιβλία που επιλέξατε. Γράψτε ένα κείμενο 
word 300 λέξεων , παρουσιάζοντας την εξωτερική ομορφιά της αλλά και τα εσωτερικά 
χαρίσματά της. 
2. Φιλοτεχνείστε το πορτρέτο της Σμυρνιάς.  

Τέλος, με τη συμμετοχή όλων των ομάδων παρουσιάζονται στην ολομέλεια τα αποτε-
λέσματα της εργασίας των μαθητών. Με φωτογραφίες συνθέτουν ένα power point για 
τη ζωή και τη δράση των κατοίκων στη Μικρασία. Μέσω της δραματοποίησης και 
του παιχνιδιού ρόλων παρουσιάζουν : «Ένα απόγευμα στη Σμύρνη…», όπου μια πα-
ρέα κοριτσιών από τη Σμύρνη σε ένα αρχοντικό του 1910 μιλούν για τη ζωή στη 
Σμύρνη, διαβάζουν αποσπάσματα από λογοτεχνικά βιβλία αφιερωμένα στις αλησμό-
νητες και αλύτρωτες πατρίδες, απολαμβάνουν τα παραδοσιακά φοινίκια, τραγουδούν 
σμυρναίικα τραγούδια και χορεύουν.  

Επέκταση 

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας θα μπορούσε να αποτελέσει γνωστικό αντικείμενο 
στον τομέα της Ιστορίας, της Μουσικής, της Λαογραφίας. Με κατάλληλες παρεμβάσεις 
τροφοδοτεί το φιλοπερίεργο πνεύμα των μαθητών και καθίσταται πηγή γνώσεων και 
πληροφοριών με ευχάριστο τρόπο, ενεργοποιώντας την αυτενέργεια και την πρωτο-
βουλία. 

 

Αξιολόγηση 

 Ο εκπαιδευτικός υιοθετεί τις παρακάτω μορφές αξιολόγησης , για να εξάγει ασφαλή 
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συμπεράσματα. Στην αρχή του διδακτικού σχεδιασμού ακολουθεί τη διαγνωστική μέ-
θοδο, προκειμένου μέσα από ερωτήσεις και συζητήσεις με τους μαθητές να διαπιστώ-
σει το γνωστικό τους επίπεδο. Αφού απαντηθούν απορίες και προσφερθούν απαραίτη-
τες πληροφορίες και γνώσεις , ο διδάσκων προχωρά στη διαμορφωτική αξιολόγηση, 
που λαμβάνει χώρα όσο εξελίσσεται το διδακτικό σενάριο. Κατά τη διάρκεια του ο 
εκπαιδευτικός προσαρμόζει τις διδακτικές πρακτικές, προσαρμοζόμενος στις ανάγκες 
των μαθητών και εξυπηρετώντας τις μεταγνωστικές τους ικανότητες. Εργαλεία της α-
ξιολόγησης για την ανίχνευση και την καταγραφή της μαθητικής προόδου είναι τα κρι-
τήρια προόδου και ο φάκελος εργασιών με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μάθησης, 
όπως το ενδιαφέρον, η επιμέλεια, η αφομοίωση των στόχων .Ακόμη, ενδεδειγμένη θε-
ωρείται η χρήση φόρμας- κλίμακας διαβαθμισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκα), η οποία 
περιέχει μια λίστα με τα χαρακτηριστικά της εργασίας και επίπεδα ποιότητας(Σοφού, 
2013).Τέλος, η αξιολόγηση της μάθησης ή τελική αφορά στη συνολική πρόοδο του 
μαθητή σε σχέση με τους συνολικούς στόχους του προγράμματος. Ο εκπαιδευτικός 
μαζί με τους μαθητές του αποτελούν μια ομάδα που έχουν συνάψει ένα μαθησιακό 
συμβόλαιο που απαιτεί αλληλοσεβασμό, ασφάλεια, αποδοχή και εγγυάται άριστα απο-
τελέσματα.  

Συμπέρασμα 

Μετά το πέρας της διδακτικής εφαρμογής, διαπιστώθηκαν και αξιολογήθηκαν τα απο-
τελέσματα. Οι μαθητές συνεργάστηκαν ομαδικά, δούλεψαν αρμονικά και υπεύθυνα, 
δραστηριοποιήθηκαν με όρεξη ακολουθώντας τις οδηγίες και τις συμβουλές της διδά-
σκουσας .Προσέγγισαν με βιωματικό τρόπο τη γνώση, ένιωσαν πολλαπλά συναισθή-
ματα ερχόμενοι σε επαφή με τον μικρασιατικό ελληνισμό, την παράδοση και τον πολι-
τισμό του . Από τη μία η περηφάνεια και από την άλλη η απογοήτευση και η λύπη, 
γιατί δεν εξακολουθεί να υφίσταται πλέον αυτό το κομμάτι του ελληνισμού της Μ. 
Ασίας. Η χρήση και η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία προσέδωσε ζωηρό εν-
διαφέρον, κινητοποίησε τη φαντασία, ενθάρρυνε τις προσπάθειες της ομάδας, συντέ-
λεσε στην κατάκτηση της γνώσης με ευχάριστο και όχι καταναγκαστικό χαρακτήρα. 
Οι μαθητές ενστερνίσθηκαν την άποψη και την πολιτική της διά βίου μάθησης και υιο-
θέτησαν την ταυτότητα ενός ενεργού και συνειδητοποιημένου πολίτη με κριτική σκέψη 
και ικανότητα, ο οποίος θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως παράγων διαμόρφωσης 
του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι.  
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Ένας «άγγελος» versus bullying 

Κουφού Κωνσταντίνα Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 , Υπ. Διδ. ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου 
Κρήτης , irenekoufou@gmail.com 

Μητρούσια Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 , alekmitr@hotmail.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάδειξη της συμβολής δημιουργικών δραστη-
ριοτήτων που συνδέονται με τις τέχνες (λογοτεχνία, ζωγραφική, μουσική, ψηφιακή δη-
μιουργία) στη διαχείριση και στην πρόληψη φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφο-
βισμού. Σε παρέμβαση, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε  στο 3ο Γυμνάσιο Ναυ-
πάκτου, δώδεκα μαθητές της τρίτης τάξης επιδόθηκαν στη συνεργατική παραγωγή 
πρωτότυπου ποιητικού λόγου με θέμα τις αρνητικές επιπτώσεις του σχολικού εκφοβι-
σμού στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των εμπλεκομένων εφήβων και κυ-
ρίως αυτών που τον υφίστανται. Μέσω της ποίησης, της μελοποίησης, της εικαστικής 
απόδοσης των στίχων επιδιώχθηκε η ανάπτυξη πολλών τύπων νοημοσύνης των συμ-
μετεχόντων. Η διάχυση του μαθητικού προβληματισμού στην ευρύτερη κοινότητα, εκ-
παιδευτική και μη, πραγματοποιήθηκε μέσω της ανάρτησης του τελικού πολυμεσικού 
αρχείου στον παγκόσμιο ιστό στον σύνδεσμο 
https://www.youtube.com/watch?v=lPpU5ButeDg. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, τέχνες, βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατι-
κότητα, πολλαπλή νοημοσύνη. 

Εισαγωγή 

Με απώτερο στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του σχολικού 
εκφοβισμού οι Αρτινοπούλου, Μπαμπάλης & Νικολόπουλος (2016) στην πανελλήνιας 
εμβέλειας έρευνά τους για το φαινόμενο στην εκπαίδευση εισηγούνται, μεταξύ άλλων, 
επιλεκτικά τα εξής: αφενός, την αξιοποίηση της Τέχνης κατά την ανάπτυξη δράσεων 
με βιωματικό χαρακτήρα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και, αφετέρου, την υλοποί-
ηση δημιουργικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να εμπεδωθεί η αίσθηση του συν-
ανήκειν σε μια ευρύτερη ομάδα. Παράλληλα, προτείνουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
ενημέρωσης σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και τη διάδοση των καλών πρακτικών 
μέσω του Διαδικτύου. Συνολικά, οι προτάσεις αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση των 
μαθητών και της κοινότητας, ώστε να αποτραπούν παθολογικά φαινόμενα ποικίλων 
μορφών βίας και επιθετικότητας μεταξύ των εφήβων. Η εφαρμογή των παραπάνω συ-
νιστά προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνέ-
χεια των πράξεων «Ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3 στον Άξονα Προ-
τεραιότητας 1, 2 και 3 μέσω του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (2016). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, οι εμπλεκόμενες εκπαιδευτικοί ως μέλη 
της Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (Ο.Δ.Π.) του 3ου Γυμνάσιου Ναυπάκτου σε 

2518

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

https://www.youtube.com/watch?v=lPpU5ButeDg


συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Αχαΐας πραγματοποίησαν συζήτηση 
ενημέρωσης των μαθητών της τρίτης τάξης σε επίπεδο σχολικής μονάδας τον Μάρτιο 
του 2016 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με αφορμή την 6 Μαρτίου, Πανελλήνια ημέρα 
κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης ως 
«σημείο εισόδου» (Gardner, 1991) λειτούργησε ένα τραγούδι που ερμηνεύθηκε ζω-
ντανά από μια ομάδα μαθητών. Οι στίχοι του τραγουδήθηκαν και οπτικοποιήθηκαν, 
προκειμένου οι συμμετέχοντες να προσεγγίσουν το θέμα του εκφοβισμού μέσα από την 
αισθητική εμπειρία διττά.  Η διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και δημοσίευσης της 
μαθητικής δημιουργίας περιγράφεται ακολούθως.    

Στόχοι 

Οι στόχοι της συγκεκριμένης πρότασης διαμορφώνονται σε τρία επίπεδα: α) σε επίπεδο 
γνώσεων, β) σε επίπεδο δεξιοτήτων και κυρίως γ) σε επίπεδο στάσεων τις οποίες οι 
μαθητές καλούνται να αποκτήσουν, να αναπτύξουν και να μετασχηματίσουν αντί-
στοιχα μέσω της παρέμβασης (Courau, 2000). Αναλυτικά, επιδιώκεται οι μαθητές ως 
δημιουργοί και πομποί μηνυμάτων: 

• να αναγνωρίσουν τις ποικίλες διαστάσεις της ενδοσχολικής βίας και όχι μόνο της 
συνηθέστερης μορφής της, του λεκτικού εκφοβισμού (Ψάλτη & Κωνσταντίνου, 2007). 

• Να ενθαρρυνθούν, ώστε να αναπτύξουν επιμέρους πτυχές της πολλαπλής νοημοσύνης 
τους, σύμφωνα με την ομώνυμη θεωρία του H. Gardner (1983). 

• Να αναγνωρίζουν και να σέβονται την ετερότητα και την ιδιαιτερότητα κάθε Άλλου 
ως διαφορετικού, στο πλαίσιο της «ενσυναίσθησης» και σύμφωνα με τις αρχές της 
πολυπολιτισμικής συμβίωσης (Τριλίβα κ.ά., 2012). 

• Να αποκτήσουν αυτογνωσία μέσω αυτοκριτικής κατανοώντας ότι ενδεχομένως και 
οι ίδιοι να υπήρξαν ανά περίπτωση θύματα αλλά και θύτες εκφοβισμού. 

• Να παραγάγουν «βιωματικό ποιητικό λόγο», στον οποίο να αποτυπώνεται ο προβλη-
ματισμός τους (Σουλιώτης, 2012). 

• Να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των πολυτροπικών κειμένων.  
• Να αξιοποιήσουν το ταλέντο τους σε μορφές τέχνης ως μέσο κοινωνικού προβλημα-

τισμού.  
• Να οργανώσουν εκδηλώσεις κατά της ενδοσχολικής βίας, με σκοπό να ευαισθητοποι-

ήσουν το σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον τους. 

Πολλαπλή νοημοσύνη 

Ο Howard Gardner (2006) ως εισηγητής της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης δια-
κρίνει οκτώ τουλάχιστον τύπους νοημοσύνης σε κάθε άνθρωπο βάσει των οποίων διευ-
κολύνεται η επίλυση προβλημάτων μέσω της ενεργοποίησης εμπειριών σε συνδυασμό 
με τη λογική. Οι επιμέρους μορφές συνιστούν το ατομικό προφίλ νοημοσύνης και δια-
κρίνονται στη γλωσσική, τη λογικομαθηματική, τη  χωροαντιληπτική, τη σωματική - 
κιναισθητική, τη μουσική, τη διαπροσωπική, την ενδοπροσωπική και, τέλος, τη 
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φυσιογνωστική νοημοσύνη. Κοινό γνώρισμα όλων είναι ο εξελικτικός χαρακτήρας 
τους και ότι λειτουργούν ούσες σε αλληλεπίδραση και όχι ανεξάρτητα.  

Βάσει αυτών των παραδοχών κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει, να επικοι-
νωνεί, να κατανοεί και να παράγει λόγο με τον δικό του ρυθμό και τρόπο. Για την 
εφαρμογή των αρχών της πολλαπλής νοημοσύνης στην εκπαίδευση αναγκαία προϋπό-
θεση αποτελούν τα εξής: αφενός, οι εκάστοτε εκπαιδευτικοί να αντιλαμβάνονται αυτές 
τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα των μαθητών και, αφετέρου, να προσεγγί-
σουν θέματα και πτυχές της μαθησιακής διαδικασίας με πολλούς και εναλλακτικούς 
τρόπους, αισθητά διαφοροποιημένους από τις παραδοσιακές θεωρήσεις, ανάλογα με 
τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα των παιδιών (Gardner & Hatch, 1989). 

Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένους τους χρονικούς περιορισμούς και τη φύση του 
τελικού μαθητικού παραγόμενου, η παρούσα παρέμβαση επιχειρεί να αναπτύξει τους 
ακόλουθους τύπους νοημοσύνης. Καταρχάς, τη γλωσσική νοημοσύνη, την ικανότητα 
του ατόμου να κατανοεί και να παράγει προφορικό και γραπτό λόγο με τρόπο αποτε-
λεσματικό, μέσα από διαδικασίες δημιουργικής γραφής και πιο συγκεκριμένα σύνθε-
σης ποιητικού λόγου. Παράλληλα, με κριτήριο την ένταξη στην ομάδα μαθητών με 
υψηλή μουσική νοημοσύνη ενσωματώθηκαν στην παρέμβαση δραστηριότητες που 
προϋποθέτουν τη σύνθεση μουσικής, την ενασχόληση με το τραγούδι, το παίξιμο μου-
σικών οργάνων. Υψηλή χωροαντιληπτική νοημοσύνη έχουν τα άτομα που αντιλαμβά-
νονται και αναπαριστούν το περιβάλλον με ευκολία, προσανατολίζονται στο χώρο και 
κατανοούν τις θέσεις και τις σχέσεις των αντικειμένων στο χώρο από διαφορετικές ο-
πτικές γωνίες. Η χωροαντιληπτική νοημοσύνη αναπτύχθηκε μέσα από απόπειρες από-
δοσης εννοιών με σκίτσα και ζωγραφιές και δημιουργία βίντεο (Gardner, 2006). 

Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη της προσωπικής νοημοσύνης των συμμετεχόντων. 
Ο Gardner (2006) συμπεριλαμβάνει σε αυτόν τον περιληπτικό όρο δυο μορφές, τη δια-
προσωπική και την ενδοπροσωπική λόγω της αλληλεξάρτησής τους. Η διαπροσωπική 
νοημοσύνη συνίσταται στην ικανότητα προσέγγισης των «άλλων» μέσω της κατανόη-
σης των συναισθημάτων, των κινήτρων και της συμπεριφοράς τους, δεδομένο που διευ-
κολύνει τη συνεργασία και την αρμονική συνύπαρξη ειδικά σε μικρές ομάδες, μέσω 
της ανάληψης ρόλων και της επίλυσης διαφωνιών μεταξύ των μελών. Η ενδοπροσω-
πική νοημοσύνη μεταφράζεται ως αυτογνωσία και αυτοαντίληψη και στην πράξη απο-
δεικνύεται με την αξιοποίηση των παραπάνω κατά τη λήψη αποφάσεων για την επί-
τευξη των προδιαγεγραμμένων στόχων.  

Υλοποίηση της παρέμβασης 

Η παρέμβαση διακρίνεται σε πέντε φάσεις, εκείνες του σχεδιασμού, της υλοποίησης, 
της τελικής παρουσίασης, της αξιολόγησης και του διαμοιρασμού αντίστοιχα του πα-
ραγόμενου. Οι υπόλοιπες, εκτός της παρουσίασης, διήρκεσαν συνολικά έξι (6) ώρες 
εκτός σχολικού προγράμματος. Κατά την πρώτη φάση, σε μια ώρα δόθηκαν στους δώ-
δεκα συμμετέχοντες αρχικά οι σχετικές διευκρινίσεις όσον αφορά την επικείμενη εκ-
δήλωση, τους στόχους της διαδικασίας και τον ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα των 
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δραστηριοτήτων. Οι ίδιοι οι μαθητές οραματίστηκαν και οριοθέτησαν κατόπιν συζή-
τησης και ομόφωνης απόφασης το τελικό προϊόν, που καλούνταν να παραγάγουν. Α-
κολούθησε η κατανομή των παιδιών σε ολιγομελείς ομάδες με κριτήρια τα κοινά ιδιαί-
τερα ταλέντα και την κλίση του κάθε μαθητή σε συνδυασμό με τις επιθυμίες και τα 
ενδιαφέροντα του.  

Για την υλοποίηση της παρέμβασης αξιοποιήθηκε επιλεκτικά υλικό από την ιστοσελίδα 
«Πολύτροπη Γλώσσα» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα από την 
τρίτη υποενότητα με άξονα τους Νέους και θέμα τον Σχολικό εκφοβισμό και απώτερο 
στόχο «να προβληματίσει όλους τους συντελεστές της σχολικής κοινότητας και όχι 
μόνο» (http://politropi.greek-language.gr/).   

Στη δεύτερη φάση, κατά την πρώτη ώρα, ως αφετηρία προβληματισμού αξιοποιήθηκε 
απόσπασμα από το βιβλίο του Tassies με τίτλο «Μου έκλεψαν το όνομά μου», στο 
οποίο αποτυπώνονται πολυτροπικά οι ζοφερές σκέψεις και τα επώδυνα συναισθήματα 
ενός μαθητή, θύματος σχολικού εκφοβισμού, όπως διαμορφώνονταν από τους μειωτι-
κούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που του απέδιδαν συνομήλικοί του στο σχο-
λείο. Ο λεκτικός εκφοβισμός με τη μορφή υβριστικών εκφράσεων, πειραγμάτων και 
ειρωνικών σχολίων συνιστά τον πλέον άμεσο τύπο προφορικής επίθεσης (Αρτινοπού-
λου, 2001). Λαμβάνοντας αφορμή από τις εικόνες και το συνοδευτικό κείμενο ακολού-
θησε συζήτηση για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των επιμέ-
ρους μορφών εκφοβισμού στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και στη συμπεριφορά 
κάθε εφήβου συνομηλίκου τους (Κουρκούτας & Θάνος, 2013).  

Η επόμενη ώρα διατέθηκε για την συνεργατική παραγωγή ποιητικού λόγου στο πλαίσιο 
δραστηριότητας δημιουργικής γραφής. Οι δυο διμελείς ομάδες γραπτής έκφρασης α-
ξιοποιώντας τις σημειώσεις τους κλήθηκαν να αποτυπώσουν την επίδραση διαφόρων 
πτυχών της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στον συναισθηματικό κόσμο, στις 
αντιδράσεις καθώς και στις διαπροσωπικές σχέσεις ενός παιδιού θύματος, όπως οι ίδιοι 
τα αντιλαμβάνονται ή τα έχουν βιώσει άμεσα ή έμμεσα. Ακολουθεί ενδεικτικό δείγμα 
αυτής της προσπάθειας, η οποία ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύρια-
κου εκτός σχολείου. 

Κάθε μέρα στον δρόμο περπατώ 
ψάχνοντας να κρυφτώ 
απ’ αυτούς που να με βλάψουν προσπαθούν 
μα ακόμα δεν μπορούν. 

Θέλω να τ’ αλλάξω αυτό, 
να σταματήσω τον εκφοβισμό, 
μα κανείς στον δρόμο δεν κοιτά, 
απλώς το αφήνει και προσπερνά. 

Η καρδιά μου σαν το γυαλί ραγίζει  
και το αίμα μου στον ήλιο λαμπυρίζει. 
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Εγώ ακόμα, όμως, προσπαθώ 
να σταματήσω τον εκφοβισμό, 
μα κανένας στον δρόμο δεν βοηθά 
τον άλλο που πονά. 

Τίποτα δεν αλλάζει, 
ο νταής ατιμώρητος συνεχίζει 
και κάθε μέρα πιο πολλοί 
γίνονται θύματα εκφοβιστή. 

Την τρίτη ώρα της δεύτερης φάσης ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας ανέλαβε να παρουσιά-
σει το ποίημά της στην ολομέλεια. Ακολούθησε συζήτηση που εστιαζόταν στην επιθυ-
μία και στην ικανότητα των μαθητών να εκφράσουν γλωσσικά με σαφήνεια τους προ-
βληματισμούς τους υιοθετώντας την οπτική του μαθητή θύματος του σχολικού εκφο-
βισμού. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επιλογή ενός από τα δυο παραγόμενα ποι-
ήματα για μελοποίηση και εικαστική δημιουργία. Επιλέχθηκε ύστερα από συζήτηση το 
ακόλουθο. 

Κάθε μέρα εγώ εδώ 
δεν αντέχω δεν μπορώ, 
να μιλήσω, τι να πω… 

Επιθυμία που ’χω εγώ 
σ’ άλλη γη να βρεθώ 
χωρίς νταήδες και μαγκιά, 
όλοι ίσοι να ζουν πια. 

Μα να μιλήσω δεν μπορώ, 
με εκβιάζουν στο λεπτό. 
Σημάδια έχω ένα σωρό 
και τώρα εγώ αυτοκτονώ. 

Δεν μιλώ απλά πονώ. 
Θέλω να πάω να κρυφτώ, 
να μην με βλέπει άλλος κανείς. 
Πάντα να ζεις χωρίς να ζεις. 

Αντίο φίλοι, συγγενείς, 
καρδία μου μην αιμορραγείς. 
Δεν θα αντέξω άλλο πια, 
μα είναι πλέον πολύ αργά. 

Κράτησε με σφιχτά 
σε μια ζεστή αγκαλιά, 
να νιώσω ένα φίλο 
που να ’ναι κοντά. 
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Σε πρώτη ματιά 
δεν είμαι καλά 
μα είμαι ένας άγγελος  
δίχως φτερά. 

Η τέταρτη και τελευταία ώρα της δεύτερης φάσης διατέθηκε στις ομάδες των καλλιτε-
χνών. Η τετραμελής ομάδα των μουσικών ανέλαβε να συνθέσει μελωδίες και ρυθμούς, 
να παίξει μουσικά όργανα και να τραγουδήσει τους στίχους. Οι υπόλοιποι, ενταγμένοι 
στην ομάδα των εικαστικών, απέδωσαν σχεδιαστικά και ζωγραφικά την αφίσα της εκ-
δήλωσης και το πνεύμα των στίχων του παραπάνω ποιήματος, που τους είχαν διαμοι-
ραστεί ύστερα από συζήτηση.  

Η ολοκλήρωση της μουσικής σύνθεσης και οι πρόβες για την εκτέλεση του τραγουδιού 
πραγματοποιήθηκαν κατά τις απογευματινές ώρες και εκτός σχολείου με εξαίρεση ο-
λιγόλεπτες παρουσιάσεις τις δυο ημέρες που προηγήθηκαν της εκδήλωσης. Την ημέρα 
της δράσης οι συμμετέχοντες μαθητές είχαν αναλάβει ανά ομάδα διακριτούς ρόλους 
και, συγκεκριμένα, τη ζωντανή παράσταση του τραγουδιού στην ολομέλεια της τρίτης 
γυμνασίου, στους καθηγητές και στους προσκεκλημένους ομιλητές, την ηχογράφησή 
του, την τεχνική υποστήριξη. 

Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης μια διδακτική ώρα αφιερώθηκε στην α-
ξιολόγηση της παρέμβασης από τα δώδεκα μέλη της ομάδας. Κατά τη διάρκειά της η 
ομάδα ψηφιακής δημιουργίας παρουσίασε ένα πολυμεσικό αρχείο εικόνας και ήχου, 
στο οποίο είχε συνδυάσει κατάλληλα το τελικό οπτικό και ακουστικό υλικό. Με τη 
δημοσίευση του τελευταίου στο Διαδίκτυο, στην πλατφόρμα youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=lPpU5ButeDg) και την ελεύθερη πρόσβαση σε 
αυτό ολοκληρώθηκε η διάδοση των μαθητικών σκέψεων και προβληματισμών για τον 
ενδοσχολικό εκφοβισμό πέραν της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας τόσο στην εκπαι-
δευτική κοινότητα όσο και στην κοινωνία. 

Αξιολόγηση 

Ως μέσο συλλογής των δεδομένων της αξιολόγησης επιλέχθηκε η αυτοαναφορά κάθε 
μαθητή. Πρόκειται για όργανο αυτοαξιολόγησης, καθώς κάθε παιδί κλήθηκε σε ένα 
σύντομο κείμενο να καταγράψει τις εμπειρίες από τη συμμετοχή του στη διαδικασία, 
τα οφέλη που θεωρεί ότι αποκόμισε, τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετώπισε 
σε προσωπικό ή ομαδικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό δόθηκε φωτοτυπημένη μια φόρμα 
στους μαθητές, την οποία συμπλήρωσαν ανώνυμα και ατομικά. Οι θεματικοί άξονες - 
πλαγιότιτλοι αφορούσαν τη λειτουργικότητα της ομάδας, τον βαθμό ικανοποίησης από 
την προσωπική εργασία, τον χαρακτηρισμό του τελικού αποτελέσματος, τη βελτίωση 
σε επίπεδο γνώσεων και κυρίως την αλλαγή σε επίπεδο στάσεων απέναντι στον εκφο-
βισμό, την επίτευξη των αρχικών στόχων. Ακολουθούν συνοπτικά τα αποτελέσματα 
από την επεξεργασία των δεδομένων. 
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Κατά κοινή παραδοχή το θέμα προκάλεσε εξ αρχής το ενδιαφέρον των δώδεκα μαθη-
τών που προσφέρθηκαν εθελοντικά να στελεχώσουν την ομάδα δράσης, παρά το γεγο-
νός ότι εξαρχής κατέστη σαφές πως δεν επρόκειτο να δαπανηθεί ούτε μια ώρα από το 
ωρολόγιο πρόγραμμα για την υλοποίηση οποιασδήποτε δραστηριότητας. Περίπου το 
1/3 των μαθητών παραδέχθηκαν στα γραπτά τους ότι έχοντας υπάρξει οι ίδιοι θύματα 
ενδοσχολικού εκφοβισμού, θεώρησαν η συμμετοχή τους ότι ήταν ένα βήμα για να εκ-
φράσουν τις ενδόμυχες σκέψεις τους και το προσωπικό τους βίωμα.  Οι υπόλοιποι επε-
σήμαναν το επίκαιρο του θέματος αναφερόμενοι τόσο στην επικαιρότητα όσο και σε 
περιστατικά που διαπίστωσαν ως θύματα ή παρατηρητές. Ισχυρό κίνητρο ενεργοποίη-
σης για τα μέλη αρκετών ομάδων ήταν επίσης η έντονη επιθυμία τους να παρουσιάσουν 
τις δημιουργίες τους ενώπιον της ολομέλειας της τάξης.  

Δεν καταγράφηκαν περιπτώσεις απροθυμίας ή αδιαφορίας σε βαθμό που να επηρεά-
σουν την ομαλή λειτουργία των ομάδων, τα μέλη των οποίων και βάσει προηγούμενων 
παρεμβάσεων διεκπεραίωσαν τις ανατιθέμενες εργασίας σε κλίμα συνεργατικό. Όσον 
αφορά την ατομική τους συμβολή και στις επιμέρους φάσεις και στο τελικό παραγό-
μενο σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι έμειναν πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένοι. Ο ρόλος των 
καθηγητριών υπήρξε υποστηρικτικός και εμψυχωτικός καθ’ όλη τη διάρκεια. Από τα 
σχόλια των μαθητών προέκυψε ότι δεν υπήρξαν ιδιαίτερα προβλήματα ειδικά στο θε-
ωρητικά πιο δύσκολο είδος της παραγωγής ποιητικού λόγου, με εξαίρεση ελάχιστες 
περιπτώσεις ομοιοκαταληξίας που επιλύθηκαν ταχύτατα στο πλαίσιο της ομάδας. Από 
την όλη διαδικασία έγινε αντιληπτός ο δυναμικός και μη στατικός χαρακτήρας της γρα-
φής και της μουσικής σύνθεσης που ειδικά σε περιπτώσεις συνεργατικής παραγωγής 
απαιτεί επάλληλες εκδοχές και διαδοχικούς πειραματισμούς. Σημαντικό τεκμήριο για 
τη θετική αξιολόγηση της παρέμβασης θεωρείται, αφενός, η επισήμανση ότι η κατα-
νομή των μαθητών σε ομάδες έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να αναδεικνύονται τα ταλέ-
ντα και οι δυνατότητές τους στη μουσική, στο τραγούδι, στη ζωγραφική, στη στιχο-
ποιία. Αφετέρου, η έντονη προτροπή για επανάληψη αντίστοιχων δραστηριοτήτων με 
θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών και χαρακτηρίζουν την καθη-
μερινότητά τους.  

Συμπεράσματα 

Με δεδομένο τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου τόσο η προσέγγιση της μάθη-
σης όσο και η διαχείριση στο πλαίσιο της σχολικής ζωής καθημερινών προβληματικών 
καταστάσεων επιβάλλεται να ακολουθούν εναλλακτικούς τρόπους, κατάλληλα προ-
σαρμοσμένους στις νοητικές δυνατότητες των παιδιών και στο ευρύτερο περιβάλλον 
τους. Υπό αυτό το πρίσμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η παρέμβαση κατά του σχο-
λικού εκφοβισμού ως αφετηρία σε μια εκδήλωση συζήτησης και προβληματισμού των 
μαθητών της τρίτης τάξης της μονάδας σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς. Τα ομα-
δοσυνεργατικά σχήματα, τα εικαστικά και η μουσική, οι ψηφιακές δημιουργίες συνι-
στούν και αποτέλεσαν πρόσφορα μέσα ενεργοποίησης του νοητικού δυναμικού των 
συμμετεχόντων στην προσπάθεια όχι μόνο να κατακτήσουν οι τελευταίοι νέες γνώσεις 
αλλά κυρίως να πραγματευθούν παθολογικά φαινόμενα, όπως αυτό της ενδοσχολικής 
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βίας. Ο σαφώς μη βαθμοθηρικός και μη υποχρεωτικός χαρακτήρας των δραστηριοτή-
των που υλοποιήθηκαν συνέβαλε στην επίτευξη μιας βασικής επιδίωξης, να ανατρέψει 
στερεότυπα και προκαταλήψεις για τα θύματα και τους θύτες του σχολικού εκφοβισμού 
και να αναδιαμορφώσει στάσεις και συμπεριφορές ενδεικτικές κριτικά σκεπτόμενων 
και ενεργών μαθητών.  

Οι εμπλεκόμενοι μαθητές επέδειξαν ενθουσιασμό και πνεύμα συνεργασίας σε όλη τη 
διάρκεια. Προφανής υπήρξε η επιθυμία τους να ευαισθητοποιήσουν τους υπόλοιπους 
συμμαθητές τους ως αποδέκτες της δημιουργίας τους. Και ομολογουμένως η ανταπό-
κριση των τελευταίων είναι αξιομνημόνευτη και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο που ακολούθησε την εκδήλωση, συχνά συζητήθηκε 
το θέμα στα τμήματα πιο ανοικτά και πιο ελεύθερα με τη συμμετοχή κυρίως μαθητών 
που κατά το παρελθόν υπήρξαν παθητικοί αποδέκτες και αμέτοχοι παρατηρητές σε πε-
ριστατικά εκφοβισμού. Σε βάθος χρόνου μάλιστα περιορίστηκαν οι καταγγελίες για 
άσκηση ενδοσχολικής βίας. Παρά τις προαναφερθείσες ευοίωνες διαπιστώσεις, το αν 
ο προβληματισμός και η αλλαγή στάσης ορισμένων απέναντι στο φαινόμενο θα έχει 
διάρκεια και συνέπεια δεν μπορεί κανείς να το βεβαιώσει προκαταβολικά. Όμως, όλη 
η εκδήλωση κατά του εκφοβισμού φαινομενικά κατόρθωσε αυτό που αρχικά επιχεί-
ρησε, το να αμβλύνει ανεπιθύμητες συμπεριφορές αρχικά στο σχολείο ως τη μικρογρα-
φία της κοινωνίας. 

Βιβλιογραφία 

Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο, Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη. Αθήνα: 
Μεταίχμιο.  

Αρτινοπούλου, Β., Μπαμπάλης, Θ. & Νικολόπουλος, Β. (2016). Πανελλήνια Έρευνα 
για την Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκ-
παίδευση. Αθήνα: ΥΠΠΕΘ. (Διαθέσιμο online εδώ, προσπελάστηκε στις 1/11/2017.) 

Courau, S. (2000). Τα βασικά «εργαλεία» του εκπαιδευτή ενηλίκων, (μτφρ.) Ε. Μουτσο-
πούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences, New Horizons in Theory and Practice. New 
York: Basic Books. 

Gardner, H. (1991). The Unschooled Mind. New York: Basic Books. 

Gardner, H. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: 
Basic Books. 

Gardner, H., & Hatch, T. (1989). ‘‘Multiple intelligences go to school: Educational 
implications of the theory of multiple intelligences’'’. Educational Researcher, 18(8), 
4-9. 

2525

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB19KVvI7XAhUBZlAKHVLLD9kQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.minedu.gov.gr%2Fpublications%2Fdocs2016%2F08_03_16_ereyna_bulling.doc&usg=AOvVaw0FXuH2LDgPXjA-nzHz-3kL


Κουρκούτας, Η. & Θάνος, Θ. (επιμ.) (2013). Σχολική Βία και Παραβατικότητα: Ψυχο-
λογικές, Κοινωνιολογικές, Παιδαγωγικές διαστάσεις. Ενταξιακές προσεγγίσεις και πα-
ρεμβάσεις. Αθήνα: Τόπος. 

Σουλιώτης, Μ. (2012). Δημιουργική γραφή, Οδηγίες πλεύσεως, βιβλίο εκπαιδευτικού. 
Κύπρος: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπηρεσία Α-
νάπτυξης Προγραμμάτων. (Διαθέσιμο online εδώ, προσπελάστηκε στις 7/9/2017.) 

Συλλογικό, (2016). Ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης 
των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3 στον Άξονα Προ-
τεραιότητας 1, 2 και 3 μέσω του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». (Διαθέσιμο 
online http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-
drasthriothtes/2390-egkyklios-ylopoihsh-diktyo-sxolikh-bia.html, προσπελάστηκε στις 
2/11/2017). 

Τριλίβα, Σ., Αναγνωστοπούλου, Τ., Μαρβάκης Θ. & Παύλου, Μ. (2012). «Σχέδιο Δρά-
σης – Πρότυπος Οδηγός, Πρότυπος Συμβουλευτικός Οδηγός για τους Εκπαιδευτι-
κούς»’. Στο: Μ. Παύλου (επιμ.), Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέ-
μηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, για την ανάδειξη της σημασίας 
της διαφορετικότητας καθώς και για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία. Αθήνα: 
i-RED & Υπουργείο Παιδείας. (Διαθέσιμο online http://www.i-
red.eu/?i=institute.el.projects.78, προσπελάστηκε στις 1/9/2017.) 

Ψάλτη, Αν. & Κωνσταντίνου, Κ. (2007). «‘Το φαινόμενο του εκφοβισμού στα σχολεία 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Η επίδραση του φύλου και της εθνοπολιτισμικής 
προέλευσης». Ψυχολογία, 14 (4), σ.σ. 329-345.   

 
 

 

2526

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://dide-anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_LOGOTEXNIA/DimiourgikiGrafi-OdigiesPlefseos.pdf
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/2390-egkyklios-ylopoihsh-diktyo-sxolikh-bia.html
http://edu.klimaka.gr/scholikes-drasthriothtes/programmata-drasthriothtes/2390-egkyklios-ylopoihsh-diktyo-sxolikh-bia.html
http://www.i-red.eu/?i=institute.el.projects.78
http://www.i-red.eu/?i=institute.el.projects.78


Η διδασκαλία των βασικών αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) με 
τη μέθοδο της μυθοπλασίας: Η Περίπτωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ντέλιου Κλεοπάτρα, Μαλαγκονιάρη Μαρία 

delioucleopatra@gmail.com; maria92mal@gmail.com 

Στην εργασία αναλύεται μία διδακτική πρακτική, που εφαρμόστηκε σε τάξη της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας αφηγηματικής ιστο-
ρίας από τους φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
(ΔΟΠ) στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία. Το εγχείρημα λειτουργεί ως σημαντικό 
εργαλείο μάθησης, καθώς οι διδασκόμενοι, δουλεύοντας σε ομάδες, προσπαθούν να 
απλοποιήσουν τις εξεταζόμενες έννοιες και να τις αποτυπώσουν με τον τρόπο που επι-
θυμούν. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας συνδυάζει στοιχεία από τον χώρο της θετικής 
ψυχολογίας, της ολικής ποιότητας και της βιωματικής μάθησης. Επισημαίνεται ότι η 
χρήση της τεχνικής επιλέχτηκε με πρωταρχικό σκοπό την  προώθηση της δημιουργικής 
και καινοτομικής σκέψης.  Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός μπορεί να εφαρμόσει την εν λόγω 
μεθοδολογία, ώστε να ενεργοποιήσει τις σκέψεις των εκπαιδευόμενων, ξεφεύγοντας 
από τα  παραδοσιακά πρότυπα διδασκαλίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: μυθοπλασία, βιωματική μάθηση, ποιότητα στην εκπαίδευση, θετική 
ψυχολογία 

Εισαγωγή 

Ο μεγάλος φιλόσοφος των Παιδαγωγικών Επιστημών, Dewey J. (1938), ισχυριζόταν 
ότι: «μόνο ό,τι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό μόνο ενσω-
ματώνεις στην ζωή σου και στον χαρακτήρα σου». Η παραδοχή αυτή έρχεται να συ-
μπληρώσει τα λεγόμενα του Κομφούκιου που, το 450 π.Χ., χάραξε νέους δρόμους με 
τη φιλοσοφία του  και υποστήριξε : «Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και ίσως να 
θυμάμαι. Κάνε με να το βιώσω και θα το καταλάβω». Οι εν λόγω ρήσεις δείχνουν τη 
διαχρονική αξία της βιωματικής μάθησης για την ανάπτυξη και την πρόοδο του ανθρώ-
που.  

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι οι ψυχικές ασθένειες εμφανίζονται απειλητικά στις ζωές 
των ανθρώπων και έννοιες, όπως η θετική ψυχολογία, η οποία ασχολείται με το τι πρέ-
πει να γίνει για να διασφαλίσουμε την καλή μας υγεία, μπορεί να αποτελούν μία εκ των 
λύσεων, που θα οδηγήσει σε ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής.  

Όσον αφορά στον τομέα της ποιότητας στην εκπαίδευση, είναι εκείνη που προσπαθεί 
να συνδυάσει στοιχεία τόσο της βιωματικής μάθησης όσο και της δημιουργίας κλίμα-
τος θετικής ψυχολογίας. Γι’ αυτό, στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται 
επισταμένως αναφορά στα στοιχεία που συνθέτουν τη συγκεκριμένη διαδραστική πρα-
κτική και στο δεύτερο ακολουθεί η παρουσίαση της εφαρμογής, καθώς και τα αποτε-
λέσματα που προέκυψαν από αυτή.  
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Θεωρητική Τεκμηρίωση 

Θετική Ψυχολογία 

Η θετική ψυχολογία έχει οριστεί ως η επιστημονική μελέτη της βέλτιστης ανθρώπινης 
λειτουργίας (Seligman M. E. et al., 2009) και ενδιαφέρεται να ανακαλύψει ποια είναι 
τα στοιχεία που κάνουν τους ανθρώπους πιο ευτυχισμένους, πιο παραγωγικούς και πιο 
επιτυχημένους. Η θετική εκπαίδευση συνδυάζει την επιστήμη της θετικής ψυχολογίας 
με τη διδασκαλία και στοχεύει στο να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τα άτομα, τα 
σχολεία και τις κοινότητες, για να λειτουργούν με το βέλτιστο τρόπο.  

Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι η θετική ψυχολογία εστιάζει στην ψυχοσυναισθημα-
τική ανάπτυξη των μαθητών και εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει μέσα από ένα πρόγραμμα 
σπουδών, το οποίο θα ενσωματώνει την έννοια της ευημερίας στους μαθητές, θα βοη-
θάει στην πρόληψη της κατάθλιψης, θα συμβάλλει στην αύξηση της χαράς για ζωή, θα 
ενθαρρύνει την κοινωνική εταιρική ευθύνη, θα προωθεί την δημιουργικότητα και τη 
μάθηση και θα ενισχύει την ακαδημαϊκή επίδοση (Waters L., 2014). 

Η θετική ψυχολογία, λοιπόν, στην εκπαίδευση στοχεύει στην άμεση υποστήριξη των 
εμπλεκομένων (stakeholders), δηλαδή στις ομάδες των μαθητών, των εκπαιδευτικών 
και των γονέων και στη δημιουργία θετικού κλίματος δημιουργικότητας, έμπνευσης 
και ψυχικής ανθεκτικότητας στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης (Oades L.G. et al., 
2011).  

Οι Clonan, S. M. et al. (2004) διαπίστωσαν ότι η ενσωμάτωση της θετικής ψυχολογίας 
σε περιβάλλοντα μάθησης βοήθησε να ενισχυθούν οι προσωπικές «δυνάμεις» του κάθε 
ατόμου. Η θετική εκπαίδευση φάνηκε ότι κάνει τους σπουδαστές πιο επιτυχημένους, 
έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτούς και επιφέρει εντονότερη αλλαγή στη συμπερι-
φορά τους. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βιώσουν τις ικανότητες στη ζωή τους, 
να τις διδάξουν (να διδάξουν διακριτές δεξιότητες στους μαθητές) και να τις ενσωμα-
τώσουν σε όλες τις δραστηριότητες της τάξης και του σχολείου.  

Βιωματική Μάθηση 

Όσον αφορά στη  θεωρία της βιωματικής μάθησης, είναι εκείνη που δίνει έμφαση στην 
εμπειρία κατά τη διαδικασία της μάθησης. Ουσιαστικά, είναι η φιλοσοφία, η οποία 
θεωρείται πως θα πρέπει να διαπνέει το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του, προ-
κειμένου το σχολείο να αποτελεί αποτελεσματικό φορέα πρόληψης και προαγωγής της 
ψυχικής υγείας των μαθητών του.  

Η βιωματική μάθηση αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης, ο οποίος επεκτεί-
νεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και ξεφεύγει 
από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους, καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους μα-
θητές  να βιώσουν το ζήτημα που ερευνούν.  
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Υπάρχουν πολλές συμμετοχικές βιωματικές τεχνικές ανάπτυξης, όπως τα παιχνίδια ρό-
λων, ο καταιγισμός ιδεών, η μελέτη περίπτωσης, η συζήτηση στην τάξη, η συζήτηση 
στρογγυλού τραπεζιού, η αλληλοδιδασκαλία, οι υπαίθριες δραστηριότητες, οι διαλέ-
ξεις και οι προβολές ταινιών, η προσομοίωση, το debate, η μυθοπλασία, η δραματοποί-
ηση, η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασής κ.ά. 

Στη παρούσα εργασία, εστιάζουμε στην αφήγηση (μυθοπλασία), η οποία αποτελεί κύ-
ριο εργαλείο βιωματικής μάθησης, καθώς είναι ένα μέσο μάθησης με εκπαιδευτικό και 
ψυχοκινητικό χαρακτήρα, που βοηθά τους μαθητές να προσεγγίσουν τη γνώση με 
τρόπο δημιουργικό και ευχάριστο.  Το παραμύθι μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο όχι μόνο στην ψυχοσύνθεση του μαθητή αλλά και του εκπαιδευτικού, αφού είναι 
γεμάτο με εικόνες, με κινήσεις και φανταστικά πρόσωπα. Επιπροσθέτως, η συμμετο-
χική – συνεργατική μαθησιακή εμπειρία (ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα) μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με τη χρήση της εξεταζόμενης μεθόδου.  

Τέλος, επισημαίνεται πως, εν προκειμένω, το παραμύθι αποτέλεσε μία ευκαιρία για 
δημιουργική συνεργασία είκοσι έξι (26) φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α-
θηνών, σε έξι ομάδες, την περίοδο 2016 - 2017 και αποτέλεσε την αφετηρία για συζή-
τηση και περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων που διέπουν την ποιότητα στην εκπαί-
δευση. 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση  

 Η Διοίκηση Ποιότητας στην Εκπαίδευση δεν μπορούσε να λείπει από το πλαίσιο δη-
μιουργίας της ιστορίας, καθώς αποτελούσε τη βασική θεματική ενότητα που διδάσκο-
νται οι φοιτητές στο μάθημα. Αναφορικά με την εφαρμογή της Ποιότητας στην εκπαί-
δευση, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στοχεύει στη δημιουργία ενός σχολείου που 
αναπτύσσεται σε όλες του τις πτυχές και έχει ικανοποιημένους όλους τους συμμετό-
χους. Η ΔΟΠ ξεκινάει από την αφετηρία ότι η ποιότητα δεν είναι στατικό χαρακτηρι-
στικό, αλλά πρέπει να βελτιώνεται, επειδή οι ανάγκες κι οι επιθυμίες διαφοροποιού-
νται. Ο Deming W.E. (2000), στον χαρακτηριστικό κύκλο του σχετικά με το Σχεδιασμό 
(Plan), την Εφαρμογή (Do), τον Έλεγχο (Check) και τη Δράση (Act), υποστηρίζει τα 
εξής: 

1. Σχεδιάζω μια αλλαγή για βελτίωση της δραστηριότητας. 
2. Εφαρμόζω αυτό που έχω σχεδιάσει. 
3. Ελέγχω ή μελετώ τα αποτελέσματα της προσπάθειας. 
4. Παίρνω την ανατροφοδότηση και ενεργώ εκ νέου ανάλογα με τα αποτελέσματά 

τους, είτε υιοθετώντας την αλλαγή είτε απορρίπτοντάς την και προτείνοντας 
στη θέση της κάποια άλλη.  

Αξίζει να επισημανθεί ότι η εφαρμογή της ολικής ποιότητας στη σχολική τάξη θεωρεί-
ται τελικό στάδιο της πορείας της και έχει στόχο την ικανοποίηση των προσδοκιών των 
μαθητών και των γονέων τους, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των δεικτών της 

2529

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



εκπαίδευσης. Σημειώνεται δε ότι, εν προκειμένω, το έναυσμα για τη δημιουργία της 
αλληλεπιδραστικής ιστορίας που περιγράφεται προοδευτικά, ήταν:  

• Η Θεωρία του Κύκλου Ποιότητας του Deming. 
• Η χρησιμότητα των εργαλείων ποιότητας που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 

των στόχων ποιότητας. 
• Η ικανοποίηση των αναγκών όλων των ομάδων ενδιαφερομένων γύρω από την 

ποιότητα. 
• Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη επίτευξη των στόχων ποιότητας. 
• Η ύπαρξη σημαντικών προτύπων και μοντέλων που εξασφαλίζουν την ορθή ε-

φαρμογή της φιλοσοφίας της ποιότητας. 

Πρακτική Τεκμηρίωση 

Χρησιμοποιώντας στοιχεία που εμπίπτουν στη θετική ψυχολογία, τη βιωματική μά-
θηση (μέσω της χρήσης μυθοπλασίας) κι έχοντας στο επίκεντρο τη θεωρία της διοίκη-
σης ποιότητας στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία, οργανώθηκε η δημιουργία μίας ει-
κονογραφημένης αφηγηματικής ιστορίας. Η δράση, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 
πραγματοποιήθηκε από το σύνολο 26  φοιτητών στο σχετικό μάθημα «Ποιότητα στην 
Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία», στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατά την 
ακαδημαϊκή περίοδο 2016 - 2017.  

Τονίζεται πως η ιστορία είχε ως κύριο στόχο να αναλύσει και να προβάλει τη σημασία 
της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αποτυπώνοντας βασικές αρχές της ποιότητας 
με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο (Εικόνα 1). Η ιστορία βασίστηκε σε έτοιμο κείμενο 
του εκπαιδευτικού με βασικά σημεία προς ανάπτυξη από τις ομάδες των φοιτητών. Η 
κάθε ομάδα ανέλυσε τα σημεία αυτά, με το δικό της τρόπο, και έγραψε μία ιστορία για 
την ποιότητα. Ο εκπαιδευτικός, επιλέγοντας καίρια σημεία από κάθε ομάδα και κάνο-
ντας τις κατάλληλες τροποποιήσεις, δημιούργησε ένα εικονογραφημένο δοκίμιο με 
πλήρη συνοχή και ενδιαφέρον για τον αναγνώστη.  

 

Εικόνα 1: Η παρουσίαση του μοντέλου EFQM (βασικό μοντέλο της ΔΟΠ) -  
(από το τελικό  βιβλίο "Ένα ταξίδι γεμάτο κύκλους") 
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Με τη χρήση κατάλληλου λεξιλογίου (Ντούλια Αθ., 2010) κι ορολογίας (Εικόνα 2), με 
το οποίο οι μαθητές είχαν εξοικειωθεί σε προηγούμενα μαθήματα, οι φοιτητές κατέλη-
ξαν να συντάξουν ένα εμπεριστατωμένο κείμενο, με νόημα και σωστή δομή.  

 

Εικόνα 2: Η αναφορά στο «ψαροκόκαλο» (βασικό εργαλείο της ΔΟΠ) –  
(από το τελικό βιβλίο “Ένα ταξίδι γεμάτο κύκλους”). 

Η εικονογράφηση του κειμένου κρίθηκε απαραίτητη, καθότι τα εικονογραφικά στοι-
χεία αποτελούν ερέθισμα για τους μαθητές, οι οποίοι, με κατάλληλη παρώθηση και 
εκπαίδευση, προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν και να τα αποκωδικοποιήσουν. Καθώς η 
εικόνα διαθέτει μια δυναμική, η αξιοποίησή της αποτέλεσε το έναυσμα για την κινητο-
ποίηση των μαθητών.  

Είναι γεγονός ότι κάθε σημείο προς ανάλυση αποτυπώθηκε από τις ομάδες των εκπαι-
δευόμενων με τελείως ξεχωριστό – διαφορετικό τρόπο και έτσι, αποτύπωσαν εντελώς 
ξεχωριστές ιστορίες με πλήρη συνοχή και νόημα. Όπως αναφέρθηκε, η διδάσκουσα 
επέλεξε σημεία ανάπτυξης από όλες τις ομάδες που συμμετείχαν και  δημιουργήθηκε 
ένα εικονογραφημένο δοκίμιο με τη «φωνή» όλων εκφράζοντας με απλό τρόπο τις θε-
ωρίες της Διοίκησης Ποιότητας στην Εκπαίδευση.   

Το συνολικό εγχείρημα με την εικονογράφηση του βιβλίου και την παρουσίασή του 
στο ευρύ κοινό διήρκεσε αρκετούς μήνες. Οι φοιτητές του Προγράμματος ασχολήθη-
καν ενεργά με την προώθηση του βιβλίου και την έκδοσή του και μετά το πέρας των 
μαθημάτων τους, τον Ιούνιο του 2017, αποδεικνύοντας το πάθος τους για την εκτέλεση 
της παραπάνω δράσης. Η παρουσίαση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2017 σε μία κατάμεστη αίθουσα από φοιτητές και άλλους ενδιαφερομένους.  

Στην παρακάτω καρτέλα εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία της δράσης: 
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Χαρακτήρας δράσης: εθελοντικός/προαιρετική ενασχόληση των φοιτητών 

Σύνολο Ομάδων : 6 ομάδες των 4 και 5 ατόμων 

Τρόπος Υλοποίησης: 1. Ανάλυση της θεωρίας γύρω από την Διοίκηση Ποιότητας 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τη Διδάσκουσα, 2. Προσαρμογή των δεδομένων 
της γνώσης στο πλαίσιο της ιστορίας από τους φοιτητές, 3. Παράδοση των επιμέρους 
σημείων ανάλυσης της ιστορίας από κάθε ομάδα μετά από συζήτηση μεταξύ τους και 
ομοφωνία (consensus) 

Περίοδος Πραγματοποίησης της δράσης : Μάρτιο με Ιούνιο 2017  

Χρόνος ενασχόλησης των φοιτητών για την πραγματοποίηση της δράσης : 20 ώρες 

Χρόνος ολοκλήρωσης του βιβλίου σε επίπεδο εικονογράφησης, επιμέλειας και τε-
λικής έκδοσης : 10 μήνες  

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε την μεγάλη παιδευτική και διδακτική αξία των πα-
ραμυθιών, γεγονός το οποίο έχει γίνει πλέον συνείδηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, η μυθοπλασία χρησιμοποιείται σε μεμονωμένες περιπτώσεις 
και έγκειται στην προσωπική κρίση των εκπαιδευτικών. Γενικότερα, η πραγματικότητα 
του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος απέχει πολύ από την εφαρμογή καινοτομιών 
στην εκπαίδευση και αφήνει περιθώριο μονάχα για αποσπασματικές εφαρμογές και για 
πρακτικές που εξαρτώνται από τη θέληση, την ευελιξία, τις γνώσεις, τις ικανότητες και 
τις δεξιότητες του ίδιου του εκπαιδευτικού. Παρά ταύτα, το παραμύθι πρέπει να έχει 
μια θέση στην εκπαίδευση, καθώς αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο των 
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, προκειμένου να κάνουν πιο ευχάριστη, ελκυστική, 
κατανοητή κdι απλή τη παρεχόμενη γνώση. 
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Καινοτόμες Δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Αδαμοπούλου Μαρία, M.Ed, PhD, Εκπαιδευτικός Π.Ε.16,  
mariad180874@gmail.com 

Νικολάκη Αικατερίνη, M.Ed in TEFL, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, 
thenik@otenet.gr 

Οικονόμου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, 
aleksandraoikon@gmail.com  

Σεραφείμ Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  
eleniserafeim@yahoo.gr  

Φάσσαρη Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  
fasseleni@gmail.com  

Χατζημιχαήλ Μαριάννα, M.Ed , Εκπαιδευτικός Π.Ε.70,  
hatzimihana@gmail.com  

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Εράσμους με τίτλο «Για έναν κόσμο πιο πράσινο: αφήστε τα παιδιά να δράσουν». Το 
πρόγραμμα σχεδιάστηκε από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και απευθύν-
θηκε σε μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Διήρκησε δύο χρόνια και υλοποιήθηκε κατά 
τη διάρκεια των σχολικών ετών (2015-2017). Στόχος του προγράμματος ήταν η ενθάρ-
ρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος, της αειφόρου ανάπτυξης, της οικολογικής ευ-
θύνης αλλά και του διεθνούς ανοίγματος των συμμετεχόντων σχολείων προς την κοι-
νωνία. Βασικό μέλημα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ήταν η εύρεση νέων καινο-
τόμων τρόπων διδασκαλίας, ώστε η περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφόρο ανά-
πτυξη να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της βασικής εκπαίδευσης των μαθητών, να 
τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες γνώσεις και μεθόδους, ώστε να ενεργούν με υπεύ-
θυνο τρόπο έχοντας πάντα ανεπτυγμένη την οικολογική συνείδηση αλλά και να ε-
μπλουτίσουν τις γνώσεις τους για διαφορετικούς ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και κοινω-
νίες. 

Λέξεις-Kλειδιά: Καινοτομία, Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Αγωγή, Ευρωπαϊκά Προ-
γράμματα.  

Καινοτόμα Προγράμματα στην Εκπαίδευση 

 Θεωρητικό πλαίσιο 

Η μάθηση και η διδασκαλία είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες, αφού η μάθηση ανα-
φέρεται στη δραστήρια συμμετοχή του παιδιού στο γνωστικό του πεδίο και ο όρος δι-
δασκαλία αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών του εκπαιδευτικού, ώστε να προκλη-
θεί, να ενεργοποιηθεί, να ενισχυθεί και να προωθηθεί η μάθηση (Φλουρής, 2003). 
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Σύμφωνα µε τις αντιλήψεις στο χώρο της παιδαγωγικής «η γνώση στην ενιαιοποιημένη 
και διεπιστημονική της μορφή αποκτά νόημα για τις πραγματικές καταστάσεις και πα-
ρέχει στους κατόχους της νέες δυνατότητες σκέψης και πράξης, δηλαδή, δυνατότητες 
νοηματοδότησης των εμπειριών τους και διαμόρφωσης θέσεων στην προσωπική και 
κοινωνική τους δράση» (Ματσαγγούρας 2003, σ.35). Σημαντικός είναι ο ρόλος των 
κοινωνικών παραγόντων στον προσδιορισμό του περιεχομένου της γνώσης, καθώς και 
στη διαδικασία απόκτησής της (Γέµπτος 1987, Ματσαγγούρας 1995, Σολοµών 1994, 
Χρυσαφίδης 2000).  

Η εμπειρία, ως γνώση που δεν προσφέρει το σχολικό εγχειρίδιο, και ως επαφή του 
παιδιού με τον κόσμο και τα πράγματα, κατέχει σπουδαία θέση στη μαθησιακή διαδι-
κασία (Κακούρου-Χρόνη, 2002, σ.125). Η πολυπλοκότητα της νοημοσύνης (Gardner, 
1993), η αξιοποίηση της εμπειρίας, η αποτελεσματικότητα της εργασίας σε ομάδες, η 
ενιαιοποίηση της γνώσης, η διαθεματικότητα, η διεπιστημονικότητα έχουν δημιουργή-
σει την ανάγκη για ανοιχτές διδακτικές διαδικασίες. Η σημερινή κοινωνική πραγματι-
κότητα (με ανομοιογενείς σχολικές τάξεις, ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις, παγκοσμιοποίηση, πολιτισμική διεθνοποίηση, περιβαλλοντικά ζητήματα 
κ.ά.) απαιτεί νέες μορφωτικές και κοινωνικές ανάγκες. Το σύγχρονο σχολείο τείνει να 
παρέχει ανθρωπιστική παιδεία σε ένα περιβάλλον που δεν τυποποιεί τη συμπεριφορά 
του μαθητή περιορίζοντας τον αυθορμητισμό και τη φαντασία του και παρέχει ίσες 
ευκαιρίες μάθησης, ώστε να μειωθεί το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας και του κοι-
νωνικού αποκλεισμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή 
της τάξης, οι μαθητές να αποδέχονται την ετερότητα και την κουλτούρα του άλλου, 
ώστε να αξιοποιείται το πολυπολιτισμικό δυναμικό της τάξης. 

Ερευνητές (Μπαγάκης, 2000, Σολομών, 2000) επισημαίνουν ότι η επίτευξη των παρα-
πάνω πραγματοποιείται με συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα. O όρος εκπαιδευ-
τικές καινοτομίες χρησιμοποιείται για να περιγράψει σκόπιμες και συστηματικές δρά-
σεις, ενέργειες, δραστηριότητες ή και ολοκληρωμένα προγράμματα που εντάσσουν, 
αξιοποιούν και προωθούν βελτιώσεις, αλλαγές και νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις συ-
γκεκριμένων πλευρών της σχολικής πραγματικότητας σε τέσσερα, κατά βάση, επίπεδα 
(Fullan, 1991):  

1. εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών  
2. χρήση νέων εκπαιδευτικών μέσων 
3. ανάπτυξη μαθησιακών δεξιοτήτων που δεν συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο αντι-

κείμενο (π.χ. δεξιότητες διερεύνησης ή συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων) 
4. αλλαγή παιδαγωγικών αρχών και πεποιθήσεων για τους στόχους, τις προτεραιότητες 

και τις εκπαιδευτικές πρακτικές  

Η υιοθέτηση εκπαιδευτικών καινοτομιών μπορεί να οδηγήσει στην αντικατάσταση πα-
ρωχημένων προγραμμάτων, στην ανάπτυξη βελτιωμένων και αποτελεσματικών πρα-
κτικών για τη διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση, σε αλλαγές στην οργάνωση 
και στη διοίκηση και, τέλος, στην εξέλιξη των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστή-
ματος γενικότερα (Cachia et al., 2010 CERI, 2010). Η εκπαιδευτική καινοτομία 
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συνιστά κάθε δυναμική αλλαγή που προσθέτει αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
οδηγεί σε μετρήσιμα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (π.χ. ικανοποίηση των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών, βελτιωμένες επιδόσεις, νέες παιδαγωγικές ιδέες, εκπαιδευτικές τε-
χνικές που αλλάζουν τις αντιλήψεις και οδηγούν σε καλύτερα αποτελέσματα). Σύμ-
φωνα με τους Ματσαγγούρας, (2002, σ.15-30) Μπαγάκης, (2000, σ.15-30) οι καινοτό-
μες δράσεις είναι σημαντικές γιατί: 

• Τα καινοτόμα προγράμματα βελτιώνουν, διευκρινίζουν, εμπλουτίζουν και ενισχύουν 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα.  

• Οι μαθητές καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, αναπτύσσουν μεταγνωστικές ικανό-
τητες, αντιμετωπίζοντας διάφορες προβληματικές καταστάσεις και χρησιμοποιούν τις 
εμπειρίες τους ώστε να αντιμετωπίζουν ανάλογες καταστάσεις που θα τους παρουσια-
στούν στο μέλλον.  

•  Οι μαθητές μέσα από ομάδες εργασίας αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συ-
νεργασίας και οδηγούνται στην επίτευξη κοινών στόχων. Η διαφορετική προσωπικό-
τητα του κάθε μαθητή γίνεται αποδεκτή και αξιοποιείται κατάλληλα και οι μαθητές 
αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. 

• Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ποικιλία πηγών για αναζήτηση πληροφο-
ριών, όπως έντυπο υλικό και νέες τεχνολογίες, και μαθαίνουν να ερευνούν, να συλλέ-
γουν, να επιλέγουν και να αξιοποιούν τις χρήσιμες πληροφορίες. 

• Οι μαθητές εργάζονται σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και τις ανάγκες τους. Αυτό 
συμβαίνει, διότι η επιλογή των θεμάτων γίνεται από τους ίδιους.  

• Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με κοινωνικές ομάδες για να αντλήσουν πληροφορίες 
και έτσι παρατηρείται σύνδεση και επαφή με την κοινωνία. 

•  Δημιουργούνται ουσιαστικοί δεσμοί μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και αναβαθ-
μίζεται η ποιότητα διδασκαλίας.  

• Καλλιεργείται η συνεργασία σχολείου, οικογένειας, κοινωνίας. 

Στις μέρες μας, τα καινοτόμα προγράμματα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά σημαντική α-
νάγκη και πρέπει να τύχουν πιο υπεύθυνης αντιμετώπισης από το επίσημο κράτος.  

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Η θεσμοθέτηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) κατά τη διάρκεια της δεκα-
ετίας του 1980 ως αυτόνομης περιβαλλοντικής και εκπαιδευτικής πρότασης προέκυψε 
από την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση, 
εξαιτίας της σοβαρότητας των σύγχρονων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλη-
μάτων και τη διαχείριση αυτών (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005, Σκαναβή, 2004). 
Κατά τις Φλογαΐτη & Λιαράκου (2003), η Π.Ε. είναι συνδυασμός αγωγής και εκπαί-
δευσης και απευθύνεται στους ανθρώπους ως μέλη μιας κοινωνίας. Η Π.Ε. λειτούρ-
γησε «κυρίως ως αγωγή των μαθητών και των πολιτών γενικότερα με στόχο τη ριζική 
αλλαγή σε στάσεις, σε συμπεριφορές και σε αξίες των ατόμων και των κοινωνικών 
ομάδων» (Φλογαΐτη 1993, σ.113). Οι στόχοι της Π.Ε. επικεντρώνονται στη διαμόρ-
φωση πολιτών με περιβαλλοντικό ήθος, με κατάλληλες στάσεις απέναντι στο 
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περιβάλλον, με κατάλληλη συμπεριφορά, διάθεση και ικανότητες να συμμετέχουν 
στην επίλυση των υπαρχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων (Παπαδημητρίου, 
1998).  

Από τη δεκαετία του ‘90 και μετά, παρ’ όλη την προβληματική που αναπτύχτηκε γύρω 
από την έννοια της αειφορίας και πέρα από τις διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγί-
σεις που υπήρξαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, η Π.Ε. αναπροσανατολίστηκε και 
επανασηματοδοτήθηκε με την υιοθέτηση του ευρύτερου όρου «Εκπαίδευση για την 
Αειφορία» (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005) και εξελίσσεται μεταξύ των άλλων από 
δραστηριότητες και προγράμματα θεσμικής, μη τυπικής εκπαίδευσης, οργανωμένα 
στους άξονες της Π.Ε. και της Αγωγής Υγείας (Μανιάτη & Χατζημιχαήλ, 2006).  

Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Ε.Ε.Π.) ως μέρος της εκπαιδευτικής και-
νοτομίας σχεδιάστηκαν για να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χω-
ρών, την ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διά-
στασης στην εκπαίδευση. Θεωρούνται καινοτόμα, διότι συντελούν στην ποιοτική δια-
φοροποίηση του κλίματος και της κουλτούρας του σχολείου, στη διεύρυνση των ορι-
ζόντων εκπαιδευτικών και μαθητών, οι οποίοι συνεργάζονται και ανταλλάσσουν από-
ψεις, στην ανάπτυξη πνεύματος συλλογικότητας και στη σύνδεση σχολείου και ευρύ-
τερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με έρευνες η πλειονότητα των εκπαιδευ-
τικών, που συμμετείχε σε Ε.Ε.Π., παραδέχεται ότι είχαν σημαντική επίδραση στην ε-
παγγελματική σταδιοδρομία τους και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων 
και εργαλείων, στην εισαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και στην 
εκμάθηση ξένων γλωσσών (Κούτρα & Βούκανου 2005). Τα Ε.Ε.Π. ανανεώνουν και 
εκσυγχρονίζουν τη διδακτική διαδικασία με την εισαγωγή νέων στρατηγικών, μεθόδων 
και υλικών. Προωθούν ένα σχολείο-δίκτυο ανάπτυξης σχέσεων και επικοινωνίας με-
ταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, γονέων, τοπικής κοινωνίας, φο-
ρέων, άλλων σχολείων της χώρας και άλλων χωρών (π.χ. Comenius- Erasmus).  

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εράσμους, 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου 

Με έναυσμα αυτές τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις έξι Ευρωπαϊκά Δη-
μοτικά Σχολεία, από τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σικελία, τη Λιθουανία την Πολωνία 
και την Ελλάδα συνεργάστηκαν από κοινού για το θέμα της προστασίας του περιβάλ-
λοντος, προτείνοντας ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο θα απευθύνει έκκληση για 
την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για το 2020. Μολονότι η επιχειρηματικότητα δεν διδάσκεται ως χωριστό 
μάθημα στα δημοτικά σχολεία, οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν θέσει σε εφαρμογή ει-
δικές στρατηγικές για να προωθήσουν την εν λόγω εκπαίδευση έχουν καθορίσει συ-
γκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική νοοτρο-
πία και δεξιότητες, όπως είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών, η τολμηρή στάση και η δη-
μιουργικότητα. Σύμφωνα με την Επίτροπο αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, 
την πολυγλωσσία και τη νεολαία κ. Βασιλείου «η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση 
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αποτελεί μοχλό της μελλοντικής ανάπτυξης και θα μας βοηθήσει να εμπνεύσουμε τους 
επιχειρηματίες του αύριο. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να παραμείνει ανταγωνιστική, πρέ-
πει να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό της, στις δεξιότητές του, στην ικανότητά του 
να προσαρμόζεται και να καινοτομεί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καθήκον να ενθαρρύ-
νουμε μια πραγματική αλλαγή νοοτροπίας υπέρ της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη 
και η αλλαγή αυτή ξεκινά με τις προσπάθειες προώθησης του επιχειρηματικού πνεύ-
ματος από τις πρώτες κιόλας βαθμίδες της εκπαίδευσης.[...]» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2012).  

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματός μας ήταν: 

• Επίγνωση και κατανόηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικο-πολιτι-
στικών προβλημάτων και εύρεση τρόπων επίλυσης μέσα από ομαδικές και συνεργα-
τικές δραστηριότητες. 

• Ευαισθητοποίηση προς την ομορφιά και τα αξιοθέατα των διαφόρων περιοχών-χω-
ρών. 

• Ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και μεθόδων ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν 
παγκόσμια περιβαλλοντική συνείδηση. 

• Ανάπτυξη επιχειρηματικών αξιών, όπως αυτοπεποίθηση, επιμονή, πρωτοβουλία, δη-
μιουργικότητα, υπευθυνότητα, αυτονομία και ομαδικό πνεύμα. 

• Αντιμετώπιση των οικονομικών-κοινωνικών προκλήσεων και δημιουργία επιχειρη-
ματικών σχεδίων με απτά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία. 

• Συνεργασία με τους επιχειρηματίες ή τους τοπικούς φορείς για την αειφόρο ανάπτυξη. 
• Εξέλιξη των ικανοτήτων τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών στη χρήση 

των νέων τεχνολογιών. 
• Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων (αγγλικά-γαλλικά). 
• Ανάπτυξη νέων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και διδακτικών στρατηγικών. 
• Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής, της επικοινωνίας και της διαπολιτισμικής γνώ-

σης ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρό-
γραμμα.  

 
Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των Α, Δ, Ε και Στ τάξεων μαζί με τους εκπαιδευτικούς 
ειδικοτήτων αγγλικών, μουσικής και εικαστικών συνεργάστηκαν δύο σχολικά έτη στις 
εξής θεματικές ενότητες: βιοποικιλότητα, νερό, ανάπτυξη ενεργειακών πόρων, τρόποι 
διαχείρισης αποβλήτων, υγιεινή διατροφή και τρόφιμα & τοπική και παγκόσμια αλλη-
λεγγύη. Με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες εναλλακτικές 
διδακτικές μέθοδοι και στρατηγικές εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα όπως 
γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, φυσική, μουσική, εικαστικά, θέατρο. Οι 
δραστηριότητες ήταν οι εξής: 
• διερευνητική και συνεργατική μάθηση  (δημιουργία ομάδων εργασίας, ανάλυση θε-

ματολογίας, διερεύνηση και παρουσίαση) 
• βιωματικά εργαστήρια (δημιουργία λαχανόκηπου και κατανάλωση των παραγόμε-

νων προϊόντων στο σχολείο από τους μαθητές, καθώς και παρασκευή διαφόρων 
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παραδοσιακών φαγητών στο χώρο του σχολείου, καθαρισμός σχολικής αυλής και 
πάρκου της γειτονιάς) 

• επιτόπιες μελέτες και έρευνες (επίσκεψη στο αιολικό πάρκο στο Σούνιο και στο 
φράγμα του Μαραθώνα, στο περιβαλλοντικό μονοπάτι της Πάρνηθας,  καθώς και 
στο μουσείο πειραμάτων φυσικής) 

• παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών & μικρών ταινιών μέσω νέων τεχνολογιών 
(σύνθεση και ραδιοφωνική παραγωγή πρωτότυπου τραγουδιού από τους μαθητές 
για την έννοια της αλληλεγγύης, συμμετοχή σε πανελλήνιο μουσικό ραδιοφωνικό 
διαγωνισμό, καθώς και δημιουργία βίντεο για τους πρόσφυγες)  

• δημιουργικές κατασκευές (έργα τέχνης από ανακυκλώσιμα υλικά, νερόμυλοι, ανε-
μόμυλοι, μακέτα αιολικής ενέργειας, πυραμίδα διατροφής, επιτραπέζια παιχνίδια, 
αυτοσχέδια παζλ για τον κύκλο του νερού) 

• ποικίλο και διαδραστικό υλικό (δημιουργία μικρών ιστοριών με θέμα το νερό τη 
βιοποικιλότητα, την αιολική ενέργεια, τους τρόπους διαχείρισης σκουπιδιών, την 
υγιεινή διατροφή και την αλληλεγγύη) 

• μουσικοί αυτοσχεδιασμοί (ήχοι του νερού, του αέρα και του δάσους από κρουστά 
και αυτοσχέδια μουσικά όργανα που κατασκεύασαν τα παιδιά) 

• θεατρικές και μουσικές παραστάσεις (συγγραφή και παρουσίαση θεατρικών δρώμε-
νων με θέμα το περιβάλλον στα ελληνικά και στα αγγλικά) 

• δημιουργία έντυπου υλικού (βιβλία, αφίσες δημιουργία οικο-κώδικα για το νερό τα 
σκουπίδια και την αιολική ενέργεια)  

• εθελοντισμός (συλλογή τροφίμων και ρούχων και παράδοσή τους στην Κιβωτό του 
Κόσμου, καθώς και στους πρόσφυγες της περιοχής μας). 

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών εφαρμογής του προγράμματος οι μαθητές κατανοώντας 
την έννοια της επιχειρηματικότητας απέκτησαν υπευθυνότητα και  γνώσεις, ανέπτυξαν 
την κριτική τους ικανότητα και έμαθαν να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβληματικές 
καταστάσεις. Δόθηκαν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το φύλο, 
την καταγωγή και τη σχολική τους επίδοση, ενώ οι πιο αδύναμοι έγιναν αποδεκτοί από 
την ομάδα ως ισότιμα μέλη της. Συγκεκριμένα οι μαθητές του σχολείου μας: 

• Ταξίδεψαν και έμαθαν για την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά των συμμε-
τεχόντων Ευρωπαϊκών χωρών. 

• Εξασκήθηκαν στην αγγλική γλώσσα και αύξησαν την επίδοσή τους τόσο στον προ-
φορικό όσο και στον γραπτό λόγο. 

• Ανέπτυξαν αποτελεσματικές στρατηγικές για να συνοψίζουν τις πληροφορίες που 
συγκέντρωναν κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους. Η ανάγκη και η επιθυμία για 
έρευνα και ανακάλυψη επέφερε σαφή εξέλιξη στη μάθησή τους. Οι μαθητές ενεπλά-
κησαν περισσότερο ενεργά στη διαδικασία μάθησης. 

• Συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια ερευνώντας, αναλύοντας και λύνοντας προ-
βλήματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 
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• Εξοικειώθηκαν με τις νέες τεχνολογίες και έμαθαν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
(e-mails, Skype) επικοινωνώντας στα αγγλικά-γαλλικά και βελτιώνοντας έτσι τις 
δεξιότητές τους σε ξένες γλώσσες.  

• Ανέπτυξαν κοινωνικές ικανότητες μαθαίνοντας να ενεργούν υπεύθυνα, να σέβονται 
τους άλλους μέσα στην ομάδα, με αμοιβαίο σεβασμό. 

• Ανέπτυξαν βασικές επιστημονικές δεξιότητες. 
• Ανέπτυξαν αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας συμμετέχοντας στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων σε θέματα περιβάλλοντος. 
• Ανέπτυξαν την πολιτιστική τους συνείδηση και ευαισθητοποιήθηκαν όσον αφορά 

στην έκφραση αυτής. 
• Συμμετείχαν στην ανάρτηση των εργασιών τους στην Ελλάδα σε blogs σχετικά με 

το πρόγραμμα. 
• Διασκέδασαν και ευχαριστήθηκαν με τις δραστηριότητες του Έργου. 
• Γνώρισαν τη λειτουργία και τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας, 

αλλά και των άλλων χωρών. 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αφουγκράστηκαν τον παλμό της ομάδας και «μοιρά-
στηκαν με το μαθητή το επικοινωνιακό παιχνίδι της μάθησης» Ναυρίδης, (σ.22-25, 
1997). Οι ίδιοι ήταν «έτοιμοι να ερευνήσουν να δοκιμάσουν αλλά και να δοκιμαστούν 
σε νέες ιδέες, αντιλήψεις και πρακτικές» (Δεδούλη, 2001). Έτσι οι εκπαιδευτικοί: 

• Αντιμετώπισαν μια πρόκληση συμμετέχοντας σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που 
λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία της Ευρώπης. 

• Εφάρμοσαν μια σειρά από καινοτόμες μεθόδους και στρατηγικές διδασκαλίας ανα-
καλύπτοντας καινούργια εργαλεία μάθησης και ανταλλάσσοντας μεθόδους διδασκα-
λίας. 

• Ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα και στην τεχνολογία. 
• Ενημερώθηκαν για τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων χωρών.  
• Ανέπτυξαν τεχνικές συνεργασίας και επικοινωνίας μέσω της επαφής τους με τους 

εκπαιδευτικούς άλλων ευρωπαϊκών σχολείων. 

Συμπεράσματα 

Η ικανότητα των ατόμων να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της ανταγω-
νιστικότητας και της ανάπτυξης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη του 
επιχειρηματικού τους πνεύματος, αλλά και από τη συμβολή της εκπαίδευσης, όσον α-
φορά στον τομέα αυτό. Συνοψίζοντας λοιπόν μπορεί σαφώς να υποστηριχθεί η άποψη 
ότι η συμμετοχή των μαθητών στο Ε.Ε.Π. αύξησε τα κίνητρά τους ως προς αυτή την 
κατεύθυνση και ενθάρρυνε την ανάπτυξη ακαδημαϊκής προσέγγισης αναβαθμίζοντας 
το ρόλο του σχολείου ως χώρο που δεν προσφέρει απλά γνώση, δε συμβάλλει μόνο στη 
μάθηση, αλλά και εξοπλίζει τους μαθητές, μελλοντικούς πολίτες του κόσμου, για τη 
ζωή. Οι ίδιοι κατανόησαν βαθύτερα την αξία της παραμονής τους στο σχολείο και ενε-
πλάκησαν σε μια απαράμιλλη περιπέτεια, καθώς αντιμετώπισαν προκλήσεις είτε δη-
μιουργώντας ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, είτε οργανώνοντας μια εκδήλωση. 
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Παράλληλα, η περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη αποτέλεσε ση-
μαντικό μέρος του προγράμματος και εξόπλισε τους μαθητές με τις απαραίτητες γνώ-
σεις και μεθόδους, ώστε να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Οι καινοτόμες δράσεις 
που υλοποιήθηκαν μέσα από μια διαθεματική διδασκαλία, βελτίωσαν τη διάθεση και 
τα συναισθήματα των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η εμπειρία της συμμετοχής 
οδήγησε στο μοίρασμα και την εφαρμογή καλών τεχνικών διδακτικής βοηθώντας τους 
μαθητές να αναπτύξουν αξίες, όπως η αυτοπεποίθηση, επιμονή, πρωτοβουλία, δη-
μιουργικότητα, υπευθυνότητα, αυτονομία και το ομαδικό πνεύμα ενθαρρύνοντας την 
κατανόηση των διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων των ευρωπαϊκών σχολείων. 
Το Ε.Ε.Π αποτέλεσε το πρώτο, σίγουρα όμως όχι το τελευταίο βήμα σε μια ουσιαστική 
σχέση που προορίζεται να είναι μακράς διαρκείας και αρχή μιας μακράς περιπέτειας 
για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. 

Βιβλιογραφία 

Γαβριλάκης, Κ. & Σοφούλης, Κ. (2005). Μια κριτική εξιστόρηση των γεγονότων στο 
χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο Α. Γεωργόπουλος (Επιμ.), Περιβαλλο-
ντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισμός που αναδύεται. Αθήνα: Gutenberg. 

Cachia, R., Ferrari, A., Ala-Mutka, K., & Punie, Y. (2010). Creative learning and in-
novative teaching: final report on the study on creativity and innovation in education 
in EU member states. Seville: Joint Research Center.   

Γέμπτος, Π., (1987). Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, Αθήνα: Παπαζήσης. 

Centre for Educational Research and Innovation (2010). CERI's Innovation Strategy 
for Education and Training: Better Education for Better Lives. Διαθέσιμο online 
http://www.oecd.org/edu/ceri/43325673.pdf, προσπελάστηκε στις 28/11/2017.  

Δεδούλη, Μ. (2001). Βιωματική Μάθηση-Δυνατότητες αξιοποίησής της στο πλαίσιο 
της Ευέλικτης Ζώνης, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 6, Παιδαγωγικό Ινστι-
τούτο. 

Gardner, H. (1993). Frames of Mind: The theory of multiple intelligences, New York: 
Basic Books. 

Fullan, M. (1991). The New Meaning of Educational Change. London: Cassell 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) Ενίσχυση της εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα. 
Δελτίο τύπου (Διαθέσιμο online: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-
365_el.htm, προσπελάστηκε στις  28/11/2017  

Κακούρου-Χρόνη, Γ. (2002). «Αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα και τέχνες» στο Ε. Γλύ-
τση et al, Πολιτισμός και Εκπαίδευση, ΕΑΠ, Πάτρα. 

 

2541

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-365_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-365_el.htm


Κούτρα, Κ. & Βούκανου, Μ. (2005). Η ευρωπαϊκή διάσταση στην Επιμόρφωση των 
Εκπαιδευτικών. Τα Εκπαιδευτικά, 75/76, 114 -123.  

Μανιάτη, Ε. & Χατζημιχαήλ, Μ. (2006). Σκέφτομαι το «για πάντα»: προώθηση  στό-
χων της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στο σχολείο. Πρακτικά στο 5ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Ελληνικής Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας, Θεσσαλονίκη: 
Αδερφοί Κυριακίδη. 

Ματσαγγούρας, Η. (επιµ.), (1995), Η εξέλιξη της Διδακτικής: Επιστημολογική Θεώ-
ρηση. Αθήνα: Gutenberg.  

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών Προσεγγίσεων: Μια  εκπαι-
δευτική καινοτομία που αλλάζει το σχολείο. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών  Θεμάτων, 6, 
15-30. 

Ματσαγγούρας, Η. (2003), Η Διαθεματικότητα στη σχολική Γνώση- Εννοιοκεντρική  Α-
πλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρη. 

Ματσαγγούρας, Η. (2009), Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής, Αθήνα: Gutenberg. 

Μπαγάκης, Γ. (2000). Έχουν νόημα τα προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο:  
Γ. Μπαγάκης (Επιμ.), Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα στη Σχολική Εκπαί-
δευση.  Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Ναυρίδης Κ. (1997). «Η δημιουργικότητα στην παιδαγωγική σχέση», στο Χαραμής  
Π., (επιμ.) 1997, Η συνθετική δημιουργική εργασία στο σχολικό πρόγραμμα, Αθήνα,  
εκδόσεις σχολής Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, σ.22-25. 

Παπαδημητρίου, Β. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Αθήνα:  Τυπω-
θήτω. 

Σκαναβή–Τσαμπούκου, Κ. (2004). Περιβάλλον και Κοινωνία. Μια σχέση σε αδιά-
κοπη εξέλιξη. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.  

Σολομών, Ι. (1994). Εκπαιδευτική δράση και κοινωνική ρύθμιση των    υποκειμένων,  
στο Σολοµών Ι. & Κουζέλης Γ. (επιµ.), Πειθαρχία και Γνώση, Αθήνα: Ε.Μ.Ε.Α. 

Σολομών, Ι. (2000). Το κλειστό σχολείο έχει πεθάνει; Προαιρετικά προγράμματα εκ-
παίδευσης και αξιολόγηση. Στο: Μπαγάκης, Γ. (Επιμ.), Προαιρετικά Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα στη Σχολική Εκπαίδευση. Αθήνα: Μεταίχμιο  

Φλογαΐτη, Ε. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  Αθήνα, Ελληνικές Πανεπιστημια-
κές Εκδόσεις. 

Φλογαΐτη, Ε. & Λιαράκου Γ. (2003). Η διεπιστημονικότητα στην περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση: Κατάκτηση ή ζητούμενο. Θέματα στην Εκπαίδευση, 4,1,85-95 

2542

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Φλουρής, Γ. (2003). Σκέψεις για την αναζήτηση ενός πλαισίου επιμόρφωσης και δια 
βίου μάθησης των εκπαιδευτικών στην κοινωνία της γνώσης. Αθήνα: Ατραπός  

Χρυσαφίδης, Κ. (2000). Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία, Αθήνα: Gutenberg. 

2543

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Καλλιέργεια κομβικών δεξιοτήτων μέσα από τη Νεοελληνική Γλώσσα Γυμνα-
σίου (ATS2020) 

Κλουκίνα Θεοδοσία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, kloukinalia@gmail.com 
Ασημακόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, MEd., asimako@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει παρεμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος με τίτλο ‘Assessment of Transversal Skills (ATS2020) Project’ (“ATS2020 Α-
ξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων”), το οποίο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από το ΙΤΥΕ 
ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός του έργου ήταν η 
καλλιέργεια κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτι-
κού προγράμματος. Η περιγραφόμενη πιλοτική εφαρμογή του έργου υλοποιήθηκε σε 
επαρχιακό δημόσιο Γυμνάσιο, ένα από τα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο, κατά τη 
διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017. 

Λέξεις-Κλειδιά: ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ΑTS2020, κομβικές δεξιότητες, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Το έργο Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020) συγχρηματοδoτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά στην πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών 
προσεγγίσεων με στόχο τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής (Erasmus+ 
Programme 2014-2020, Key Action 3: Support for policy reform). Συμμετέχουν 17 ε-
ταίροι από 11 Ευρωπαϊκές χώρες και το συγκεκριμένο έργο προτείνει ένα ολοκληρω-
μένο μοντέλο μάθησης για την ενίσχυση των απαραίτητων κομβικών δεξιοτήτων των 
μαθητών στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Ταυτόχρονα, ειση-
γείται στους εκπαιδευτικούς νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμα εργαλεία 
για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων αυτών (βλ. 
http://ats2020.eu/greece/30-nacional-news-about-ats2020-project) 

Το ATS2020 έχει ως στόχο να προσφέρει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα καινο-
τόμο μαθησιακό μοντέλο, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και την αξιολόγηση κομ-
βικών δεξιοτήτων, ενσωματωμένων στη διδασκαλία και τη μάθηση. Το μοντέλο αυτό 
εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε ως μέρος ενός πιλοτικού έργου μεγάλης κλίμακας και 
αναμένεται ότι, κατά την ολοκλήρωσή του, θα είναι σε θέση να συμβάλει με αξιόπιστα 
δεδομένα στη διαμόρφωση προτάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής, σε εθνικό και ευρω-
παϊκό επίπεδο. 

   Με τον όρο Κομβικές δεξιότητες το έργο αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα βασικών 
δεξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές, τόσο σε σχέση με τη σχολική 
και την ακαδημαϊκή επιτυχία όσο και με τον χώρο εργασίας (Education and Training 
2020 Work programme, 2012). Για τις ανάγκες του έργου, ορίσαμε ως κομβικές δρα-
στηριότητες και επιλέξαμε να ασχοληθούμε με: την αυτόνομη μάθηση, τον 

2544

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://ats2020.eu/greece/30-nacional-news-about-ats2020-project


πληροφοριακό και τον ψηφιακό γραμματισμό, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τη 
δημιουργικότητα και την καινοτομία. 

Η επίδραση του μαθησιακού μοντέλου ATS2020 θα αξιολογηθεί και θα επικυρωθεί 
μέσα από ένα μεικτό μοντέλο έρευνας και αξιολόγησης: για την ποιοτική αξιολόγηση 
υπήρξαν εξωτερικοί ερευνητές σε κάθε χώρα εφαρμογής, οι οποίοι μπήκαν μέσα σε 
σχολεία μελέτης περίπτωσης και παρακολούθησαν την εφαρμογή. Για την ποσοτική 
συλλογή στοιχείων, όλοι οι μαθητές συμμετείχαν σε pre και post tests. Με στόχο την 
καλύτερη εκτίμηση των αποτελεσμάτων, από κάθε σχολείο συμμετείχε και «τάξη ελέγ-
χου», που δεν γνώριζε κάτι για το έργο, δεν εφάρμοζε τη συγκεκριμένη μεθοδολογία 
αλλά συμμετείχε στα tests. Η συλλογή δεδομένων κάλυψε ένα μεγάλο εύρος τάξεων 
από 250 σχολεία σε 10 χώρες, με τη συμμετοχή 1.000 εκπαιδευτικών και 10.000 μαθη-
τών. Το έργο απευθυνόταν σε μαθητές 10-15 ετών (ό.π.). Τα αποτελέσματα της αξιο-
λόγησης αναμένεται να είναι διαθέσιμα από την άνοιξη του 2018. 

Κύρια στάδια του έργου ήταν (Ενημερωτικό φυλλάδιο ats2020): 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου των κομβικών δεξιοτήτων στις οποίες εστίασε το 
ATS2020 

• Ανάπτυξη της πλατφόρμας και των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν στο ATS2020 
• Αρχική και τελική διερεύνηση για τις κομβικές δεξιότητες των μαθητών (πριν και 

μετά την πιλοτική εφαρμογή) 
• Πιλοτική εφαρμογή στα σχολεία του έργου 
• Δημιουργία ενός αποθετηρίου καινοτόμων εκπαιδευτικών σεναρίων 
• Διαμόρφωση ολοκληρωμένης αναφοράς αξιολόγησης και προτάσεων εκπαιδευτικής 

πολιτικής 

Περιγραφή της πιλοτικής εφαρμογής του έργου ATS2020 

Η πιλοτική εφαρμογή του έργου στο συγκεκριμένο σχολείο (1ο Γυμνάσιο Πύργου) 
πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Συμμετείχαν 21 μαθητές και μα-
θήτριες της Α΄ Γυμνασίου στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματι-
κών, της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας και των Γαλλικών από το Α4 ως τμήμα πει-
ραματισμού. Η επιλογή του τμήματος έγινε με κλήρωση. Αυτή η τυχαία επιλογή μας 
οδήγησε σε «τμήμα πειραματισμού» με πέντε μαθητές οι οποίοι είχαν διαγνωσμένες 
μαθησιακές δυσκολίες, πράγμα που έδωσε μια ιδιαίτερη διάσταση στην προσπάθειά 
μας. Οι συμμετέχοντες διδάσκοντες ήταν συνολικά τέσσερις, όσα και τα διδακτικά α-
ντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι μαθητές διδάσκονταν με βάση τον σχεδια-
σμό του ATS2020 στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος στο  Εργα-
στήριο Η/Υ (12 σταθμοί εργασίας) ή/και στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης (5 σταθμοί 
εργασίας) και κάποιες φορές στη σχολική τάξη. Παρακάτω αναφερόμαστε στις προ-
σπάθειες υλοποίησης του προγράμματος στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Εν-
νοείται ότι, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, είχε εξασφαλιστεί η συγκατάθεση 
των κηδεμόνων, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα προστατευμένο 
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περιβάλλον προσανατολισμένο στην οργάνωση της μάθησης. Αρχικά έγιναν κάποιες 
ασκήσεις εξοικείωσης με το περιβάλλον, οι οποίες δεν φάνηκαν να δυσκολεύουν τα 
παιδιά. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε κάποια ελαστικά σημεία του προγράμμα-
τός μας. Την πρώτη φορά ήταν πριν ξεκινήσει ένας σχολικός περίπατος: μπήκαμε στο 
εργαστήριο και οι τέσσερις συμμετέχοντες συνάδελφοι, δώσαμε στα παιδιά έντυπο 
φύλλο εργασίας, τα βοηθήσαμε να επεξεργαστούν το προφίλ τους  (: τα στοιχεία που 
επιλέγει να δημοσιεύσει κάθε μαθητής για τον εαυτό του μέσα από το Mahara και είναι 
προσβάσιμο μόν από το κοινωνικό δίκτυο που ο ίδιος θα επιλέξει να αναπτύξει μέσα 
από την πλατφόρμα, κυρίως δηλαδή με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου του) και να γράψουν σχόλια στο forum “Ας γνωριστούμε” στο θέμα συζήτη-
σης «Τα πρώτα μας βήματα». Τους άρεσε ο σχεδιασμός της πλατφόρμας, έγραψαν αυ-
θόρμητα στο forum και, κυρίως, άρχισαν να στέλνουν αιτήματα φιλίας ο ένας στον 
άλλον. 

Τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν οργανώθηκαν γύρω από την πλατ-
φόρμα Mahara (http://mahara.ats2020.eu/), ένα περιβάλλον τήρησης ηλεκτρονικού 
χαρτοφυλακίου (Himpsl & Baumgartner, 2009), το οποίο είχε παραμετροποιηθεί με 
βάση τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων καθηγητών, ώστε να εξυπηρετεί τις ανά-
γκες του έργου (JISC, 2012). Το Mahara (https://mahara.org/) είναι δωρεάν ανοικτό 
λογισμικό και ένας από τους λόγους επιλογής του ήταν η προοπτική επαναχρησιμοποί-
ησής του από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Τα ψηφιακά έργα των μαθητών δημιουργή-
θηκαν με τη χρήση επίσης δωρεάν διαδικτυακών λογισμικών, όπως το Padlet 
(https://padlet.com), το Voki (http://www.voki.com), το Thinglink 
(https://www.thinglink.com), το Storyboard That (http://storyboardthat.com) και οι Πα-
ρουσιάσεις Google (https://docs.google.com/presentation). 

Οι Παρεμβάσεις στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα την οποία υλοποιήσαμε στο πλαίσιο του ATS2020 στο 
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας είχε θέμα τα Λεξικά. Στη δέκατη ενότητα του σχο-
λικού εγχειριδίου της Α΄ Γυμνασίου υπάρχει υποενότητα η οποία αναφέρεται διεξοδικά 
στα Λεξικά, αλλά η χρήση Λεξικών στην επίλυση ασκήσεων προτείνεται από τις πρώ-
τες ενότητες. 

Οι στόχοι μας ήταν οι μαθητές : 

• να γνωρίσουν τα Λεξικά και να τα χρησιμοποιούν 
• να γνωρίσουν τα ηλεκτρονικά Λεξικά και να τα χρησιμοποιούν 
• να αξιολογήσουν την εγκυρότητα διαφόρων Λεξικών 
• να κατανοήσουν την έννοια της πολυσημίας των λέξεων 
• να δημιουργήσουν πρωτότυπα ψηφιακά έργα  
• και παράλληλα να αναπτύξουν κομβικές δεξιότητες που σχετίζονταν με τον σχεδιασμό 

του έργου, όπως: 
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o αυτόνομη μάθηση (η οποία εμπεριέχει τη δημιουργία στόχων, την ενεργό συμ-
μετοχή, την αυτο-αξιολόγηση και τη διαμορφωτική αξιολόγηση) 

o πληροφοριακό, κριτικό και ψηφιακό γραμματισμό 
o δημιουργικότητα και συνεργασία 

Για καθένα από αυτούς τους στόχους δημιουργούσαμε μία σελίδα στην πλατφόρμα 
Mahara στην ομάδα «Νεοελληνική Γλώσσα» και με βάση αυτήν εργαζόμασταν. Για 
την υποβοήθηση των μαθητών δημιουργήσαμε κάποια tutorials που αναφέρονταν στα 
διαδικαστικά/τεχνικά θέματα (π.χ. https://goo.gl/nXtdu1). 

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής και διήρκεσε 
μία διδακτική ώρα. Οι μαθητές συνδέονταν στην πλατφόρμα Mahara με τους κωδικούς 
τους, έβρισκαν την ομάδα Νεοελληνική Γλώσσα και τη σελίδα «Λεξικά». Εκεί έπρεπε 
να απαντήσουν σε ένα κουίζ με τίτλο «Τα Λεξικά στη ζωή μας» που είχαμε δημιουρ-
γήσει με τα έγγραφα Google και να γράψουν το αποτέλεσμά τους στα σχόλια που βρί-
σκονταν στο κάτω μέρος της σελίδας (https://goo.gl/AjPYbV). Στη συνέχεια, για να 
κατανοήσουν τον «κύκλο μάθησης» (learning cycle κατά Kolb, βλ. Κόκκος, 2005, σσ. 
68-71), κάτι που υποστηρίζει η πλατφόρμα Mahara, ζητήσαμε από τους μαθητές να 
δημιουργήσουν μια νέα «καταχώρηση μάθησης» με τον τίτλο «Λεξικά». Η «καταχώ-
ρηση μάθησης» είναι μια περιοχή στην πλατφόρμα του Mahara, που ζητά από τους 
μαθητές να σκεφτούν πάνω στην ίδια τους τη μάθηση. Περιλαμβάνει πέντε πεδία: 
προηγούμενη γνώση, οι στόχοι μου, στρατηγικές (επίτευξης των στόχων), τεκμήρια (για 
την επίτευξη των στόχων) και αυτοαξιολόγηση. Εν προκειμένω, στο πεδίο «Προηγού-
μενη γνώση» οι μαθητές έπρεπε να συμπληρώσουν τις γνώσεις που είχαν για τα λεξικά, 
ενώ στο πεδίο «Οι στόχοι μου» να  συμπληρώσουν τι θέλουν να μάθουν για τα λεξικά 
(βλ. Εικόνα 1). 

Στοχεύοντας στην καλλιέργεια της αυτόνομης μάθησης αφήσαμε τα παιδιά να ξεφυλ-
λίσουν κάποια έντυπα λεξικά που είχαμε φέρει στο Εργαστήριο και παράλληλα να πε-
ριπλανηθούν στους παρακάτω συνδέσμους που οδηγούν σε λεξικά: 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/words/index.html 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ 

http://bit.ly/2lIpaor 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/tools/liddell-
scott/index.html 
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Εικόνα 1: Το περιβάλλον του Mahara για την «Καταχώρηση Μάθησης». 

Τώρα πια μπορούσαν να επισκεφθούν την «καταχώρηση μάθησης» με τίτλο «Λεξικά» 
και στο πεδίο «Στρατηγικές» να συμπληρώσουν με ποιους τρόπους απέκτησαν καινούρ-
γιες γνώσεις, ενώ στο πεδίο «Αυτοαξιολόγηση» να συμπληρώσουν  τις καινούργιες 
γνώσεις που απέκτησαν για τα λεξικά. Ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για να ολοκληρώσουν 
όλοι οι μαθητές τις απαντήσεις τους και έτσι τους αναθέσαμε να συνεχίσουν στο σπίτι. 
Η αλήθεια είναι πως σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση οι μαθητές ήρθαν με ευχαρίστηση, 
κινητοποιήθηκαν και οι αδύνατοι, αν και στην αρχή υπήρξαν κάποιες δυσκολίες στον 
συντονισμό. Μία από τις δυσκολίες ήταν ότι δίσταζαν να “εκτεθούν” καταχωρώντας 
ειλικρινά ό,τι έπρεπε στα αντίστοιχα πεδία της «καταχώρησης μάθησης». Προχώρησαν 
όταν τους διαβεβαιώσαμε ότι μόνον αυτοί (και οι διδάσκοντες) θα έχουν πρόσβαση στο 
ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιό τους. Ήταν ένα σημαντικό βήμα εξοικείωσης με την έννοια 
και το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου. 

Η τρίτη συνάντηση είχε στόχο κυρίως τον αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση. Για 
μία διδακτική ώρα στην κανονική τάξη των μαθητών με τη χρήση του διαδραστικού 
πίνακα και με εκτυπωμένη τη σελίδα «Λεξικά» είδαμε πάλι την πορεία της εκπαιδευ-
τικής δραστηριότητας και κάποιες «καταχωρήσεις μάθησης». Συζητήσαμε τις δυσκο-
λίες που υπήρχαν και θέσαμε κάποιους στόχους για το μέλλον. 

Η τέταρτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη του σχολείου και διήρκεσε 
μία διδακτική ώρα. Τα παιδιά χωρίστηκαν μόνα τους σε ομάδες των 4-5 ατόμων οι 
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οποίες διέθεταν από έναν Η/Υ και οι μαθητές κατένειμαν ρόλους σύμφωνα με τις οδη-
γίες που είχαν δοθεί. Στην ομάδα Νεοελληνική γλώσσα είχαμε δημιουργήσει τη σελίδα 
«Υιοθετώ μια λέξη» (https://goo.gl/q5bhqW) την οποία επισκέφθηκαν τα παιδιά και 
ακολούθησαν την προτεινόμενη πορεία. Στόχος μας ήταν να γνωρίσουμε καλύτερα μια 
λέξη μέσα από τα Λεξικά.  

Ποιο όμως θα εμπιστευόμασταν; Αφού οι μαθητές θα επισκέπτονταν τα: «Βικιλεξικό», 
«Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής», Lexigram, «Γενεαλογικό Δέντρο των Λέξεων» 
και «Academic» (όλοι οι υπεσύνδεσμοι προσπελάστηκαν στις 22-8-2017) 

ΒΙΚΙΛΕΞΙΚΟ https://goo.gl/UwPesk 

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ 

LEXIGRAM  
http://www.lexigram.gr/ 

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ http://www.greek-
language.gr/digitalResources/literature/education/words/index.html 

ACADEMIC http://www.enacademic.com/ 

έπρεπε να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Στα σχόλια της σελίδας θα πρότεινε η κάθε 
ομάδα το Λεξικό που εμπιστευόταν, στηρίζοντας την επιλογή της με επιχειρήματα, ενώ 
στη συνέχεια οι άλλες ομάδες έπρεπε να κρίνουν τις διάφορες επιλογές. 

Η συμμετοχή των παιδιών ήταν ικανοποιητική και αυθόρμητη. Οι πιο επιμελείς έδειξαν 
την επιμέλειά τους επιδιώκοντας το καλύτερο και προχωρώντας σε κάποιες φάσεις μό-
νοι τους. Ως επιστέγασμα της διαδικασίας, έπρεπε να δημιουργήσουν και μια νέα «κα-
ταχώρηση μάθησης» η οποία εστιάστηκε στις αντιλήψεις που είχαν για την εγκυρότητα 
των πληροφοριών του διαδικτύου πριν και μετά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η 
παρέμβαση ολοκληρώθηκε με αναστοχασμό σχετικά με τα κριτήρια επιλογής ενός έ-
γκυρου Λεξικού. Εκείνο το οποίο συγκέντρωνε τα περισσότερα κριτήρια ήταν το Λε-
ξικό της Κοινής Νεοελληνικής, το οποίο αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την 
επιλογή της λέξης που θα υιοθετούσαμε. 

Ανυπόμονοι να υιοθετήσουμε μια λέξη συναντηθήκαμε για ακόμα μια φορά για δύο 
διδακτικές ώρες στη Βιβλιοθήκη του σχολείου. Διατηρήσαμε τις ίδιες ομάδες στις ο-
ποίες αυτή τη φορά τα παιδιά έδωσαν από ένα όνομα και ακολουθήσαμε την πορεία 
της σελίδας «Υιοθετώ μια λέξη τελικά» (https://goo.gl/4C63Ho) πάντα στην ομάδα 
«Νεοελληνική Γλώσσα». Ο καθένας έθετε τα κριτήριά του για την επιλογή της λέξης, 
η ομάδα τα συζητούσε και κατέληγε σε τρία σημαντικά. Κάθε ομάδα έγραφε τα κριτή-
ρια σε ένα padlet που είχαμε δημιουργήσει μαζί με τα ονόματά τους 
(https://padlet.com/kloukinalia/qvfk117mof50). 
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Ακολουθούσε συζήτηση στην ομάδα και αναζήτηση της λέξης στο Λεξικό της Κοινής 
Νεοελληνικής. Η κάθε ομάδα έπρεπε να γράψει στο δικό της σημείωμα (post) του 
Padlet τη λέξη που είχε υιοθετήσει. Οι ομάδες εργάστηκαν πιο οργανωμένα αυτή τη 
φορά και με περισσότερη διάθεση για συνεργασία. Υπήρξαν, βέβαια, και στιγμές έντα-
σης στις οποίες χρειάστηκε να επέμβουμε “πυροσβεστικά”. Αυθόρμητη ήρθε η αυ-
τoκριτική των ομάδων, την οποία κατέγραψαν και πάλι σε καινούργιο σημείωμα (post) 
του Padlet (βλ. Εικόνα 2). 

Αυτή τη φορά ζητήσαμε από τους μαθητές, όχι μόνο να δημιουργήσουν μία νέα «κα-
ταχώρηση μάθησης», αλλά και να ενημερώσουν το «Ημερολόγιό» τους το οποίο εν-
σωματώνει η πλατφόρμα Mahara. Η τήρηση του Ημερολογίου βοηθά τους μαθητές να 
«θυμηθούν» τι έχουν πετύχει, όταν θα συμπληρώνουν την «καταχώρηση μάθησης». 
Από όσους δεν πρόλαβαν, ζητήσαμε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο σπίτι. 

 

Εικόνα 2: Εργασία των μαθητών σε padlet. 

Η έκτη και τελευταία συνάντησή μας στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης δι-
ήρκεσε δύο διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε και πάλι στη Βιβλιοθήκη του σχο-
λείου. Εργαστήκαμε χωρισμένοι στις ίδιες ομάδες με βάση τη σελίδα «Ο κρυμμένος 
θησαυρός» (https://goo.gl/1uFhXm) της ομάδας «Νεοελληνική Γλώσσα». Αφού εντο-
πίσαμε περιπτώσεις πολυσημίας των λέξεων σε ποικίλο ψηφιακό υλικό, συζητήσαμε 
αυτό το γλωσσικό φαινόμενο. 

Στόχοι μας ήταν να εργαστούν ομαδικά ώστε: 

• να γράψουν όσο γινόταν περισσότερες φράσεις ή μια σύντομη ιστορία, η οποία να 
περιέχει τη λέξη της κάθε ομάδας και να αναδεικνύει τις ποικίλες σημασίες της.  

• να δουλέψουν με ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα τους έδιναν τη δυνατότητα να ζω-
ντανέψουν τα κείμενά τους. 
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• να ενσωματώσουν τα ψηφιακά έργα τους στο Padlet δημιουργώντας ένα σημείωμα 
με το όνομα της ομάδας και τον σύνδεσμο που οδηγεί στο έργο τους. 

• να δημιουργήσουν μια καινούργια «καταχώρηση μάθησης» και ένα καινούργιο «Η-
μερολόγιο» με τίτλο «κρυμμένος θησαυρός», στα οποία να καταχωρήσουν τις εμπει-
ρίες εκείνης της μέρας. 

Οι ομάδες έγραψαν τα κείμενά τους και με βάση αυτά δημιούργησαν ψηφιακά έργα 
χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Voki, Thinglink και Storyboard That. Είχαμε δημιουρ-
γήσει από πριν λογαριασμούς για τους αρχηγούς των ομάδων, έτσι εύκολα συνδέονταν 
και διερευνούσαν τις δυνατότητες των συγκεκριμένων εφαρμογών. Όπου δεν τους βοη-
θούσε η διαίσθησή τους, ρωτούσαν τη διδάσκουσα, αλλά παρατηρήσαμε ότι δεν διά-
βαζαν τις οδηγίες. Χρειάστηκε να παρέμβουμε αρκετές φορές μέχρι να μεταφέρουμε 
τα ψηφιακά τους έργα στο Padlet. Καθοδηγήθηκαν στη συμπλήρωση της νέας «κατα-
χώρησης μάθησης» και φάνηκε τελικά ότι όλοι το ευχαριστήθηκαν! 

 

Εικόνα 3: Σελίδες από το περιβάλλον Mahara: α) Ο κρυμμένος θησαυρός β) Υιοθετώ 
μια λέξη. 

2551

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Για να ολοκληρωθεί η παρέμβαση θα έπρεπε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό να 
γίνει ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό μετά από υποβολή της «σελίδας» (με την 
«καταχώρηση μάθησης») του κάθε μαθητή. Κάτι τέτοιο δεν μπόρεσε τυπικά να γίνει 
λόγω έλλειψης χρόνου, ουσιαστικά, όμως έγινε με την παρουσίαση των ψηφιακών έρ-
γων των μαθητών στην ολομέλεια της τάξης στο τέλος της συνάντησης. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της υλοποίησης των παρεμβάσεων η αξιολόγηση που λάμβαναν οι μαθητές 
δεν ήταν με τη μορφή κάποιου βαθμού, αλλά στο πλαίσιο της συνεχούς, διαμορφωτικής 
αξιολόγησης η διδάσκουσα παρείχε ανατροφοδότηση σε κάθε βήμα προκαλώντας 
διορθωτικές ενέργειες όπου χρειαζόταν (Popham, 2008). Εξ άλλου, οι μαθητές μέσα 
από την προσωπική «Καταχώρηση Μάθησης» μπορούσαν να δουν από ποια αφετηρία 
ξεκινούσαν και πού είχαν φτάσει στο τέλος της κάθε δραστηριότητας, κάτι που ευνοεί 
την αυτο-αξιολόγηση (Bright, 2014). 

Αναστοχασμός 

Οι μαθητές γνώρισαν τα ηλεκτρονικά λεξικά, προβληματίστηκαν για την εγκυρότητα 
των πληροφοριών του διαδικτύου, συνεργάστηκαν σε ομάδες και υιοθέτησαν μια λέξη, 
προσέγγισαν την έννοια της πολυσημίας και τέλος δημιούργησαν ψηφιακά έργα με κά-
ποιες από τις σημασίες των λέξεων. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο ρόλος της 
διδάσκουσας ήταν συντονιστικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. 

Kαθώς κύριος στόχος του έργου ΑTS2020 ήταν η απόκτηση κομβικών δεξιοτήτων, 
στην περίπτωση των παραπάνω δραστηριοτήτων το βάρος έπεσε πρωτίστως στην «αυ-
τόνομη μάθηση» και δευτερευόντως στον πληροφοριακό γραμματισμό, τον ψηφιακό 
γραμματισμό, την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και δημιουργι-
κότητας. Πιστεύουμε ότι κάποιες από αυτές τις δεξιότητες προσεγγίστηκαν από τους 
μαθητές και αναμένουμε αυτή η πρόοδος να αποτυπωθεί στη συγκριτική μελέτη των 
δύο τεστ (pre-test/ post-test) τα οποία συμπλήρωσαν τα παιδιά σε ειδική πλατφόρμα 
πριν από την έναρξη και μετά το πέρας των παρεμβάσεων (βλ. Eksamikeskus, 2011). 

Παρ΄ όλο που η τυχαία επιλογή ενός τμήματος της Α΄ Γυμνασίου ως τμήμα πειραματι-
σμού μας «εγκλώβισε» σε τμήμα στο οποίο υπήρχαν πέντε μαθητές με διαγνωσμένες 
μαθησιακές δυσκολίες η εμπειρία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ένα από τα θετικά στοι-
χεία του τρόπου, με τον οποίο το έργο υλοποιήθηκε στο σχολείο μας, ήταν ότι επεχεί-
ρησαν παρεμβάσεις περισσότεροι συνάδελφοι και έτσι η εξοικείωση των μαθητών με 
κάποια εργαλεία επεκτάθηκε ή αξιοποιήθηκε περαιτέρω. Επίσης οι παραπάνω δεξιό-
τητες αποτέλεσαν αντικείμενο στόχευσης από περισσότερους διδάσκοντες και η προ-
σπάθεια καθενός εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με συγκεκριμένη στοχοθεσία. 
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Παράρτημα 

(Όλοι οι υπεσύνδεσμοι προσπελάστηκαν στις 22-8-2017) 

Tutorial για βασικές λειτουργίες του Mahara: http://bit.ly/2qbvHwQ  

Σελίδα «ΛΕΞΙΚΑ»: http://bit.ly/2EHndkg 

Σελίδα «Ο κρυμμένος θησαυρός»: http://bit.ly/2DS8lOw 

Σελίδα «ΥΙΟΘΕΤΩ ΜΙΑ ΛΕΞΗ»: http://bit.ly/2DS7YUa 

Σελίδα «ΥΙΟΘΕΤΩ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΤΕΛΙΚΑ...»: http://bit.ly/2CyoR9m 

Εργασία μαθητών σε padlet: https://padlet.com/kloukinalia/qvfk117mof50 
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Κινούμαι μέσα σε παραμύθι, τραγουδώ και μαθαίνω 
για την μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Μυλωνά Ευθυμία, Βέρρα Ευανθία 
efimyl@hotmail.com; azafgr@yahoo.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο, αξιοποιεί τη διδακτική αξία του παραμυθιού, για να προ-
σεγγίσει διαθεματικά τη γνώση αναφορικά με τις επιπτώσεις της αλόγιστης ανθρώπινης 
δραστηριότητας στη φύση. Επιδιώκει, να διαχειριστεί με ευχάριστο, εύπεπτο τρόπο, τις 
επιπτώσεις της μόλυνσης του περιβάλλοντος στα χαρακτηριστικά των εποχών του έ-
τους. Αφορά τη Β' Δημοτικού και εμπλέκεται σε αυτό ο εκπαιδευτικός της Φυσικής 
Αγωγής και ο εκπαιδευτικός της Μουσικής. Απαιτείται επίσης και η συνεργασία του 
εκπαιδευτικού της τάξης. Οι μαθητές κινούνται και τραγουδούν μέσα σε ένα παραμύθι, 
που τους ζητά να υποδυθούν ρόλους και να ανακαλέσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
που έχουν αναφορικά με το θέμα. 

Λέξεις-Κλειδιά: παραμύθι, διαθεματικότητα, βίωμα, ανακάλυψη.  

Εισαγωγή 

Το παραμύθι είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού, καθώς "μα-
γεύει", συνεπαίρνει και το παιδί μπορεί να προσεγγίσει έτσι τη γνώση αβίαστα, ευχά-
ριστα και δημιουργικά (Ντούλια, 2010). Η εξιστόρηση παραμυθιών κυρίως στην παι-
δική ηλικία είναι ο πιο φυσικός και ισχυρός φορμαλισμός για την περιγραφή, προσέγ-
γιση, βίωση, και εσωτερίκευση της επιδιωκόμενης γνώσης (Jonassen & Hernadez-Ser-
rano, 2001). Υποστηρίζεται ότι η αφήγηση και η κατανόησή τους, αποτελεί βασική 
πτυχή της δημιουργίας νοημάτων (Lyle, 2000). Καλλιεργεί την κριτική και δημιουρ-
γική σκέψη, θέτοντας τον μαθητή ενώπιον προβλημάτων που απαιτούν λύσεις 
(Jonassen & Hernadez-Serrano, 2001 ∙ Ντούλια, 2010). Ενισχύει τη διδασκαλία καθώς 
διευκολύνει την προσπέλαση στη γνώση, κάνοντάς την ελκυστική, εύληπτη και κατα-
νοητή αποτελώντας έναυσμα για την διαθεματική προσέγγιση ενός θέματος (Ντούλια, 
2010). Με τη διαθεματικότητα, αποφεύγεται η συσσώρευση (Βαρσαμίδου, 2013) και 
η γραμμική παράθεση πληροφοριών (Κουλουμπαρίτση, 2004), καθώς και ο κατακερ-
ματισμός της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002). 

Με τη διαθεματική προσέγγιση, το "προς μάθηση" θέμα διερευνάται αφενός διαμέσου 
της διαθεματικής οργάνωσης του περιεχομένου του διδακτικού αντικειμένου και αφε-
τέρου διαμέσου των ολιστικών προσεγγίσεων διδασκαλίας (Newell, 2001 ∙ Αλαχιώτης, 
2002 ∙ Καρατζιά- Σταυλιώτη, 2002). Σημαντικό πλεονέκτημα είναι, ότι καθίσταται δια-
χειρίσιμο από μαθητές που διαθέτουν διαφορετικές αντιληπτικές ικανότητες και κωδι-
κοποιούν με διαφορετικό τρόπο τις πληροφορίες (Καπρίνης, Διγγελίδης, & Παπαϊωάν-
νου, 2009) δηλαδή διαφορετικές νοημοσύνες (Gardner, 1998).  Η διαθεματική προσέγ-
γιση της γνώσης δημιουργεί πολλαπλά σημεία εισόδου για τη γνώση που αντιστοιχούν 
στα διαφορετικά είδη νοημοσύνης (Gardner & Hatch, 1998). 
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Το παραμύθι που συγγράφηκε ειδικά για το παρόν διδακτικό σενάριο, έχει ως θέμα του 
να αναδείξει τις επιπτώσεις από τη μόλυνση του περιβάλλοντος στη φύση και τις κλι-
ματικές αλλαγές που αυτή έχει επιφέρει επηρεάζοντας βασικά χαρακτηριστικά των ε-
ποχών του χρόνου. Είναι απλό στο λεξιλόγιό του, γεγονός που το καθιστά συμβατό με 
το πνευματικό επίπεδο των μαθητών, με εύπεπτα νοήματα και αναφορές σε καθημερινά 
βιώματα των παιδιών (Ντούλια, 2010). Δραματοποιείται στα πλαίσια της μουσικοκι-
νητικής αγωγής στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, με τη συνεργασία της δασκάλας της 
τάξης, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας τις πληροφορίες που έχουν οι μαθητές από το 
μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος αναφορικά με τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Το 
Μάθημα της Μουσικής πλαισιώνει το όλο εγχείρημα. Τα παιδιά ακούνε το παραμύθι, 
ανατρέχουν σε πρότερες γνώσεις και εμπειρίες τους, κινούνται, "αισθάνονται", λύνουν 
γρίφους και παίζουν μαθαίνοντας. 

Επιλέχθηκε να προσεγγιστεί το θέμα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής καθώς απο-
τελεί προνομιακό χώρο εφαρμογής διαθεματικών προσεγγίσεων αφού οι μαθητές βρί-
σκονται σε ένα κατ' εξοχήν βιωματικό περιβάλλον (Kalyn, 2005 ∙ Καπρίνης, κ.ά, 2009). 
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι, τα κινητικά διαθεματικά προγράμματα βελτιώνουν 
την ακαδημαϊκή γνώση περισσότερο από τα διαθεματικά θεωρητικά προγράμματα 
(Ζερβού, Δέρρη, & Πατεράκης, 2004) και ότι οι μαθητές κατανοούν καλύτερα μέσα 
από αυτά αφηρημένες έννοιες (Kalyn, 2005). Επιπλέον έχει επίσης αποδειχτεί ότι για 
τα παιδιά είναι πιο διασκεδαστικό να ανταποκριθούν σε ασκήσεις που σχετίζονται με 
ιστορίες ενώνοντας τη λεκτική και τη μουσική έκφραση παρά σε ασκήσεις που βασί-
ζονται αποκλειστικά σε έννοιες (Κουτσουπίδου & Λαμπίση, 2010). Επίσης οι δραστη-
ριότητες με συνοδεία μουσικής είναι σημαντικό ότι κρατούν το ενδιαφέρον των μαθη-
τών και εξασφαλίζουν την ενεργό συμμετοχή τους (Σέργη, 1993). 

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος διδακτικού σεναρίου ήταν να ευαισθητοποιήσει τους μαθη-
τές/τριες με τρόπο ευχάριστο και δημιουργικό, για τις επιπτώσεις της μόλυνσης του 
περιβάλλοντος στα βασικά χαρακτηριστικά των τεσσάρων εποχών του χρόνου. 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι διδακτικοί στόχοι του παρόντος ήταν: 

1. η προσέγγιση του θέματος με τρόπο εύπεπτο και ευχάριστο μέσα από το παρα-
μύθι, τη μουσική και την κίνηση. 

2. η αποδόμηση της μονομέρειας και των στενών πλαισίων της διδασκαλίας 
3. η αξιοποίηση των βιωμάτων των μαθητών και η ενεργοποίησή τους. 
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Πλαίσιο υλοποίησης 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά τη Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου και υλοποιή-
θηκε στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής με τη συνεργασία του εκπαι-
δευτικού της Μουσικής και του εκπαιδευτικού της τάξης. 

Διάρκεια δραστηριότητας  

Η συνολική διάρκεια εφαρμογής του παρόντος, ήταν δύο διδακτικές ώρες και εξελίσ-
σεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Στην πρώτη, οι μαθητές εισάγονται στο θέμα, στη δεύ-
τερη, ταξιδεύουν στις τέσσερις εποχές του χρόνου και στην τρίτη, ξαναβρίσκουν τις 
χαμένες εποχές. 

Εργαστηριακά μέσα 

Για την υλοποίηση του σεναρίου αυτού απαιτήθηκαν, ένα αρμόνιο και μια απλή χάρ-
τινη κατασκευή. 

Δραστηριότητες 

ΦΑΣΗ Α': Εισαγωγή στο θέμα της εναλλαγής των εποχών  

Δραστηριότητα: 1η: Εισάγουμε τους μαθητές στο θέμα λέγοντας ότι ήταν κάποτε ο 
Βασιλιάς χρόνος που κατοικούσε σε πύργο πάνω από τα σύννεφα. Τα 4 παιδιά του (ο 
Χειμώνας, η Άνοιξη, το Φθινόπωρο και το Καλοκαίρι) ήταν πάντα αγαπημένα και όταν 
έπρεπε το ένα παραχωρούσε τη θέση του στο άλλο. Κάποτε όμως αυτό σταμάτησε και 
το Καλοκαίρι άρχισε να παραχωρεί τη θέση του στον Χειμώνα και όχι στο Φθινόπωρο 
και ο Χειμώνας στο Καλοκαίρι και όχι στην Άνοιξη. Τι είχε άραγε συμβεί; Που εξα-
φανίστηκαν η Άνοιξη και το Φθινόπωρο, ποιος τώρα θα ξυπνούσε τη φύση από τον 
βαρύ ύπνο του Χειμώνα χωρίς την Άνοιξη και ποιος θα πότιζε το στεγνωμένο από τη 
ζέστη του καλοκαιριού χώμα αν δεν υπήρχε το Φθινόπωρο;  

Δραστηριότητα 2η: Τέσσερα από τα παιδιά μιας τάξης, ο Ανδριανός, η Ειρήνη, ο Υπά-
τιος και η Χαρά, ονομαστά για το θάρρος τους ξεκίνησαν να λύσουν το γρίφο. Είχαν 
μπρος τους ταξίδι μακρύ και δύσκολο, αλλά και θάρρος περισσό! 

ΦΑΣΗ Β': Το ταξίδι των παιδιών στις εποχές του χρόνου 

Δραστηριότητα 1η: Σοφά σκεπτόμενα επισκέφτηκαν τον γέροντα Αρίσταρχο, 112 χρο-
νών, που πολλά είχε δει και ακούσει στη ζωή του και η σοφία του ήταν ονομαστή. 
Αυτός τα προειδοποιεί ότι θα συναντήσουν πολλές δυσκολίες στο ταξίδι της  αναζήτη-
σης των εποχών και τα συμβουλεύει να παραμείνουν ενωμένα. Τους προτείνει μάλιστα 
να ενθαρρύνουν τον εαυτό τους με τα ακόλουθα λόγια: "Χέρι με χέρι όλοι μαζί, ο φόβος 
και ο κίνδυνος να εξαφανιστεί!". Οι μαθητές περπατούν στο ρυθμό και τραγουδούν με 
συνοδεία μουσικής τα λόγια. 
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Στη συνέχεια, ο γέροντας Αρίσταρχος ξεπροβόδισε τα παιδιά και τους έδωσε τέσσερα 
σακουλάκια με δώρα. Μέσα τους είχαν ένα κουδουνάκι, ένα σπόρο, μια φλόγα και μια 
σταγόνα νερού. 

Δραστηριότητα 2η:  Πρώτος σταθμός για την Ουρανοχώρα του Βασιλιά Χρόνου ήταν 
η πύλη του Αγαθού Γίγαντα. Τα παιδιά περπατούν σαν Γίγαντες με συνοδεία μουσικής. 
Στόχος-Δεξιότητα: Εξάσκηση στη ρυθμική αγωγή και στη μυϊκή συναρμογή πάνω στο 
ρυθμό. 

Στην είσοδο ήταν το πηγάδι των ευχών που ότι ευχόσουν πραγματοποιείτο. Τα παιδιά 
κοίταξαν στο βάθος του πηγαδιού, αλλά όλα ήταν σκοτεινά. Ξαφνικά, μέσα από το 
πηγάδι ακούστηκαν φωνές πουλιών που κελαηδούσαν. Ο Αγαθός Γίγαντας πληροφό-
ρησε τα παιδιά ότι έπρεπε να μιμηθούν με τη φωνή τους ή την κίνησή του σώματός 
τους ή και με τα δύο, ό,τι άκουγαν από το πηγάδι π.χ. να μιμηθούν πώς το λουλούδι 
ανθίζει, πώς πέφτουν τα φύλλα, πώς ακούγεται η νεροποντή και τότε μόνο το πηγάδι 
θα φανέρωνε που βρίσκονται η Άνοιξη και το Φθινόπωρο. Τα παιδιά κινούνται μιμού-
νται και αντιφωνούν με τη συνοδεία και την καθοδήγηση κατάλληλων μουσικών ήχων. 
Στόχος-Δεξιότητα, Γνωστικός: Εξάσκηση στη ρυθμική αγωγή, στη μυϊκή συναρμογή 
πάνω στο ρυθμό, στην εκμάθηση-ενθύμηση-εμπέδωση χαρακτηριστικών των εποχών 
της Άνοιξης και του Φθινοπώρου. 

Δραστηριότητα 2η: Αφού τα παιδιά τα κατάφεραν με τις δοκιμασίες, άκουσαν ένα θό-
ρυβο δυνατό μέσα από το πηγάδι. Το πηγάδι γέμισε με ένα κατάμαυρο υγρό όπου σαν 
σε καθρέπτη απεικονίστηκε πάνω του ένα πρόσωπο που έλεγε το ακόλουθο αίνιγμα: 
"Όταν σε ποτάμι ρέει όλα γύρω του τα καίει, σε καπνό όταν αλλάζει και τη φύση την 
τρομάζει". Τα παιδιά επαναλάμβαναν το γρίφο ρυθμικά όσο χρειάστηκε για να τον λύ-
σουν και να καταλήξουν ότι η λύση είναι η αλόγιστη χρήση του πετρελαίου και ότι  
αυτή «έδιωξε»  την Άνοιξη και το Φθινόπωρο. 

Δραστηριότητα 3η: Τα παιδιά κοιτούν και πάλι στο πηγάδι, προβληματισμένα. Τότε 
ξαφνικά μια όμορφη κοπέλα, η νεράιδα του πηγαδιού ξεπρόβαλε  και είπε στα παιδιά 
ότι σωστά ανακάλυψαν ότι ο Δράκος Μαζούτ φταίει για την εξαφάνιση των δύο επο-
χών και ότι αυτός νικιέται μόνο με τη δύναμη της συνεργασίας. Τα παιδιά ευχαρίστη-
σαν την νεράιδα και τον αγαθό Γίγαντα και ξεκίνησαν τον δρόμο τους. Οι μαθητές 
μιμούνται με κινήσεις τα λόγια του εκπαιδευτικού. Στόχος-Γνωστικός: ο προβληματι-
σμός γύρω από την αλόγιστη χρήση του πετρελαίου. 

Δραστηριότητα 4η: Στο δρόμο τους συνάντησαν μια πολιτεία που στην πόρτα της βρί-
σκονταν σκορπισμένες λέξεις. Αν αυτές έμπαιναν στη σειρά και σχημάτιζαν ένα ποί-
ημα τότε θα μπορούσε να ανοίξει  η πόρτα. Το ποίημα που σχημάτιζαν ήταν: "Φύλλα 
πέφτουν χαμηλά, Θησαυρός πουθενά, μια ξαφνική Νεροποντή κάνει το Όνειρο να χα-
θεί μέσα σε μια στιγμή. Ήρθε όμως η Ώρα, που ένας Παλαιστής Ιδιότροπος πολύ, με 
περίσσια Ορμή, θα σκάψει και θα βρει, ένα Ρουμπίνι μες τη γη". Τα παιδιά βάζουν σε 
σειρά τις λέξεις, φωνάζουν δυνατά τη λέξη Φθινόπωρο. Η πόρτα της πόλης ανοίγει. 
Αποτυπώνουν κινησιολογικά τα λόγια του ποιήματος με τη συνοδεία της μουσικής. 
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Τραγουδούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και μουσικής.  Το ρουμπίνι 
συμβολίζει τον σπόρο που έδωσε ο Αγαθός Γίγαντας στα παιδιά και ο Παλαιστής την 
ψυχική δύναμη των παιδιών. Στόχος-Δεξιότητα, Συναισθήματα: Να συνεργαστούν, να 
ανακαλύψουν το γρίφο, να εκφραστούν χορεύοντας και τραγουδώντας. 

Δραστηριότητα 5η: Στην πόλη αυτή του Φθινοπώρου, όλοι ήταν θυμωμένοι μιας που 
όλο έβρεχε. Ο Δήμαρχος τους καλοδέχθηκε και τους εξέθεσε το πρόβλημα της εξαφά-
νισης του Φθινοπώρου. Τα παιδιά υποσχέθηκαν ότι θα ξαναφέρουν το Φθινόπωρο όχι 
μόνο στην πόλη τους αλλά και σε όλο τον κόσμο. Έδωσαν τον σπόρο (δώρο) που τους 
έδωσε ο γέροντας Αρίσταρχος και μόλις οι κάτοικοι τον φύτεψαν όλα άλλαξαν μεμιάς 
- οι βροχές σταμάτησαν, βγήκε ο ήλιος, το χώμα στέγνωσε, ο σπόρος βλάστησε  και η 
ελπίδα ξαναγύρισε στην πόλη. Έτσι ο Δήμαρχος τους χάρισε το κλειδί της Ελπίδας και 
τα παιδιά ξεκλείδωσαν με αυτό το χρηματοκιβώτιο της πόλης όπου ανακάλυψαν μια 
μαγική παρτιτούρα με τη μουσική της πόλης: Χορεύω στη βροχή (δις), κοιτώ τον ου-
ρανό, στριφογυρίζω να ζαλιστώ. Χοροπηδώ εδώ και εκεί περιμένοντας να φανεί, μαζί 
μου κάποιος να ονειρευτεί.  Τα παιδιά τραγουδούν και χορεύουν στον ρυθμό της μου-
σικής αποτυπώνοντας κινητικά τα λόγια του τραγουδιού. Σκοπός: Να επιτύχουν τους 
στόχους της μουσικής -μικρά τραγούδια με ρυθμική ποικιλία- και της φυσικής αγωγής 
–κίνηση, χορογραφία ατομικά και σε ζευγάρια. 

Δραστηριότητα 6η: Τα παιδιά συνεχίζουν τον δρόμο τους και φτάνουν σε επόμενη πο-
λιτεία. Και εδώ, για να ανοίξει η πύλη της πόλης έπρεπε να σχηματίσουν το όνομά της 
με λέξεις που βρίσκονται διάσπαρτα στην πόρτα της. Οι λέξεις ήταν: Ιερή στιγμή, 
Μάνα με παιδί, ω! Νήπιο Εκλεκτό, πρόσωπο Ωχρό, σπάζει τη Σιωπή, Χιόνι επιθυμεί 
με την ευκαιρία η χαρά να διαρκεί σαν Αθανασία". Τα παιδιά ανακαλύπτουν το όνομα 
της πόλης που είναι Χειμώνας. Φωνάζοντας δυνατά, η πύλη άνοιξε. Ο Χειμώνας τα 
υποδέχθηκε και τα παιδιά άρχισαν αμέσως να κυλιούνται στο αφράτο χιόνι, να κάνουν 
πατινάζ στις παγωμένες λίμνες, να παίζουν χιονοπόλεμο. Οι μαθητές με τη συνοδεία 
της μουσικής αποτυπώνουν κινητικά τα παραπάνω.  

Δραστηριότητα 7η: Οι κάτοικοι όμως της πόλης του Χειμώνα ήταν κουρασμένοι από 
το κρύο και σκυθρωποί (αποτυπώνεται κινητικά από τους μαθητές). Τα παιδιά τούς  
δώρισαν τη φλόγα (δεύτερο δώρο του γέροντα Αρίσταρχου) για να «ζεστάνει» τις καρ-
διές τους. Έτσι οι καρδιές των ανθρώπων της πόλης αυτής γλύκαναν και έμαθαν από 
τα παιδιά να χαίρονται αυτά που έχουν. Ο Χειμώνας χάρισε στα παιδιά το κλειδί της 
Υπομονής. Με αυτό έπρεπε να ξεκλειδώσουν το θησαυρό της πόλης του Χειμώνα που 
ήταν μία παρτιτούρα. Έτσι είχαν στα χέρια τους το δεύτερο κομμάτι ενός μουσικού 
χάρτη: "Όλα άσπρα σιωπηλά, χιόνι πέφτει απαλά. Λύπη νιώθω στην ψυχή βάρος στην 
ματιά μου. Σήκω τώρα εμπρός ευθύς, στάσου όρθιος μπορείς, χιονοπόλεμο να δεις, να 
χαρείς καρδιά μου. Οι μαθητές χορεύουν σε μουσική Forte piano. Τα παιδιά αποχαιρέ-
τησαν τους κατοίκους της πόλης και μαζί με το Χειμώνα συνέχισαν το ταξίδι τους. 
Σκοπός: Να νιώσουν, να εκφράσουν χαρακτηριστικά του χειμώνα με παντομίμα, μου-
σικά και κινητικά. 
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Δραστηριότητα 8η: Τα παιδιά έφτασαν σε νέα πολιτεία. Και πάλι έπρεπε να βάλουν τις 
σκόρπιες λέξεις σε σειρά και να βρουν το όνομά της: ποιός Ούριος άνεμος σάς έφερε 
εδώ; Ιχνηλάτες μιας πόλης που κοιμάται; Ήρθε όμως η ώρα... το Νερό να κυλήσει, η 
φύση να Ξυπνήσει, ο Ήλιος να Ανθίσει κάθε τι που ζει! Τα παιδιά τα κατάφεραν και 
πάλι, έβαλαν τις λέξεις στη σειρά και βρήκαν το όνομα που ήταν η Άνοιξη. Τα παιδιά 
έβγαλαν το κουδουνάκι (τρίτο δώρο του γέροντα Αρίσταρχου) και άρχισαν να το χτυ-
πούν. Ο μελωδικός του ήχος ξύπνησε τη φύση. Τα λουλούδια άνθισαν, η πόλη στρώ-
θηκε με πολύχρωμα λουλούδια ο ήλιος εμφανίστηκε λαμπερός και χαμογελαστός. Οι 
μαθητές με τη συνοδεία της μουσικής κινούνται αποτυπώνοντας τα παραπάνω. 

Δραστηριότητα 9η: Τα παιδιά μαζί με τους κατοίκους της Άνοιξης χορεύουν το τρα-
γούδι "φως": Φως, φως, κοίτα φως. Φως, φως, λάμπει φως (εξάσκηση σε τέταρτα, ό-
γδοα, μισό). Οι μαθητές με τη συνοδεία της μουσικής "πέταξαν σαν πουλιά", "άνθισαν 
σαν λουλούδια", χόρεψαν κλπ. Σκοπός: Να εξασκήσουν, να εμπεδώσουν ρυθμικές α-
ξίες, να μιμηθούν, να αποτυπώσουν κινητικά-χορευτικά τα χαρακτηριστικά της εποχής 
της άνοιξης. 

Δραστηριότητα 10η: Τα παιδιά χάρισαν το κουδουνάκι στους κατοίκους της πόλης της 
Άνοιξης για να τους θυμίζει πάντα να ξυπνούν μετά το βαρύ ύπνο του χειμώνα και 
αυτοί με τη σειρά τους χάρισαν στα παιδιά το κλειδί της Αγάπης. Με αυτό άνοιξαν το 
σεντούκι του θησαυρού της πόλης, το οποίο ήταν φτιαγμένο από ανθισμένες μαργαρί-
τες. Μία ακόμα πολύτιμη μουσική παρτιτούρα φάνηκε. Ήταν το τραγούδι της Άνοιξης, 
ένα υπέροχο βαλσάκι: "Ξυπνάει η φύση, κελαηδούνε πουλιά, λιώνουν τα χιόνια ψηλά 
στα βουνά, λουλούδια ανθίζουν, μοσχοβολιά, χελιδόνια θα ’ρθούνε σκορπώντας 
χαρά!" Τα παιδιά χορεύοντας (μίμηση και κίνηση) αποχαιρέτησαν τους κατοίκους της 
πόλης της Άνοιξης. Σκοπός: Να χορέψουν σε ζευγάρια, να αντιδράσουν γρήγορα σε 
μουσικό ερέθισμα, να μάθουν το χορό της «σκούπας» των Δωδεκανήσων, αντικαθι-
στώντας τη σκούπα με μια τεράστια παπαρούνα, ύψους 1,60 μ.  

Δραστηριότητα 11η: Επόμενος σταθμός μια πόλη όπου οι άνθρωποι ήταν ξαπλωμένοι 
κάτω από τεράστιες, πολύχρωμες ομπρέλες, εξαντλημένοι από την πολλή ζέστη. Τα 
παιδιά θέλησαν να τους βοηθήσουν. Στην αρχή, βρήκαν το γρίφο της πόλης, που απο-
τελούταν από τις παρακάτω λέξεις: Ο Ιππόκαμπος και ο Κάβουρας, Ραστώνη στο Α-
νάκτορο, αυτή είναι ζωή! Ο Λίβας ξεφυσάει, Καράβι στον Αφρό, Ιδρώτας τον Καπε-
τάνιο τυλίγει στο λεπτό. Κρατώντας ένα Όστρακο που λέγεται μπουρού, δυνατά σ’ εμέ 
φωνάζει ποτέ μην πας αλλού! Τα γράμματα σχημάτιζαν τη λέξη Καλοκαίρι. Η πύλη 
άνοιξε και μπροστά τους ξεπρόβαλε το ίδιο το Καλοκαίρι, που τους υποδέχτηκε με 
χαρά μα και με προβληματισμό, μιας και τα παιδιά συνοδεύονταν από τον αδερφό του 
το Χειμώνα. Αφού εξήγησαν στο Καλοκαίρι το λόγο του ταξιδιού τους, του χάρισαν 
το τελευταίο δώρο του γέροντα Αρίσταρχου, μια σταγόνα νερού, η οποία, όπου έπεφτε 
δημιουργούσε γάργαρο νερό για να δροσίζονται οι άνθρωποι. Το Καλοκαίρι, έκανε 
δώρο στα παιδιά το κλειδί της Ταπεινότητας, που με αυτό ξεκλείδωσαν το ξύλινο σε-
ντούκι που ήταν κρυμμένο στην καυτή άμμο για χρόνια. ήταν το τελευταίο κομμάτι 
μιας μουσικής παρτιτούρας και είχε ολοκληρώσει ένα μουσικό χάρτη. Τα λόγια του 
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ήταν τα εξής: "Τέρμα τώρα το σχολειό, τρέχω αμέσως σο νερό, μες το κύμα πλατσου-
ρίζω, κάστρο μες την άμμο χτίζω, με καπέλο με γυαλιά, με καρπούζι με πεπόνι, με 
τζιτζίκι στο μπαλκόνι. Να το! Δέστε το παιδιά, καλοκαίρι! Τι χαρά! (δις). Σκοπός: Να 
αυτοσχεδιάσουν με μουσικά όργανα, να μιμηθούν χαρακτηριστικά του καλοκαιριού 
κινητικά, μουσικά, να εκφραστούν, να χαρούν. 

ΦΑΣΗ Γ': Ξαναβρίσκοντας τις χαμένες εποχές 

Δραστηριότητα 1η: Τα παιδιά παρέα με το Χειμώνα και το Καλοκαίρι έφυγαν για να 
συναντήσουν το βασιλιά Χρόνο. Στο δρόμο όμως, περνώντας από ένα παράξενο μέρος 
γεμάτο καπνούς, εμφανίστηκε μπροστά τους ένας φοβερός μαύρος δράκος, δέκα μέτρα 
ψηλός. Ήταν ο δράκος Μαζούτ, ο οποίος με κομπασμό αποκάλυψε στην παρέα ότι 
αυτός είχε αιχμαλωτίσει την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, με τα παρακάτω λόγια: «Εγώ 
είμαι Εγώ! Δεν πάω πουθενά! Δέκα μέτρα ψηλός στα σύννεφα ψηλά. Εγώ είμαι που 
παρακινώ ανθρώπους σαν και εσάς, τους βάζω κάτι ιδέες, σκοτίζω τα μυαλά, μολύνω 
τις ψυχές, μολύνω τις καρδιές με κόλπα διαλεχτά. Τους λέω στο αυτί, σαφώς ψιθυρι-
στά. Για πέτα το χαρτί στο έδαφος ξανά, άναψε φωτιά το δάσος να καεί, για ρίξε το 
μαζούτ στη θάλασσα εμπρός, όσο για το νερό; Τα τόσα τοξικά, δικές μου ιδέες είναι, 
μπερδεύω τα μυαλά! Αυτός είμαι Εγώ! Ο πόνος! Το σκοτάδι! Η λύπη και ο φόβος! 
Μισώ την ειρήνη, μισώ και τη χαρά, μισώ το Καλοκαίρι την Άνοιξη μαζί, τις εποχές 
θα πιάσω, θα αιχμαλωτίσω στη στιγμή, ποτέ ο άνθρωπος ποτέ, τη φύση που λαχταρά 
ποτέ να μη χαρεί!». Ετοιμάστηκε να κάψει τα παιδιά, βγάζοντας φωτιές από το στόμα 
του και να φυλακίσει και τις άλλες δύο εποχές. Το καλοκαίρι πέταξε φωτιά να κάψει 
τον Μαζούτ. Μάταια όμως, ο Μαζούτ ήταν πιο δυνατός. Ο Χειμώνας έριξε πάγο, αλλά 
και αυτός έλιωσε πάνω στο Μαζούτ. Τότε τα τέσσερα παιδιά περικύκλωσαν το Μαζούτ 
και άρχισαν να τραγουδούν το τραγούδι που τους είχε μάθει ο γέροντας Αρίσταρχος: 
Χέρι με χέρι όλοι μαζί, ο φόβος και ο κίνδυνος να εξαφανιστεί. Ο Μαζούτ λιποθύμησε, 
τον φυλάκισαν στα έγκατα της γης και ελευθέρωσαν έτσι την Άνοιξη και το Φθινό-
πωρο. Σκοπός: Να κινηθούν ρυθμικά σε κύκλο, να εκφραστούν-παντομίμα, να συνει-
δητοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες της ρύπανσης του περιβάλλοντος, να μάθουν 
πως με τη συνεργασία ξεπερνιούνται όλα τα εμπόδια. 

Δραστηριότητα 2η: Τα παιδιά και οι τέσσερις εποχές έφτασαν στο παλάτι του βασιλιά 
Χρόνου, ο οποίος ήταν στεναχωρημένος για τον χαμό των παιδιών του-εποχών. Γέμισε 
η ψυχή του με χαρά μόλις τους είδε και έκανε δώρο στους μικρούς φίλους μια χρυσή 
καρδιά που μέσα της περιείχε το μυστικό των αιώνων. Τα παιδιά αφού ένωσαν τις τέσ-
σερις παρτιτούρες από τις χώρες των τεσσάρων εποχών, ξεκλείδωσαν τη χρυσή καρδιά. 
Μια ολοκληρωμένη παρτιτούρα των τεσσάρων εποχών εμφανίστηκε και ήταν μαγική, 
γιατί όσο ακουγόταν, οι τέσσερις εποχές δεν θα άφηναν ποτέ τους ανθρώπους μόνους. 
Όλοι μαζί χόρεψαν ευτυχισμένοι, μην ξεχνώντας ποτέ τη συμβουλή του γέροντα Αρί-
σταρχου, πως με τη συνεργασία κάθε κίνδυνος εξαφανίζεται. Σκοπός: Καλλιέργεια 
ρυθμικής, κινητικής αγωγής, αυτοσχεδιασμού χορογραφίας ατομικά, ομαδικά, ανά-
πτυξη κοινωνικών αξιών. 
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Συμπέρασμα 

Το παρόν διαθεματικό διδακτικό σενάριο, σχεδιάστηκε από τον εκπαιδευτικό της Φυ-
σικής Αγωγής και της Μουσικής, με την συνεργασία του εκπαιδευτικού της τάξης και 
υλοποιήθηκε στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής ως μουσικοκινητική δράση. Οι μαθη-
τές/τριες της Β' Δημοτικού, μέσα από κατάλληλα επιλεγμένα από τον εκπαιδευτικό της 
Μουσικής μοτίβα και την αφήγηση- προτροπή του εκπαιδευτικού της Φυσικής Αγωγής 
"κινήθηκαν μέσα στο παραμύθι", μεταφέρθηκαν στις "χώρες των εποχών του χρόνου, 
"βίωσαν" τα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής, στοχάστηκαν πάνω στις επιπτώσεις της 
μόλυνσης του περιβάλλοντος και τέλος ανακάλυψαν το μυστικό για να αποκατασταθεί 
η τάξη στη φύση. Η αφήγηση του παραμυθιού και η συνοδεία της μουσικής κράτησαν 
ως το τέλος το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, που συμμετείχαν ενεργά στις δραστη-
ριότητες μέσω της κίνησης, των δραστηριοτήτων που απαιτούσαν σκέψη, την νοερή 
απεικόνιση των εικόνων, την έκφραση των συναισθημάτων τους και τα μουσικά ακού-
σματα που συνόδευαν αλλά και οδηγούσαν τη δράση, αναδεικνύοντας την αξία της 
διαθεματικότητας. Το παρόν, θα μπορούσε να αποτελέσει καλή πρακτική για την προ-
σέγγιση και άλλων θεμάτων που οι μαθητές διαπραγματεύονται στην τάξη αυτή.  
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Μια καρέκλα σπρώχνει τον πόλεμο μακριά 

Κάντζου Νίκη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Εd, nkantzou@yahoo.gr 
 Νικολούδη Τριανταφυλλιά, Σχολική Σύμβουλος Π.Α., Διδάκτορας, filniko@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στα τέλη του 2015, ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια τους ως πρόσφυγες ξεπέρασε κάθε προηγούμενο φτάνοντας τα 65 εκατομ-
μύρια – ανάμεσα τους τα μισά ήταν παιδιά. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσου-
με μια σειρά δραστηριοτήτων που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας σε θέματα προσφύγων, ώστε να αναπτυχθεί πνεύμα αποδοχής, 
συμπαράστασης και αλληλεγγύης, προβάλλοντας την αναγκαιότητα πρόληψης του 
κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού που συχνά υφίστανται οι πρόσφυγες. 
Χρησιμοποιώντας ως μέσο τις Τ.Π.Ε. δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να καλλιεργή-
σουν την ενσυναίσθηση και να κατανοήσουν το δικαίωμα του καθενός να ζει όπου 
επιθυμεί.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., πρόσφυγες, πόλεμος, ειρήνη 

Εισαγωγή 

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην προ-
σχολική εκπαίδευση, τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί μια πραγματικότητα. Σύμφω-
να με το Ινστιτούτο Τεχνολογιών της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση της UNESCO 
μία αναπτυξιακά κατάλληλη χρήση των Τ.Π.Ε. στην προσχολική εκπαίδευση  που 
χαρακτηρίζεται από εφαρμογές και εργαλεία τα οποία συμβάλλουν στη γνωστική α-
νάπτυξη των παιδιών, ενθαρρύνουν τη συνεργασία και το παιχνίδι τους και αφήνουν 
στα παιδιά τον έλεγχο της αλληλεπίδρασης μαζί τους (Kalas, 2010). 

Αρκετές έρευνες υποστηρίζουν (Clements & Sarama, 2003, Yelland, 2005, Blatch-
ford, 2006, McCarrick & Li, 2007)  ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
εργαλείο για την υποστήριξη της μάθησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και να 
βοηθήσουν στην επικοινωνία, την συνεργασία, την δημιουργικότητα και την γλωσσι-
κή ανάπτυξή τους.  

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε σε μια σειρά δραστηριοτήτων που υλοποιή-
θηκαν σε νηπιαγωγείο του Αιγάλεω σε ομάδα 20 παιδιών προσχολικής ηλικίας το 
σχολικό έτος 2016-2017 και επιδιώκουν να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας σε θέματα προσφύγων, ώστε να αναπτυχθεί πνεύμα α-
ποδοχής, συμπαράστασης και αλληλεγγύης απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν εκατομμύρια συνάνθρωποι μας με τη συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφο-
ρίας και των Επικοινωνιών. 

Με την άνευ προηγουμένου ενίσχυση των προσφυγικών ροών προς τα σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κυρίαρχο τόπο πρώτης υποδοχής 
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προσφύγων και μεταναστών, κυρίως από τη Συρία, το Αφγανιστάν και άλλες περιοχές 
που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση (UNCR, 2014).  

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται 
στην εκπαιδευτική διαδικασία των χωρών φιλοξενίας μπορούν να καλλιεργήσουν δε-
ξιότητες και να αναπτύξουν κατάλληλες στρατηγικές, εναλλακτικά διδακτικά μέσα 
και μεθόδους οργάνωσης της σχολικής τάξης που προωθούν αποτελεσματικά το σε-
βασμό στη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση, τη συλλογικότητα και την ισότητα 
των ευκαιριών για όλους. Ένα από τα μέσα που μπορούν να συντελέσουν προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, 
σχεδιάστηκαν με βάση τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες, τις ανάγκες της σχολικής ομά-
δας και στηρίχθηκαν στις θεωρίες της ανακαλυπτικής μάθησης και του εποικοδομη-
τισμού καθώς και της διαθεματικότητας (Χρυσαφίδης, 2011) όπως αυτή αναφέρεται 
στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Όσον αφορά τα λογισμικά, χρησιμοποιήθηκαν: Λογισμικό παρουσίασης 
(PowerPoint), Εφαρμογές διαδικτύου (Google), Tuxpaint, Λογισμικό Διαδραστικού 
πίνακα (SmartNotebook 11), WindowsMovieMaker, Photo! 3DAlbum. 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού σεναρίου 

1η δραστηριότητα «Η μέρα που ο πόλεμος ήρθε» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ακούν προσεκτικά ένα κείμενο που κάποιος 
τους διαβάζει μέσα από την παρουσίασή του στο PowerPoint  (Μαθησιακή Περιοχή: 
Παιδί και Γλώσσα), να συζητούν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Γλώσσα) και να 
εξοικειώνονται με την ενέργεια της αφής στο διαδραστικό πίνακα (Μαθησιακή Πε-
ριοχή: Παιδί και Πληροφορική), να αναπτύσσουν συναισθήματα αγάπης και αδελφο-
σύνης για όλα τα πλάσματα της γης, να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές τους με 
τους άλλους και να τις σέβονται (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας:Παρουσιάζουμε στα παιδιά στο PowerPoint το ποίημα 
«Η μέρα που ο πόλεμος ήρθε» της N. Davies 
(https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/apr/28/the-day-the-war-
came-poem-about-unaccompanied-child-refugees).Tα παιδιά ενεργοποιούν καρέκλες 
που υπάρχουν στις διαφάνειες που προβάλλονται με την χρήση της αφής στον δια-
δραστικό πίνακα. Το ποίημα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Guardian με αφορμή τα 
ασυνόδευτα παιδιά από την Συρία στα οποία η Μεγάλη Βρετανία δεν ήθελε να προ-
σφέρει καταφύγιο. Το ποίημα συνοδευόταν κι από την εικόνα ενός άδειου ξύλινου 
καθίσματος για παιδιά, που σχεδίασε η εικονογράφος JackieMorris. Ταυτόχρονα ξε-
κίνησε μια καμπάνια στο twitter με τον τίτλο #3000chairs, όπου καλούνταν εικονο-
γράφοι, ζωγράφοι, καλλιτέχνες, αλλά κα οποιοσδήποτε άλλος ήθελε, να ζωγραφίσουν 
ή να σχεδιάσουν μια καρέκλα και να την δημοσιεύσουν. Συζητάμε με τα παιδιά ώστε 
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να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο του ποιήματος και να αντιληφθούν ότι ο καθένας 
από εμάς μπορεί να γίνει πρόσφυγας, αν συμβεί πόλεμος ή κάποια άλλη καταστροφή 
στην πατρίδα του.  

 

Εικόνα 1 «Η μέρα που ο πόλεμος ήρθε» 

2η δραστηριότητα «Μπες στην θέση της συγγραφέα» 

Στόχοι:Tα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν βασικές πληροφορίες από μικρά 
αποσπάσματα βίντεο που παρακολουθούν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληρο-
φορική), να αναπτύσσουν συναισθήματα αγάπης και αδελφοσύνης για όλα τα πλά-
σματα της γης, να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές τους με τους άλλους και να τις 
σέβονται (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Αναζητούμε μαζί με τα παιδιά στο διαδίκτυο φωτο-
γραφίες (http://www.nicola-davies.com/index.php, https://brookesia.wordpress.com/ ) 
της Ν. Davies, με σκοπό να δούμε το πρόσωπο που έγραψε το ποίημα «Η μέρα που ο 
πόλεμος ήρθε. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας την ρουτίνα σκέψης «StepInside» 
(Μπες στην θέση του)  (http://pzartfulthinking.org/?page_id=2) της προσέγγισης του 
Έντεχνου Συλλογισμού (ArtfulThinking, ProjectZero, Harvard) 
(http://pzartfulthinking.org/), τα παιδιά προσπαθούν να μπουν στην θέση της και να 
καταλάβουν καλύτερα γιατί έγραψε αυτό το ποίημα. Ερωτήσεις που 
χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ρουτίνα σκέψης είναι: 

- Τι βλέπει, τι παρατηρεί, τι αντιλαμβάνεται η συγγραφέας για να γράψει αυτό 
το ποίημα; 

- Τι αισθάνεται η συγγραφέας για να γράψει αυτό το ποίημα; 
- Τι πιστεύει συγγραφέας για να γράψει αυτό το ποίημα ; 
- Για ποιον/τι νοιάζεται η συγγραφέας για να γράψει αυτό το ποίημα; 

Μετά, από την συζήτηση προτείνουμε στα παιδιά να τους διαβάσουμε τι γράφει η ί-
δια η συγγραφέας για το πώς αποφάσισε να γράψει το συγκεκριμένο ποίημα. Τους 
εξηγούμε ότι θα διαβάζουμε το κείμενο στα αγγλικά και θα τους το μεταφράζουμε. 
Καθόμαστε σε ολομέλεια στον διαδραστικό πίνακα και ανοίγουμε τον 
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φυλλομετρητήGoogleChrome και πληκτρολογούμε την διεύθυνση του blog 
(http://www.nicola-davies.com/index.php) της συγγραφέα Ν. Davies,κλικάρουμε την 
ένδειξη «readmyblog»  πηγαίνουμε στην λίστα με τα posts ανά μήνα και κλικάρουμε 
πάνω στον μήνα Απρίλιος 2016 που μας οδηγεί στο ποίημα «Η μέρα που ο πόλεμος 
ήρθε» (http://nicola-davies.com/blog/?p=661). Μετά την ανάγνωση του κειμένου, τα 
παιδιά με αφορμή τις ερωτήσεις που τους είχαν τεθεί προηγουμένως εντοπίζουν αν 
επιβεβαιώθηκαν οι απόψεις τους για τις αιτίες που οδήγησαν την συγγραφέα να γρά-
ψει το συγκεκριμένο ποίημα. 

3η δραστηριότητα «Αναζητώντας καρέκλες στο διαδίκτυο» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδι-
κασίες (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον), να αναπτύσσουν την γλώσσα 
και την επικοινωνία, να αξιοποιούν την τεχνολογία (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και 
Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Ανοίγουμε μαζί με τα παιδιά τον φυλλομετρητή ιστο-
σελίδων GoogleChrome, κλικάρουμε στην ένδειξη «Εικόνες» και πληκτρολογούμε 
στο πεδίο αναζήτησης «3000 chairsNicolaDavies» όπου μας παρουσιάζονται διάφο-
ρες από τις καρέκλες που έχουν ζωγραφιστεί και  σχετίζονται με το ποίημα.  Μαζί με 
τα παιδιά αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σε σχετικό αρχείο τις καρέκλες που επιλέ-
γουν, ώστε να μπορούν να τις ξαναδούν κάποια άλλη φορά ή να τις χρησιμοποιήσουν 
σε κάποια άλλη δραστηριότητα. 

4η δραστηριότητα «Μια εικονική πινακοθήκη με καρέκλες» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να ε-
κτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων και να επιλέ-
γουν με το ποντίκι εικόνες  (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Προτείνουμε στα παιδιά να φτιάξουμε μια εικονική 
πινακοθήκη με τις καρέκλες του project«#3000 chairs»  χρησιμοποιώντας την εφαρ-
μογή Photo! 3DAlbum. Ανοίγουμε την εφαρμογή, επιλέγουμε μαζί με τα παιδιά το 
σχέδιο (design) του εκθεσιακού χώρου (gallery) που θέλουν κλικάροντας πάνω του. 
Στην συνέχεια, από πλαϊνό μενού τα παιδιά με την βοήθεια μας σύρουν με το ποντίκι 
τις αποθηκευμένες εικόνες που απεικονίζουν καρέκλες μέσα στις κενές κορνίζες που 
υπάρχουν. Στο τέλος αποθηκεύουμε το αρχείο και τα παιδιά μπορούν να πλοηγηθούν 
μέσα στην πινακοθήκη που δημιούργησαν χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Μπορούν να 
αναζητήσουν συγκεκριμένες καρέκλες και να παρατηρήσουν μια ζωγραφιά όπως ό-
ταν βρίσκονται μέσα σε μια πινακοθήκη. 
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Εικόνα 2 «Εικονική πινακοθήκη με καρέκλες» 

5η δραστηριότητα «Καρέκλες στο tuxpaint και στο χαρτί» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να 
εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική), 
να ζωγραφίζουν (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Εικαστικά). 
Περιγραφή δραστηριότητας: Με αφορμή τις καρέκλες του project«#3000 chairs» 
που είδαν τα παιδιά και αφορούν το ποίημα«Η μέρα που ήρθε ο πόλεμος»  ζωγραφί-
ζουν  πάνω στον καμβά σχεδίασης του λογισμικού TuxPaint τις δικές τους καρέκλες 
για τα παιδιά πρόσφυγες  χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία π.χ. (όπως)  ποικίλα 
πινέλα ζωγραφικής, σχήματα, μαγικά κλπ. 
 

6η δραστηριότητα «Βίντεο: Η μέρα που ήρθε ο πόλεμος» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν συναισθήματα αγάπης και αδελ-
φοσύνης για όλα τα πλάσματα της γης, να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές τους 
με τους άλλους και να τις σέβονται (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Περιβάλλον), να 
χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό, παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών 
προβλημάτων (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Ζητάμε από τα παιδιά να καθίσουν σε ολομέλεια στο 
διαδραστικό πίνακα  και τους προβάλουμε δύο βίντεο animation που αφορούν το ποί-
ημα «Η μέρα που ήρθε ο πόλεμος» (πηγή ανάσυρσης: 
https://www.youtube.com/watch?v=qd83qROAG8M, 
https://www.youtube.com/watch?v=RQqJeSefEcA. Στη συνέχεια, τους δίνουμε τε-
τράπτυχα βιβλιαράκια από χαρτί και τους ζητάμε να ζωγραφίσουν τις δικές τους κα-
ρέκλες. Αφού ολοκληρωθούν οι ζωγραφιές, φωτογραφίζουμε με την βοήθεια των 
παιδιών τις δημιουργίες τους και τις αποθηκεύουμε  στον υπολογιστή  με σκοπό στη 
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συνέχεια να φτιάξουμε το δικό μας βίντεο. Ύστερα καλούμε τα παιδιά να καθίσουν 
σε ολομέλεια γύρω από τον διαδραστικό πίνακα και ανοίγουμε το WindowsMovie-
Maker. Τους εξηγούμε ότι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα φτιάξουμε το δικό μας 
βίντεο στο οποίο θα υπάρχουν οι φωτογραφίες με τις ζωγραφιές τους. Τους δείχνουμε 
το εικονίδιο «Προσθήκη βίντεο και φωτογραφιών» και το κλικάρουμε. Παρατηρούν 
ότι ανοίγει ένα παράθυρο και εμφανίζονται οι φωτογραφίες. Επιλέγουμε με το ποντίκι 
μία φωτογραφία, πατάμε άνοιγμα και η ψηφιοποιημένη ζωγραφιά εμφανίζεται στο 
αρχείο του MovieMaker. Μετά, τα παιδιά με τη σειρά και τη δική μας βοήθεια επα-
ναλαμβάνουν τη διαδικασία που τους δείξαμε, ώστε να εισαχθούν όλες οι φωτογρα-
φίες στο βίντεο. Προσθέτουμε και κάποιες εικόνες σε συγκεκριμένες θέσεις που έ-
χουν σχέση με το ποίημα και λεζάντες. Επιλέγουμε με τα παιδιά το αρχείο μουσικής 
που θέλουμε και αποθηκεύουμε την ταινία μας στην μορφή που επιθυμούμε. Τέλος, 
ανεβάζουμε το βίντεο στο youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=EvQYSDLTLME),ώστε να μπορούν να το δουν 
οι οικογένειες των παιδιών και όποιος άλλος επιθυμεί. Παράλληλα, το βίντεο μετα-
φορτώνεται στο twinspace του έργου του νηπιαγωγείου μας στην πλατφόρμαetwin-
ningπου αφορά τους πρόσφυγες. 

7η δραστηριότητα «Ένα email στην Ν. Davies» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να 
επικοινωνήσουν  (Μαθησιακή Περιοχή: Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Προτείνουμε στα παιδιά να στείλουμε ένα email στην 
συγγραφέα του ποιήματος «Η μέρα που ήρθε ο πόλεμος»  και να της κοινοποιήσουμε 
την διεύθυνση στο youtube που είναι αναρτημένο το βίντεο και αφορά το δικό της 
ποίημα. Συντάσσουμε μαζί με τα παιδιά το κείμενο του mail, το μεταφράζουμε στα 
αγγλικά και το πληκτρολογούμε, ενώ εκείνα παρακολουθούν την διαδικασία μέσω 
της οθόνης του διαδραστικού πίνακα. Τέλος, πληκτρολογούμε την διεύθυνση του πα-
ραλήπτη και το θέμα του μηνύματος στα σχετικά πεδία και ένα παιδί πατά αποστολή 
του μηνύματος (η επιλογή του παιδιού έχει γίνει με κλήρωση). 

Συμπεράσματα 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών αποτελούν ένα σύγχρονο 
μέσο διδασκαλίας το οποίο συμβάλλει  στην δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων 
που κινητοποιούν την παρατήρηση, την φαντασία, τον στοχασμό και την επινόηση. 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική  δράση με όχημα τις Τ.Π.Ε. ενθάρρυνε την διαπολιτι-
σμική ευαισθητοποίηση των γηγενών μαθητών σε θέματα πολέμου,  ξενοφοβίας, ρα-
τσισμού και κοινωνικού αποκλεισμού των προσφύγων. Tα παιδιά μέσα από τις δρα-
στηριότητες εξέφρασαν συναισθήματα λύπης και στενοχώριας για τα παιδιά πρόσφυ-
γες και τις οικογένειες τους που εξαιτίας του πολέμου άφησαν την χώρα τους και α-
ναζήτησαν καταφύγιο σε άλλες χώρες. Αντιλήφθηκαν ότι θα μπορούσαν να βρεθούν 
και εκείνα στην ίδια θέση και συμφώνησαν ότι τα παιδιά πρόσφυγες πρέπει να είναι 

2568

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

https://www.youtube.com/watch?v=EvQYSDLTLME


ευπρόσδεκτα στο σχολείο. Με αφορμή το ποίημα της Ν. Davis κατέληξαν σε ένα 
σύνθημα ομάδας «Μια καρέκλα για κάθε παιδί στο σχολείο μας» υπερασπιζόμενα 
έτσι το δικαίωμα στην εκπαίδευση κάθε παιδιού ανεξάρτητα του τόπου καταγωγής 
του. 

 Συμπερασματικά, οι γηγενείς μαθητές κατανόησαν ότι τα παιδιά πρόσφυγες μαζί ή 
χωρίς τις οικογένειες τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας 
των πολεμικών συρράξεων για να παραμείνουν ζωντανά και έχουν δικαίωμα και αξί-
ζουν μια δίκαιη ευκαιρία στην ζωή. 
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Νέες Τεχνολογίες και Λογοτεχνία 
Μελέτη  Περίπτωσης: Διαδικτυακή Λέσχη Ανάγνωσης 

Αλεξοπούλου Παναγιώτα, M. Sc. (Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση), yotaalex@otenet.gr 

Περίληψη 

Η διάχυση της τεχνολογίας στο σύνολο σχεδόν των νεανικών δραστηριοτήτων και η 
ταχεία ανάπτυξη νέων γραμματισμών επιβάλλουν την ευθυγράμμιση του σχολείου με 
τις εξελίξεις. Οι μαθητές είναι ενθουσιώδεις χρήστες των νέων τεχνολογικών μέσων 
(PEW, 2014-2015), αλλά τα αξιοποιούν ελάχιστα για την προώθηση της σχολικής ή 
ακαδημαϊκής γνώσης. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία (Web 2.0) προωθούν την ηλεκτρονική 
επικοινωνία και τη δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων, δυναμική που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο χώρο του σχολείου με την ένταξη της ψηφιακής διάδρασης στην 
εκπαιδευτική πράξη και με άμεση επιδίωξη την αναβάθμιση του μαθήματος της Λογο-
τεχνίας  και την προώθηση της  φιλαναγνωσίας εν γένει, ώστε να τεθούν οι βάσεις της 
κατοπινής εξέλιξης του μαθητή σε «δια βίου αναγνώστη» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ., 2002, 
2011). Οι ηλεκτρονικές λέσχες ανάγνωσης (“online literature circles”), κυρίαρχο μο-
ντέλο της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στο πεδίο των γλωσσικών μαθημάτων σε εκπαιδευ-
τικά συστήματα του εξωτερικού (Larson, 2008, Day & Kroon, 2010, Coffey, 2012), 
μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Λέξεις-Κλειδιά: φιλαναγνωσία, ηλεκτρονικές λέσχες ανάγνωσης, ιστολόγια, συνδια-
μόρφωση νοήματος 

Παθογένειες του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας   

Η λογοτεχνία αποτελεί το κατάλληλο όχημα για να ενταχθούν οι μαθητές στον σύγ-
χρονο πολιτισμό, αφενός επειδή κατανοούν ποικίλες στιγμές της ανθρώπινης εμπειρίας 
και αφετέρου επειδή εκτίθενται σε διαφορετικές τεχνικές γραφής και γίνονται σταδιακά 
λογοτεχνικά εγγράμματοι (Μαλαφάντης & Χρυσός, 2012). Έλληνες και ξένοι ερευνη-
τές (Groenke, 2008, Αποστολίδου, 2012, Γιακουμάτου, 2003) παραδέχονται, ωστόσο, 
πως η «σχολειοποίηση της λογοτεχνίας» απομακρύνει τους μαθητές από τη δημιουργι-
κότητα και τη συνάντηση με την τέχνη του λόγου. Μπορούμε να εντοπίσουμε τέσσερις 
τουλάχιστον αιτίες της αποτυχίας του σχολικού μαθήματος να συναντηθεί με τους επι-
διωκόμενους στόχους: 

Α. Αποσπασματικότητα : αποκοπή της λογοτεχνίας από την πηγή της, το λογοτεχνικό 
βιβλίο στο σύνολό του. 

Β. Στείρα και τετριμμένη διδασκαλία, με αναμάσημα έτοιμων ερμηνειών. 

Γ. Δασκαλοκεντρισμός: ο δάσκαλος μονοπωλεί τη συζήτηση και ερμηνεύει, σε ρόλο 
αυθεντίας, το κείμενο (Grisham & Wolsey, 2006).   

Δ. Δυστοκία όσον αφορά την εισαγωγή της καινοτομίας και την ένταξη των ΤΠΕ στα 
φιλολογικά μαθήματα, λόγω μιας διάθεσης απαξίωσης της τεχνολογίας (Αποστολίδου, 
2012). Τα εγχειρίδια του 2006 το πιστοποιούν, καθώς ελάχιστες από τις δραστηριότη-
τες που προτείνουν απαιτούν αξιοποίηση των ΤΠΕ. 
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Νέες Αναγνωστικές Θεωρίες:  
Αναγνωστική Ανταπόκριση & Συναλλακτική Θεωρία 

Από τη δεκαετία του 1960 οι σκοποί και οι μέθοδοι της ανάγνωσης και της διδασκαλίας 
της λογοτεχνίας επαναπροσδιορίστηκαν με βάση τις νέες λογοτεχνικές και παιδαγωγι-
κές θεωρίες. Εμβληματικές φυσιογνωμίες στο χώρο αναδείχτηκαν, μεταξύ άλλων, ο 
W. Iser με τη διατύπωση της θεωρίας της Αναγνωστικής  Ανταπόκρισης και η L. Ros-
enblatt με τη Συναλλακτική Θεωρία. Και οι δύο μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από το 
κείμενο καθεαυτό στον αναγνώστη. 

Σύμφωνα με τον πρώτο, ο αναγνώστης δεν ανακαλύπτει τον νόημα του κειμένου, αλλά 
το παράγει, συνδέοντας και συμπληρώνοντας τα κενά απροσδιοριστίας που το τελευ-
ταίο παρουσιάζει. Έτσι, η πράξη της ανάγνωσης αντιμετωπίζεται ως μια δυναμική δια-
δικασία (Φρυδάκη, 2003). Κατά την Rosenblatt, η πράξη της ανάγνωσης είναι αποτέ-
λεσμα συνδιαλλαγής του αναγνώστη με το κείμενο. Το  άτομο συμμετέχει ενεργά στη 
δόμηση του νοήματος του λογοτεχνικού έργου ανάλογα με το γνωστικό και κοινωνικό 
του υπόβαθρο (Westbrook-Church, 1997). Επομένως, είναι πιθανόν διαφορετικά άτομα 
να ερμηνεύσουν αλλιώς το ίδιο λογοτεχνικό κείμενο (όπως μπορεί να διαφανεί σε μια 
κοινότητα αναγνωστών).  

Η τάξη ως κοινότητα αναγνωστών - Διδακτικές πρακτικές 

Η συζήτηση γύρω από τα λογοτεχνικά κείμενα δεν προκύπτει με φυσικό τρόπο για τους 
μαθητές του Γυμνασίου. Αρκετοί χρειάζεται να διδαχτούν πώς να σκέπτονται για ένα 
βιβλίο και πώς να διαλέγονται γι’ αυτό (Day & Kroon, 2010). Μια διαδικτυακή ανα-
γνωστική λέσχη θα είχε πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές. Η θεώρηση των εαυτών 
τους ως μελών μιας εικονικής κοινότητας «που μπορεί να σχολιάζει τα κείμενα, να 
αναρτά ενδιαφέροντα αποσπάσματα ή να τα εμπλουτίζει με πολυμέσα, θα αποτελέσει 
κίνητρο για περαιτέρω αναγνώσεις λογοτεχνίας και θα εισάγει σε νέους τρόπους δια-
πραγμάτευσης των νοημάτων» (Αποστολίδου, 2012). Ο διάλογος μεταξύ των μελών 
της κοινότητας, απροσχεδίαστος και αυθεντικός θα οδηγήσει σε συν-δημιουργία και 
συν-διαμόρφωση της γνώσης (Groenke, 2008).  

Χρειάζεται επομένως η εφαρμογή πρακτικών όπως η ομαδοσυνεργατική και επικοινω-
νιακή προσέγγιση, η ενεργητική μάθηση, η ελεύθερη επιλογή κειμένων, η αναθεώρηση 
εν γένει των στρατηγικών και του ρόλου του διδάσκοντος, ο οποίος πρέπει να λειτουρ-
γεί πλέον ως σύμβουλος ή εμψυχωτής και όχι ως αποστασιοποιημένη αυθεντία (Day & 
Kroon, 2010).  

Συμβατές Παιδαγωγικές Θεωρίες 

Η θεώρηση αυτή συνάδει με την έμφαση που έδωσαν οι νέες παιδαγωγικές θεωρίες 
στην ενδυνάμωση του μαθητή ως κοινωνικής οντότητας (κοινωνικο-πολιτισμικές θεω-
ρίες). Οι θεμελιωτές τους (όπως ο Vygotsky) υποστήριξαν ότι η κοινωνική διάδραση 
αποτελεί τη βάση για υψηλότερη νοητική ανάπτυξη (δάσκαλοι, ικανοί συνομήλικοι, 
ενήλικες του κοινωνικού κύκλου – «Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης»). 
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Η πρακτική της λέσχης ανάγνωσης συμφωνεί και με τις γνωστικές θεωρίες της μάθη-
σης, που προάγουν τη μέθοδο της έρευνας / ανακάλυψης  για την οικοδόμηση της νέας 
γνώσης και των νέων νοητικών δομών, ενώ  ανταποκρίνεται  επιπλέον και στη θεωρία 
του αυτοπροσδιορισμού και της διαμόρφωσης της ταυτότητας, που οριοθετείται στη 
βάση του αισθήματος του ανήκειν (Αποστολίδου, 2012). 

Ηλεκτρονικές Λέσχες Ανάγνωσης 

 Το νέο ψηφιακό σύμπαν έχει διαμορφώσει μια διαφορετική αναγνωστική κουλτούρα, 
επανακαθορίζοντας τις έννοιες ανάγνωση και γραφή στο Διαδίκτυο (Αποστολίδου, 
2012). Τα μέλη των νέων εικονικών κοινοτήτων εκφράζουν τις απόψεις τους διαδι-
κτυακά και παράγουν λόγο σε ένα συλλογικό πλαίσιο, καθώς διαλέγονται και συν-οι-
κοδομούν τη στάση τους απέναντι στα κείμενα. Ηλεκτρονικές διαδικτυακές λέσχες φι-
λοξενούνται σε ιστολόγια (blogs), wikis, chat rooms (για άμεση επικοινωνία) και forum 
(fora).  

Ο Howard Rheingold (2000) εκθέτει τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι ηλεκτρο-
νικές λέσχες ανάγνωσης, που τις έχουν κάνει τόσο δημοφιλείς: είναι προσβάσιμες κάθε 
στιγμή  και από κάθε χώρο, συστήνονται μόνο λόγω της ελεύθερης βούλησης με βάση 
ένα κοινό ενδιαφέρον και χωρίς προαπαιτούμενα, προσφέρουν συμβουλές και καθοδή-
γηση, διευκολύνουν συνεσταλμένους ανθρώπους να εκφραστούν και να γίνουν αποδε-
κτοί σε μια κοινότητα ανεξάρτητα από οικονομικούς, κοινωνικούς ή φυλετικούς προσ-
διορισμούς, ενώ η ψευδωνυμία ή η ανωνυμία λειτουργεί απελευθερωτικά. Κάποιες φο-
ρές, βέβαια, μέσα από αυτές αναπαράγονται φαινόμενα χειραγώγησης, ρατσισμού, 
προώθησης στερεοτύπων ή συγκεκριμένων ιδεολογιών.   

Σχολικές Ηλεκτρονικές Λέσχες Ανάγνωσης 

Καθώς οι σημερινοί μαθητές  είναι ήδη «εμβαπτισμένοι» στο ψηφιακό σύμπαν, το ση-
μαντικό για την εκπαίδευση είναι το γεγονός πως η τεχνολογία μπορεί να τους  κινη-
τοποιήσει, ώστε να καταστούν περισσότερο ενεργοί (“engaged”) (Grisham & Wolsey, 
2006). Οι λέσχες ανάγνωσης μπορούν να λειτουργήσουν αποφασιστικά προς αυτή την 
κατεύθυνση. Διεθνείς έρευνες μαρτυρούν πολλαπλά γνωστικά και παιδαγωγικά οφέλη 
από την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία:  

 Εμπλοκή / Κινητοποίηση (Carico & Logan, 2004, Day &Kroon, 2010).   
 Εμβάθυνση στην κατανόηση των κειμένων (Coffey, 2012). 
 Ενδυνάμωση των σχέσεων εντός της μαθητικής κοινότητας (Grisham & Wolsey, 

2006, Simpson, 2010).  
 Προώθηση της κριτικής σκέψης (Carico & Logan, 2004). 
 Ενίσχυση της αυτονομίας (Andresen, 2009). 
 Αυτο-προσδιορισμός (self determination) (Deci & Ryan, 2008). 
 Οι περιθωριοποιημένοι μαθητές αποκτούν φωνή (Larson 2008, Carico & Logan, 

2004). 
 Ευκαιρία για επαφή με αναγνώστες εκτός τάξης (Grisham & Wolsey, 2006). 
 Ανάπτυξη πολυγραμματισμών (Larson, 2008).  

Τεχνολογικά μέσα – Τρόποι διάδρασης 
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Ανάλογα με το πλαίσιο που επιλέγεται κάθε φορά, προσδιορίζεται και η μορφή που θα 
έχει η διαδικασία: 

 Ασύγχρονη μορφή: επιτρέπει την αποστολή σχολίων σε διαφορετικό χρόνο. Οι α-
παντήσεις είναι πιο επεξεργασμένες, οι μαθητές δεν αισθάνονται πίεση, οι ανα-
σφαλείς δεν νιώθουν εκτεθειμένοι (blogs, wikis) (Grisham & Wolsey, 2006). 

 Σύγχρονη μορφή: στην περίπτωση της σύγχρονης επικοινωνίας οι απαντήσεις δί-
νονται σε πραγματικό χρόνο, με online συζητήσεις (chats, MOO,  Moodle).  

 Μικτή μορφή: αρκετοί ερευνητές έχουν ενσωματώσει σύγχρονες και ασύγχρονες 
μεθόδους διάδρασης (Simpson, 2010), υιοθετώντας μια πιο ευέλικτη μορφή.  

Εκπαιδευτικά Ιστολόγια (edublogs) 

Τα ιστολόγια για την εκπαίδευση έχουν ταχύτατα διαδοθεί στο εξωτερικό και προσαρ-
μοστεί στα Προγράμματα Σπουδών, ως τρόπος εμβάπτισης στις νέες τεχνολογίες αλλά 
και προώθησης της μελέτης της λογοτεχνίας (Beach, 2012). Υποστηρίζουν την ασύγ-
χρονη επικοινωνία και παρουσιάζουν μια σειρά από πλεονεκτήματα: 

 Απελευθερώνουν από τοπικούς ή χρονικούς περιορισμούς.  
 Η δημιουργία και η διαμόρφωσή τους είναι πολύ απλή, δεν απαιτούν εξειδικευμέ-

νες γνώσεις και η εγκατάστασή τους είναι δωρεάν. 
 Η ασύγχρονη μορφή τους επιτρέπει στον χρήστη να συνθέσει τις απαντήσεις του 

απερίσπαστος, χωρίς παρεμβάσεις (απουσία κοινού) (Grisham & Wolsey, 2006).  
 Υποστηρίζουν δημοκρατικές πρακτικές. Παρέχουν βήμα σε αδύνατους, ντροπα-

λούς ή περιθωριοποιημένους μαθητές (Carico & Logan, 2004). 
 Ενισχύουν την αίσθηση της κοινότητας, κάτι για το οποίο νιώθουν έντονη ανάγκη 

οι μαθητές (Kajder & Bull, 2004). 
 Συμβάλλουν καθοριστικά στη συνδιαμόρφωση της γνώσης μέσα από τον διάλογο 

και την επαφή με ποικίλες προοπτικές, απόψεις και ερμηνείες (Leu et al., 2011). 

Ερευνητικό Μέρος - Μελέτη Περίπτωσης 

Σκοπός και Δείγμα της έρευνας 

Για να διερευνηθεί κατά πόσον ανάλογη χρήση μιας σχολικής ηλεκτρονικής λέσχης 
ανάγνωσης μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομητικά στα πλαίσια του ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος και να ενισχύσει τη φιλαναγνωσία ενσωματώνοντας τις Νέες Τε-
χνολογίες οργανικά και δημιουργικά στη σχολική πράξη, συστήθηκε μια Διαδικτυακή 
Λέσχη Ανάγνωσης για 25 μαθητές της Β τάξης ενός δημόσιου Γυμνασίου της Αττικής, 
οι οποίοι, μέσω ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου (edublog), θα μπορούσαν να δραστη-
ριοποιούνται και να αλληλεπιδρούν, όσον αφορά τις αναγνώσεις ενός συγκεκριμένου 
λογοτεχνικού έργου. Η διάρκεια της έρευνας ήταν έξι εβδομάδες. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 Τα ειδικότερα ερωτήματα που επιχειρήθηκε να απαντηθούν είναι τα ακόλουθα:  
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1. Τι είδους καταχωρήσεις κάνουν οι μαθητές στην ηλεκτρονική λέσχη; Τι   αποκα-
λύπτει αυτό σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης του νοήματος του λογοτεχνικού κει-
μένου; 

2. Η αντίδραση των μαθητών μαρτυρά υψηλό επίπεδο εμπλοκής και κινητοποίησης; 
3. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον της λέσχης αναπτύσσει την ομαδικότητα και τη συ-

νεργασία μεταξύ των μαθητών; 

Μεθοδολογία 

Στα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται: 

Α.  Η συλλογή, καταγραφή, κατηγοριοποίηση και ερμηνευτική αξιολόγηση των 
αναρτήσεων των μαθητών, αφενός ως προς τη συχνότητα, τον αριθμό, το μέγεθος  και 
τη λειτουργία τους και αφετέρου ως προς το είδος (περιεχόμενο), διακρίνοντας  έξι 
διαφορετικές κατηγορίες: 1) Ανάκληση προσωπικών εμπειριών,  2) Συναισθήματα και 
Ενσυναίσθηση, 3) Σχόλια για υπόθεση – χαρακτήρες, 4) Αξιολογικές κρίσεις (θέματα 
αρχών και αξιών), 5) Αισθητικές επισημάνσεις (τεχνική), 6) Ερμηνευτικές παρατηρή-
σεις και διευκρινίσεις. Τέλος, αξιοποιήθηκε και η ηλεκτρονική αξιολόγηση, που αναρ-
τήθηκε από τους μαθητές μετά το πέρας της διαδικασίας. 

Β. Η παρατήρηση χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της συμπεριφοράς των μαθη-
τών κατά τις επισκέψεις τους στο εργαστήριο πληροφορικής, με σκοπό την  εκτίμηση 
του βαθμού εμπλοκής τους, αλλά και του πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας. 

Γ. Η ομαδική συνέντευξη χρησιμοποιήθηκε ως ένα σύνολο δεδομένων, ιδιαίτερα ση-
μαντικών, γιατί οι μαθητές είχαν πλέον τη συνολική εικόνα και εξέφραζαν αξιολογικές 
κρίσεις επί της διαδικασίας, ενώ προχώρησαν και σε αυτοαξιολόγηση. 

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κρι-
τήρια. 

Υλοποίηση της έρευνας 

Προηγήθηκε μια προκαταρτική φάση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε διερευνητική 
συζήτηση για τις απόψεις των μαθητών αναφορικά με τη σχέση Διαδικτύου και Λογο-
τεχνίας. Ακολούθως, προτάθηκε και παρουσιάστηκε η δραστηριότητα και δόθηκαν οι 
απαραίτητες διευκρινίσεις, ενώ θεσμικά θέματα (άδεια γονέων και προϊσταμένου) διευ-
θετήθηκαν. Ακολούθησε η ελεύθερη και αβίαστη επιλογή του βιβλίου που θα προσέγ-
γιζαν και θα σχολίαζαν οι μαθητές: αφού έφεραν και διάβασαν χαρακτηριστικά απο-
σπάσματα δικών τους βιβλίων, επέλεξαν κατά πλειοψηφία να ασχοληθούν με το Μικρό 
ημερολόγιο συνόρων του Γκαζμέντ Καπλάνι (Λιβάνης, 2006), γραμμένο απ’ ευθείας 
στα ελληνικά από τον Αλβανό συγγραφέα του. Η διδάσκουσα χαιρέτισε την επιλογή, 
καθώς τα θέματα της μετανάστευσης και της αντίδρασης στις χώρες υποδοχής μέσα 
από τα μάτια του «ξένου», που θίγονται στο βιβλίο, θα είχαν πολλαπλά οφέλη για τους 
μαθητές, όχι μόνο σε επίπεδο καλλιέργειας του γλωσσικού τους οργάνου, αλλά και στο 
ζήτημα της διαμόρφωσης της ακόμη ρευστής ταυτότητάς τους. Τα παιδιά επέλεξαν το 
ψευδώνυμό τους (ενδυόμενοι την ταυτότητα του αναγνώστη) και, αφού συζητήθηκαν 
θέματα ηλεκτρονικής πλοήγησης, το εκπαιδευτικό ιστολόγιο (κλειστής μορφής) ενερ-
γοποιήθηκε και οι μαθητές προχώρησαν σε εγγραφή. 

2575

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 
Εικόνα 1: Εγγραφή των μαθητών με χρήση των ψευδωνύμων τους 

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου κατά κύριο λόγο προμήθευσε στο 
τμήμα τα απαραίτητα αντίτυπα του βιβλίου, ενώ τα υπόλοιπα προήλθαν από δανεισμό 
από τη δημοτική βιβλιοθήκη και από έναν κύκλο φίλων και γνωστών που διέθεταν το 
έργο. Το βιβλίο (που είναι σχετικά ευσύνοπτο) χωρίστηκε σε τμήματα των 25-30 σελί-
δων, που μπορούσαν να αναγνώσουν οι μαθητές για μία εβδομάδα, πριν προχωρήσουν 
στα επόμενα. Η ανάγνωση και η διατύπωση των κρίσεων γινόταν κυρίως από το σπίτι, 
σε ασύγχρονη μορφή, καθώς το ηλεκτρονικό μέσο εξασφάλιζε ευελιξία ως προς τη 
χρονική στιγμή της ανάρτησης. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και το εργαστήριο της 
πληροφορικής του σχολείου για τρεις συναντήσεις, ώστε η διάδραση να γίνει και σε 
σύγχρονη, σχεδόν, μορφή. Οι μαθητές αλληλεπιδρούσαν συζητώντας καταρχήν για τα 
γεγονότα και τους χαρακτήρες, ελεύθερα και αβίαστα, επιμένοντας στα σημεία που 
τους εντυπωσίασαν ή τους εξέπληξαν, ανακαλώντας προσωπικές εμπειρίες και προβαί-
νοντας σε κρίσεις. Ο ρόλος της διδάσκουσας ήταν συμβουλευτικός και ενθαρρυντικός. 
Δεν κατηύθυνε τους μαθητές, ούτε αξιολογούσε τις απόψεις τους, ώστε να τους απαλ-
λάξει από το φόβο του σωστού και του λάθους. Επενέβαινε διακριτικά για να δώσει 
κάποιες απαραίτητες πληροφορίες ή για να προτείνει επιπλέον θέματα συζήτησης (ό-
πως λ.χ. σχετικά με την αξιολόγηση του ύφους, της αισθητικής του συγγραφέα).  

Το μέγεθος, το πλήθος και η ποικιλία των προσεγγίσεων υπήρξαν πέραν πάσης προσ-
δοκίας. Όπως και στις αντίστοιχες έρευνες του εξωτερικού, η εφαρμογή της διδακτικής 
πεπατημένης (όπως π.χ. η χρήση φύλλων εργασίας) θεωρήθηκε ασύμβατη τόσο με το 
νέο μέσο, όσο και με τον απώτερο στόχο (ενίσχυση της φιλαναγνωσίας). Έτσι, ενθαρ-
ρύνθηκε η αποτύπωση των προσωπικών ιδεών, συγκινήσεων και συναισθημάτων του 
μαθητή (Κατσίκη & Πολίτης, 2013) μέσω μιας βιωματικής και συνεργατικής μαθη-
τείας, αντί της τυπικής αντιμετώπισης του λογοτεχνικού έργου ως διδακτέας ύλης προς 
εξέταση και βαθμολόγηση. 
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 Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε σε έξι εβδομάδες. Ακολούθησε η αξιολόγησή της 
από τους μαθητές, τόσο με αναρτήσεις τους στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, όσο και προ-
φορικά, κατά την ομαδική συνέντευξη. Συζητήθηκαν τα οφέλη, τα προβλήματα και οι 
προτάσεις μελλοντικής αξιοποίησης του ιστολογίου. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας  οι μαθητές προχώρησαν σε κατασκευή ηλεκτρονικής 
αφίσας, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου, όπως και αντίστοιχης σε έ-
ντυπη μορφή, για τον πίνακα ανακοινώσεων, ώστε να μοιραστούν την εμπειρία τους 
με τους υπόλοιπους μαθητές. Εμπνευσμένα από το βιβλίο ήταν και  δύο μικρά θεατρικά 
μονόπρακτα που συνέθεσαν (δημιουργική γραφή). 

 
Εικόνα 2: Ηλεκτρονική αφίσα 

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 

Αναρτήσεις στο ιστολόγιο  

Μελετώντας ποιοτικά τις αναρτήσεις, παρατηρούμε ότι οι μαθητές περιηγούνται στον 
ηλεκτρονικό χώρο, συναντώνται με τις αντιδράσεις και τις αναγνωστικές προτάσεις 
των άλλων και αλληλεπιδρούν, ανταλλάσοντας απόψεις, εκφράζοντας συμφωνία ή δια-
φωνία ή ζητώντας βοήθεια για να κατανοήσουν λέξεις ή κάποιες πτυχές της εξέλιξης. 
Επιπλέον εκφράζουν αξιολογικές κρίσεις για τα σχόλια των συμμαθητών τους. Η ομο-
φωνία στις απόψεις δηλώνεται εμφατικά και κατά κόρον, ίσως γιατί αναγνωρίζουν δι-
κές τους σκέψεις διατυπωμένες από άλλους, σε μια ασυνείδητη διεργασία συν-διαμόρ-
φωσης του νοήματος. Εκτιμούν τη συνεργασία των άλλων και συχνά τους ευχαριστούν. 

Ποσοτικά είναι αξιοσημείωτη η μεγάλη έκταση που έχουν οι καταχωρήσεις των μαθη-
τών (μέχρι 17 σειρές κάθε μία), όπως και το πλήθος τους (136), στοιχεία που αποτελούν 
δείγμα έντονης εμπλοκής. 

Οι αναρτήσεις των μαθητών χωρίστηκαν με βάση το περιεχόμενό τους στις ακόλουθες 
κατηγορίες, ακολουθώντας σχετική κατηγοριοποίηση που μπορεί να συναντήσει 
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κανείς στη βιβλιογραφία (Larson, 2008, Carico & Logan, 2004). Συγκεκριμένα, ο χω-
ρισμός έγινε σε έξι (6) κατηγορίες: 

 Ανάκληση προσωπικών εμπειριών (Είχε συμβεί και σε μένα να πιστεύω πως όλοι 
οι Αλβανοί είναι εγκληματίες από τις ειδήσεις στην τηλεόραση.) 

 Συναισθήματα και Ενσυναίσθηση (Αισθάνονται συνέχεια ντροπή, αμηχανία, φόβο. 
/ Και εγώ αν μετανάστευα θα έτρεφα ελπίδες και θα έκανα όνειρα.) 

 Σχόλια για υπόθεση και χαρακτήρες (Είναι απαράδεκτο ότι αποκλείονται από την 
ενοικίαση σπιτιών αλλοδαποί και κατοικίδια!) 

 Αξιολογικές κρίσεις (Πόσο υπερόπτης είναι ο ντόπιος, διατηρώντας μια σαφή κοι-
νωνική απόσταση απέναντι στον ξένο, τον “εισβολέα”.) 

 Αισθητικές παρατηρήσεις (τεχνική) (Οι δύο φωνές είναι σημαντικές, γιατί έχουν 
διαφορετικό ύφος και πλουτίζουν το κείμενο.) 

 Ερμηνευτικές παρατηρήσεις – Διευκρινίσεις (Στην Αλβανία επικρατούν ακόμα αυ-
τές οι συνθήκες; / Το σημερινό πολίτευμα είναι προεδρευόμενη δημοκρατία.) 

 
Εικόνα 3: Κατανομή των αναρτήσεων των μαθητών ανά κατηγορία 

Όσον αφορά τις συναισθηματικές αντιδράσεις, το εύρος των αναρτήσεων  δείχνει την 
ισχυρή εμπλοκή και την έκπληξη που νιώθουν ο μαθητές, αφού για πρώτη φορά βλέ-
πουν τον εαυτό τους μέσα απ’ τα μάτια των άλλων (μεταναστών): «υπάρχουν φορές 
που οι αναγνώστες λογοτεχνικών κειμένων συνειδητοποιούν κάτι που δεν είχαν προη-
γουμένως βιώσει ή τουλάχιστον δεν το είχαν βιώσει με τον τρόπο που παρουσιάζεται 
από το κείμενο» (Kuiken et al, 2004). 

Μέσω της ενσυναίσθησης, επίσης, τα παιδιά μπήκαν αυθόρμητα στη θέση των ηρώων. 
Αυτή η ταύτιση αποτελεί μεγάλο κέρδος προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης και της 
δημιουργίας νοήματος: «ωθεί τον αναγνώστη να χτίσει ένα καινούργιο κομμάτι της 
εικόνας του για τον εαυτό του και τις σχέσεις του» (Dazzani & Filho, 2010). 

Οι αξιολογικές κρίσεις αποτελούν τη μερίδα του λέοντος στο σύνολο, αφού εδώ πα-
ρουσιάζονται πολλές απόψεις που σχετίζονται με αξίες, στάσεις ζωής, πρότυπα 
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συμπεριφοράς ή αξιολογούν το βιβλίο, αν πέτυχε το σκοπό του ο συγγραφέας και γε-
νικά τι αποκόμισαν οι ίδιοι ως αναγνώστες από αυτή την εμπειρία. 

Οι μαθητές προχώρησαν και σε αισθητικές παρατηρήσεις, σχολίασαν δηλαδή την τε-
χνική και τα μέσα με τα οποία ο συγγραφέας επιτυγχάνει τους στόχους του. Αυτές οι 
παρατηρήσεις αποκαλύπτουν τη διάθεσή τους να αντιμετωπίσουν πολύπλευρα το λο-
γοτέχνημα, ασχολούμενοι όχι μόνο με το περιεχόμενο, αλλά και με τη μορφή, τους 
τρόπους μετάδοσης του νοήματος, γεγονός που μαρτυρά υψηλή εμπλοκή. 

Τέλος, οι ερμηνευτικές παρατηρήσεις αφορούν συνήθως απαντήσεις σε ερωτήσεις των 
μελών της ομάδας που ζητούν διευκρινίσεις. Το ενδιαφέρον να απαντηθούν τα ερωτή-
ματα αποτελεί μια ένδειξη του κλίματος συνεργασίας που επικράτησε. 

Παρατήρηση στο εργαστήριο 

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας καταγράφηκαν κινήσεις αλληλοβοήθειας, κυ-
ρίως σε θέματα τεχνολογίας και ομαλή συνεργασία κατά τη διάρκεια της καταγραφής 
των σχολίων, ενώ παιδιά με χλιαρή ως τώρα συμμετοχή παρουσίασαν μεγάλη δραστη-
ριοποίηση. 

Οι μαθητές έδειξαν υπευθυνότητα και αφοσίωση. Σε γενικές γραμμές υπήρξε συγκέ-
ντρωση στη δραστηριότητα, αλληλεπίδραση και δημιουργικότητα. 

Ομαδική συνέντευξη 

Τα κυριότερα οφέλη που εντόπισαν οι μαθητές αφορούν τα ακόλουθα σημεία: 

 Γνώρισαν καλύτερα τους συμμαθητές τους. 
 Η εργασία σε ομάδες και η ανταλλαγή απόψεων τους συνέδεσε περισσότερο. 
 Ήταν θετικό που η επιλογή του βιβλίου ήταν ελεύθερη. 
 Μέσα από τις απόψεις και τα σχόλια των άλλων, αντιλήφθηκαν μια άλλη διά-

σταση του λογοτεχνικού έργου, που πιθανόν δεν θα την είχαν ανακαλύψει αν 
περιορίζονταν στην ατομική ανάγνωση. 

 Συζήτησαν για σοβαρά θέματα, για τα οποία συνήθως δεν αναρωτιούνται. 
 Ήταν μια καινούργια, πρωτότυπη εμπειρία, που έσπαγε τη μονοτονία. 
 Υπήρχε αλληλεπίδραση και αλληλοβοήθεια. 
 Διαφοροποιήθηκε η στάση τους απέναντι σε ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. 
 Ευαισθητοποιήθηκαν, προβληματίστηκαν και έμαθαν πράγματα που δεν θα 

τους είχαν απασχολήσει, αν δεν είχε δοθεί το ερέθισμα μέσω της λέσχης. 

Στις δυσκολίες και τα αρνητικά επεσήμαναν κυρίως τα εξής: 

 Έλλειψη σύνδεσης στο Διαδίκτυο. 
 Δυσκολίες στη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού και σύνδεσης στο ιστολό-

γιο. 
 Έλλειψη ελεύθερου χρόνου, λόγω εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 
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Συμπεράσματα 

Μέσω της εγκαθίδρυσης του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης, προωθήθηκε η  ανα-
ζήτηση και κατασκευή του νοήματος του κειμένου. Η συν-διαμόρφωση του νοήματος 
προέκυψε ως αποτέλεσμα της πολυφωνίας στις αναγνωστικές προσεγγίσεις. 

Η θετική ανταπόκριση στη δραστηριότητα  και η υψηλή εμπλοκή πιστοποιείται από τις 
παραδοχές των ίδιων των μαθητών, αλλά και από το πλήθος, την έκταση και το εύρος 
της θεματικής των αναρτήσεών τους. Ακόμη περισσότερο: οι μαθητές οι ίδιοι είναι 
συνειδητοποιημένοι ως προς  τα οφέλη που τους πρόσφερε η διάδραση και η αλληλε-
πίδρασή τους στα πλαίσια της λέσχης, όπως ρητά δηλώνουν τόσο στην ομαδική τους 
συνέντευξη, όσο και στην ατομική (ηλεκτρονική) αξιολόγηση της διαδικασίας. Παρα-
δέχονται ότι η συμμετοχή στη λέσχη τούς άνοιξε νέους ορίζοντες. 

Η διάδραση μεταξύ των μαθητών διευκόλυνε την «επαναγνωριμία» τους, και ισχυρο-
ποίησε τους δεσμούς που τους συνέδεαν. Το ενδιαφέρον και  η έμπρακτη βοήθεια που 
πρόσφεραν, η διευκόλυνση που παρείχαν σε όσους συμμαθητές τους είχαν  προβλή-
ματα, ο αλληλοσεβασμός κατά τη συνεργασία των ομάδων, η ανάγκη που ένιωθαν 
μέσα από το περιβάλλον της λέσχης  να ευχαριστήσουν αυτούς που τους βοήθησαν 
αποτελούν ενδείξεις προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του συνεργατικού πνεύματος 
και της ομαδικότητας.  

Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι μαθητές με χαμηλό αναγνωστικό προφίλ σημείωσαν  
μια απρόσμενα έντονη κινητικότητα. Επιπλέον, παιδιά πολύ συνεσταλμένα, περιθω-
ριοποιημένα ή με χαμηλή αυτοεκτίμηση έδειξαν ενδιαφέρον και  εμπλοκή. Ως παρά-
πλευρο όφελος θα μπορούσε να αναφερθεί, τέλος, η αναβάθμιση της αυτοεικόνας τους 
ως κριτικών αναγνωστών.  

Αναστοχασμός 

Τα οφέλη που προέκυψαν για όλους τους εμπλεκόμενους ήταν τόσο πλούσια και πο-
λυσχιδή, ώστε μας δίνουν την ευκαιρία για σκέψεις που αφορούν τον εμπλουτισμό των 
διδακτικών μας πρακτικών στο μέλλον. Οι ίδιοι οι μαθητές πρότειναν την ανάγνωση 
και τον σχολιασμό έργων που περιέχονται στην ύλη της Λογοτεχνίας, σε αντιπαραβολή 
με παράλληλα κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας (λχ. Ερωτόκριτος / Ρωμαίος & Ιου-
λιέτα) μέσα από το περιβάλλον της λέσχης. Τέλος, μια συνάντηση και συζήτηση με τον 
συγγραφέα του εκάστοτε σχολιασμένου έργου, εφόσον πρόκειται για σύγχρονο λογο-
τέχνημα, θα μπορούσε επιπλέον να αξιοποιηθεί.  
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Ο γύρος της Ελλάδας - Μουσική Πατριδογνωσία Β΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του 
έργου ATS2020 (Assessment of Transversal Skills Project) 

Σταματοπούλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.16, kastaa@sch.gr 
Ασημακόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed., asimako@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει παρεμβάσεις που έγιναν στο μάθημα της Μουσικής 
Β΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο ‘Assessment of Transversal 
Skills (ATS2020) Project’ (“ATS2020 Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων”), το οποίο 
υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε συνεργασία με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Σκοπός του έργου ήταν η καλλιέργεια κομβικών δεξιοτήτων των μα-
θητών στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος μέσα από μια καθαρά 
μαθητοκεντρική προσέγγιση. Οι περιγραφόμενες παρεμβάσεις εντάχθηκαν στην φάση 
πιλοτικής εφαρμογής του έργου όπως υλοποιήθηκε σε δημόσιο επαρχιακό Γυμνάσιο, 
ένα από τα σχολεία που συμμετείχαν στο έργο, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2016-2017. 

Λέξεις-Κλειδιά: ΑTS2020, κομβικές δεξιότητες, Μουσική, ΤΠΕ 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση βασίζεται στην έκτη (6η) διδακτική ενότητα του βιβλίου 
της Μουσικής της Β΄ Γυμνασίου. Η συγκεκριμένη ενότητα προσεγγίστηκε με τους μα-
θητές στο πλαίσιο του έργου «Αξιολόγηση Κομβικών Δεξιοτήτων ATS2020». Είναι 
ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά στην 
πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων με απώτερο σκοπό τη δια-
μόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής. Στο έργο αυτό συμμετέχουν δεκαεπτά (17) εταίροι 
από 11 ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα συμμετέχει με εννέα (9) σχολεία. Το έργο 
ATS2020 έχει ως στόχο να προσφέρει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα καινοτόμο 
μοντέλο μάθησης, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη και την αξιολόγηση κομβικών 
δεξιοτήτων, όπως είναι η αυτόνομη μάθηση, ο πληροφοριακός και ψηφιακός γραμμα-
τισμός, η επικοινωνία και η καινοτομία, ενσωματωμένων στη διδασκαλία και τη μά-
θηση (Ενημερωτικό φυλλάδιο ats2020, σελ.3). Το έργο ATS2020 απευθύνεται σε μα-
θητές ηλικίας 10-15 ετών και αποτελεί μια καθαρά μαθητοκεντρική προσέγγιση. Με 
την εισήγηση αυτή θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε το μάθημα 
της Μουσικής και συγκεκριμένα η 6η ενότητα του σχολικού εγχειριδίου της Β΄ Γυμνα-
σίου σε ένα τμήμα είκοσι (20) μαθητών κατά το σχολικό έτος 2016-2017.  Το τμήμα 
αυτό ανήκει σε σχολείο της περιφέρειας, το οποίο, εκτός από το μάθημα της Μουσικής, 
υλοποίησε παρόμοιες παρεμβάσεις στα μαθήματα της Ιλιάδας, της Ιστορίας, των Αρ-
χαίων, των Μαθηματικών και των Γαλλικών. 

Πλαίσιο υλοποίησης 

Όλο το εγχείρημα επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να ενισχυθούν οι κομβικές δεξιό-
τητες των μαθητών, μέσα από τη συνεργασία και αλληλεπίδρασή τους (βλ. και 
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http://ats2020.eu/greece/30-nacional-news-about-ats2020-project). Αξιοποίησαν διαδι-
κτυακά εργαλεία και μέσα από καινοτόμες προσεγγίσεις έφτασαν στην παραγωγή μα-
θησιακού υλικού, που ήταν πρωτότυπο, ευφάνταστο, αισθητικά όμορφο και ενταγμένο 
σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Φυσικά όλα έγιναν αφού εξασφαλίστηκε η σχετική 
συγκατάθεση των γονέων μέσω αντίστοιχων δηλώσεων. 

Ως ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον στο πλαίσιο του έργου χρησιμοποιήθηκε μια 
συγκεκριμένη πλατφόρμα, η πλατφόρμα του mahara (http://mahara.org/), η οποία πα-
ραμετροποιήθηκε ειδικά για τις ανάγκες των συγκεκριμένων παρεμβάσεων 
(http://mahara.ats2020.eu/). Η συγκεκριμένη πλατφόρμα υποστηρίζει πολύ αποτελε-
σματικά την τήρηση e-portfolio και προσωπικού μαθησιακού ημερολογίου (Himpsl & 
Baumgartner, 2009), τη δημιουργία σελίδων, αλλά και τον διαμοιρασμό υλικού, με 
σκοπό την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση (Bright, 2014). 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στον τρόπο που υλοποιήθηκε εν προκειμένω το μάθημα 
της Μουσικής, ένα μονόωρο μάθημα, κατά τους μήνες Φεβρουάριο έως και Μάιο 2017 
σ’ ένα 20μελές τμήμα της Β΄ Γυμνασίου. Το μάθημα δομήθηκε σε δύο αυτόνομες δρα-
στηριότητες, με δύο διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, οι οποίοι εστιάζουν σε δια-
φορετικό τμήμα της ενότητας «Ο γύρος της Ελλάδας». 

Τρόπος υλοποίησης 

Η υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων στο μάθημα της Μουσικής πραγματοποιήθηκε 
εντός τάξης σε πέντε (5) διδακτικές ώρες χωρίς να τροποποιηθεί το ωρολόγιο πρό-
γραμμα. Χρησιμοποιήθηκε όμως και κάποιος χρόνος στο σπίτι. Οι ομάδες των μαθη-
τών, οι οποίες παρέμειναν σταθερές μέχρι το τέλος των δραστηριοτήτων, δούλεψαν 
σύγχρονα και ασύγχρονα, εντός και εκτός σχολείου. Όσον αφορά στην εργασία των 
μαθητών μέσα στην τάξη, αυτή γινόταν με χρήση φορητών υπολογιστών ή με φορητές 
συσκευές (tablets και smartphones) που έφεραν μαζί τους οι μαθητές. Η διαδικασία 
ήταν απολύτως ελεγχόμενη: οι μαθητές έφερναν τις συσκευές τους στην αρχή της σχο-
λικής μέρας και τις παρέδιδαν στο γραφείο των καθηγητών για φύλαξη. Τις έπαιρναν 
για χρήση μόνο στην ώρα του συγκεκριμένου μαθήματος. Στην αίθουσα, κατά τη διάρ-
κεια της παρέμβασης (και μόνο) οι διδάσκοντες δημιουργούσαν ένα μικρής εμβέλειας 
τοπικό ασύρματο δίκτυο (χρησιμοποιώντας ένα απλό και οικονομικό access point), με 
το οποίο οι μαθητές συνδέονταν στην πλατφόρμα του Mahara και στα Έγγραφα Google 
(την κοινόχρηστη παρουσίαση). Λόγω του μικρού αριθμού μαθητών και της παρουσίας 
ενίοτε και δεύτερου διδάσκοντα εντός της αίθουσας, αφ’ ενός επιλύονταν γρήγορα τα 
όποια τεχνικά θέματα ανέκυπταν, αφ’ ετέρου οι μαθητές επιτηρούνταν αρκετά, ώστε 
να μην κάνουν χρήση του δικτύου για να επισκεφθούν άλλους ιστοτόπους. 

Δραστηριότητες 

Η πρώτη δραστηριότητα αφορούσε σε ένα διερευνητικό ερωτηματολόγιο - μέσω 
Google forms - που απευθυνόταν σε κάθε έναν μαθητή ξεχωριστά. Το ζητούμενο από 
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αυτό το ερωτηματολόγιο ήταν η ανάδειξη της πρότερης γνώσης που είχαν οι μαθητές 
σχετικά με το αντικείμενο που επρόκειτο να προσεγγίσουν (https://goo.gl/nNPKuw). 
Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα διατέθηκε μία διδακτική ώρα. Οι απαντήσεις των 
μαθητών αξιοποιήθηκαν από τη διδάσκουσα για τη διαμόρφωση των στόχων και των 
δραστηριοτήτων που θα ακολουθούσαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές, καθώς 
συμμετείχαν σε αντίστοιχες δραστηριότητες με άλλους διδάσκοντες σε άλλα γνωστικά 
αντικείμενα, ήταν ήδη αρκετά εξοικειωμένοι με το μαθησιακό περιβάλλον που χρησι-
μοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Σε επόμενη διδακτική ώρα και ενώ όλοι οι μαθητές είχαν απαντήσει στο ερωτηματο-
λόγιο, το τμήμα χωρίστηκε σε πέντε (5) ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων. Ο χωρισμός 
σε ομάδες έγινε με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών - φίλοι ή από το ίδιο χωριό - και 
επιλέχθηκε να μην ακολουθηθεί κάποια άλλη τεχνική χωρισμού ομάδων.  Η καθεμιά 
από τις τέσσερις ομάδες ανέλαβε από ένα έως δύο γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελ-
λάδας: η 1η ομάδα ήταν η «Θράκη και Μακεδονία»· η 2η ομάδα η  «Ήπειρος»· η 3η 
«Θεσσαλία και Ρούμελη»· η 4η «Μοριάς και Ιόνια Νησιά» και η 5η «Κρήτη-Αιγαίο και 
Πόντος». Όλες οι ομάδες είχαν το δικό τους φύλλο εργασίας αναρτημένο στην πλατ-
φόρμα του Mahara (π.χ. για την 1η ομάδα στο https://goo.gl/1B7Jf1), ακολουθώντας τα 
βήματα του οποίου θα έπρεπε να μεταβούν στην ψηφιακή έκδοση του βιβλίου της Μου-
σικής της Β΄ Γυμνασίου (https://goo.gl/mpbZqd), να μελετήσουν το κείμενο το οποίο 
τους αφορούσε και έπειτα, αφού θα είχαν συγκεντρώσει όλο το υλικό, να απαντήσουν 
προσθέτοντας υλικό σε μία κοινόχρηστη παρουσίαση, η οποία είχε επίσης αναρτηθεί 
ως σύνδεσμος στην πλατφόρμα του Mahara. Η κοινόχρηστη αυτή παρουσίαση αποτε-
λείτο από διαφάνειες αντίστοιχες με τον αριθμό των ομάδων, με διαφορετικά χρώματα 
για την κάθε ομάδα: https://goo.gl/XnPwHa (Εικόνα 1). Καταρτίστηκε διδακτικό συμ-
βόλαιο με όλους τους μαθητές, ότι κανείς δεν θα παρέμβει σε εργασία άλλου συμμα-
θητή ή άλλης ομάδας, από την στιγμή που αυτή θα αναρτηθεί στον κοινόχρηστο χώρο. 
Ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής από τον καθηγητή, αυτό θα γινόταν με τη σύμ-
φωνη γνώμη των μαθητών. Ωστόσο η κοινή εργασία θα έδινε την ευκαιρία σε όλους 
να δουν τις δουλειές των υπολοίπων και να πάρουν ιδέες ή έμπνευση από τους άλλους 
(Brown & Hocutt, 2015). Οι δραστηριότητες/ερωτήσεις ήταν τόσες όσες και οι μαθητές 
της κάθε ομάδας έτσι, ώστε να μπορέσει κάθε μαθητής να αναπτύξει την αυτόνομη 
μάθηση παράλληλα με τη δημιουργικότητα, τον πληροφοριακό και ψηφιακό γραμματι-
σμό στο πλαίσιο μιας ευχάριστης και πρωτότυπης (για τους συγκεκριμένους μαθητές) 
συνεργασίας. 
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Εικόνα 1: Η συνεισφορά των ομάδων στην κοινόχρηστη παρουσίαση. 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι γνωστικοί στόχοι που τέθηκαν σ' αυτή τη δραστηριότητα, ήταν οι μαθητές: 

• να μπορούν να αναγνωρίζουν την προέλευση και τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των 
παραδοσιακών τραγουδιών 

• να αναγνωρίζουν παραδοσιακά όργανα καθώς και παραδοσιακά συγκροτήματα 
• να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την πλατφόρμα του Mahara για να οργανώνουν 

τη μάθησή τους και να συλλέγουν τεκμήρια των προσπαθειών τους 
• να εξοικειωθούν με εργαλεία web2.0, όπως το ερωτηματολόγιο και οι παρουσιάσεις 

google. 
 

Παιδαγωγικοί στόχοι ήταν, μεταξύ άλλων, οι μαθητές: 

• να μάθουν να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου καταμερίζοντας τις 
αρμοδιότητες και καταστρώνοντας ένα κοινό σχέδιο δράσης 

• να εκφραστούν δημιουργικά σε σχέση με τις αντίστοιχες ενότητες του διδακτικού εγ-
χειριδίου 

• να αναλάβουν τον έλεγχο της δικής τους μάθησης 
• να αναστοχαστούν πάνω στη μάθησή τους 
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Διαδικασία αξιολόγησης 

Στο πλαίσιο του προγράμματος εφαρμόστηκε ως επί το πλείστον η διαμορφωτική α-
ξιολόγηση (formative assessment - το πρόγραμμα περιλάμβανε και σχετική θεωρητική 
ενημέρωση/κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών), με τη διδάσκουσα να πα-
ρακολουθεί συνεχώς και να δίνει ανατροφοδότηση σε όλες τις ομάδες σε κάθε διδα-
κτική ώρα. Βέβαια δεν κατέστη δυνατόν αυτό να γίνει με χρήση των δυνατοτήτων της 
πλατφόρμας του Mahara (JISC, 2012), μια και οι μαθητές δεν ήταν τόσο εξοικειωμένοι 
τεχνικά, αλλά έγινε δια ζώσης και αξιοποιήθηκε κάθε λεπτό της επικοινωνίας στην 
τάξη για την ανασκόπηση της πορείας των ομάδων, τον εντοπισμό των «λαθών» και 
την παροχή βοήθειας για διορθωτικές κινήσεις. 

Αποτελέσματα 

Μέσα από το εγχείρημα αυτό οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την ελληνική παραδο-
σιακή μουσική και τα παραδοσιακά όργανα. Κατάφεραν να διακρίνουν ρυθμούς και 
μουσικά ακούσματα από διαφορετικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Ήρθαν 
σε θέση να μπορούν να ξεχωρίζουν την παραδοσιακή από τη λαϊκή, αλλά και την κλα-
σική μουσική. Αναφέρουμε ως παράδειγμα τις κομπανίες (λαϊκές/παραδοσιακές), κα-
θώς και το κλαρίνο ως όργανο συμφωνικής ορχήστρας και ως όργανο ενός παραδοσια-
κού συγκροτήματος. Τα παραπάνω καλλιεργήθηκαν μέσα από την πλατφόρμα του Ma-
hara στο πλαίσιο των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Οι μαθητές αξιοποίησαν το διαδί-
κτυο, εντόπισαν αυτά που τους ζητήθηκαν και παρουσίασαν στην κοινόχρηστη παρου-
σίαση με ακρίβεια, σαφήνεια και πρωτοτυπία ό,τι ακριβώς τους ζητήθηκε.  

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων οι μαθητές είχαν τη δυνατό-
τητα να συμπληρώνουν την «καταχώρηση μάθησης» και το «ημερολόγιό» τους, δύο 
στοιχεία της πλατφόρμας, που είχαν χαρακτήρα ανατροφοδοτικό αλλά και ενημερω-
τικό για την υπόλοιπη ομάδα και τους διδάσκοντες. Επίσης αποτελούσαν σημείο ανα-
φοράς για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους. Αυτά τα δύο ξεχωριστά στοιχεία 
στην πλατφόρμα (η «καταχώρηση μάθησης» και το «προσωπικό ημερολόγιο») ενημε-
ρώνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής και μέχρι την παρουσίαση της ομαδικής 
δραστηριότητας. 

Η «Καταχώρηση Μάθησης» είναι μια περιοχή στην πλατφόρμα του Mahara, που ζητά 
από τους μαθητές να σκεφτούν πάνω στην ίδια τους τη μάθηση. Όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 2, μια ενδεικτική «Καταχώρηση Μάθησης» περιλαμβάνει τα πεδία «Προηγού-
μενη γνώση», «Στόχοι και κριτήρια επιτυχίας», «Στρατηγικές», «Τεκμήρια» και «Ανα-
στοχασμός και αυτοαξιολόγηση». Έτσι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να σκεφτούν 
πάνω στην πορεία εργασίας τους: να αναλογιστούν τι πιθανώς ήξεραν από πριν για 
το θέμα, να θέσουν τους προσωπικούς τους στόχους για τη συγκεκριμένη προσπάθεια, 
να αποφασίσουν ποιες στρατηγικές θα ακολουθούσαν για την υλοποίησή της, με ποια 
τεκμήρια θα μπορούσαν να «πείσουν» συμμαθητές και διδάσκουσα για την επίτευξη 
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των στόχων και στο τέλος να κάνουν μια βασική αυτοαξιολόγηση σχετικά με το πώς 
αισθάνονταν ότι τα πήγαν στην προσπάθειά τους. 

 

Εικόνα 2: Ενδεικτική «Καταχώρηση Μάθησης» μαθητή. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεμβάσεων όλοι οι μαθητές ήταν 
συγκεντρωμένοι στις δραστηριότητές τους και δεν παρατηρήθηκε η παραμικρή προ-
σπάθεια ενασχόλησης με άλλα θέματα, όπως τα κοινωνικά δίκτυα ή κάτι άσχετο με το 
αντικείμενο του μαθήματος. Αυτό για τους διδάσκοντες ήταν μια απόδειξη ότι, αν το 
δίκτυο και οι ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιηθούν σε ένα σαφές, καλοσχεδια-
σμένο και αυστηρά ελεγχόμενο περιβάλλον, μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα πραγ-
ματικά ισχυρό και ευέλικτο μαθησιακό εργαλείο. 

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις ίδιες συσκευές και εκτός σχολείου, για να ολοκληρώ-
σουν τις δραστηριότητες. Έθεσαν τα δικά τους κριτήρια και μέσα από τις αναζητήσεις 
κατέληξαν στο αποτέλεσμα που τους εξέφραζε περισσότερο. Ένα άλλο σημείο που 
πρέπει να τονιστεί είναι ότι οι μαθητές μέσα από τη συνεργασία καλλιέργησαν το 
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σεβασμό στη δουλειά των συμμαθητών τους σχετικά με την κοινόχρηστη παρουσίαση, 
κάτι που οι ίδιοι είχαν συμφωνήσει κατά τη διατύπωση του διδακτικού συμβολαίου. Η 
τελική εργασία των μαθητών αναρτήθηκε στον ιστότοπο του σχολείου: 
https://goo.gl/4Ayjm1. 

 

Εικόνα 3: Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. 

Ο τρόπος με τον οποίο ήλθαν οι μαθητές σε επαφή με την ελληνική παραδοσιακή μου-
σική μέσα από το έργο ATS2020 κάνοντας χρήση της πλατφόρμας του Mahara, τους 
κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον και ενθάρρυνε τη δημιουργικότητά τους. Με τη 
χρήση των ΤΠΕ ήρθαν σε επαφή με οικεία ακούσματα και μέσω αυτών καλλιέργησαν 
τις δεξιότητες της συνεργασίας και της δημιουργικότητας. Περαιτέρω άλλαξαν στάση 
και συμπεριφορές σε ό,τι αφορά το μάθημα της Μουσικής, αλλά και σε ό,τι αφορά στην 
παραδοσιακή μουσική, που θεωρείται (γενικότερα από τους μαθητές) ξεπερασμένη και 
συντηρητική. Μια τέτοια στάση τεκμαίρεται τόσο από τα σχόλια προς τη διδάσκουσα 
όσο και από την εκπεφρασμένη επιθυμία τους να συνεχίσουν τα μαθήματα στο ίδιο 
πλαίσιο, ει δυνατόν και την επόμενη σχολική χρονιά. 

Συνολική αποτίμηση της προσπάθειας 

Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε κομβικές δε-
ξιότητες που θεωρούνται σημαντικές για τον σύγχρονο πολίτη (Education and Training 
2020 Work programme, 2012), όπως η συνεργασία και η δημιουργικότητα. Αναμέ-
νουμε κάποιες αλλαγές να αποτυπωθούν σε ειδικά τεστ που έγιναν στο πλαίσιο του 
έργου πριν και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων (τεστ προελέγχου και μεταε-
λέγχου - pre/post test). Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους, για τον οποίο δεν διενερ-
γήσαμε δικό μας σχετικό τεστ, το οποίο να αποτιμά τον αντίκτυπο στους μαθητές. Θε-
ωρούμε όμως ήδη θετικό σημάδι το ότι οι μαθητές επέδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
για τις δραστηριότητες. Επίσης θεωρούμε ότι οι αρχικοί μας στόχοι επιτεύχθηκαν σε 
μεγάλο βαθμό, τόσο οι γνωστικοί όσο και όσοι σχετίζονταν με τη συνεργασία και τον 
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ψηφιακό γραμματισμό. Από τον ως τώρα αντίκτυπο, ελπίζουμε ότι οι υλοποιηθείσες 
δραστηριότητες θα αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές συστηματικές προσεγγίσεις. 
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Οι απόκριες μέσα από την τέχνη. Μια προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας στο σύγχρονο νηπιαγωγείο και  
στηρίζεται στις αρχές του Έντεχνου Συλλογισμού. O Έντεχνος Συλλογισμός (Arthful 
Thinking) είναι μία πρακτική η οποία βασίζεται στη φιλοσοφία της ομάδας Project Zero 
του Πανεπιστημίου Harvard. Η τεχνική προσεγγίζει την ένταξη της Τέχνης στη διδα-
σκαλία με τακτική χρήση εικαστικών και μουσικών έργων, οργανικά ενταγμένα στο 
πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την ενίσχυση της σκέψης και της μάθησης.  Αποτελεί 
μία πρακτική στα χέρια του εκπαιδευτικού που, από τη μία «εξυπηρετεί» τους μαθη-
σιακούς στόχους και από την άλλη καλλιεργεί την επαφή των παιδιών με «έργα τέχνης» 
και εξελίσσει τη σκέψη και τις στοχαστικές διαθέσεις των μαθητών (κριτική σκέψη, 
διατύπωση υποθέσεων, εξαγωγή συμπερασμάτων). 

Λέξεις-Κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Έντεχνος Συλλογισμός, Τέχνη, Αφήγηση 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η διδασκαλία που αξιοποιεί συστηματικά την τέχνη για την κατάκτηση της μάθησης 
και την κατανόηση της γνώσης αποτελεί βασική αρχή της ερευνητικής ομάδας που 
ασχολείται με το πρόγραμμα Project Zero του πανεπιστημίου Harvard. Σκοπός του Έ-
ντεχνου Συλλογισμού (Artful Thinking), είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς να 
χρησιμοποιούν συστηματικά μουσικά και εικαστικά έργα τέχνης, ώστε να ενισχύσουν 
και να προωθήσουν την κριτική σκέψη των μαθητών, παρέχοντας μια διαφορετική 
μορφή μάθησης (Χουλιαρά, κ.ά, 2013). 

Το ερώτημα που ενδέχεται να ανακύψει είναι για ποιο λόγο μας αφορά η τέχνη και πώς 
μπορεί να συνδυασθεί η τέχνη και τα ψηφιακά εργαλεία. Ο λόγος είναι απλός και θα 
αναλυθεί ακολούθως, αφού πρώτα γίνει μια μικρή αναφορά σχετικά με την τέχνη και 
την αισθητική αγωγή στο νηπιαγωγείο. Η αισθητική εισήχθη για πρώτη φορά ως όρος 
στη φιλοσοφία από τον Γερμανό φιλόσοφο Baumgarten, τον 18ο αιώνα. Σύμφωνα με 
τον φιλόσοφο, η αισθητική σχετιζόταν με τη μελέτη της γνώσης μέσω των αισθήσεων. 
Σήμερα, η αντίληψη αυτή έχει αλλάξει, και ως αισθητική, λογίζουμε κάθε δραστηριό-
τητα που έχει ως αντικείμενο το ωραίο (κάλος) και την τέχνη που το αποκαλύπτει. 
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως αισθητική και τέχνη συνυπάρχουν. Μέσω της αισθη-
τικής, το άτομο μπορεί να καλλιεργηθεί (ψυχικά και πνευματικά) και παράλληλα μα-
θαίνει να παρατηρεί, να ερμηνεύει και να αναγνωρίζει (Κόφφας, 1993). Σύμφωνα με 
ερευνητές, τα εικαστικά στο νηπιαγωγείο δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο δραστη-
ριότητες παραγωγής σχεδίων αλλά παράλληλα να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνο-
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νται τις σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα καθώς και να αναγνωρίζουν συμβολικά συ-
στήματα (Βροχαρίδου & Σωτηράκη, 2010). Με τις κατάλληλες δραστηριότητες, τα νή-
πια αναγνωρίζουν την ομορφιά στην τέχνη και αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλ-
λιτεχνική δημιουργία (Σαββαίδου – Καμπουροπούλου, Σταμάτης, Κόνσολας, 2011).  
Μέσα λοιπόν από την αξιοποίηση της αισθητικής αγωγής στην προσχολική εκπαί-
δευση, τα νήπια εκφράζονται αισθητικά, έρχονται σε επαφή με την τέχνη, αλλά εξελίσ-
σονται και σε δημιουργικά άτομα και αναπτύσσονται νοητικά, σωματικά και ηθικοκοι-
νωνικά (Κόφφας, 1993). 

Η αξία του παραμυθιού είναι αδιαμφισβήτητη σε όλους τους αιώνες. Η αξία τους είναι 
σαφώς φιλολογική (ανάπτυξη της γλώσσας) αλλά και κοινωνιολογική και παιδαγω-
γική. Υπάρχει η ψυχαγωγία, εγκυκλοπαιδική γνώση, αναπτύσσει τη φιλοσοφία και την 
αισιοδοξία στην σκέψη, παράλληλα προωθεί τη φαντασία των ανθρώπων και τέλος 
διδάσκει την αφήγηση (Λουκάτος, 1992).  

Πέρα όμως από τα σύγχρονα παραμύθια και κείμενα, κρίνεται σκόπιμο να «φέρνουμε» 
σε επαφή τα παιδιά (ακόμα και από την προσχολική ηλικία) με λιγότερο σύγχρονα, 
αλλά διαχρονικά, κείμενα και τις λαϊκές αφηγήσεις. 

Το ερώτημα όμως είναι με ποιο είδος της λογοτεχνίας πρέπει να φέρνουμε σε επαφή 
τα παιδιά; Σε κείμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα και στην αντίληψη των παι-
διών ή όχι; Οι απόψεις διίστανται, οι βασικές αρχές όμως που πρέπει να τηρηθούν είναι 
τα λογοτεχνικά κείμενα να ευαισθητοποιούν αισθητικά την ψυχή των παιδιών και εξε-
λίσσουν την γλωσσική ικανότητα των παιδιών (Κουκουλομμάτης, 1993). 

Η παιδική λογοτεχνία είναι το σύνολο των αισθητικών κειμένων που είναι σε θέση να 
συμβάλλουν στη ψυχαγωγία των παιδιών και στην πνευματική τους καλλιέργεια, στην 
ανάπτυξη της ικανότητας για αντίληψη της ομορφιάς, στην ωρίμαση της προσωπικό-
τητας και στη διαμόρφωση ελεύθερης συνείδησης. Σε σχέση με τη λογοτεχνία για ενη-
λίκους βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή σχέση, γιατί η λογοτεχνία για παιδιά 
διαβάζεται από ενηλίκους, οι οποίοι συχνά λειτουργούν ως λογοκριτές και αναλόγως 
επιτρέπουν ή απαγορεύουν στα παιδιά ένα συγκεκριμένο ανάγνωσμα και παράλληλα, 
η μία τροφοδοτεί την άλλη και διαπιστώνεται μια σχέση αμοιβαιότητας. Κείμενα γραμ-
μένα για παιδιά είναι δυνατόν να μεταμορφωθούν σε κείμενα για ενηλίκους και το α-
ντίστροφο, κείμενα για ενηλίκους να διασκευαστούν σε κείμενα για παιδιά (Γιάκος, 
1995). 

Στην εποχή μας, ανθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξειδικευμένη γνώση με στόχο 
την αξιοποίησή της για καθαρά χρηστικούς λόγους. Για τους λόγους αυτούς δεν πρέπει 
να παραγνωρίζουμε τη σημασία της πνευματικής καλλιέργειας, η οποία αναπτύσσει 
την ευαισθησία και τη φαντασία μέσα από την τέχνη. Ο λόγος (στην προσχολική εκ-
παίδευση ανθεί ο προφορικός λόγος και γίνεται μια πρώτη επαφή των παιδιών με τις 
συμβάσεις του γραπτού λόγου μέσα από παιγνιώδη τρόπο) ασκεί σπουδαίο ρόλο στην 
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προώθηση της φαντασίας μέσα από τα παραμύθια, τους μύθους, τις αφηγήσεις αλλά 
και τα ποιήματα (Γκενάκου, 2002). 

Τα νήπια λοιπόν μέσα από την εμπλοκή τους με πίνακες, αλλά και την ανάγνωση και 
επεξεργασία παραμυθιών (αξιοποίηση έντεχνου συλλογισμού στα πλαίσια της φιλανα-
γνωσίας) δημιούργησαν δικά τους κείμενα (μικρές ιστορίες – μικρά παραμύθια). 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

Οι δράσεις που θα ακολουθήσουν αφορούν δραστηριότητες τμήματος Νηπιαγωγείου 
(το ολοήμερο τμήμα του 49ου Νηπιαγωγείου Αθηνών), κατά τη Σχολική χρονιά 2016-
2017. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων υπολογίζεται στις 4 διδακτικές ώρες. Όλες οι 
δραστηριότητες είναι συμβατές με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο. 

Η σύνθεση της ομάδας είναι 24 παιδιά προσχολικής ηλικίας (18 νήπια και 6 προνήπια, 
16 κορίτσια και 8 αγόρια, 22 παιδιά ημεδαπής καταγωγής και 2 παιδιά αλλοδαπής κα-
ταγωγής). 

Τα νήπια εκφράστηκαν γλωσσικά, εικαστικά αλλά και μέσω της τεχνολογίας (προσπά-
θεια σύνδεσης της παράδοσης με την τεχνολογία του σήμερα). Τα παιδιά μέσα από τις 
δραστηριότητες αποτύπωσαν τις σκέψεις τους, δημιούργησαν δικές τους μικρές ιστο-
ρίες, κατασκεύασαν μικρές εικαστικές δημιουργίες, ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους. Η 
αξιοποίησης συγκεκριμένων ρουτινών σκέψης οδήγησε στην αποτύπωση της σκέψης 
των μαθητών με τρόπο ορατό και ουσιαστικό ενώ κατέστη δυνατή η παρακολούθηση 
της εξελικτικής διαδικασίας (της σκέψης) με τη χρήση συμβατικών μέσων. Αναδεί-
χθηκε επίσης η πολυτροπικότητα της έκφρασης, η επικοινωνία και η κριτική σκέψη 
των μαθητών μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Όλο το σχέδιο δράσης αναπτύ-
χθηκε  διαθεματικά και ήταν απολύτως συμβατό με τα ΑΠΣ& ΔΕΠΠΣ. 

Αρχικά οι μικροί μαθητές παρατήρησαν και επεξεργάστηκαν στην ολομέλεια πίνακες 
σχετικούς με τους αρλεκίνους (κυρίως του Πικάσο) και την Καθαρά Δευτέρα (κυρίως 
πίνακες του Μυταρά). Με την αξιοποίηση των ρουτινών σκέψης, αναδύθηκαν στοιχεία 
και λεπτομέρειες από κάθε πίνακα και παράλληλα προέκυψαν απορίες μέσα από την 
ανακάλυψη των λεπτομερειών. 

Στη συνέχεια χωρίστηκαν με κλήρωση σε ολιγομελείς ομάδες (των τριών ατόμων και 
των πέντε ατόμων) και με τα απαραίτητα συμβατικά υλικά δημιούργησαν τις δικές τους 
ιστορίες. Τα υλικά ήταν φωτοτυπημένοι πίνακες, κόλλες, χαρτιά κάνσον σε διάσταση 
50*70 και μαρκαδόροι. Οι μαθητές στην κάθε ομάδα αποφάσιζαν με ποια σειρά θα 
μπουν οι πίνακες ώστε να γράψουν στη συνέχεια την ιστορία τους. Η θέση και ο ρόλος 
της εκπαιδευτικού στην όλη διαδικασία ήταν καθαρά υποστηρικτικός και εκτελούσε 
χρέη γραμματέα στις περιπτώσεις που το ζητούσαν τα νήπια.  
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Εικόνα 1 – Αρλεκίνοι 

 

Εικόνα 2 - Καθαρά Δευτέρα 
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Συμπεράσματα – Αξιολόγηση 

Μέσα από την ενασχόληση των νηπίων με λογοτεχνικά κείμενα παρατηρήθηκε πως τα 
παιδιά ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους και ένταξαν στον προφορικό τους λόγο καινούργιες 
λέξεις. Παρατηρήθηκε επίσης πως αυξήθηκε ο αριθμός των λέξεων που χρησιμοποιού-
σαν σε μία πρόταση. Σημαντική επίσης ήταν η συμβολή όλων των μελών στην επεξερ-
γασία των κειμένων στην ομάδα. Διαπιστώθηκε ότι τα νήπια- προνήπια ήταν σε θέση 
μέσω των εικονογραφημένων κειμένων, να αναγνωρίζουν λεπτομέρειες ή τις ιστορίες 
από τα εξώφυλλα των βιβλίων του και να εκφράζουν την προτίμησή τους. Σε αυτό 
θεωρείται πως συντέλεσε θετικά η αξιοποίηση των ρουτινών σκέψης, όπου τα παιδιά 
είχαν μάθει να παρατηρούν και να δίνουν έμφαση στις λεπτομέρειες. 
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«Oι πατέρες της Ευρώπης μας εμπνέουν…». 
 Από τη δημιουργική γραφή στην ψηφιακή αφήγηση και την καλλιτεχνική έκφραση 

 
Ραμπαούνη Βασιλική 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Doctorat, D.E.A de l’Université René Descartes, Paris V 
(France), D.E.A de l’Université Libre de Belgique, vraba@yahoo.gr 

 
Περίληψη 

Η εισήγηση αφορά την δράση «Oι πατέρες της Ευρώπης μας εμπνέουν…». Από τη δη-
μιουργική γραφή στην ψηφιακή αφήγηση και την καλλιτεχνική έκφραση, που υλοποιή-
θηκε στο πλαίσιο του προγράμματος teachers4Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Με αφορμή τα εξήντα χρόνια από την υπο-
γραφή της Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, 21 μαθητές 
του Πρότυπου Γυμνασίου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων συμμετείχαν σε δραστηριότη-
τες που απέβλεπαν στην επαφή τους με την περίοδο εκείνη που υπήρξε καθοριστική 
για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πυρήνα της μελέτης και του προβληματι-
σμού τους αποτέλεσαν οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο και που έκαναν επιτακτική την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των σχέσεων μεταξύ 
των ευρωπαϊκών κρατών που βγήκαν πληγωμένα από ένα μακροχρόνιο πόλεμο καθώς 
και η πολιτική σκέψη των πρωταγωνιστών αυτής της περιόδου. Μέσα από δραστηριό-
τητες, όπως η δημιουργική γραφή, η ψηφιακή αφήγηση και η καλλιτεχνική έκφραση, 
επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μέθεξη με καταστάσεις και πρόσωπα που 
διαμόρφωσαν την Ευρώπη του σήμερα. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, δημιουργική γραφή, πατέρες της Ευρώπης, teach-
ers4Europe 

Εισαγωγή 

Η σφυρηλάτηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτι-
κής συνείδησης αποτελούν αναμφίβολα προτεραιότητες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος 
(«Οι πολίτες της Ένωσης και τα δικαιώματά τους», 2017). Mεταξύ των προϋποθέσεων 
για την επίτευξη του θεμελιώδους αυτού στόχου είναι η συνεχής τυπική ή / και άτυπη 
εκπαίδευση των αυριανών ευρωπαίων πολιτών που επιδιώκει την εμπέδωση των αρχών 
και των αξιών της ενωμένης Ευρώπης αλλά και τη γνώση της ιστορίας των λαών της. 
Aν και τα δύο πρώτα στοιχεία αποτελούν μέρος της ιστορικής διαδρομής της ευρωπα-
ϊκής οικογένειας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου εκπαίδευσης των μαθητών, η εστίαση στους 
παράγοντες που γέννησαν αυτό που ζούμε σήμερα προηγείται, καθώς αποτελούν το 
υπόβαθρο για την ανάπτυξη και καλλιέργεια των αρχών και των αξιών της Ευρώπης. 
Εξάλλου η κατανόηση του παρελθόντος δίνει τη δυνατότητα νοηματοδότησης του πα-
ρόντος (Dodds, 2015). 

Aνταποκρινόμενοι, λοιπόν, σ’ αυτή την επιταγή επιδιώξαμε να μελετήσουμε τις απαρ-
χές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσεγγίσουμε την περίοδο που καθόρισε τη φυ-
σιογνωμία της ηπείρου μας για τις πολλές επόμενες δεκαετίες. Αναζητώντας τους 
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παράγοντες που ώθησαν στη δημιουργία μιας Ευρώπης που αποτάσσει, χωρίς, όμως, 
να ξεχνά, το θλιβερό παρελθόν της, η δράση αυτή αναγνωρίζει στους  αυριανούς πολί-
τες της Ευρώπης το δικαίωμα να βιώσουν με τη δική τους ματιά μια ενωμένη Ευρώπη 
εν τη γενέσει της και να δημιουργήσουν ρόλους, να αναβιώσουν καταστάσεις ή να φα-
νταστούν ιστορίες με τους πρωταγωνιστές της περιόδου αυτής. Τέλος, σε μια προσέγ-
γιση πιο χαλαρή, τους επιτρέπει να εκφράσουν, με καλλιτεχνικό τρόπο, αυτό που εισέ-
πραξαν για την προσωπικότητα των πολιτικών ανδρών εκείνων των χρόνων. 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ 

Οι δραστηριότητες που αναπτύχτηκαν υπηρετούν αβίαστα τον σκοπό της ιστορίας, ό-
πως αυτός περιγράφεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ι-
στορίας. Η κατανόηση της έννοιας της συνέχειας, η συνειδητοποίηση του ρόλου του 
παρελθόντος στη διαμόρφωση του παρόντος, η σημασία της κατανόησης των συμπε-
ριφορών και των αποφάσεων των ανθρώπων μιας άλλης εποχής, σε συνάρτηση με το 
ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παρατηρήθηκαν, συμβάλλουν στην καλλιέργεια του 
αισθήματος ευθύνης στους αυριανούς πολίτες. Εξάλλου η διαθεματική προσέγγιση της 
γνώσης, συνεπικουρούμενη από την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, παρέχει μια πιο σφαιρική προσέγγιση της νέας γνώσης. Οι εμπλεκό-
μενες γνωστικές περιοχές είναι η Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου (4η ενότητα: 
Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες) και η Λογοτεχνία (συγγραφή ιστοριών, ά-
σκηση στη δημιουργική γραφή), η Ιστορία (εμβάθυνση στο 13ο κεφάλαιο, εν.59 της 
Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου/κεφ. Στ΄ Ιστορία του νεότερου και 
σύγχρονου κόσμου της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου), η Κοινωνική και Πολιτική Α-
γωγή Γ΄ γυμνασίου ( 13ο κεφάλαιο), τα Καλλιτεχνικά, η Μουσική, η Πληροφορική ( 
χρήση ψηφιακών εργαλείων) και τα Αγγλικά. 

Προϋποθέσεις υλοποίησης της δράσης 

Για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη εργαστηρίου πλη-
ροφορικής, κονσόλα ηχογράφησης και μικροφωνική εγκατάσταση. Επίσης είναι απα-
ραίτητο ο καθηγητής να διαθέτει σχετική άνεση στην ανάγνωση και κατανόηση πολι-
τικών κειμένων γραμμένων στα αγγλικά και τα γαλλικά, καθώς και να είναι εξοικειω-
μένος με τα ψηφιακά μέσα και κυρίως με την κονσόλα του ήχου, γιατί θα χρειαστεί να 
υποστηρίξει τους μαθητές του κατά την ηχογράφηση της προσομοίωσης που θα πραγ-
ματοποιήσουν. Για τους μαθητές οι προβλεπόμενες δραστηριότητες δεν παρουσιάζουν 
ιδιαίτερη δυσκολία, στην περίπτωση που υπάρχει προηγούμενη, έστω μικρή, σχετική 
εμπειρία. 

Τάξη εφαρμογής - Διάρκεια 

Η δράση υλοποιήθηκε από 21 μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. Ο συνολικός χρόνος υλοποί-
ησης της δράσης στο σχολείο ανήλθε στις 15 ώρες (Ιανουάριος-Απρίλιος 2017). Σ’ 
αυτόν πρέπει να προστεθεί και ο χρόνος εργασίας των μαθητών στο σπίτι. 
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Χρήση των ΤΠΕ 
Word, πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας, ήχου (Audacity/Sonic Foundry Sound Forge 
6.0 ), VUE (Visual Understanding Environment), Windows movie maker, issue, wik-
ispaces, google forms. 
 

Σκοπός και Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 
 

Σκοπός 
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν 
τους παράγοντες που επηρέασαν και διαμόρφωσαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τη 
φυσιογνωμία της ενωμένης Ευρώπης.  
 

Επιμέρους Διδακτικοί Στόχοι 
Οι δραστηριότητες που επελέγησαν στόχευαν οι μαθητές: 
 
Γνωστικοί  Στόχοι: 1. Να κατανοήσουν το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύ-
χθηκε και ωρίμασε η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης, 2. Να γνωρίσουν την πολιτική σκέψη 
σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση της μεταπολεμικής Ευρώπης, 3. Να εξοικειωθούν με την ανάγνωση και μελέτη 
πολιτικών κειμένων, 4. Να ασκηθούν στη δημιουργική γραφή, εργαζόμενοι σε διαφο-
ρετικά κειμενικά είδη, 5. Να εκφραστούν καλλιτεχνικά. 
 
Παιδαγωγικοί στόχοι: 1. Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και να αναπτύξουν δεξιό-
τητες που απορρέουν από την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 2. Να καλλιεργήσουν 
την κριτική σκέψη, 3. Να αναπτύξουν την ιστορική τους σκέψη, 4. Να καλλιεργήσουν 
την ενσυναίσθηση, αντιλαμβανόμενοι  πώς σκέφτονταν ευρωπαίοι πολιτικοί της μετα-
πολεμικής περιόδου, 5. Να αναπτύξουν ευρωπαϊκή συνείδηση. 
 
Τεχνολογικοί στόχοι: 1. Να ασκηθούν στην χρήση των εργαλείων του  web2.0 και να 
ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, 2. Να μάθουν να δημιουργούν βίντεο. 

 
Ψηφιακή αφήγηση… Δημιουργική γραφή 

 
Όπως μαρτυρεί και ο όρος, η ψηφιακή αφήγηση ( digital storytelling) στηρίζεται στην 
αφήγηση, πανάρχαια πρακτική του ανθρώπου, και στην εκμετάλλευση οπτικών και η-
χητικών δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες (Bran, 2010). Το εύρος 
των εφαρμογών της είναι πολύ σημαντικό και αντικατοπτρίζει τη δυναμική που μπορεί 
να αναπτύξει. Τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος 
που υιοθετούν το είδος αυτό αφήγησης, είναι ένα μόνο μικρό παράδειγμα. 

Aν και συνήθως πρόκειται για σύντομες αφηγήσεις προσωπικού χαρακτήρα 
(Benmayor, 2008), η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εκπαιδευ-
τικό εργαλείο για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, από τη λογοτεχνία και την ιστορία 
μέχρι τη φυσική και την τεχνολογία. Η αποτύπωση ενός ιστορικού γεγονότος από την 
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οπτική του/των δημιουργού/ών του όσο και η εκμάθηση του τρόπου χρήσης μιας μη-
χανής μπορούν να βρουν τη θέση τους σε μια ψηφιακή αφήγηση (Robin, 2005, 2008). 
Τα συστατικά της στοιχεία - το σενάριο ( η διατύπωση με σαφήνεια της θέσης του 
αφηγητή, το ερώτημα που απαντάται στο τέλος, η αρτιότητά του από άποψη δομής, 
διατύπωσης, γραμματικής ορθότητας, ο ρυθμός…), η συναισθηματική εμπλοκή που 
προκαλεί, η επιλογή των εικόνων, των γραφικών, των χαρτών ή οποιουδήποτε άλλοτε 
οπτικού υλικού, η φωνή του αφηγητή, η μουσική επένδυση και οι ήχοι, οι μεταβάσεις 
και τα εφέ - θα κρίνουν την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. 

Σ’ αυτή τη διαδικασία η δημιουργία του storyboard  διευκολύνει την οργάνωση και 
δόμηση της αφήγησης. Το επιλεγμένο οπτικό υλικό συσχετίζεται με τον εκφερόμενο 
λόγο και η ιστορία αποκτά καλύτερη ροή. Είτε χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή εφαρ-
μογή, όπως το storyboardThat, είτε ένα αρχείο παρουσίασης ή ακόμα τοποθετώντας 
στο χαρτί την εικόνα και το αφηγούμενο υλικό, δίνεται η δυνατότητα καλύτερης οργά-
νωσης της ιστορίας και ελέγχου ενδεχόμενων κενών  ή παραλείψεων (Chung, 2007).  

Ως εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας η ψηφιακή αφήγηση δίνει τη δυνατότητα 
στον διδάσκοντα να ενισχύσει τη διδακτική του αποτελεσματικότητα και την παιδαγω-
γική του δεινότητα, όταν ο ίδιος λειτουργήσει ως δημιουργός ψηφιακών ιστοριών, πε-
τυχαίνοντας έτσι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών του σε νέα γνωστικά πεδία 
και να αυξήσει τον βαθμό κατανόησής τους (Alismail, 2015). Επιπλέον, η χρήση της 
ψηφιακής αφήγησης από τους ίδιους τους μαθητές συμβάλλει στην ανάπτυξη κινή-
τρων, γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Robin, 2008; Αlismail, 2015) καθώς 
και πνεύμα ομαδικότητας, κινητοποιώντας δυνάμεις τους που βρίσκονται εν υπνώσει 
και που οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας δεν επιτρέπουν να αναδειχθούν. Εξάλ-
λου, η δυνατότητα διάχυσης της ιστορίας σ’ ένα ευρύτερο ακροατήριο - ίσως και ευ-
ρύτατο αν αναλογιστεί κανείς τις προοπτικές θέασης που μπορεί να έχει ένα τέτοιο 
ψηφιακό προϊόν στο youtube - λειτουργεί ως κίνητρο για τους δημιουργούς του να 
επιδιώξουν τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος της εργασίας τους (Βran, 2010). Τέ-
λος, καλλιεργούνται οι πολυγραμματισμοί (ψηφιακός, τεχνολογικός, οπτικός, πληρο-
φοριακός) και  αναπτύσσεται η ενσυναίσθηση (Manney, 2008), ίσως με πιο ενδιαφέ-
ροντα και πρόσφορο τρόπο σε σχέση με την προφορική ή γραπτή αφήγηση.  

Αν και το τελικό προϊόν είναι ψηφιακό, η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται είναι το 
σενάριο ( Ohlen, 2005), αποτέλεσμα δημιουργικής γραφής. Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, 
κανείς να παραβλέψει τον ρόλο αυτής της sine qua non διαδικασίας. Είτε ως μέρος 
αυτής της δημιουργικής δραστηριότητας, είτε ως αυτοτελής διαδικασία, στο πλαίσιο 
μαθησιακών πρακτικών ανάπτυξης των συγγραφικών δεξιοτήτων των μαθητών, η δη-
μιουργική γραφή (creative writing/écriture creative) αναδεικνύεται ως σημαντικό 
στοιχείο του διδακτικού σχεδιασμού. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο ο στόχος δεν είναι τόσο η 
παραγωγή λογοτεχνικών κειμένων, αλλά η άσκηση, μέσα από τη συγγραφή πρωτότυ-
πων κειμένων (Κωτόπουλος, 2012), στην ορθή έκφραση, η ανάπτυξη γλωσσικών δε-
ξιοτήτων, η συνειδητοποίηση των ιδιαιτεροτήτων των διαφόρων κειμενικών ειδών και 
η  καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού (Αποστολίδου, 2012). Καθώς η διαδικασία 
συγ-γραφής αποτελεί μια ξεχωριστή, και κατ΄αυτή την έννοια, μοναδική προσωπική 
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διαδρομή, ενίοτε, όμως, και συλλογική, οι διδακτικές στρατηγικές πρέπει να εστιάζουν  
στη δημιουργικότητα ως κινητήρια δύναμη που θα οδηγήσει τον μαθητή να επιδιώξει 
τη βελτίωση των συγγραφικών του δεξιοτήτων (Vanasse & Gaudreault, 2004). Oι τε-
χνικές καλλιέργειας του αισθήματος της δημιουργικότητας στον μαθητή υπερβαίνουν 
τα όρια της εισήγησης αυτής. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι εστιάζοντας στη δη-
μιουργικότητα, η δημιουργική γραφή λειτουργεί, μεταξύ των άλλων, θεραπευτικά 
(Κωτόπουλος, 2012) για τον μαθητή, αφού αυτός, καταθέτοντας το βίωμά του ή πα-
ρουσιάζοντας το προϊόν μιας κοπιώδους και επαναλαμβανόμενης, πολλές φορές, εργα-
σίας, ανακουφίζεται ψυχικά, ενώ η παρουσίαση της συγγραφικής του προσπάθειας ε-
νώπιον κοινού τον οπλίζει με αυτοπεποίθηση και του ικανοποιεί την ανάγκη αποδοχής 
του από τους άλλους (Καρακίτσιος, 2012· Κωτόπουλος, 2012). 

Περιγραφή της Διδακτικής Πρακτικής 
 

Με στόχο την ένταξη της δράσης στο γνωστικό πεδίο «Ευρωπαϊκή Ένωση» επιδιώ-
χτηκε, καταρχάς, η παρουσίαση σε αδρές γραμμές μιας σύντομης ιστορικής αναδρομής 
στον ευρωπαϊκό θεσμό και τα βασικά χαρακτηριστικά του, χωρίς να παραλειφθεί η 
σύνδεση με την Ελλάδα και των σχέσεων της χώρας μας μ’ αυτόν. Η προσέγγιση αυτή 
ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του υπεύθυνου του Europe Direct Hπείρου, o οποίος 
στη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών εστίασε σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του 
θεσμού, δίνοντας έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή 
ήπειρος. Ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές για θέματα της επικαιρότητας.  

Αφόρμηση:  Με αφορμή  την επέτειο των εξήντα χρόνων από την υπογραφή της Συν-
θήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, προβλήθηκε στους μαθητές  
φωτογραφία που αποτυπώνει τις στιγμές της υπογραφής αυτής στη Salle des Horaces 
et des Curiaces του Καπιτωλίου (Ρώμη). Οι μαθητές κλήθηκαν να καταθέσουν λέξεις 
ή φράσεις που αυθόρμητα τους έρχονταν στο μυαλό (brainstorming/ ιδεοκαταιγισμός), 
ενώ ένας μαθητής δημιούργησε με το VUE μια χαρτογράφηση των στοιχείων που πα-
ρήχθησαν στο πλαίσιο αυτό. Στη συνέχεια συνδέοντας κάποια από αυτά με τις γνώσεις 
που απέκτησαν οι μαθητές κατά τα εισαγωγικά μαθήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
τους ζητήθηκε να εντάξουν το εικονιζόμενο γεγονός στο ιστορικό του πλαίσιο και να 
το σχολιάσουν. Κατόπιν η διδάσκουσα ενημέρωσε τους μαθητές για το θέμα που θα 
επεξεργάζονταν και τον τρόπο εκπόνησης της εργασίας τους. 

 Η δράση χωρίστηκε σε τρεις (3) άξονες με διακριτές δραστηριότητες. Στις δραστηριό-
τητες των δύο πρώτων αξόνων οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, ενώ στον 
τρίτο άξονα οι εργασίες ήταν προϊόν ατομικής προσπάθειας. Η διδάσκουσα λειτούρ-
γησε σε πρώτη φάση οργανωτικά και στη συνέχεια καθοδηγητικά, συμβουλευτικά.  

Α΄ Άξονας 

Α΄ σκέλος: Η πρώτη δραστηριότητα, στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) μαθητές, αφο-
ρούσε τη δημιουργία ενός φανταστικού διαλόγου ανάμεσα στους ιδρυτές της Ενωμένης 
Ευρώπης. Το σενάριο είχε ως εξής: καταλύοντας τους χρονικούς  περιορισμούς που η 
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ιστορική πραγματικότητα επιβάλλει, οκτώ πολιτικές φυσιογνωμίες, θεωρούμενες ως 
πατέρες της Ευρώπης, συναντώνται στη Ρώμη εξήντα  χρόνια μετά την υπογραφή της 
συνθήκης ίδρυσης της Ε.Ο.Κ. Πρόκειται για τους J. Monnet, R. Schuman, Κ. Adenauer, 
Ch. De Gaulle, P-H Spaak, A. Spinelli, W. Churchill  και  S. Mansholt. Οι οκτώ πολι-
τικοί, με την απόσταση που τους χωρίζει από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν, σε 
μια καυτή για την ευρωπαϊκή ιστορία περίοδο, προσεγγίζουν το εγχείρημα της δη-
μιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με την ψυχραιμία αλλά και την 
πείρα που η ζωή τους πρόσφερε στα χρόνια που κύλησαν μέχρι τη μοναδική αυτή συ-
νάντησή τους. Μέσα από τον διάλογό τους, λοιπόν, ανακαλούνται τα βασικά χαρακτη-
ριστικά της περιόδου που προηγήθηκε της υπογραφής της Συνθήκης, οι σχέσεις ανά-
μεσα στις κυριότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις καθώς και στοιχεία από τις πολιτικές τοπο-
θετήσεις των συμμετεχόντων στον διάλογο.  
 
Β΄ σκέλος: Σε προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του σχολείου, τους 
οκτώ ευρωπαίους πολιτικούς υποδύθηκε αντίστοιχος αριθμός μαθητών. Μετά από σχε-
τική προετοιμασία, οι μαθητές ανέλαβαν να ενσαρκώσουν τους συμμετέχοντες στη συ-
νάντηση της Ρώμης, προσπαθώντας να κινηθούν σε πλαίσια εκφραστικά και υφολογικά 
που επέβαλλε η συνθήκη του αναπαριστώμενου «γεγονότος». Ο διάλογος ηχογραφή-
θηκε. Την κονσόλα του ήχου χειρίστηκε μαθητής που είχε σχετική εμπειρία. Ακολού-
θησε η επεξεργασία και η παραγωγή, στην τελική της μορφή, της ηχητικής καταγραφής 
της προσομοίωσης. Παράλληλα με την δραστηριότητα αυτή και με βάση το παραχθέν 
διαλογικό κείμενο,  μία ομάδα μαθητών, μετά την ανάπτυξη ενός storyboard, προχώ-
ρησε στη δημιουργία βίντεο. Αντλώντας οπτικό υλικό σχετικό με την πολιτική δραστη-
ριότητα των ευρωπαίων πολιτικών (φωτογραφίες, αποσπάσματα βίντεο) από το διαδί-
κτυο,  εργάστηκε για την ψηφιακή αποτύπωση της αναπαράστασης της συνάντησης 
της Ρώμης. Στο βίντεο προστέθηκε η απαραίτητη μουσική επένδυση στο εισαγωγικό 
και επιλογικό τμήμα του καθώς και υποτιτλισμός στα αγγλικά. Το κείμενο του διαλό-
γου είχε μεταφραστεί από μαθητές που μπορούσαν να χειριστούν με σχετική άνεση την 
αγγλική γλώσσα. 

Β΄ άξονας 

Τρεις ομάδες μαθητών ανέλαβαν να δημιουργήσουν αντίστοιχο αριθμό ιστοριών μυ-
στηρίου με πρωταγωνιστές τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους μαθητές δό-
θηκε η οδηγία να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία, αποδίδοντας σε κάθε ήρωα μια 
δική του πολιτική ταυτότητα, όχι αναγκαστικά την ταυτότητα που η ιστορία του επε-
φύλασσε. Επίσης κανένας περιορισμός, όσον αφορά την υπόθεση της ιστορίας ή τον 
τίτλο που θα επέλεγαν, δεν τέθηκε. Απεκδυόμενοι τους γνωστούς πολιτικούς τους ρό-
λους, οι ήρωες των ιστοριών αυτών βρέθηκαν στη δίνη μιας περιπέτειας που τους ήθελε 
θύτες ή θύματα. Έτσι παρήχθησαν τρεις ιστορίες μυστηρίου: «Η απόπειρα», «Ο ναζι-
στής» και «Η έξοδος». Στην πρώτη οι πολιτικοί ανταγωνισμοί οδηγούν τους υποψηφί-
ους για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιχειρήσουν, με παρα-
σκηνιακές ενέργειες, τη φυσική εξόντωση του ισχυρότερου, όπως πίστευαν, πολιτικού 
τους αντιπάλου, του J. Monnet. Στον «ναζιστή», ένα μέλος ναζιστικής οργάνωσης, 
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αναλαμβάνει να δολοφονήσει τον Κ. Αdenauer, που θεωρεί βασικό υπεύθυνο για τον 
υποτιθέμενο ξεπεσμό της Γερμανίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, αφού θεωρεί ότι 
ο πρωταγωνιστικός ρόλος του γερμανού Καγκελάριου στη θεμελίωση της μεταπολεμι-
κής Ευρώπης πλήττει τη δύναμη και το κύρος της χώρας του. Όσο για την «Έξοδο», ο 
φόβος της Γαλλίας και ιδιαίτερα του De Gaulle από μια ενδεχόμενη αναγέννηση της 
Γερμανίας και η απειλή που μπορεί αυτή να αποτελέσει για τον γαλλικό λαό καθώς και 
η φιλοδοξία του γάλλου προέδρου να καταστήσει την χώρα του κυρίαρχη δύναμη στον 
χάρτη της μεταπολεμικής Ευρώπης τον οδηγεί σε παράτολμες πολιτικές επιλογές που 
στοχεύουν στην έξοδο της Γερμανίας από την Ε.Κ.Α.Χ. (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άν-
θρακα και Χάλυβα). Μην αναζητήσετε, λοιπόν, την ιστορική αλήθεια στα κείμενα 
αυτά. Αναζητήστε μόνο την πρωτοτυπία στη σκέψη των συγγραφέων και την επιδίωξη 
της δημιουργίας μιας καλοστημένης ιστορίας. Εξάλλου αυτό δεν είναι ένα από τα ζη-
τούμενα της δημιουργικής γραφής; 

Γ΄ Άξονας 

Στο μάθημα των καλλιτεχνικών, οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, 
δημιούργησαν, με βάση τις αρχές της pop art, εικαστικά έργα με θέμα: «Οι οραματιστές 
της Ενωμένης Ευρώπης». Επειδή η δραστηριότητα αυτή υλοποιήθηκε στο μάθημα των 
καλλιτεχνικών, δεν θα γίνει εδώ σχετική παρουσίασή της. 
 

Υποστηρικτικό υλικό 

Το υλικό που δόθηκε στους μαθητές αποτελείτο από λόγους και απομνημονεύματα των 
πολιτικών αυτών ανδρών που μεταφράστηκαν από τα αγγλικά και τα γαλλικά από τη 
διδάσκουσα καθώς και αποσπάσματα από βιβλία σχετικά με την ιστορία και την πολι-
τική τους πορεία. Πληροφορίες για τη ζωή τους αντλήθηκαν επίσης τόσο από το έντυπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Οι πατέρες της Ευρώπης» όσο και από την ιστοσελίδα της 
Επιτροπής. Τέλος άρθρα από εφημερίδες και βίντεο συμπλήρωσαν το υλικό. Μεγάλο 
μέρος από τα κείμενα αυτά αναρτήθηκαν σε wiki που δημιουργήθηκε για τον σκοπό 
αυτό. Επίσης οι μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο ή σε άλλες πηγές συμπληρωματικό 
υλικό. 

Αξιολόγηση 

Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις 
γνώσεις που αποκόμισαν από την δράση και να αποτιμήσουν τις δυσκολίες που αντι-
μετώπισαν. Για τον λόγο αυτό συμπλήρωσαν σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο περιε-
λάμβανε κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, δώδεκα (12) ερωτήσεις κοινές για όλες τις 
ομάδες και ερωτήσεις που απευθύνονταν στις ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο εργα-
σίας τους (6 ερωτήσεις για κάθε ομάδα). Η εικόνα, λοιπόν, που προκύπτει από τα ευ-
ρήματα είναι η ακόλουθη: 

Η Ενωμένη Ευρώπη γεννιέται-Οι πατέρες της Ευρώπης: Και οι δεκαέξι μαθητές (αγό-
ρια/κορίτσια) που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο - οι υπόλοιποι απουσίαζαν εκείνη 
την ημέρα - αποτιμούν γενικά θετικά την εμπειρία τους από το πρόγραμμα. Σε ερώτημα 
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για τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις γνώσεις που απέκτησαν σχετικά με τους 
λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότεροι μα-
θητές απαντούν θετικά. Μόλις ένας εκτιμά ότι οι γνώσεις αυτές ήταν περιορισμένες. 
Επίσης, υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα τους πρόσφερε  την ευκαιρία να γνωρίσουν 
την πολιτική διαδρομή των προσωπικοτήτων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ε-
νωμένης Ευρώπης, γεγονός που, όπως παρατηρούν κάποιοι, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν 
εύκολο να συμβεί με άλλο τρόπο στη δημόσια εκπαίδευση. Θεωρούν, μάλιστα, ότι οι 
γνώσεις αυτές θα τους φανούν χρήσιμες στο μέλλον.  

Αξιολόγηση δραστηριοτήτων – Βαθμός δυσκολίας: Για την ομάδα του σεναρίου, η επι-
λογή των στοιχείων που θα έπρεπε να συμπεριλάβουν στο σενάριο αλλά και η ίδια η 
συγγραφή του σεναρίου δημιούργησε δυσκολίες που αποδίδονται  στον αριθμό των 
κειμένων που είχαν να μελετήσουν, στη μη εξοικείωση τους με πολιτικά κείμενα  κα-
θώς και στην εκφραστική τους αδυναμία να αποτυπώσουν στο σενάριο την πολιτική 
σκέψη των πατέρων της Ευρώπης. Από τους μαθητές που συμμετείχαν στην ομάδα που 
δημιούργησε το βίντεο οι μισοί περίπου δηλώνουν ότι η διαδικασία δημιουργίας του 
βίντεο τους φάνηκε εύκολη, ενώ οι άλλοι μισοί αντιμετώπισαν προβλήματα που απο-
δίδουν στην απειρία τους σε τέτοιου είδους δραστηριότητα, στον βαθμό δυσκολίας της 
εφαρμογής (movie maker) που χρησιμοποίησαν, στην αδυναμία να επιλέξουν το υλικό 
με το οποίο θα επένδυαν το βίντεο και κυρίως να αντιστοιχήσουν και να συγχρονίσουν 
τους αγγλικούς υπότιτλους με τον ρυθμό του διαλόγου, όπως αυτός ηχογραφήθηκε από 
τους μαθητές που τον δραματοποίησαν. Κάποιες δυσκολίες φαίνεται να αντιμετώπισαν 
και οι ομάδες που είχαν ως δραστηριότητα τη συγγραφή μιας Ιστορίας μυστηρίου. Η 
δυσκολία τους εντοπίζεται στη σύλληψη μιας αληθοφανούς ιστορίας, στην απόδοση 
στους ήρωες - ευρωπαίους πολιτικούς ρόλων που, κάποιες φορές, δεν συμβάδιζαν με 
την πραγματική πολιτική τους ταυτότητα και στη διαμόρφωση της πλοκής της ιστορίας 
τους. 

Συνεργασία: Όσον αφορά την αποτίμηση του βαθμού συνεργασίας, αυτή δεν φαίνεται 
να λειτούργησε εξίσου καλά σ’όλες τις ομάδες. Ως λόγοι προβάλλονται η ασυμφωνία 
στον τρόπο διακανονισμού του πλαισίου εργασίας τους (ώρα και τόπος συνάντησης), 
η διαφωνία στην κατεύθυνση που θα έδιναν στο προϊόν της εργασίας τους και η άρνηση 
κάποιων να ανταποκριθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει ή η μη συμ-
μετοχή τους. Για όσους ο βαθμός συνεργασίας κρίνεται ικανοποιητικός, η συνανα-
στροφή τους και πριν από την συγκρότηση της ομάδας τους, η προηγούμενη συνεργα-
σία τους σε ανάλογες περιπτώσεις, το αντικείμενο της εργασίας τους και η όρεξη για 
δουλειά έπαιξαν σημαντικό ρόλο.  

Χρήση του wiki: Στο ερώτημα κατά πόσο το wiki τους φάνηκε χρήσιμο, μόνο δύο στους 
δέκα εκφράζονται θετικά, ενώ οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι το χρησιμοποίησαν λίγο ή 
καθόλου. Οι λόγοι που επικαλούνται είναι η προτίμησή τους στη συνεργασία με φυσική 
παρουσία και η δυσκολία στην χρήση του. Αλλά και οι μαθητές που το χρησιμοποίησαν 
αποδίδουν την χρησιμότητά του στο γεγονός ότι μπορούσαν να έχουν διαθέσιμο το 
υλικό τους ανά πάσα στιγμή και δευτερευόντως ότι διευκόλυνε τη μεταξύ τους συνερ-
γασία.  
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Συμπεράσματα  

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης αυτής λειτούργησαν 
ικανοποιητικά σε γνωστικό επίπεδο, ανέπτυξαν την ιστορική και την κριτική σκέψη 
των μαθητών, συνέβαλαν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης, καλλιέργησαν 
την ενσυναίσθηση και κυρίως αποτέλεσαν ερέθισμα  για μελλοντική μελέτη της περιό-
δου που κυοφόρησε την πρώτη  σημαντική πράξη γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επίσης, όπως ήταν αναμενόμενο, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος παρουσίασε τις γνω-
στές από τη διεθνή βιβλιογραφία δυσκολίες (Χοντολίδου, 2017), γεγονός, όμως, που 
δεν μειώνει τη σημασία της εργασίας σε ομάδες για την τάξη μακροπρόθεσμα  (Dargent  
& Dargent, 2004). Τέλος, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (Οhlen, 2006), παρά τις 
επιμέρους δυσκολίες και ενδοιασμούς, σε συνάρτηση με την άσκηση στη δημιουργική 
γραφή καλλιέργησαν τους πολυγραμματισμούς  (Alismail, 2015). 
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Περίληψη 

 Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης του τραγουδιού, του παραμυ-
θιού και του παιχνιδιού στη διδασκαλία στα πλαίσια σύγχρονων θεωριών μάθησης και, 
ιδιαίτερα, αυτών της Πολλαπλής Νοημοσύνης, της Πολυαισθητηριακής Μάθησης και 
της Ολικής Σωματικής Αντίδρασης. Στόχος της εργασίας είναι να αποσαφηνιστούν, 
αρχικά, οι όροι που σχετίζονται με τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις, να συνδεθούνε, 
ύστερα, οι έννοιες με τη διδακτική πράξη και να παρουσιάσουμε έναν ενδεικτικό τρόπο 
διδασκαλίας που αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτές τις θεωρίες. Σκοπός εί-
ναι να καταστεί σαφής η ανάγκη προσαρμογής του εκπαιδευτικού και της διδακτικής 
πράξης στα νέα δεδομένα, ώστε να γίνει η μάθηση πιο ενδιαφέρουσα, πιο αποτελεσμα-
τική και πιο ευχάριστη για τους μικρούς μαθητές.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δραστηριοκεντρική Μέθοδος, Εκμάθηση με Βάση το Περιεχόμενο, 
Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης, Πολυαισθητηριακή Μάθηση, Ολική Σωματική Α-
ντίδραση 

Abstract 

In the present study, the attempt is focused on the utilization of songs, fairy tales and 
play in teaching within the framework of modern teaching theories and, especially, 
those of Multiple Intelligence, Multisensory Learning and Total Physical Response. 
Regarding the targets of this paper, it firstly aims to shed light on the terms related to 
the new teaching approaches, then, to connect these theories with the teaching practice 
and, finally, to present an indicative teaching way that makes use of these theories as 
much as possible. Our purpose is to demonstrate the need for the teachers and the teach-
ing practice to adapt to the new circumstances in order to render the learning procedure 
more interesting, effective and enjoyable for the younger students.  

Keywords: Task-based Learning Approach, Content Based Instruction, Multiple Intel-
ligences Theory, Multisensory Learning, Total Physical Response 

Εισαγωγή 

Ένα από τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με τη μάθηση είναι ότι ο νέος 
παιδαγωγός καλείται πλέον να ενσωματώσει στη διδασκαλία του την αξιοποίηση οπτι-
κοακουστικών στοιχείων, κιναισθητικών ερεθισμάτων και μεθόδων, 
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δραστηριοκεντρικών προσεγγίσεων, με αυθεντικό και μη υλικό στην προσπάθειά του 
να στηρίξει την πολύπλευρη προσληπτική και παραγωγική ικανότητα των μαθητών 
του. Έχοντας ως σκοπό να προσφέρουμε ιδέες για την ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού 
και την ευκολότερη προσαρμογή του στα νέα δεδομένα επιλέξαμε να ενσωματώσουμε 
κάποιες από τις νέες θεωρίες σε ένα ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος.  

Θεωρητικό πλαίσιο: Αποσαφήνιση εννοιών 

Δραστηριοκεντρική Μέθοδος 

Η Δραστηριοκεντρική Μέθοδος περιστρέφεται γύρω από την έννοια της παιδαγωγικής 
δραστηριότητας (pedagogical task), η οποία έχει οριστεί είτε ως δραστηριότητα ή ε-
νέργεια που διεξάγεται ως το αποτέλεσμα της γλωσσικής επεξεργασίας ή κατανόησης 
(Richards et al., 1986) είτε ως οποιαδήποτε δομημένη προσπάθεια γλωσσικής μάθησης, 
η οποία έχει συγκεκριμένο στόχο, κατάλληλο περιεχόμενο, συγκεκριμένη διαδικασία 
και ένα εύρος αποτελεσμάτων για εκείνους που αναλαμβάνουν τη δραστηριότητα 
(Breen, 1987) είτε ως ένα πλάνο εργασιών που απαιτεί από τους μαθητές να επεξεργα-
στούν πραγματολογικά τη γλώσσα, ώστε να επιτύχουν ένα αποτέλεσμα που θα αξιολο-
γηθεί σύμφωνα με το αν έχει εκφραστεί το σωστό ή κατάλληλο περιεχόμενο (Ellis, 
2003). Ο Nunan (2004), βέβαια, επικεντρώνεται πρώτα-πρώτα στις αρχές που ενίσχυσε 
η Δραστηριοκεντρική Μέθοδος, υποστηρίζοντας πως η εν λόγω μέθοδος έδωσε έμ-
φαση στην μάθηση της επικοινωνίας μέσω διάδρασης στη γλώσσα-στόχο, στην εισα-
γωγή αυθεντικών κειμένων στη διδασκαλία, στην ενίσχυση της προσωπικής βιωματι-
κής εμπειρίας ως τρόπο μάθησης στην τάξη, στη σύνδεση της μάθησης εντός τάξης με 
τη μάθηση εκτός σχολικής τάξης, στην επιλογή περιεχομένου με βάση τις ανάγκες των 
μαθητών.  

Εκμάθηση με Βάση το Περιεχόμενο 

Η εκμάθηση με βάση το περιεχόμενο χτίζεται γύρω από τα περιεχόμενα του κειμένου 
και τις πληροφορίες που επεξεργάζονται και κατακτούν οι μαθητές καθώς ασχολούνται 
με την κατανόηση του θέματος και όχι γύρω από τα μεμονωμένα στοιχεία της γλώσσας 
(Richards & Rodgers, 2005). Οι μαθητές ουσιαστικά μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά 
μια ξένη γλώσσα όταν την αναλύουν για να πάρουν τις πληροφορίες που επιθυμούν 
παρά όταν επικεντρώνονται στο να μάθουν την ίδια τη γλώσσα. Ο μαθητής εδώ καθί-
σταται σιγά σιγά ενεργός και αυτόνομος ώστε να αναλάβει ίδιος την ευθύνη της μάθη-
σής του.  

Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης 

Η ανθρωπινή νοημοσύνη έχει αποδειχθεί και συνεχίζει να αποδεικνύεται πολυδιάστατη 
και εξελισσόμενη. Στην προσπάθεια διερεύνησης της, οι επιστήμονες και οι ερευνητές 
θέλησαν να διακρίνουν με κάποιον τρόπο τις διάφορες όψεις της. Εντοπίστηκαν, κατά 
την προσπάθεια κατανόησής της, τύποι ή είδη νοημοσύνης, οι οποίοι δεν λειτουργούν 
απόλυτα μόνοι, αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ο Gardner (1999) αναγνώρισε οχτώ 
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είδη: την Λεκτική/ Γλωσσική, την Λογική/ Μαθηματική, την Μουσική/ Ρυθμική, την 
Οπτική/ Χωρική, τη Σωματική/ Κιναισθητική, την Διαπροσωπική, την Ενδοπροσωπική 
και την Φυσιοκρατική. Η Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης δεν θα μπορούσε παρά 
να προσεγγίζει την μάθηση πολύπλευρα. Και δεδομένου ότι η δασκαλοκεντρική εκπαί-
δευση έχει παραχωρήσει πια αισίως την θέση της στην μαθητοκεντρική, οι εκπαιδευτι-
κοί καλούνται πλέον να εντοπίσουν και να ενσυναισθανθούν τον τρόπο μάθησης και 
το μοτίβο νοημοσύνης του κάθε μαθητή και να προσεγγίσουν ένα θέμα με διαφορετι-
κούς τρόπους στην διδακτική πράξη προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ό-
λων των μελών της τάξης τους.  

Πολυαισθητηριακή Μέθοδος 

Η Πολυαισθητηριακή Μέθοδος βασίζεται στην αποδοχή ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος 
έχει εξελιχθεί έτσι ώστε να λειτουργεί σε φυσικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία λαμ-
βάνει πολλαπλά ερεθίσματα μέσω διαφορετικών αισθητηριακών οδών. Η κατανόηση 
ότι οι πολυαισθητηριακές μαθησιακές διαδικασίες ευνοούν την αλληλεπίδραση των 
νευρικών δικτύων που αφορούν τις αισθήσεις της όρασης, της ακοής και της αφής-
κίνησης, ενεργοποιώντας παράλληλα τις λειτουργίες του εγκεφάλου που συνδέονται 
με την προφορική και γραπτή έκφραση καθιστά σαφή την τοποθέτηση του Εθνικού 
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης των ΗΠΑ που υποστηρί-
ζει ότι είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αισθήσεων 
στους μαθητές κατά τη μάθηση (Μπαστέα, 2016). Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση 
της διδασκαλίας και οι αντίστοιχες μελέτες και τοποθετήσεις αναπτύχθηκαν, βέβαια, 
αρχικά για τη διευκόλυνση της μάθησης σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 
Θεωρίες και μέθοδοι αναπτύχθηκαν κατά καιρούς από διάφορους επιστήμονες και με-
λετητές, όπως οι Fernald, Orton- Gillingham, Gillingham-Stillman (1956, 1977), 
Hickey (1977), Cox (1967-1984), Hornsby and Shear (1980) και άλλους σύμφωνα με 
τις Μπαστέα (2016) και Καρέκλα (2009). Εάν, ωστόσο, συνδέσει κανείς πιο συγκεκρι-
μένα τη Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης και τη θεωρία του «γλωσσικού τριγώνου» 
κατά Orton (1929, 1937, 1966), σύμφωνα με τη οποία οι εγκεφαλικές γνωστικές λει-
τουργίες ενεργοποιούνται επιτυχώς με τη σύνδεση οπτικών, ακουστικών και κιναισθη-
τικών καταγραφών, εύλογα θα συμπεράνει πως η συνδυασμένη αυτή ενεργοποίηση των 
αισθήσεων αφενός δύναται να καλύψει την ανάγκη ανταπόκρισης σε διαφορετικούς 
τύπους νοημοσύνης και αφετέρου είναι πιο κοντά στον φυσικό τρόπο πρόσληψης πλη-
ροφοριών της παιδικής ηλικίας.  

 Θεωρία Ολικής Σωματικής Αντίδρασης 

Η θεωρία Ολικής Σωματικής Αντίδρασης αναπτύχθηκε από τον James Asher (1993) 
και παρομοιάζει τη διδασκαλία της γλώσσας με μια φυσική δραστηριότητα (συντονι-
σμός ομιλίας με δράση). Στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές. Η πρώτη αρχή είναι πως η 
διαδικασία μάθησης της ξένης γλώσσας συμβαίνει παράλληλα με τη διαδικασία μάθη-
σης της μητρικής (Αρχή Βιο-προγράμματος). Η δεύτερη υποστηρίζει πως η εκμάθηση 
θα έπρεπε να συμβαίνει με τη χρήση του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, σε αντί-
θεση με τις περισσότερες θεωρίες μάθησης που επιλέγουν να ενεργοποιούν πιο πολύ 
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το αριστερό ημισφαίριο (Αρχή Πλαγίωσης του Εγκεφάλου). Η Τρίτη, τέλος, βασίζεται 
στο ότι, εφόσον η κατάκτηση της μητρικής μας γλώσσας γίνεται σε ένα περιβάλλον 
απαλλαγμένο από άγχος, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας θα έπρεπε να λαμβάνει χώρα 
σε ένα αντίστοιχο περιβάλλον μειωμένου άγχους (Αρχή Μείωσης Άγχους). Σύμφωνα 
με αυτές τις αρχές, ενδείκνυνται τα παιχνίδια ρόλων και οι επικοινωνιακοί διάλογοι, οι 
προτάσεις που εμπλέκουν σωματικές δραστηριότητες και η υπόρρητη ή έμμεση διδα-
σκαλία της γραμματικής μέσω δραστηριοτήτων με επικοινωνιακούς σκοπούς.  

Στόχος της παρούσας εργασίας και σύνδεση των θεωρητικών προσεγγίσεων με 
τον σχεδιασμό του μαθήματος 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να παρουσιάσει ένα μοντέλο σχεδίου διδασκαλίας το 
οποίο ενσωματώνει τις προαναφερθείσες θεωρίες στη διδακτική πραγματικότητα. Η 
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό του μαθήματος είναι η δραστηριοκε-
ντρική. Επιθυμία μας είναι οι μαθητές να καλλιεργήσουν και τις τέσσερις επικοινωνια-
κές δεξιότητες μέσω των δραστηριοτήτων ομαδοσυνεργατικά, καθώς θεωρούμε πως 
στη μικρή ηλικία κυριαρχούν τα κίνητρα ενσωμάτωσης έναντι των κινήτρων επίτευξης 
(Gardner, 1985, Gardner & Lambert, 1972, Schmidt, Boraie & Kassabgy, 1996). Η συ-
γκεκριμένη μέθοδος περιλαμβάνει ρητή και υπόρρητη διδασκαλία, ενεργοποιεί το εν-
διαφέρον και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και δύναται να συνδυάζει διάφορες 
θεωρίες και προσεγγίσεις. Προχωρήσαμε στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων έχο-
ντας κατά νου βασικά στοιχεία, όπως τις ανάγκες των μαθητών, την ικανότητα μάθη-
σης, την συχνότητα, την κάλυψη και την χρησιμότητα (Harmer, 2003). Θέσαμε, δη-
λαδή, τα παρακάτω ερωτήματα: γιατί χρειάζεται στον μαθητή το σχετικό με τη δια-
τροφή λεξιλόγιο; Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι το λεξιλόγιο στην συγκεκριμένη θε-
ματική; Πόσο συχνά συναντώνται οι λέξεις και σε ποιες λέξεις θα ήταν καλό να επικε-
ντρωθούμε έμμεσα; Καλύπτουν αυτές τις ανάγκες της γλωσσικής επικοινωνίας; Πόσο 
χρήσιμο είναι το λεξιλόγιο αυτό στους μαθητές; Το σχέδιο αποτελείται από τρεις φά-
σεις, την Προδραστηριότητα, τον Κύκλο Δραστηριοτήτων και την Εστίαση σε Γλωσ-
σικά Στοιχεία, και βασίστηκε στο πρότυπο της Ματθαιουδάκη (2013α).  

Συγκεκριμένα, στην Προδραστηριότητα, χρησιμοποιήσαμε το τραγούδι «Ο χορός των 
μπιζελιών» ως άσκηση κατανόησης προφορικού λόγου και ως αφορμή για κινητική 
έκφραση, γιατί αρέσει στα παιδιά και δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα και βοηθά στην 
συγκέντρωση. Με την συγκεκριμένη δραστηριότητα, στόχος μας ήταν να ανακαλέσουν 
λεξιλόγιο σχετικό με την διατροφή και, συγκεκριμένα, με τα λαχανικά ενώ, ταυτό-
χρονα, κατανοούν και αναπαράγουν το λεξιλόγιο της θεματικής ενότητας. Γνωρίζοντας 
ότι οι μαθητές μας βρίσκονται στα πρώτα στάδια γλωσσομάθειας (Α2+), εντάξαμε την 
δραστηριότητα μίμησης, καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν παραγλωσ-
σικά και να διασκεδάσουν μαθαίνοντας. Πρόκειται, επίσης, για αυθεντικό υλικό, το 
οποίο βοηθάει να βελτιώσουν οι μαθητές την επικοινωνιακή τους δεξιότητα (Miller, 
2003) και ανοιχτούν σε δεδομένα πραγματικών επικοινωνιακών περιστάσεων. Το αυ-
θεντικό υλικό επιδρά θετικά στα κίνητρα των μαθητών και εξοικειώνει τους μαθητές 
με την αυθεντική γλώσσα, ενώ παρέχει πολιτισμικές πληροφορίες της γλώσσας στόχου 
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(Richards, 2001). Τέλος, έχοντας υπόψη την Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης (οπτική, 
μουσική και κιναισθητική) και την Πολυαισθητηριακή Μέθοδο, παροτρύναμε τα παι-
διά να χορέψουνε με το τραγούδι παριστάνοντας το λαχανικό που ακούνε. Τέτοιου εί-
δους δραστηριότητες δεν φοβίζουν τα παιδιά, καθώς αυτά τραγουδούν σε ομάδες. Ως 
αποτέλεσμα, ενεργοποιείται το δεξί τους ημισφαίριο και μειώνεται το άγχος τους, κα-
λύπτοντας τις δυο αρχές της Θεωρίας Ολικής Σωματικής Αντίδρασης του Asher.  

Στον Κύκλο Δραστηριοτήτων, συμπεριλάβαμε την χρήση της ιστορίας «Ο Μαρουλέ-
νιος και η καρδούλα του» που ήταν σχετική με το θέμα μας. Οι μαθητές έχουν την τάση 
να ταυτίζονται με τους ήρωες, να διασκεδάζουν, να ενεργοποιούν ικανότητες τους και 
να κοινωνικοποιούνται, καθώς συνεργάζονται για την πραγματοποίηση ασκήσεων που 
σχετίζονται με την ιστορία (Ηλιοπούλου, 2017). Παράλληλα με τις δραστηριότητες που 
ορίστηκαν στο συγκεκριμένο σχέδιο, στοχεύουμε στην κατανόηση του γραπτού λόγου 
και στην παραγωγή λόγου. Προτού παραδοθεί η ιστορία στους μαθητές, ελέγχθηκε στο 
πρόγραμμα αναγνωσιμότητας και διασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρί-
νεται στο γλωσσικό επίπεδο των μαθητών. Επιλέξαμε ιστοριούλα διότι τα παιδιά γνω-
ρίζουν παραμύθια στη μητρική τους γλώσσα και είναι εξοικειωμένα με το αφηγηματικό 
πλαίσιο των ιστοριών (Brewster et al., 2002). Τέλος, οι υπόρρητες εστιασμένες διεκπε-
ραιωτικές δραστηριότητες είναι αρκετά αποτελεσματικές για την ανάπτυξη της γλωσ-
σικής επίγνωσης (Ellis, 2003). Συνεπώς, ο μαθητής δύναται και να εντοπίσει τη σύν-
δεση σημασίας-χρήσης και να προβεί αργότερα στη χρήση της λέξης.  

Στην Εστίαση στα Γλωσσικά Στοιχεία, σχεδιάστηκαν τέσσερις δραστηριότητες με ει-
κόνες και χρώματα έχοντας ως πρώτο κριτήριο την διάρκεια, καθώς οι μαθητές μικρής 
ηλικίας κουράζονται ευκολότερα και δεν συγκεντρώνονται. Οι πρώτες ήταν ασκήσεις 
συμπλήρωσης διατροφικών ειδών που θυμίζουν flashcards και επιλέχθηκαν γιατί βοη-
θούν τους μαθητές να ανακαλούν και να απομνημονεύουν λεξιλόγιο που μπορούν στην 
συνέχεια να εντάξουν στον λόγο τους (Ηλιοπούλου, 2017). Ακολούθησε άσκηση κα-
τηγοριοποίησης (να σβήσουν αυτό που δεν ταιριάζει) και συμπλήρωσης διαλόγου με 
εικόνες που θυμίζουν κόμικ. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκε κρυπτόλεξο με ρήματα 
στον Αόριστο που αναπτύσσει την δεξιότητα της ορθογραφίας (Ζάγκα χ.χ.), ώστε να 
γίνει κατανοητή έμμεσα η δομή της Οριστικής του Αορίστου, και άσκηση επιλογής 
μεταξύ Παρατατικού και Αορίστου, ώστε να διακρίνουν υπόρρητα τις διαφορές στη 
χρήση του Αορίστου και του Παρατατικού. Θεωρώντας πως ο μαθητής έχει ήδη μετα-
τρέψει πιο εύκολα το γλωσσικό εισαγόμενο σε προσλαμβανόμενο, ώστε να το ενσω-
ματώσει στην πορεία στο γλωσσικό του δυναμικό σύμφωνα με την Υπόθεση της Επι-
σήμανσης του Schmidt (1990), προχωρήσαμε με παιχνίδι ρόλων στην επικοινωνιακή 
δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον Γκαραβέλα (χ.χ), τα παιχνίδια ρόλων συμβάλλουν σε 
μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής λόγου στους μαθητές, βοη-
θώντας στην καλλιέργεια της πραγματολογικής και της κοινωνιο-γλωσσικής δεξιότη-
τάς τους και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός ξενόγλωσσου μαθήματος 
που έχει επικοινωνιακούς προσανατολισμούς, Στο παιχνίδι ρόλων, καλλιεργείται η φα-
ντασία των παιδιών, καθώς πρέπει να φανταστούν διαλόγους και να επικοινωνήσουν 
με βάση την επικοινωνιακή περίσταση που έχει οριστεί. Η δραστηριότητα αυτή έχει 
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περιληφθεί στο τέλος του σχεδίου μαθήματος, γιατί ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει τις γνώσεις που έλαβε κατά την διάρκεια του μαθήματος. Με το παιχνίδι ρόλων 
επιτυγχάνεται τόσο η κατανόηση όσο και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου 
μέσω της συνεργατικής μάθησης. Κλείνοντας, τους παροτρύνουμε να γράψουνε στο 
σπίτι μια ιστοριούλα με όσα περισσότερα ρήματα στον Αόριστο μπορούνε που να α-
φορούνε τη διατροφή. 

4. Διδακτική πρόταση 

Όσον αφορά  

Πίνακας 1: Μοντέλο σχεδίου μαθήματος με θέμα τη διατροφή  

Ημερομη-
νία: 

30/12/2017 

Τάξη/ Ε-
πίπεδο: 

Α2+ 

Ώρα: 
10:00-
11:30 

Ηλικία: 6-8 
ετών 

Διάρ-
κεια: 2 

Χ 45 λε-
πτά 

Θρανία: Τοποθετη-
μένα ανά δύο αντικρι-

στά (συμμετοχικός 
τύπος σχολικής τά-

ξης) 

Αριθμός μα-
θητών: 12 

Δομικοί στόχοι: να μπορούν 
να σχηματίζουν την Οριστική 
του Αορίστου των ρημάτων 
που λήγουν σε –ω 
Λειτουργικοί στόχοι: να μπο-
ρούν να διακρίνουν την Ορι-
στική του Αορίστου και να μην 
την επιλέγουν έναντι του Πα-
ρατατικού όταν χρειάζεται 
Λεξιλογικοί στόχοι: να ανα-
γνωρίζουν και να χρησιμοποι-
ούν το σχετικό με τη διατροφή 
λεξιλόγιο  

Προϋπάρχουσα γνώση: έχουν διδαχθεί το επίπεδο Α2 και έχουν εισαχθεί 
νοηματικά/υπόρρητα στον Παρατατικό (επίπεδο Β1) 

 

Επικοινωνιακοί στόχοι: να εκφράζονται προφορικά και γραπτά επαρκώς 
για να μιλήσουν για θέματα σχετικά με τη διατροφή και να αρχίσουν να χρη-
σιμοποιούν τον αόριστο για να περιγράψουν κάτι που έκαναν 

Εμπλεκόμενες δεξιότητες: κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφο-
ρικού λόγου 

Θέμα: Τρώμε σωστά; Σκοπός: οι μαθητές να μάθουν να χρησιμοποιούν την Οριστική Αορίστου 
ενώ εκφράζονται επαρκώς σχετικά με τη διατροφή 

ΣΤΑΔΙΑ 
ΔΙΔΑ-
ΣΚΑ-
ΛΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-

ΚΟΥ 

ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΕΣ  

ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ 

ΤΥ-
ΠΟΣ 
ΔΙΑ-
ΔΡΑ-
ΣΗΣ 

ΜΕΘΟ-
ΔΟΙ ΔΙ-

ΔΑ-
ΣΚΑ-
ΛΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ 

ΔΙΔΑ-
ΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

1. ΠΡΟ-
ΔΡΑ-

ΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑ 

Ο καθηγητής ρω-
τάει τους μαθη-
τές αν τους αρέ-
σουν τα λαχανικά 
και τους ζητά να 
του πούνε μερικά 
από αυτά που 
τους αρέσουν.  
 
 
 
 
 
 
Μετά, τους μοι-
ράζει ένα έντυπο-
κάρτα με στίχους 
από το ηχητικό 
κομμάτι «Ο χο-
ρός των μπιζε-
λιών», όπου στη 

Οι μαθητές 
απαντούν 
αν τους α-
ρέσουν τα 
λαχανικά 
και αναφέ-
ρουν με-
ρικά.  
 
 
 
 
 
 
 
Παίρνουν 
την κάρτα 
και ακούνε 
το κομμάτι. 
Συμπληρώ-
νουν τα 

Κ-Τ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ατο-
μική 

 
 
 
 
 
 

Συζή-
τηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δημιουργία εν-
διαφέροντος εκ 
μέρους των μα-
θητών. Να εκ-
φραστούν οι 
μαθητές, μπαί-
νοντας στο 
θέμα, ενώ πα-
ράλληλα ανα-
καλούν λεξιλό-
γιο.  
 
 
Να ανακαλέ-
σουν και να ε-
ντοπίσουν λεξι-
λόγιο μέσω της 
κατανόησης 
προφορικού λό-
γου. 
 

2΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3΄ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έντυπο-
κάρτα με 
στίχους 
του κομ-
ματιού  
 -Ηχητικό 
κομμάτι 
και μέσο 

(1η ώρα) 
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 θέση των λαχανι-
κών υπάρχουν 
κενά ώστε να τα 
ακούσουν και να 
τα συμπληρώ-
σουν οι μαθητές. 
 
 
 
Ακολούθως, τους 
παροτρύνει να 
πούνε τις απα-
ντήσεις τους 
στην τάξη και δί-
νει τις σωστές α-
παντήσεις. 
 
 
 
Τέλος, ο καθηγη-
τής μοιράζει ρό-
λους – λαχανικά, 
δίνει οδηγίες στα 
παιδιά και παίζει 
εκ νέου το τρα-
γούδι. 
 
 

κενά στην 
καρτέλα κα-
θώς ακούνε 
το κομμάτι.  
 
 
 
 
 
Οι μαθητές 
δίνουν τις α-
παντήσεις 
τους και ε-
λέγχουν αν 
είναι σω-
στές. 
 
 
 
Καθώς παί-
ζει το τρα-
γούδι, ση-
κώνονται 
και παρι-
στάνουν το 
λαχανικό 
που χορεύει 
ανάλογα με 
τον ρόλο 
που έχουν 
πάρει.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Μ-Κ 

 
 
 
 
 
 
Μ-Τ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πολύ-αι-
σθητη-
ριακή  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να θυμηθούν 
και να μάθουν 
το σχετικό με 
τη διατροφή 
λεξιλόγιο δια-
σκεδάζοντας. 
Μέσα από κί-
νηση και 
ρυθμό. 

 
 
 
 
 
 
 

2΄ 
 
 
 
 
 

 
 

3΄ 

αναπαρα-
γωγής του 
(YouTube 
ή CD 
player) 
 
 
 
 
 

ΣΤΑΔΙΑ 
ΔΙΔΑ-
ΣΚΑ-
ΛΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-

ΚΟΥ 

ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΕΣ 

ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ 

ΤΥ-
ΠΟΣ 
ΔΙΑ-
ΔΡΑ-
ΣΗΣ 

ΜΕΘΟ-
ΔΟΙ ΔΙ-

ΔΑ-
ΣΚΑ-
ΛΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ 

ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ 

ΔΙΔΑ-
ΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

2. ΚΥ-
ΚΛΟΣ 
ΔΡΑ-

ΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΩΝ 

Ο καθηγητής 
ζητά από τους 
μαθητές να χωρι-
στούνε σε ομά-
δες των 4 ατό-
μων και δίνει σε 
καθεμιά από τις 
3 ομάδες το πα-
ραμυθάκι «Ο 
Μαρουλένιος και 
η καρδούλα του» 
«σπασμένο» σε 4 
μέρη.  
 
 
 
 
 
Ακολούθως, ζη-
τάει σε κάθε ο-
μάδα:  
- να συνεργα-
στούν τα μέλη 
της για να βά-
λουν σε σειρά το 
παραμυθάκι 
- να συμφωνή-
σουν με ποια 

Οι μαθητές 
χωρίζονται 
σε ομάδες 
και παίρ-
νουν το 
«σπα-
σμένο» πα-
ραμύθι 
τους.  
 
 
 
 

Ομα-
δική 
εργα-
σία 

Δραστη-
ριοκε-
ντρική 
εκμά-

θηση: υ-
πόρρητη 
εστια-
σμένη 
διεκπε-

ραιωτική 
δραστη-
ριότητα- 
Συνεργα-
τική Ο-
μαδική 

Μάθηση 

 
 
 
 
 

1΄ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1΄ 

3Χ4 έ-
ντυπα με 
τα μέρη 
του παρα-
μυθού  

Α. Δρα-
στη-ριό-

τητα 
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σειρά θα διαβά-
σουν τη δουλειά 
τους στην τάξη. 
 

Β. Σχε-
διασμός 
 
 
 
 
 

Ο καθηγητής 
φροντίζει για την 
ομαλή διεξαγωγή 
και τον συντονι-
σμό της διαδικα-
σίας, ώστε να ερ-
γαστούν όλοι με 
ηρεμία και συ-
γκέντρωση.  
 

Κάθε ομάδα 
διαβάζει τα 
μέρη του 
παραμυθιού 
και ετοιμά-
ζεται να το 
παρουσιά-
σει με τη 
σωστή 
σειρά. 

Ομα-
δική 
εργα-
σία 

Να συνεργα-
στούν για να 
κατανοήσουν 
το κείμενο και 
να ανταλλά-
ξουν γνώσεις 
κατά την προ-
σπάθεια αυτή.  

15΄ 
 

Γ. Ανα-
φορά 
 
 
 
 
 

Ο καθηγητής ζη-
τάει σε μια από 
τις ομάδες να του 
διαβάσει αυτό 
που θεώρησε πως 
είναι το Α΄ μέρος 
της ιστορίας.  
 
 
 
 
 
 
Μόλις το διαβά-
σει η ομάδα 
αυτή, ρωτάει τις 
άλλες δυο ομάδες 
αν συμφωνούν 
και δίνει τη σω-
στή απάντηση. 
 
 
 
 
Συνεχίζει με τον 
ίδιο τρόπο ως το 
4ο κομμάτι που 
το διαβάζει ο ί-
διος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα μέλη της 
ομάδας δια-
βάζουν 
αυτό που πι-
στεύουν 
πως είναι το 
1ο κομμάτι 
του παρα-
μυθιού.  
 
 
 
 
Οι άλλες ο-
μάδες λένε 
αν συμφω-
νούν ή όχι 
και ακούνε 
τη σωστή α-
πάντηση.  

Μ-Κ 
& 

Μ-Τ 

Να συνεργα-
στούν για να 
κάνουν ανά-
γνωση το κεί-
μενο στην τάξη 
ώστε να εξοι-
κειωθούν πε-
ραιτέρω με τα 
στοιχεία του 
κειμένου.  

18΄ 
 

ΣΤΑΔΙΑ 
ΔΙΔΑ-
ΣΚΑ-
ΛΙΑΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-

ΚΟΥ 

ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΕΣ 

ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ 

ΤΥ-
ΠΟΣ 
ΔΙΑ-
ΔΡΑ-
ΣΗΣ 

ΜΕΘΟ-
ΔΟΙ  

ΔΙΔΑ-
ΣΚΑ-
ΛΙΑΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΡ-
ΚΕΙΑ 

ΔΙΔΑ-
ΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

3. Ε-
ΣΤΙΑΣΗ 

ΣΕ 
ΓΛΩΣ-
ΣΙΚΑ 
ΣΤΟΙ-
ΧΕΙΑ 

Ο καθηγητής ζη-
τάει από τους 
μαθητές να ε-
στιάσουν στο νό-
ημα του κειμέ-
νου και να του 
πούνε «τι 

Οι μαθητές 
προσπα-
θούν να ε-
ντοπίσουν 
την απά-
ντηση στο 
κείμενο. 

Ατο-
μική 
εργα-
σία 

 
 
 

Διδασκα-
λία βασι-

σμένη 
στο πε-
ριεχό-
μενο 

(Content-

Να κατανοή-
σουν ποιες εί-
ναι οι κατηγο-
ρίες υγιεινών 
τροφών.  
 
 

2΄ 
 
 
 

 
 
 

3Χ4 έ-
ντυπα με 
τα μέρη 
του παρα-
μυθού 
από πριν 
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Α. Ανά-
λυση 
(2η ώρα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

έτρωγαν στην 
παραμυθένια 
χώρα όταν βασί-
λισσα ήταν η Ρο-
δούλα;». Παράλ-
ληλα, χωρίζει 
τον πίνακα στα 
δυο για να κατα-
γράψει τα δύο 
διαφορετικά είδη 
διατροφής (δια-
τροφή βασίλισ-
σας Ροδούλας 
VS διατροφή βα-
σίλισσας Τροφα-
ντούλας) μέσα 
από τις απαντή-
σεις των μαθη-
τών.  
 
Μόλις βρούνε 
την απάντηση, ο 
καθηγητής δίνει 
στους μαθητές έ-
ντυπα με λεξιλο-
γικές ασκήσεις 
όπου βάζουν στα 
κενά δίπλα από 
τις αντίστοιχες 
φωτογραφίες τις 
λέξεις υγιεινών 
τροφών. Αυτές 
αφορούν: λαχα-
νικά, φρούτα, 
δημητριακά, γα-
λακτοκομικά, 
ψάρια (κατηγο-
ρίες που αναφέ-
ρονται στο κεί-
μενο) αλλά και 
όσπρια και ξη-
ρούς καρπούς.  
 
Ακολούθως, ο 
καθηγητής ζη-
τάει από τους 
μαθητές να ε-
στιάσουν πάλι 
στο νόημα του 
κειμένου και να 
του πούνε «τι έ-
τρωγαν στην πα-
ραμυθένια χώρα 
όταν βασίλισσα 
ήταν η Τροφα-
ντούλα;». Πα-
ράλληλα, συ-
μπληρώνει και το 
δεύτερο μισό του 
πίνακα με τις α-
παντήσει των μα-
θητών.  
 
Μόλις βρούνε 
την απάντηση, ο 
καθηγητής τους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι μαθητές 
συμπληρώ-
νουν τις α-
σκήσεις.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι μαθητές 
προσπα-
θούν να ε-
ντοπίσουν 
την απά-
ντηση στο 
κείμενο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι μαθητές 
συμπληρώ-
νουν τις α-
σκήσεις.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ατο-
μική 
εργα-
σία 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ατο-
μική 
εργα-
σία 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ατο-
μική 
εργα-
σία 

 

based in-
struction) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να ανακαλέ-
σουν το σχε-
τικό με την υ-
γιεινή διατροφή 
λεξιλόγιο και 
να εντοπίσουν 
τυχόν νέο. Να 
κατηγοριοποιή-
σουν στο μυα-
λουδάκι τους 
την ήδη υπάρ-
χουσα γνώση 
ώστε να μπο-
ρούν να τη χρη-
σιμοποιήσουν 
μετά.  
 
 
 
 
 
 
Να κατανοή-
σουν ποιες εί-
ναι οι κατηγο-
ρίες ανθυγιει-
νών τροφών.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να ανακαλέ-
σουν το σχε-
τικό με την αν-
θυγιεινή δια-
τροφή λεξιλό-
γιο και να εντο-
πίσουν τυχόν 
νέο. Να κατη-
γοριοποιήσουν 
στο μυαλου-
δάκι τους την 
ήδη υπάρχουσα 
γνώση ώστε να 
μπορούν να τη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15΄ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3΄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 έντυπα 
με λεξι-
λογικές 
ασκήσεις 
με λαχα-
νικά, 
φρούτα, 
δημη-
τριακά, 
γαλακτο-
κομικά, 
ψάρια, ό-
σπρια και 
ξηρούς 
καρπούς 
& 
Μολύβι ή 
στυλό 
- Χαρτί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 έντυπα 
με λεξι-
λογικές 
ασκήσεις 
με γλυκά 
και ανα-
ψυκτικά.  
- Μολύβι 
ή στυλό 
- Χαρτί 
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δίνει έντυπα με 
λεξιλογικές α-
σκήσεις όπου 
βάζουν στα κενά 
δίπλα από τις α-
ντίστοιχες φωτο-
γραφίες τις λέ-
ξεις ανθυγιεινών 
τροφών. Αυτές 
αφορούν: γλυκά 
και αναψυκτικά.  
 
 

χρησιμοποιή-
σουν μετά.  

Β. Πρα-
κτική  
 
1. Ε-
λεγχό-με-
νες δρα-
στηριό-
τητες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Επικοι-
νωνιακή 
δραστη-
ριότητα 
 
 
 

Ο καθηγητής 
μοιράζει τις δρα-
στηριότητες και 
οι μαθητές τις 
κάνουν την ίδια 
στιγμή που τις 
διαβάζουν. Οι α-
σκήσεις είναι οι 
εξής: 
 
Λεξιλογικές 
- σβήνουν τη 
λέξη που δεν ται-
ριάζει από τις 
κατηγορίες τρο-
φίμων  
- συμπληρώνουν 
τα συννεφάκια 
των διαλόγων με 
τα επίθετα που 
λείπουν (επίθετα 
σχετικά με δια-
τροφή) 
 
Γραμματικής 
(Αόριστος) 
-βρίσκουν στο 
κρυπτόλεξο ρή-
ματα που είναι 
σε διάφορα πρό-
σωπα του Αορί-
στου 
-διαλέγουν το 
σωστό ρήμα (ί-
διο ρήμα σε αό-
ριστο και παρα-
τατικό) για να 
συμπληρώσουν 
προτάσεις με 
κενά.  
 
Ο καθηγητής α-
ξιολογεί το αν 
κατανόησαν οι 
μαθητές του το 
λεξιλόγιο και τη 
χρήση του αορί-
στου. 
 
Ο καθηγητής 
μοιράζει την επι-
κοινωνιακή 

Απαντούν 
στα ερωτή-
ματα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διαβάζουν 
την κάρτα 
με τις οδη-
γίες και 
προετοιμά-
ζουν το παι-
χνίδι ρόλου. 
Γράφουν 
πρώτα τον 
διάλογο συ-
νεργατικά 
και μετά 
τον 

Μ-Κ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εται-
ρική 
εργα-
σία 
(Μ-
Μ) 
& 

Μ-Τ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεργα-
τική Ο-
μαδική 

Μάθηση 
 
 

Να εξασκη-
θούνε με δια-
σκεδαστικό 
τρόπο ώστε να 
κατακτήσουν 
υπόρρητα το 
λεξιλόγιο περί 
διατροφής και 
τη χρήση του 
Αορίστου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να εφαρμό-
σουν όσα έμα-
θαν στο σημε-
ρινό μάθημα 
μέσα από επι-
κοινωνιακή 
δραστηριότητα 
που προσο-
μοιάζει πραγ-
ματική περί-
σταση.  
Να προσθέ-
σουνε δικά 

8΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15’ 

Έντυπες 
ασκήσεις 
4x12 
- Μολύβι 
ή στυλό 
- Χαρτί 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάρτα με 
άσκηση 
για παι-
χνίδι ρό-
λων 
& 
Μολύβι ή 
στυλό 
- Χαρτί 
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δραστηριότητα 
(role play) και ε-
ξηγεί τυχόν απο-
ρίες. Ο ένας μα-
θητής έχει τον 
ρόλο του ασθενή 
και λέει τι έφαγε 
χθες και τι έ-
τρωγε γενικά 
(παχυντικές τρο-
φές) και ο άλλος 
έχει τον ρόλο του 
γιατρού, ο ο-
ποίος ρωτά τον 
ασθενή τι έφαγε 
χθες και τι έ-
τρωγε γενικά και 
τον συμβουλεύει 
τι να τρώει στο 
εξής (υγιεινές 
τροφές). Τους 
παροτρύνει να 
χρησιμοποιή-
σουν την φαντα-
σία τους και να 
βάλουν δικά τους 
στοιχεία.  
 
Ο καθηγητής α-
ξιολογεί εσωτε-
ρικά τι τους έ-
μεινε από όλο το 
μάθημα και τους 
αφήνει να εκ-
φραστούν. 
 

παρουσιά-
ζουν.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τα ζευγάρια 
κάνουν το 
παιχνίδι ρό-
λων μεταξύ 
τους. Και οι 
υπόλοιποι 
παρατηρούν 
τους διαλό-
γους και ε-
ντοπίζουν 
σωστά και 
λάθη, ενώ 
παίρνουν ι-
δέες. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εται-
ρική 
εργα-
σία 
(Μ-
Μ) 
& 

Μ-Τ 
 

τους στοιχεία, 
κάνοντας 
χρήση του λεξι-
λογίου και των 
χρόνων γραπτά 
και προφορικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να διασκεδά-
σουν με τη 
δραματοποίηση 
και να εντοπί-
σουν τις δικές 
τους εκφραστι-
κές και γραμ-
ματικές ελλεί-
ψεις μέσα από 
τις αντίστοιχες 
ελλείψεις των 
άλλων. 

Συμπληρωματικές ασκήσεις/ δραστηριότητες: Να γράψουνε στο σπίτι μια ιστοριούλα με όσα περισσότερα 
ρήματα στον Αόριστο μπορούνε που να αφορούνε τη διατροφή. Μπορούνε να πάρουνε ιδέες από την άσκηση 
του κρυπτόλεξου). 

Αξιολόγηση: Ο καθηγητής αξιολογεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας στο μέρος της πρακτικής.  

Πιθανά προβλήματα:  
1. Να μην έχουν γνώση κάποιων εκ των 
λέξεων που αναφέρονται στις κάρτες και 
στα κείμενα (στο τραγούδι επίσης). 

 Προτεινόμενες λύσεις:  
1. Να τους εξηγηθούν τυχόν άγνωστες λέξεις τη 
στιγμή που αναφέρονται στις κάρτες και στα κεί-
μενα (στο τραγούδι επίσης). 
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Προσέγγιση της αξονικής συμμετρίας με έμφαση σε κομβικές δεξιότητες 

Κουτσοβασίλη Ελένη, M.Ed., Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, koutsobeleni@gmail.com 
Κλουκίνα Θεοδοσία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, kloukinalia@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει διδακτικές παρεμβάσεις που έγιναν σε Γυμνάσιο ε-
παρχιακής πόλης κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο του προγράμματος με 
τίτλο ‘Assessment of Transversal Skills (ATS2020) Project’ (“ATS2020 Αξιολόγηση 
Κομβικών Δεξιοτήτων”), το οποίο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑ-
ΝΤΟΣ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός των παρεμβάσεων ήταν να 
καλλιεργηθούν συγκεκριμένες κομβικές δεξιότητες των μαθητών στο πλαίσιο του υ-
πάρχοντος αναλυτικού προγράμματος. Η συγκεκριμένη εισήγηση αναφέρεται στις πα-
ρεμβάσεις που αφορούσαν στο μάθημα των Μαθηματικών της Α Γυμνασίου. 

Λέξεις - κλειδιά: ΑTS2020, κομβικές δεξιότητες, ΤΠΕ, Μαθηματικά 

Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής (Erasmus+ 
Programme 2014-2020, KeyAction 3: Support for policyreform) που αφορά στην πιλο-
τική εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών προσεγγίσεων σχεδίασε το έργο Αξιολόγηση 
Κομβικών Δεξιοτήτων (ATS2020) το οποίο και χρηματοδότησε. Το συγκεκριμένο 
έργο πρότεινε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο μάθησης για την ενίσχυση των απαραίτητων 
κομβικών δεξιοτήτων των μαθητών στο πλαίσιο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμ-
ματος και σε αυτό συμμετείχαν 17 εταίροι από 11 Ευρωπαϊκές χώρες ενώ ταυτόχρονα, 
εισηγήθηκε στους εκπαιδευτικούς νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμα ερ-
γαλεία για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων αυτών (βλ. 
http://ats2020.eu/greece/30-nacional-news-about-ats2020-project) 

Το παρόν έργο προσέφερε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ένα καινοτόμο μαθησιακό 
μοντέλο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων, εν-
σωματωμένων στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ως εκ τούτου, αναμένεται κατά την ο-
λοκλήρωσή του να συμβάλλει με αξιόπιστα δεδομένα στη διαμόρφωση προτάσεων εκ-
παιδευτικής πολιτικής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με τον όρο Κομβικές δεξιότητες το έργο αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα βασικών δε-
ξιοτήτων, οι οποίες θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές, τόσο σε σχέση με τη σχολική 
και την ακαδημαϊκή επιτυχία όσο και με τον χώρο εργασίας (Education and Training 
2020 Work programme, 2012). Για τις ανάγκες του έργου, ορίσαμε ως κομβικές δρα-
στηριότητες και επιλέξαμε να ασχοληθούμε με: την αυτόνομη μάθηση, τον πληροφο-
ριακό και τον ψηφιακό γραμματισμό, την επικοινωνία και τη συνεργασία, τη δημιουρ-
γικότητα και την καινοτομία (Ενημερωτικό φυλλάδιο ats2020). 
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Όταν ολοκληρωθεί η φάση της πιλοτικής εφαρμογής, θα συλλεχθούν δεδομένα από 
1.000 εκπαιδευτικούς και 10.000 μαθητές, 250 σχολείων τα οποία βρίσκονται σε 10 
ευρωπαϊκές χώρες για να αξιολογηθεί η επίδραση του μαθησιακού μοντέλου ATS2020 
και να επικυρωθεί μέσα από ένα μεικτό μοντέλο έρευνας και αξιολόγησης. 

Το συγκεκριμένο έργο δεν βασίστηκε στην εισαγωγή νέου λογισμικού ή στην αξιοποί-
ηση συγκεκριμένης τεχνολογίας. Γι' αυτό εξ αρχής προτάθηκαν στους συμμετέχοντες 
εναλλακτικές πλατφόρμες, από τις οποίες τελικά επιλέχθηκε αυτή του Mahara μετά 
από συζήτηση και ανοιχτό προβληματισμό, ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα 
τους συμμετέχοντες σε όσα θα δοκίμαζαν. Επίσης στόχος του έργου ήταν να μη διατα-
ράξει τη ροή του αναλυτικού προγράμματος. Φιλοδοξία του ήταν να στηρίξει, μέσα 
από την κανονική διδασκαλία των μαθημάτων (όπως αυτά περιγράφονται στο αναλυ-
τικό πρόγραμμα) την παράλληλη καλλιέργεια κομβικών δεξιοτήτων. Η καλλιέργεια 
αυτή επιχειρήθηκε με βάση τη διαμορφωτική αξιολόγηση (Μιχαήλ-Χρυσάνθου, 2014). 
Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε με τη δημιουργία e-portfolios, δηλαδή μέσα από την 
ηλεκτρονική συλλογή εμπειριών, προβληματισμών, στόχων, προηγούμενων στόχων 
αλλά και επιτευγμάτων των μαθητών, όλα αυτά οργανωμένα με τέτοια δομή, ώστε να 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να επεκταθούν κλπ. 

Περιγραφή της πιλοτικής εφαρμογής του έργου ATS2020 

Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 μέρος της πιλοτικής 
εφαρμογής του έργου. Συμμετείχαν σε αυτήν 21 μαθητές και μαθήτριες από ένα (επι-
λεγμένο με κλήρωση) τμήμα της Α΄ Γυμνασίου, το οποίο αποτέλεσε το «τμήμα πειρα-
ματισμού» στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Αρ-
χαίας Ελληνικής Γραμματείας και των Γαλλικών. Κάποιο άλλο τμήμα της ίδιας τάξης 
αποτέλεσε το «τμήμα ελέγχου». Η επιλογή του τμήματος με κλήρωση είχε ως αποτέ-
λεσμα το τμήμα πειραματισμού να περιέχει πέντε μαθητές οι οποίοι είχαν διαγνωσμέ-
νες μαθησιακές δυσκολίες. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, είχε φυσικά εξασφα-
λιστεί η συγκατάθεση των κηδεμόνων, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε 
ένα προστατευμένο περιβάλλον προσανατολισμένο στην οργάνωση της μάθησης και 
στην τήρηση ηλεκτρονικού portfolio. Οι συμμετέχοντες καθηγητές ήταν τέσσερις, όσα 
και τα διδακτικά αντικείμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η υλοποίηση των παρεμ-
βάσεων έγινε με βάση τον σχεδιασμό του ATS2020 στο πλαίσιο του υπάρχοντος ανα-
λυτικού προγράμματος, στο Εργαστήριο Η/Υ (12 σταθμοί εργασίας), στην αίθουσα της 
Βιβλιοθήκης (5 σταθμοί εργασίας) και κάποιες φορές στην αίθουσα διδασκαλίας.  

Παρακάτω θα αναφερθούμε στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος στο μάθημα 
των Μαθηματικών. H πλατφόρμα Mahara (http://mahara.ats2020.eu/) με το ηλεκτρο-
νικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει (Bright, 2014· Himpsl & Baumgartner, 2009) φιλοξέ-
νησε τα ψηφιακά έργα των μαθητών, και εξυπηρέτησε τις ανάγκες του έργου (JISC, 
2012). 
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Αρχικά, ως προεργασία, έγινε μια παρουσίαση της πλατφόρμας μέσα στην σχολική 
αίθουσα του τμήματος, όπου υπάρχει διαδραστικός πίνακας, καθώς και κάποιες ασκή-
σεις εξοικείωσης με το περιβάλλον, οι οποίες διαπιστώσαμε ότι δεν δυσκόλεψαν τα 
παιδιά. Εκμεταλλευόμενοι έναν σχολικό περίπατο που πραγματοποιήθηκε στο προαύ-
λιο του σχολείου μας μπήκαμε στο εργαστήριο και οι τέσσερις συμμετέχοντες συνά-
δελφοι, δώσαμε στα παιδιά έντυπο φύλλο εργασίας, τα βοηθήσαμε να επεξεργαστούν 
το «προφίλ» τους στο περιβάλλον του Mahara και να γράψουν σχόλια στο θέμα συζή-
τησης «Τα πρώτα μας βήματα». Το «προφίλ» είναι ένας χώρος, όπου κάθε μαθητής 
επιλέγει ποιες πληροφορίες θα είναι ορατές από τους υπολοίπους συμμετέχοντες και τι 
άλλες προσωπικές πληροφορίες θέλει να παρέχει σε αυτούς με τους οποίους συσχετί-
ζεται (λ.χ. τα αγαπημένα του σπορ, ταινίες κλπ). Η συμμετοχή σε ένα θέμα συζήτησης 
ακολουθεί τα πρότυπα άλλων ηλεκτρονικών forum και έτσι είναι μια εύκολη διαδικα-
σία που ενθαρρύνει την επικοινωνία. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και κυρίως οι μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες. Τους άρεσε ο σχεδιασμός της πλατφόρμας, έγραψαν αυθόρ-
μητα στο forum και, κυρίως, άρχισαν να στέλνουν αιτήματα φιλίας ο ένας στον άλλον. 

Εκτός από το περιβάλλον του Mahara και τις ενσωματωμένες δυνατότητες, χρησιμο-
ποιήθηκαν επίσης επιλεγμένα βίντεο από το YouTube, καθώς και οι Παρουσιάσεις 
Google (https://docs.google.com/presentation), για να προσφερθούν γνώσεις και να δη-
μιουργήσουν οι μαθητές τις εργασίες τους. 

Πιλοτική εφαρμογή στο μάθημα των Μαθηματικών 

Στο μάθημα των Μαθηματικών πιο συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική δραστηριότητα που 
υλοποιήθηκε είχε θέμα την «Αξονική Συμμετρία». Στο Β΄ μέρος του σχολικού εγχειρι-
δίου της Γεωμετρίας και συγκεκριμένα στο 2ο Κεφάλαιο με τίτλο «Συμμετρία» στις 
δυο πρώτες παραγράφους με τίτλο «Συμμετρία ως προς άξονα» και «Αξονική Συμμε-
τρία» γίνεται αναφορά στο αντικείμενο με το οποίο ασχοληθήκαμε στην παρέμβασή 
μας. 

Οι στόχοι μας ήταν οι μαθητές: 

• να αναγνωρίζουν τα σχήματα με άξονα συμμετρίας 
• να βρίσκουν τους άξονες συμμετρίας τους, 
• να σχεδιάζουν σχήματα συμμετρικά ως προς άξονα 
• να συνδέσουν τη μαθηματική έννοια της συμμετρίας με την καθημερινή ζωή και την 

τέχνη. 
• να εξοικειωθούν με τη δημιουργία παρουσιάσεων Google 
• να αναπτύξουν τις κομβικές δεξιότητες της αυτόνομης μάθησης, της δημιουργικότη-

τας και της συνεργασίας. 

Με αρχική μας επιδίωξη την υλοποίηση των παραπάνω στόχων δημιουργήσαμε στην 
πλατφόρμα Mahara την ομάδα EL05-Μαθηματικά, στην οποία εντάξαμε τους μαθητές 
του τμήματος πειραματισμού, και σ’ αυτήν εργαζόμασταν. 
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H πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της βιβλιοθήκης, η οποία δια-
θέτει διαδραστκό πίνακα. Μέσω σύντομων video αναρτημένων στο YouTube οι μαθη-
τές είχαν μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο της Συμμετρίας και ειδικότερα με την 
Αξονική Συμμετρία. Το κεφάλαιο της Συμμετρίας βρίσκεται στο τέλος της διδακτέας 
ύλης, δεν είχε μέχρι τότε προσπελαστεί από τα παιδιά, γι' αυτό επιλέξαμε να έρθουν σε 
επαφή με το μαθησιακό αντικείμενο μέσω ψηφιακών πόρων πριν αρχίσει η διεργασία 
της μάθησης. 

 

Σελίδες από το περιβάλλον του Mahara: α) Τι είναι για μας τα Μαθηματικά; β) Αξο-
νική Συμμετρία. 

Στην συνάντηση αυτή, στο πλαίσιο της εξοικείωσης των μαθητών με το περιβάλλον 
της πλατφόρμας και της αυτόνομης μάθησης, τους ανατέθηκε να συμπληρώσουν με 
τους κωδικούς τους μια φόρμα με τίτλο «Τι είναι για εμάς τα Μαθηματικά» η οποία 
δημιουργήθηκε με τις φόρμες Google και είχε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο οι 
μαθητές προσεγγίζουν τα Μαθηματικά. Κατόπιν δημοσίευσαν στο αντίστοιχο forum 
του Mahara σχόλια και εντυπώσεις. Μ' αυτόν τον τρόπο αφ' ενός καταγράφηκε η συμ-
μετοχή των μαθητών, αφ' ετέρου αποτυπώθηκε η πρότερη γνώση τους για το θέμα. 

Κάποιοι μαθητές όμως δεν ανταποκρίθηκαν κατά τα αναμενόμενα (λόγω έλλειψης υ-
πολογιστή στο σπίτι ή λόγω έλλειψης κινήτρων για ενασχόληση με τη συγκεκριμένη 
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δραστηριότητα), γι' αυτό ακολούθησε μια συνάντηση στο Εργαστήριο Πληροφορικής, 
όπου οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
Ήμασταν στο αρχικό στάδιο γνωριμίας με το συγκεκριμένο είδος μαθησιακής διεργα-
σίας και έπρεπε όλοι οι μαθητές να έχουν κοινή αφετηρία. Στο τέλος αυτής της δρα-
στηριότητας αναλύθηκαν τα αποτελέσματά της και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με 
τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές κατά την διεξαγωγή της.  

Στην επόμενη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της βιβλιοθήκης, 
οι μαθητές χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες των 4-5 ατόμων με τυχαίο τρόπο, ο οποίος 
τελικά δημιούργησε αρκετά λειτουργικές ομάδες, στις οποίες δόθηκαν ονόματα χρω-
μάτων: μπλε, μωβ, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο. Καθεμιά όρισε τον αρχηγό της, ο ο-
ποίος θα αναλάμβανε να οργανώνει, να διευθετεί και να εκπροσωπεί τα μέλη της. Κα-
τόπιν παρακολούθησαν το παρακάτω ψηφιακό υλικό και τους δόθηκαν οδηγίες για τη 
δεύτερη δραστηριότητά τους, την οποία θα υλοποιούσαν στο σπίτι τους. 

Συμμετρία στη φύση: https://goo.gl/t3Ru6Y 

Συμμετρία στον πραγματικό κόσμο: https://goo.gl/WGtB1g 

Αξονική Συμμετρία - Θεωρία: https://goo.gl/mZXmdR 

Αξονική Συμμετρία - Επανάληψη μέσα από εικόνες: https://goo.gl/7YsGex 

Στην ακόλουθη διεύθυνση μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι εφάρμοσαν αυτά που 
έμαθαν: http://bit.ly/2xr7XmL 

Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε ατομικά από κάθε μαθητή στον προσωπικό υπολογιστή 
του και στο τέλος της θα έπρεπε να επισκεφτούν την «Καταχώρηση Μάθησης» της 
Αξονικής Συμμετρίας. Όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, μια ενδεικτική «Κατα-
χώρηση Μάθησης» περιλάμβανε τα πεδία «Προηγούμενη γνώση», «Στόχοι και κριτήρια 
επιτυχίας», «Στρατηγικές», «Τεκμήρια» και «Αναστοχασμός και αυτοαξιολόγηση» και 
εξυπηρετεί τον «κύκλο μάθησης» (learning cycle κατά Kolb - βλ. Κόκκος, 2005, σσ. 
68-71). Έτσι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να σκεφτούν πάνω στην πορεία εργασίας 
τους: να αναλογιστούν τι πιθανώς ήξεραν από πριν για το θέμα, να θέσουν τους προ-
σωπικούς τους στόχους για τη συγκεκριμένη προσπάθεια, να αποφασίσουν ποιες στρα-
τηγικές θα ακολουθούσαν για την υλοποίησή της, με ποια τεκμήρια θα μπορούσαν να 
«πείσουν» συμμαθητές και διδάσκοντες για την επίτευξη των στόχων και στο τέλος να 
κάνουν μια βασική αυτοαξιολόγηση σχετικά με το πώς αισθάνονταν ότι τα πήγαν στην 
προσπάθειά τους. Η αναστοχαστική δυνατότητα της «Καταχώρησης Μάθησης» βοή-
θησε πάρα πολύ τη διαδικασία της διαμορφωτικής αξιολόγησης που εφαρμόσαμε. 
Κάθε καρτέλα της «Καταχώρησης Μάθησης» αντιστοιχεί στα στάδια της διαμορφωτι-
κής αξιολόγησης και εξυπηρετεί τη διερεύνηση της πρότερης γνώσης, τη διάγνωση 
αναγκών, τον εντοπισμό των σημείων βελτίωσης, τον ορισμό στρατηγικών κατάκτησης 
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της γνώσης, τη συλλογή αποδείξεων και τον αναστοχασμό (Μιχαήλ-Χρυσάνθου, 
2014). 

 

Το περιβάλλον του Mahara για την «Καταχώρηση Μάθησης». 

Παράλληλα στο forum αποτύπωναν τις εντυπώσεις τους από αυτήν την δραστηριότητα. 
Δόθηκε στους μαθητές χρονικό περιθώριο κάποιων ημερών, ώστε να μπορέσουν να 
υλοποιήσουν τη δραστηριότητα, ενώ μέσω του forum παρακολουθείτο η συχνότητα με 
την οποία οι μαθητές την υλοποιούσαν, καθώς και τον ρυθμό τους. Επειδή ήταν μια 
πρωτόγνωρη για τους μαθητές διαδικασία, χρησιμοποιήσαμε επανειλημμένως παραι-
νέσεις για να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή όλων των μαθητών. Όσοι δεν διέθεταν υπο-
λογιστή κλήθηκαν να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα σε κάποιο κενό τους στο σχο-
λείο. Ήταν σημαντικό σ' αυτή τη διαδικασία να μην περιμένουμε το τελικό προϊόν της 
προσπάθειας των μαθητών, αλλά παρακολουθώντας όλη την πορεία τους να ενεργούμε 
διαμορφωτικά (Popham, 2008), ώστε να μάθουν από τα λάθη τους και να βαδίσουν με 
μεγαλύτερη σιγουριά. 

Στην τελευταία δραστηριότητα οι μαθητές έπρεπε να επιδείξουν όλα αυτά που έμαθαν, 
να τα εφαρμόσουν ανά ομάδα και να αναλάβουν να συμπληρώσουν 4 ή 5 διαφάνειες 
(όσες και τα μέλη κάθε ομάδας) σε μία κοινόχρηστη παρουσίαση Google. Αναλογικά 
κάθε μέλος της ομάδας θα έπρεπε να αναλάβει μια διαφάνεια. Η συνάντηση υλοποιή-
θηκε στη βιβλιοθήκη του σχολείου, όπου οι αρχηγοί των ομάδων συνδέθηκαν με τον 
λογαριασμό τους στην πλατφόρμα Mahara και ξεκίνησαν την διαδικασία συμπλήρω-
σης ενθουσιασμένοι δείχνοντας μεγάλη σιγουριά για το σωστό αποτέλεσμα, έχοντας 
κατακτήσει μεγάλο μέρος της γνώσης και ως προς τη λειτουργία της πλατφόρμας αλλά 
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και ως προς το προς εξέταση μαθησιακό αντικείμενο. Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με 
τη δημιουργία μιας online συνεργατικής παρουσίασης με θέμα την Αξονική Συμμετρία 
αποδεικνύοντας την χρησιμότητα της πλατφόρμας και στο διδακτικό κομμάτι. 

Αναστοχασμός 

Όσον αφορά στις γνώσεις τους στα Μαθηματικά, οι μαθητές εκ του αποτελέσματος 
φάνηκε ότι κατανόησαν την έννοια της αξονικής συμμετρίας και είναι πλέον σε θέση 
να την αναγνωρίζουν όπου τη συναντούν, είτε σε γεωμετρικά σχήματα, είτε στη φύση 
και σε έργα τέχνης. 

Kαθώς κύριος στόχος του έργου ΑTS2020 ήταν η απόκτηση κομβικών δεξιοτήτων, 
στην περίπτωση των παραπάνω δραστηριοτήτων το βάρος έπεσε πρωτίστως στην «αυ-
τόνομη μάθηση», στη «συνεργασία και δημιουργικότητα» και δευτερευόντως στον 
πληροφοριακό γραμματισμό, τον ψηφιακό γραμματισμό, την καλλιέργεια δεξιοτήτων 
επικοινωνίας. Πιστεύουμε ότι κάποιες από αυτές τις δεξιότητες προσεγγίστηκαν από 
τους μαθητές και αναμένουμε αυτή η πρόοδος να αποτυπωθεί στη συγκριτική μελέτη 
των δύο τεστ (pre-test/ post-test) τα οποία συμπλήρωσαν τα παιδιά σε ειδική πλατ-
φόρμα πριν από την έναρξη και μετά το πέρας των παρεμβάσεων (βλ. Eksamikeskus, 
2011). 

Παρ΄ όλο που η τυχαία επιλογή ενός τμήματος της Α΄ Γυμνασίου ως τμήμα πειραματι-
σμού μας «εγκλώβισε» σε τμήμα στο οποίο υπήρχαν πέντε μαθητές με διαγνωσμένες 
μαθησιακές δυσκολίες η εμπειρία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ένα από τα θετικά στοι-
χεία του τρόπου, με τον οποίο το έργο υλοποιήθηκε στο σχολείο μας, ήταν ότι επεχεί-
ρησαν παρεμβάσεις περισσότεροι συνάδελφοι και έτσι η εξοικείωση των μαθητών με 
κάποια εργαλεία επεκτάθηκε ή αξιοποιήθηκε περαιτέρω. Επίσης οι παραπάνω δεξιό-
τητες αποτέλεσαν αντικείμενο στόχευσης από περισσότερους διδάσκοντες και η προ-
σπάθεια καθενός εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο με συγκεκριμένη στοχοθεσία. 
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βαση: 
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Προσυγγραφική Προσέγγιση της «Τέχνης» και Κειμενοκεντρική Διδασκαλία του 
συντακτικού: Μια συνδιδασκαλία στη Ν. Γλώσσα 

Δήμου Παρασκευή 
Φιλόλογος 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια  
Π.Μ.Σ.: Θεωρία, Πράξη & Αξιολόγηση 

του Εκπαιδευτικού Έργου 
dimouparaskevi.edu@gmail.com  

Μουστάκης Ευάγγελος 
Φιλόλογος 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
Π.Μ.Σ.: Θεωρία, Πράξη & Αξιολόγηση 

του Εκπαιδευτικού Έργου 
moustakisvagg@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αφορά το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Γ΄ 
τάξη του Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην 7η ενότητα «Τέχνη: μια γλώσσα για όλους, 
σε όλες τις εποχές». Κατά την εφαρμογή της επιχειρήθηκε να έρθουν οι μαθητές σε 
επαφή με την αξία και την προσφορά της τέχνης στον άνθρωπο και την εκπαίδευση, 
καθώς και με το ζήτημα της αποξένωσης των σύγχρονων εφήβων από αυτήν. Η προ-
σέγγιση βασίστηκε στο διαδικαστικό – κειμενοκεντρικό πρότυπο για την παραγωγή 
γραπτού λόγου, ενώ ταυτοχρόνως μελετήθηκαν επαγωγικά μέσω της τριφασικής προ-
σέγγισης οι δευτερεύουσες αποτελεσματικές και εναντιωματικές προτάσεις και οι ε-
ναλλακτικοί τρόποι έκφρασης του αποτελέσματος και της εναντίωσης αντιστοίχως. Η 
πρωτοτυπία της εν λόγω πρακτικής έγκειται στην ταυτόχρονη παρουσία δύο φιλολό-
γων κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος (συνδιδασκαλία), στην αξιοποίηση μεθόδων 
και τεχνικών, όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και το debate, καθώς και στην 
κειμενοκεντρική – επαγωγική εξαγωγή του συντακτικού φαινομένου των προαναφερ-
θεισών προτάσεων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συνδιδασκαλία, ομαδοσυνεργατική, debate, τριφασική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Το προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας αφορμάται από τη συνεχή μας ανάγκη και επιδί-
ωξη, ως ανήσυχων εκπαιδευτικών, να καταστήσουμε τους μαθητές μας κριτικά σκε-
πτόμενους αυριανούς πολίτες. Κατά την επιδίωξή μας αυτή, αξιοποιήσαμε την ομαδο-
συνεργατική μέθοδο, προκειμένου να προωθηθεί ο διάλογος και η συνεργασία και τη 
διδακτική τεχνική της αντιλογίας (debate), ούτως ώστε οι μαθητές να επιχειρηματολο-
γούν για αυθεντικά ζητήματα της καθημερινής ζωής, όπως το κατά πόσον τα γκράφιτι 
αποτελούν τέχνη ή βανδαλισμό, να αποφασίζουν για την πειστικότητα των επιχειρη-
μάτων των συνομιλητών τους και εν γένει να καταστούν σταδιακά και με άσκηση κρι-
τικά εγγράμματα υποκείμενα. 

Στοχοθεσία 

Η διδακτική παρέμβαση διήρκεσε δύο συνεχόμενες διδακτικές ώρες, στο πλαίσιο των 
οποίων επιδιώχθηκε οι μαθητές να είναι σε θέση να συλλέγουν πληροφοριακό υλικό, 
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προκειμένου να αξιοποιηθεί στο συγγραφικό στάδιο σε επόμενο δίωρο. Παράλληλα, 
στόχος ήταν να εξαγάγουν με επαγωγικό τρόπο και κειμενοκεντρικά τις θεωρίες των 
εναντιωματικών και αποτελεσματικών δευτερευουσών προτάσεων και να τρέπουν άλ-
λες μορφές εναντίωσης και αποτελέσματος σε δευτερεύουσες εναντιωματικές και απο-
τελεσματικές προτάσεις αντιστοίχως. Τέλος, να είναι σε θέση να επιχειρηματολογούν 
υπό μορφή λόγου – αντιλόγου αναφορικά με μία μορφή τέχνης που άπτεται των ενδια-
φερόντων τους, τα γκράφιτι. 

Παιδαγωγικές Αρχές 

Η σύλληψη, η δημιουργία και η εφαρμογή του παρόντος σχεδίου διδασκαλίας βασί-
στηκε εξ ολοκλήρου στο κονστρουκτιβιστικό πλαίσιο των παιδαγωγικών θεωριών μά-
θησης. Ο εποικοδομισμός τοποθετεί τον μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικα-
σίας, ενώ ο διδάσκων αναλαμβάνει το έργο του βοηθού και του συνεργάτη (Φρυδάκη, 
2009). Βασιζόμενη στον εποικοδομισμό και στην ανοιχτή σε συνδιδασκαλίες σχολική 
κοινότητα, η εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας πραγματοποιήθηκε με την ταυτό-
χρονη παρουσία δύο φιλολόγων στη σχολική τάξη. Η συνεργασία/συνδιδασκαλία αυ-
τού του είδους απαιτεί απόλυτη διδακτική σύμπλευση ως προς την προσωπική θεωρία, 
τις διδακτικές πρακτικές και τη διδακτική του μαθήματος (Cook & Friend, 1995).  

Διδακτική Μεθοδολογία 

Η παρούσα διδακτική πρόταση στηρίχτηκε στο διαδικαστικό – κειμενοκεντρικό πρό-
τυπο διδασκαλίας για την παραγωγή γραπτού λόγου. Βάσει της θεωρίας αυτής, οι μα-
θητές πραγματεύονται πλήθος κειμένων τα οποία σχετίζονται με τη θεματική ενότητα, 
συγγράφουν το κείμενό τους και στη συνέχεια αξιολογούν οι ίδιοι το γραπτό τους ή το 
γραπτό των συμμαθητών τους (Ματσαγγούρας, 2009). Εφόσον πραγματοποιηθούν οι 
τροποποιήσεις, συντελείται η τελευταία αξιολόγηση από τον διδάσκοντα. Στην προκει-
μένη περίπτωση εφαρμόστηκε το πρώτο στάδιο, το προσυγγραφικό, καθώς η διδακτική 
πρόταση αποτελεί την εισαγωγική ενότητα στο θέμα της «Τέχνης». Οι διδάσκοντες 
επικεντρώθηκαν στη συγκέντρωση πλήθους κειμένων με ποικίλο περιεχόμενο και δια-
φορετικό κειμενικό είδος, ούτως ώστε να καταλήξουν στην ανάδειξη βασικών πυλώ-
νων του θέματος. Το προσυγγραφικό στάδιο αποτελεί το σημείο παραγωγής ιδεών, 
κατά το οποίο οι μαθητές συλλέγουν, επεξεργάζονται και συζητούν πληροφορίες για 
το εξεταζόμενο θέμα (Δανασσής-Αφεντάκης, Μιχάλης, Μυλωνάς, Σπανός & Φουντο-
πούλου, 2002). Έχοντας ως στόχο να δημιουργηθεί κλίμα συνδιαλλαγής και επεξεργα-
σίας πολλών πληροφοριών, οι διδάσκοντες προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν την ομα-
δοσυνεργατική μέθοδο, προκειμένου οι μαθητές να επικοινωνήσουν σε δύο επίπεδα, 
αφενός στο επίπεδο της ομάδας και αφετέρου στην ολότητα της σχολικής τάξης (Κο-
γκούλης, 2004).  

Ως προς το συντακτικό φαινόμενο, οι διδάσκοντες αξιοποίησαν την τριφασική προσέγ-
γιση, κατά την οποία, μέσω της επαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας, παρουσιάζεται 
το νέο φαινόμενο (Παρουσίαση), στη συνέχεια εφαρμόζεται σε ασκήσεις μικρής 
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έκτασης (Πρακτική) και τέλος εξετάζεται η ορθή επιλογή της χρήσης του φαινομένου 
εκ μέρους των μαθητών είτε γραπτά είτε προφορικά (Παραγωγή) (Μιχάλης, 1998). Οι 
διδάσκοντες, κατά την επιλογή των κειμένων για τη θεματική ενότητα της «Τέχνης», 
επεξεργάστηκαν τα κείμενα με σκοπό να εισαγάγουν εναντιωματικές και αποτελεσμα-
τικές δευτερεύουσες προτάσεις, καθώς και για να υπάρξει σύνδεση μεταξύ του διαδι-
καστικού μοντέλου και της τριφασικής προσέγγισης. Η επαγωγική διάσταση του συ-
ντακτικού φαινομένου ωθεί τους μαθητές να δημιουργήσουν κανόνες χρήσης αυτού, 
ενώ ταυτόχρονα, συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόησή του (Μήτσης, 2004). Επίσης, 
αξιοποιήθηκε η διδακτική τεχνική της αντιλογίας (Φρυδάκη, 2004), κατά την οποία οι 
μαθητές επιχειρηματολόγησαν για το ζήτημα των γκράφιτι. Η διδακτική τεχνική της 
αντιλογίας εφαρμόστηκε υπό την επίβλεψη τριμελούς επιτροπής, η οποία παραχω-
ρούσε τον λόγο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε κάθε ομάδα και στο τέλος κα-
τέληξε σε μία απόφαση, βασισμένη στα επιχειρήματα. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές 
μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν, κάνουν χρήση του πληροφοριακού υλικού που έχει 
παρουσιαστεί, γίνονται ρήτορες, αφού προσπαθούν να πείσουν την επιτροπή και τέλος 
έρχονται σε επαφή με το βασικότερο και δημοκρατικότερο μέσο επίλυσης προβλημά-
των, τον διάλογο (Grant, 1996⸱ Φρυδάκη, 2009). 

Γενική Περιγραφή 

Στην αφόρμηση της διδακτικής πράξης οι διδάσκοντες παρουσίασαν στον διαδραστικό 
πίνακα ένα κολάζ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, με φράσεις που αναδεικνύουν την 
ποικιλότητα της έννοιας «Τέχνη». Στη συνέχεια ζήτησαν από τους μαθητές να εκφρα-
στούν υπό μορφή καταιγισμού ιδεών (brainstorming) για την προσωπική σημασία που 
αποδίδουν στην τέχνη και κατέγραψαν στον πίνακα τις απαντήσεις τους, στοχεύοντας 
έτσι στην ενεργοποίησή τους. Ευκταίο ήταν οι μαθητές να δυσκολευτούν να ορίσουν 
την τέχνη, έτσι ώστε να αναδειχθεί η υποκειμενική της φύση. Επιπλέον, οι διδάσκοντες 
ρώτησαν τους μαθητές αν ασχολούνται με κάποια τέχνη και ζήτησαν να αιτιολογήσουν 
την επιλογή τους, δημιουργώντας έτσι ένα ευχάριστο και βιωματικό μαθησιακό κλίμα 
(Μαυρόπουλος, 2013). Επίσης, οι μαθητές ερωτήθηκαν για το αν η τέχνη πρέπει να 
διδάσκεται στα σχολεία, καθώς και αν έχουν επισκεφτεί πρόσφατα κάποιο θέατρο, μου-
σείο τέχνης ή άλλον σχετικό χώρο με δική τους πρωτοβουλία. Με αφορμή αυτήν την 
ερώτηση, έγινε η μετάβαση στην επεξεργασία του θέματος. 
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Εικόνα 1 

Στην πρώτη φάση της διδασκαλίας, οι διδάσκοντες διένειμαν τα φύλλα εργασίας στις 
ομάδες που έχουν διαμορφωθεί βάσει της ανομοιογένειας του μαθητικού πληθυσμού 
(Φρυδάκη, 2009). Λόγω του ότι οι ομάδες ήταν έξι, επιλέχθηκε να διανεμηθεί το ίδιο 
κείμενο ανά δύο ομάδες, με διαφορετική ωστόσο ερώτηση στην καθεμιά, ούτως ώστε 
να προκύψουν με πολυπρισματικό τρόπο οι άξονες της τέχνης. Οι μαθητές ασχολήθη-
καν με τα δοθέντα κείμενα, τα οποία πραγματεύονται την προσφορά της τέχνης στον 
άνθρωπο, την εισαγωγή της τέχνης στην εκπαίδευση και την αποξένωση των εφήβων 
από την τέχνη. Οι ομάδες απάντησαν στις ερωτήσεις κατανόησης, οι οποίες τους προ-
σέφεραν στοιχεία για το υπό μελέτη θέμα. Οι διδάσκοντες δημιούργησαν για κάθε ά-
ξονα έναν εννοιολογικό χάρτη στον πίνακα (conceptual map), ζητώντας από τους μα-
θητές να κρατήσουν σημειώσεις. Μόλις ολοκληρωνόταν κάθε άξονας ακολουθούσε 
σύντομη συζήτηση, με σκοπό να κινητοποιηθεί η ολομέλεια της τάξης και όχι μόνο οι 
ομάδες που τον πραγματεύτηκαν. Η πρώτη διδακτική ώρα περατώθηκε με τη δημιουρ-
γία και ολοκλήρωση τριών εννοιολογικών χαρτών και τη συζήτηση που ακολούθησε. 

Στη δεύτερη φάση της διδασκαλίας, οι μαθητές κλήθηκαν με τη βοήθεια των προϋπαρ-
χουσών γνώσεών τους να εντοπίσουν όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις των δοθέντων 
κειμένων, υπογραμμίζοντας αυτές που διαγράφουν σχέση αντίθεσης και σχέση αποτε-
λέσματος. Εν συνεχεία, οι διδάσκοντες, αφού προέβαλλαν τα κείμενα στον διαδρα-
στικό πίνακα, ζήτησαν από τους μαθητές να αναφέρουν τις προτάσεις που βρήκαν, τα-
ξινομώντας τις στον πίνακα των φύλλων εργασίας τους. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθη-
τές ανακάλυψαν τις νέες δευτερεύουσες προτάσεις (εναντιωματικές και αποτελεσματι-
κές), καθώς και τους ποικίλους τρόπους εισαγωγής και εκφοράς (Παρουσίαση). Πα-
ράλληλα συμπληρώνονταν από τους διδάσκοντες αντίστοιχοι πίνακες στον πίνακα δι-
δασκαλίας, ούτως ώστε να οπτικοποιείται το φαινόμενο και να γίνονται οι αντίστοιχες 
παρατηρήσεις. Δεδομένου ότι οι μαθητές ολοκλήρωσαν την προηγούμενη διαδικασία, 
κλήθηκαν να εφαρμόσουν το νέο συντακτικό φαινόμενο σε μια κοινή άσκηση, κατά 
την οποία μετέτρεπαν τις αντιθέσεις και τα αποτελέσματα απλών προτάσεων σε δευτε-
ρεύουσες ανάλογα με το είδος τους (Πρακτική). 
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Στην τελευταία φάση της διδασκαλίας οι διδάσκοντες επανέφεραν το θέμα της τέχνης, 
επισημαίνοντας το ζήτημα που προέκυψε το 2015 με το γκράφιτι που δημιουργήθηκε 
στο ιστορικό κτήριο του Πολυτεχνείου. Βασιζόμενοι σε αυτό το παράδειγμα και προ-
βάλλοντας δύο εικόνες από το Πολυτεχνείο πριν και μετά το γκράφιτι (Εικόνα 2), οι 
διδάσκοντες επεχείρησαν να προβληματίσουν τους νέους για τη διχογνωμία που περι-
βάλλει το θέμα των γκράφιτι, ωθώντας τους να διαβάσουν τα τελευταία κείμενα των 
φύλλων εργασίας τους. 

   

Εικόνα 2 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι τα κείμενα είναι δύο με απώτερο στόχο να 
δημιουργηθούν δύο πόλοι απόψεων. Οι διδάσκοντες ρώτησαν τους μαθητές αν τα 
γκράφιτι εν τέλει είναι τέχνη και αφού εκφράστηκαν ορισμένες απόψεις, έγραψαν στον 
πίνακα το θέμα του debate «Βανδαλισμός ή Τέχνη;». Οι ομάδες παρέμειναν στα θρανία 
τους, οι διδάσκοντες πήραν θέση συντονιστών και ένας μαθητής επελέγη ως πρόεδρος 
της επιτροπής του debate. Οι μαθητές συνδιαλλέχθηκαν εκφράζοντας τα επιχειρήματά 
τους, τα οποία όπως αναδείχθηκε από τη διαδικασία περιείχαν αποτελεσματικές και 
εναντιωματικές προτάσεις. Στο τέλος της διαδικασίας, το προεδρείο προέκρινε την ο-
μάδα με τα ορθότερα επιχειρήματα και η ολομέλεια της τάξης απεφάνθη για το δίλημμα 
που τέθηκε. 

Συμπεράσματα από την εφαρμογή του σχεδίου διδασκαλίας 

Οι μαθητές συνέλεξαν επαρκώς το πληροφοριακό υλικό από τα αρχικά κείμενα και οι 
26 από τους 30 αξιοποίησαν τους εννοιολογικούς χάρτες κατά το συγγραφικό στάδιο 
στο επόμενο δίωρο. Επίσης, εξήγαγαν τις θεωρίες των δευτερευουσών προτάσεων και 
ανταποκρίθηκαν στην άσκηση εμπέδωσης που τους δόθηκε. Τέλος, κατά τη διεξαγωγή 
της αντιλογίας και οι δύο ομάδες άντλησαν υλικό από τα δοθέντα κείμενα εμπλουτίζο-
ντάς το με τις προσωπικές τους απόψεις. Η σημαντικότερη ίσως παρατήρηση είναι πως 
αξιοποίησαν τις δευτερεύουσες προτάσεις που διδάχθηκαν, προκειμένου να στηρίξουν 
τις θέσεις τους. 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κοινές ασκήσεις για όλες τις ομάδες 
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 Να εντοπίσετε στο κείμενο όλες τις δευτερεύουσες προτάσεις και να υπογραμμίσετε 
όσες δηλώνουν αντίθεση και αποτέλεσμα. 

Εισαγωγή Εκφορά Λειτουργία Είδος 
    

 

 Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε δευτερεύουσες εναντιωματικές και α-
ποτελεσματικές, ανάλογα με το είδος τους. 

1. Η τηλεόραση κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώπου. Το θέατρο σκιών επιβιώνει. 
2. Ο ζωγράφος ανακατεύει στην εικόνα στοιχεία αρχαία και σύγχρονα. Η εποχή 
είναι απροσδιόριστη. 
3. Ο Οδυσσέας είναι δεμένος στο κατάρτι. Δεν υποκύπτει στη γοητεία των Σειρή-
νων. 

Ομάδες Α΄ και Β΄ 

Η Τέχνη και ο κόσμος μας 

Όλες οι τέχνες του ωραίου υπηρετούν την τέρψη, τη συγκίνηση και την ευφορία της 
ψυχής τόσο, που η συνεισφορά τους να θεωρείται πολύτιμη. Παρόλο που ο σύγχρονος 
κόσμος σε αρκετές του εκφάνσεις είναι αντιαισθητικός, άψυχος και αήθης, οι τέχνες 
πασχίζουν να καλλιεργήσουν τον άνθρωπο αισθητικά, ψυχικά και ηθικά. Για να το πε-
τύχουν αυτό, οι τέχνες επιστρατεύουν τον ρυθμό και την αρμονία. Τα δύο αυτά στοι-
χεία της τέχνης βάζουν σε τάξη ό,τι άμορφο και ασύνταχτο ταλανίζει την ψυχή του 
ανθρώπου, έτσι ώστε να νικά την ακαταστασία, την ανοργανωσιά της ψυχής του και 
να γίνεται εύρυθμος, ελεύθερος, εκφραστικός και συνακόλουθα αισθαντικός, εκφρά-
ζοντας τον αποτροπιασμό του για ό,τι αντιαισθητικό βλέπει γύρω του. Το πόσο πολύ-
τιμη είναι αυτή η «διά της τέχνης» καλλιέργεια της αισθητικής στον άνθρωπο διαφαί-
νεται, αν ρίξουμε μια ματιά στις αντιαισθητικές πτυχές του κόσμου μας. Σε αρκετές 
εκφάνσεις του κυριαρχεί η υπερβολή, που δεν σχετίζεται με την ευρυθμία και την αρ-
μονία, τη φυσική, την ανθρώπινη. Μέσα λοιπόν σ’ αυτόν τον κόσμο οι αισθητικές τά-
σεις της τέχνης θυμίζουν, αλλά και διδάσκουν ότι αρκετές πτυχές του κόσμου μας έ-
χουν ανάγκη από ευρυθμία και ευαρμονία.  

Η τέχνη ωστόσο καλλιεργεί τον άνθρωπο και ψυχικά. Ο άνθρωπος γαληνεύει, ηρεμεί 
και ανοίγει τους συναισθηματικούς του ορίζοντες στη χαρά, την αισιοδοξία, την ευδια-
θεσία και την οικειότητα. Σε τέτοιο κλίμα η ψυχή μαλάσσεται και εξοβελίζει από μέσα 
της τα πάθη. Το μίσος, η οργή, η αγριότητα και η περιφρόνηση εκτοπίζονται, ώστε 
εκχωρούν τη θέση τους στη συμπάθεια, την προσήνεια και την καλοσύνη. 

Οι υπηρεσίες όμως της τέχνης είναι πολύτιμες και στο ήθος του ανθρώπου αγγίζοντας 
και τα ηθικά στοιχεία του. Αν και αυτά στις μέρες μας έχουν πάρει «αλλότριους» 
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δρόμους, αυτούς της αδιαλλαξίας και του υπέρμετρου εγωισμού, η τέχνη με την κοινή 
της γλώσσα δρα συμφιλιωτικά, συγκαταβατικά και ενωτικά, με σκοπό να  ψυχαγωγού-
νται δύο άσπονδοι φίλοι και μέσα από τη μέθεξη αυτή στην ευφορία, να απλώνουν τα 
χέρια τους και να επικοινωνούν. Διαπλάθοντας, λοιπόν, τέτοιους χαρακτήρες η τέχνη 
οδηγεί τον κόσμο στη σύμπνοια, τη φιλία και την αγάπη. 

Τάνια Κωστάλα, Λόγου Σπουδή, 2001 (Διασκευή) 

ΟΜΑΔΑ Α΄  Με ποιους τρόπους καλλιεργούν οι τέχνες το αισθητικό κριτήριο του 
ανθρώπου; 

ΟΜΑΔΑ Β΄ Με ποιους τρόπους καλλιεργούν οι τέχνες ηθικά και ψυχικά τον άν-
θρωπο; 

Ομάδες Γ΄ και Δ΄ 

Η Τέχνη στην Εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση στις μέρες μας δεν μπορεί να περιορίζεται στον γνωστικό της ρόλο, αλλά 
να επιτελεί ευρύτερες παιδαγωγικές λειτουργίες. Στο πλαίσιο αυτό, νέα μαθήματα πρέ-
πει να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών, μεταξύ αυτών και η τέχνη, με αποτέλεσμα 
την επιτυχή αποστολή της εκπαίδευσης. Ωστόσο, η κατάσταση σήμερα είναι αποκαρ-
διωτική. Όχι μόνο δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την εισαγωγή της τέχνης 
στην εκπαίδευση, αλλά δε φαίνεται να υπάρχουν καν οι προθέσεις να συμβεί κάτι τέ-
τοιο, μολονότι η εξέλιξη αυτή συμβάλλει σημαντικά στον ίδιο τον γνωστικό ρόλο της 
εκπαίδευσης. Μέσα από την τέχνη οι μαθητές συνειδητοποιούν το βαθύτερο νόημα της 
ζωής, για να απελευθερωθούν από τη μονομέρεια του υλιστικού μας πολιτισμού. Πα-
ράλληλα, η κριτική τους ικανότητα θα οξυνθεί, αφού η τέχνη προφέρει έναν τεράστιο 
πλούτο ερεθισμάτων, τα οποία θα ενεργοποιήσουν τη σκέψη τους. 

Η τέχνη όμως θα συμβάλει και στην επιτυχία του παιδαγωγικού ρόλου της εκπαίδευ-
σης. Αρχικά, ο κοινωνικοποιητικός ρόλος του σχολείου θα διευκολυνθεί, καθώς η τέ-
χνη είναι μια ανώτερη μορφή έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Επί-
σης, καθώς η τέχνη εκφράζει τον παλμό της εποχής μας, θα βοηθήσει τους μαθητές να 
ευαισθητοποιηθούν σε σχέση με τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα που απασχολούν 
την εποχή μας και να αντισταθούν στην αδιαφορία και στην αποπολιτικοποίηση. 

Βέβαια, για την επιτυχία των στόχων αυτών πρέπει να υιοθετηθούν κάποια μέτρα στην 
οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το Υπουργείο Παιδείας 
οφείλει να εντάξει την τέχνη ως μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού σχο-
λείου ως μια εφαρμοσμένη γνώση και δεξιότητα. Παράλληλα, χρειάζεται ο διορισμός 
ειδικευμένων καλλιτεχνών, αλλά και η επιδίωξη της συνεργασίας με καταξιωμένους 
καλλιτέχνες, ώστε οι μαθητές να μυηθούν στα μυστικά της τέχνης τους. Απαιτείται 
επίσης η δημιουργία κατάλληλων υποδομών και η αγορά κατάλληλου εξοπλισμού, με 
σκοπό να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διδακτική πράξη. Τέλος, 
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πρέπει κάθε σχολική μονάδα να επισκέπτεται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργα-
νώνονται από τρίτους, αλλά και να διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 
σχολείου με την ευθύνη των μαθητών και των καθηγητών τους, ακόμα κι αν χρειαστεί 
να αφιερώσουν χρόνο εκτός σχολικών ωρών. 

Καταλήγοντας, δεν μπορεί κανείς παρά να ευχηθεί το σύγχρονο ελληνικό σχολείο να 
συνειδητοποιήσει σύντομα την ανάγκη για ποιοτικότερη εκπαίδευση προς τους μαθη-
τές του και να προσανατολιστεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Η εισαγωγή της τέχνης 
στο πρόγραμμα σπουδών μπορεί να είναι μια καλή αρχή. 

Τάνια Κωστάλα, Λόγου Σπουδή, 2001 (Διασκευή) 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄  Ποια είναι τα οφέλη των μαθητών από τις τέχνες; 

ΟΜΑΔΑ Δ΄  Με ποιον τρόπο το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να εντάξει την τέχνη 
στα σχολικά ιδρύματα; 

Ομάδες Ε΄ και Στ’ 

Το δύσκολο «ναι» των εφήβων στην τέχνη 

«Σιγά μην πάω στο θέατρο το Σάββατο! Θα βγω με τους φίλους μου». «Παράτα μας 
πια με τις εκθέσεις! Να δεις μόνη σου τους πίνακες», είναι μερικές από τις κουβέντες 
γυμνασιόπαιδων προς τους γονείς τους. «Όσο ήταν μικρότερα τα παιδιά, πηγαίναμε 
συχνά σε παιδικές παραστάσεις, εργαστήρια καλλιτεχνικής απασχόλησης... Τώρα, αρ-
νούνται. Τι να κάνω;» αναρωτιέται η κ. Έφη, μητέρα δύο αγοριών πρώτης και τρίτης 
Γυμνασίου. «Εγώ έβγαλα εισιτήρια για το θέατρο - ενώ η κόρη μου δεν ήθελε, θα έρθει 
επειδή το είπε η μαμά… δηλαδή εγώ τώρα βοηθάω το παιδί μου να αγαπήσει την τέ-
χνη;», εξομολογείται η κ. Μάρθα, μητέρα της δεκατετράχρονης Δήμητρας. 

«Είναι πολύ σημαντικό να κερδίσουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία, ούτως ώστε να μά-
θουν να αγαπούν το θέατρο, που είναι πηγή γνώσης» σημειώνει η κ. Κάρμεν Ρουγγέρη. 
«Στην "Ιλιάδα" και στην "Οδύσσεια" έρχονταν πολλοί έφηβοι, ακριβώς επειδή οι πα-
ραστάσεις μας απευθύνονται στον κοινό νου. Ποτέ δεν ομορφαίνω ή νοστιμεύω ένα 
έργο, για να γίνει κατανοητό στα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας. Εκείνο που ενοχλεί 
τους εφήβους είναι η ρετσινιά του παιδικού - κι αυτό δεν το έχουμε. Αντιδρούν, επίσης, 
στη συνύπαρξη με τα "μικρά" - στις σχολικές παραστάσεις, αν συμπέσει νηπιαγωγείο 
με γυμνάσιο, πάντα βγαίνω η ίδια και τους μιλώ με ειλικρίνεια. "Τα μικρότερα απλώς 
θα γευτούν το θέατρο μέσα από τη μουσική, τον χορό, τα χρώματα. Αυτό που θέλει να 
πει ο Όμηρος, θα το καταλάβετε μόνο εσείς, οι μεγαλύτεροι", τους λέω. Θυμάμαι πα-
λιά, στην "Ωραία Κοιμωμένη", στο Εθνικό, μολονότι είχαν έρθει πρώτα τα γυμνάσια, 
μόλις έφτασαν τα μικρότερα παιδιά, οι περισσότεροι βγήκαν για να καπνίσουν! Αλλά 
τότε ήμασταν ακόμη στο ξεκίνημα, δεν ήξεραν τη δουλειά μας...». Σύμφωνα πάντα με 
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την κ. Ρουγγέρη, «οι απώλειες στο εφηβικό κοινό των παραστάσεων είναι περίπου 
30%» στην Αθήνα. 

Την αρνητική αντίδραση των εφήβων σε ό,τι αφορά την επαφή με τις Τέχνες έχει κα-
ταγράψει και η κ. Αιμιλία Μπαντούνα, ζωγράφος/εικαστικός, με πολυετή εμπειρία 
στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. «Οι έφηβοι δεν είναι καθόλου αδιάφοροι. Η 
λανθασμένη προσέγγιση των ενηλίκων είναι που τους κάνει έτσι. Πρέπει να γίνονται 
λίγο ευρηματικοί, για να προσελκύουν το κοινό τους να θέλουν κι άλλο. Οι πολλές 
θεωρίες, περιττές. Θυμάμαι όταν εργαζόμουν στο Παρίσι, επισκεπτόμουν μουσεία και 
παρατηρούσα πώς έβλεπαν οι οικογένειες μία έκθεση. Τα παιδιά γρήγορα βαριόντου-
σαν. Δεν έχει νόημα να τους λες "κοίτα τι ωραίο που είναι αυτό!" Είναι άδειο!». Η ίδια 
έχει να προτείνει: «Ίσως το ερέθισμα να αποτελέσει μία ευκαιρία για τον γονιό να κάνει 
μία ωραία συζήτηση με το παιδί του, όχι εστιάζοντας στη συγκεκριμένη έκθεση ή πα-
ράσταση, αλλά αντλώντας ιδέες από εκεί για να μιλήσει για πιο προσωπικά θέματα. 
Για τον ανοιχτό στην επικοινωνία γονιό, μπορεί μία συναυλία, ένα θεατρικό έργο, να 
αποτελέσει μία εξαιρετική αφορμή να ακούσει τι έχει να πει το παιδί του, ακούγοντας 
πώς τα ερμηνεύει το ίδιο, αφού υπάρχουν χιλιάδες αναγνώσεις επάνω στο ίδιο θέμα, 
αλλά και να το βοηθήσει να δει πως υπάρχουν πολλοί τρόποι θέασης στην καλλιτεχνική 
έκφραση». 

Βασιλική Χρυσοστομίδου, εφημ.: Η Καθημερινή, 2015 (Διασκευή) 

ΟΜΑΔΑ Ε΄  Γιατί αντιδρούν με τόσο μεγάλο αρνητισμό οι έφηβοι απέναντι στην 
τέχνη; 

ΟΜΑΔΑ Στ΄  Πώς μπορούν οι γονείς να καλλιεργήσουν την επαφή του εφήβου με 
την τέχνη; 

Debate: Τέχνη ή Βανδαλισμός; 

[Μα είναι αυτό τέχνη;] 

Είναι, όντως, μια ευκαιρία να συζητήσουμε όλοι μαζί το θέμα του βανδαλισμού αυτής 
της πόλης. Κι ας το έχουμε συνηθίσει. Καθημερινά όλα τα κτήριά της, ανώνυμα ή ι-
στορικά, άσχημα ή όμορφα, δέχονται «καλλιτεχνικές» ή άτσαλες παρεμβάσεις. 

Το βασικό αίτιο αυτής της συμπεριφοράς είναι η έλλειψη κουλτούρας και γενικότερης 
παιδείας για τον σεβασμό και τη διαφύλαξη του δημόσιου χώρου. Σε όλες τις ευρωπα-
ϊκές πρωτεύουσες έχουμε γκράφιτι, αλλά όχι σε μνημεία. Τα σέβονται οι πολίτες, αλλά 
προηγουμένως η πολιτεία έχει φροντίσει να τα θωρακίσει, όχι με αστυνόμευση, αλλά 
με τη σωστή εκπαίδευση των νέων. Ο βανδαλισμός μνημείων από αυτές τις «καλλιτε-
χνικές» παρεμβάσεις θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ένας βιασμός, που δεν αγγίζει 
μόνον το κτήριο. […] 

2638

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Η ελευθερία της έκφρασης και της δημιουργίας είναι πολύ σημαντικά δικαιώματα, τα 
οποία υπάρχουν σε μια δομημένη κοινωνία. Όταν, όμως, χρησιμοποιείται ένα μνημείο, 
όπως το κτήριο του Πολυτεχνείου, για να εκφράσει κάποιος την αντίστασή του, τη 
δυσαρέσκεια, την καλλιτεχνική του εκτόνωση, τότε τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα 
σοβαρά. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράζεται, αλλά όχι όπου θέλει και 
όπως θέλει. Υπάρχουν κάποια όρια, τα οποία έρχονται από την κείμενη ελληνική νο-
μοθεσία. Το γκράφιτι άνευ αδειοδότησης, θεωρείται πράξη αξιόποινη. Υπάρχουν καλ-
λιτέχνες που στέκονται ενάντια στα γκράφιτι, όπως ο ζωγράφος, Αλέκος Φασιανός, ο 
οποίος θεωρεί το γκράφιτι απόρροια βανδαλισμού, «γιατί αν χαρακτηριστεί τέχνη, πώς 
γίνεται μία τέχνη να καταστρέφει μία άλλη, όπως είναι η αρχιτεκτονική;» αναρωτιέται 
και σημειώνει. «Μπορώ, δηλαδή, να πάω εγώ να ζωγραφίσω πάνω στην Μόνα Λίζα 
του Ντα Βίντσι;». Επιπλέον, ο κ. Φασιανός πιστεύει πως τα γκράφιτι χαλάνε τα αρχι-
τεκτονήματα, ενώ φαίνεται να αμφισβητεί την καλλιτεχνική υπόσταση των δημιουρ-
γημάτων σε τοίχους δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. 

Χαρά Τζαναβάρα, Παρή Σπίνου, Βασιλική Τζεβελέκου, Νόρα Ράλλη, «Βανδαλισμός ή τέχνη 
χωρίς όρια;», Εφημερίδα των Συντακτών, 2015 (Διασκευή) 

Η εξ ορισμού τέχνη των Graffiti 

Το Graffiti ή αλλιώς η τέχνη του δρόμου κατακλύζει ολοένα και περισσότερους θαυ-
μαστές, οι οποίοι προσπαθούν να εκφραστούν μέσα από την ωραιοποίηση της τσιμε-
ντούπολης. Τα πάλαι ποτέ ορνιθοσκαλίσματα απέκτησαν προοδευτικά αισθητική περι-
βολή, αποτελώντας ένα πλούσιο σε εκφραστικότητα και δυναμική μέσο, την ίδια ώρα 
που είναι εδώ για να μεταδώσει κοινωνικούς προβληματισμούς και πολιτικά μηνύματα. 

Το γκραφίτι είναι μια τέχνη. Μια τέχνη του δρόμου. Απαιτεί τρομερό ταλέντο, φαντα-
σία, ικανότητα να δεις τα πράγματα αλλιώς. Συνήθως εκφράζει πράγματα που δύσκολα 
εκφράζονται με διαφορετικό τρόπο. Πολλές φορές η κοινή γνώμη πρεσβεύει, πως οι 
καλλιτέχνες του δρόμου συμβάλλουν στο να μετατραπούν οι γειτονιές σε εστίες καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας. 

Οι επιλογές του «καμβά», συνήθως, είναι τοίχοι ήδη λερωμένοι, υπόγειες διαβάσεις, 
γέφυρες, εγκαταλελειμμένα κτήρια και άτυποι νομιμοποιημένοι χώροι. […] Οι εχθροί 
των καλλιτεχνών του δρόμου επιχειρηματολογούν πως το γκράφιτι δεν είναι τέχνη 
αλλά βανδαλισμός, επειδή, όπως υποστηρίζουν, καταστρέφουν την αρχιτεκτονική ενός 
κτηρίου. Εφόσον, όμως, μεταδίδουν ηθικά, πολιτικά και κοινωνικά σχόλια, τότε δύ-
σκολα τα χαρακτηρίζει κανείς βανδαλισμό, αφού η ίδια η πράξη της καταστροφής έχει 
καταστρατηγηθεί. Ιδίως σήμερα, υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που προσκαλούν τέ-
τοιου είδους καλλιτέχνες για να ομορφύνουν το άχρωμο και τσιμεντένιο κτήριό τους, 
ενώ παράλληλα, πλήθος καλλιτεχνών του δρόμου εναρμονίζουν το δημιούργημά τους 
με λογοτεχνικά αριστουργήματα.   

Νίκη Παπάζογλου, «Γκράφιτι, τέχνη του δρόμου ή βανδαλισμός;» και «Η ανατρεπτική τέχνη 
του γκράφιτι», ηλ. εφημ.: newsbeast, 2014 – 2015 (Διασκευή) 
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Περίληψη 

Την Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, και συγκεκριμένα στο 
θέατρο Act, ένα τρίωρο βιωματικό εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής ενηλίκων. Θέμα 
του εργαστηρίου ήταν η συγγραφή μιας σελίδας ημερολογίου. Η συγκεκριμένη εισή-
γηση οργανώθηκε με βάση το θεωρητικό πλαίσιο του διεπιστημονικού πεδίου της Δη-
μιουργικής Γραφής, της άτυπης εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και του ρόλου 
του εκπαιδευτή ενηλίκων. Επιπλέον, παρουσιάζεται το περιεχόμενο των βιωματικών 
ασκήσεων, των δραστηριοτήτων και των λογοτεχνικών αποσπασμάτων που χρησιμο-
ποιήθηκαν κατά την εκπαιδευτική διεργασία. Τέλος, στην εισήγηση αυτή καταγράφο-
νται τα δεδομένα που προέκυψαν από τη λειτουργία του εργαστηρίου καθώς και ένα 
παραχθέν κείμενο που ψηφίστηκε από την ομάδα ως το καλύτερο. 

Λέξεις-Kλειδιά: διδακτικό σενάριο, δημιουργική γραφή, άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων, 
βιωματικές ασκήσεις, ημερολόγιο. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Για την πραγματοποίηση του βιωματικού εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής ενηλί-
κων άτυπης μάθησης με θέμα «Σελίδες ημερολογίου» αξιοποιήθηκαν συγκεκριμένες 
θεωρητικές αναφορές, όπως παρουσιάζονται επιγραμματικά παρακάτω. Δημιουργική 
Γραφή: Η Δημιουργική Γραφή είναι ένας νέος εκπαιδευτικός κλάδος, ο οποίος ασχο-
λείται με την τέχνη της συγγραφής και τις πολύ στενά συνδεδεμένες προεκτάσεις της, 
γλωσσικές, αναγνωστικές, ψυχοθεραπευτικές, κλπ. (Κωτόπουλος, Βακάλη, Ζωγρά-
φου-Τσαντάκη, 2013:14). Εκπαίδευση ενηλίκων: Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά ο-
ποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κά-
ποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει, οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή εν-
διαφέροντος που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής ενός 
ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κύρια δρα-
στηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη 
επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επί-
σης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό κοινωνικά σκοπό (ΟΟΣΑ, 1977 στο Rogers 
2002: 55). Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων:  Ο εκπαιδευτής ενηλίκων είναι ηγέτης και 
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διαμορφωτής. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυναμικός στο να επιλύει συγκρούσεις και προ-
βλήματα που ανακύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να θίγει κανέναν. 
Είναι διεκπεραιωτής, πειθαρχημένος και αξιόπιστος ως προς το ότι εφαρμόζει αυτά που 
λέει, για να ανταποκριθεί στους στόχους της εκπαιδευτικής διεργασίας. Ακόμα, είναι 
ειδικός επιστήμονας γιατί παρέχει στην ομάδα εξειδικευμένες γνώσεις ενός επιστημο-
νικού αντικειμένου. Επίσης, είναι επινοητής, ευρηματικός και δημιουργικός στις εκ-
παιδευτικές του μεθόδους. Είναι επιπλέον και εμψυχωτής και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να επικρατεί στους εκπαιδευομένους αίσθημα αμοιβαίας ή ανεπτυγμένης υπευθυνότη-
τας στη μάθηση. Θέτει στο επίκεντρο της προσοχής του τους εκπαιδευομένους, τους 
βοηθά να εκφράζουν αυτά που κατανοούν και τους εκτιμά γι᾽ αυτό που είναι και όχι 
γι᾽ αυτό που θα έπρεπε να είναι. Τέλος, ο εκπαιδευτής είναι καλλιεργημένος πνευμα-
τικά και ηθικά. Αυτό σημαίνει ότι είναι ευσυνείδητος στην εργασία του, επιδιώκει και 
δεν ξεχνά να διορθώνει τα λάθη του, προτείνει δοκιμαστικές λύσεις όταν οι ανάγκες 
των εκπαιδευομένων το απαιτούν και σχολιάζει την πορεία της ομάδας ως αντικειμε-
νικός παρατηρητής (Οικονόμου, 2011: 14-15). Επομένως, αυτό είναι το σύνολο των 
χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού ρόλου που επι-
βάλλεται να υιοθετήσει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων. Άτυπη μάθηση: Σύμφωνα με τον 
Νόμο 3879/2010 άρθρο 2, άτυπη μάθηση αποτελούν οι μαθησιακές δραστηριότητες 
που λαμβάνουν χώρα εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, σε όλη τη διάρκεια 
της ζωής του ανθρώπου, στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου ή των επαγγελματικών, 
κοινωνικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει τις κάθε είδους δραστη-
ριότητες αυτομόρφωσης, όπως η αυτομόρφωση με έντυπο υλικό ή μέσω διαδικτύου ή 
με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών, καθώς και 
τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτά το άτομο από την επαγγελματική 
εμπειρία του. (Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2010: 2). Βιω-
ματικές ασκήσεις: Άσκηση αποτελεί μια δομημένη πρόταση που κάνει ο εμψυχωτής/εκ-
παιδευτικός προς τους συμμετέχοντες για μια ομαδική ή ατομική δράση. Είναι δομη-
μένη γιατί είναι μια δράση που εξελίσσεται σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο και έχει 
συγκεκριμένες οδηγίες. Γι’ αυτό τον λόγο μπορεί να φαίνεται σαν μια τεχνητή κατά-
σταση, αποτελεί όμως μια άμεση εμπειρία, που φέρνει τον συμμετέχοντα σε επαφή με 
τους άλλους. Το βίωμα -αν συμβεί- είναι αυθεντικό, γιατί ο καθένας μέσα σε αυτή τη 
δράση είναι ο εαυτός του. Τα συναισθήματά του, οι αντιδράσεις του και η γνώση που 
παίρνει είναι γνήσια γιατί προέρχονται από την προσωπική του εμπλοκή (Αρχοντάκη 
& Φιλίππου 2010: 75). Οι βιωματικές ασκήσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης. Οι Salovey και Mayer ορίζουν ως συναισθηματική νοη-
μοσύνη τις ικανότητες που επεκτείνονται σε πέντε βασικούς τομείς, τη γνώση των συ-
ναισθημάτων, τον έλεγχο των συναισθημάτων, την εξερεύνηση κινήτρων, την αναγνώ-
ριση των συναισθημάτων των άλλων, τον χειρισμό των σχέσεων (Salovey & Mayer 
1990: 189). Λογοτεχνική θεωρία: Αποτελεί ένα σύνολο θεωρητικών και κριτικών κει-
μένων των θεωρητικών της λογοτεχνίας διαφόρων σχολών και τάσεων που μας επιτρέ-
πουν να κατανοήσουμε καθοριστικές έννοιες και κύρια προβλήματα της λογοτεχνίας 
και να προσεγγίσουμε ερωτήματα που τίθενται στη διαρκή συζήτηση στον χώρο της 
λογοτεχνικής θεωρίας και κριτικής ως προς την εγκυρότητα της ερμηνείας και τη δυ-
νατότητα ύπαρξης επιστήμης του λογοτεχνικού κειμένου. Η θεωρία αποτελείται από 
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διάφορες προσεγγίσεις, κάθε μία από τις οποίες έχει τις δικές της θεωρητικές φιλοσο-
φικές καταβολές, θέσεις και υποχρεώσεις. Η λογοτεχνική θεωρία εμπεριέχει θεωρητικά 
κινήματα, τα οποία εστιάζουν σε ορισμένα σημαντικά σημεία και σε ζητήματα που 
προκάλεσαν συζητήσεις και έχουν ως στόχο να οδηγήσουν στη γνώση (Culler, 2003: 
x). Ανάγνωση: Η ανάγνωση είναι μια δημιουργική ενασχόληση με τον λόγο καθώς η 
καλλιέργειά της συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης κάθε 
ανθρώπου, δραστηριοποιεί τη φαντασία και την εφευρετικότητά του, εμπλουτίζει την 
αισθητική του καλλιέργεια, δοκιμάζει τα συναισθήματά του αναπτύσσοντας έτσι τη 
συναισθηματική του νοημοσύνη και την κοινωνική του ευαισθητοποίηση. Τέλος, η α-
γάπη για την ανάγνωση, η φιλαναγνωσία, καλλιεργεί τη γλωσσική έκφραση με βιωμα-
τικό τρόπο. Η ανάγνωση, για να πετύχει τον σκοπό της δεν πρέπει να απομακρυνθεί 
από το κείμενο, ενώ παράλληλα πρέπει να αναζητήσει τη γλώσσα γραφής του (Ακρι-
τόπουλος & Ανδρίκου, 2014: 330)  

Διδακτικό σενάριο 

Δραστηριότητα 1η: Γνωριμία 

Τίτλος: «Αν το όνομά σας ήταν «Ημερολόγιο»» 

Διάρκεια: 10 λεπτά 

Σκοπός: Η γνωριμία των μελών της ομάδας  

Περιεχόμενο: Η ομάδα στέκεται σε κύκλο. Ένας-ένας με τη σειρά λέει το όνομά του 
και τι ημερολόγιο θα ήταν (ημερολόγιο διατροφής, γυμναστικής, μαγειρικής, κατακτή-
σεων, ταξιδιών, αγορών, εσόδων-εξόδων, κακών σκέψεων-καλών σκέψεων, αναμνή-
σεων).  

Δραστηριότητα 2η: Συμβόλαιο Ομάδας 

Τίτλος: «Στο ορκίζομαι» 

Διάρκεια: 15 λεπτά 

Σκοπός: Καθορισμός των στόχων και των κανόνων για τη λειτουργία και τη συνεργα-
σία της ομάδας 

Περιεχόμενο: Κάθε μέλος της ομάδας καλείται να γράψει τρία πράγματα που περιμένει 
ή προσδοκά από το εργαστήριο και να προτείνει έναν κανόνα. Για παράδειγμα: 1. Να 
γνωρίσω κόσμο. 2. Να μάθω, να ονειρευτώ, να φανταστώ. 3. Να περάσω καλά. 4. Να 
κάνουμε διάλειμμα για να πάρω καφέ, να καπνίσω.  Έπειτα, γίνεται συζήτηση για το 
ποια θέλω μπορούν να εφαρμοστούν, ψηφίζονται τα επικρατέστερα και αναρτώνται 
στον τοίχο. Κάθε μέλος της ομάδας βάζει από κάτω την υπογραφή του και οφείλει να 
τηρεί τους κανόνες. Στη δραστηριότητα αυτή παίρνει μέρος και ο εμψυχωτής/η εμψυ-
χώτρια, ο οποίος/η οποία είναι σημαντικό να φανεί αντάξιος των προσδοκιών της ομά-
δας. 
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Δραστηριότητα 3η: Έκφραση 

Τίτλος: «Τι είναι χρόνος;» 

Διάρκεια: 15 

Σκοπός: Πρώτη έκφραση έκθεση, ζέσταμα ομάδας 

Περιεχόμενο: Ο εκπαιδευτής μοιράζει κιμωλίες και ζητά από τους εκπαιδευόμενους να 
γράψουν μερικές προτάσεις στους μαύρους τοίχους του θεάτρου. Στη δραστηριότητα 
αυτή μπορεί να πάρει μέρος και ο εκπαιδευτής. Όταν γράψουν όλοι, ο καθένας διαβάζει 
τον δικό του ορισμό και γίνεται συζήτηση.  Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: Χρόνος 
είναι το σύνολο των στιγμών μας/ Μικρές στιγμές ευτυχίας/ Χρόνος για μένα είναι η 
ώρα. Η ώρα που πρέπει να κάνω κάτι. Να μείνω ή να φύγω./ Εμπειρίες + ταξίδια . . 
.κάποτε πτυχίο!/ Τικ τακ- τικ τοκ / Ο χρόνος θα πρέπει να δίνει ανάσες/Χρόνος = αριθ-
μοί, Χρόνος= στιγμές, Χρόνος = φυλακή/ Περνάει, ψάχνω, κυνήγι, δεν θέλω να χάσω 
άλλον χρόνο/ Η ζωή/ Χρόνος κάποτε άδικος, κάποτε φιλικός.  

Δραστηριότητα 4η: Εισήγηση 

Τίτλος: « Ήξερες ότι . . . » 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Σκοπός: Να μάθουμε στοιχεία για το ημερολόγιο και την ημερολογιακή γραφή 

Με τον όρο «ημερολόγιο», στον χώρο της λογοτεχνίας και των λογοτεχνικών ειδών, 
εννοούμε τη συστηματική καταγραφή, από ένα άτομο, των πιο σημαντικών γεγονότων 
της προσωπικής του ζωής, καθώς και της δημόσιας ζωής της εποχής του. Πρόκειται για 
λογοτεχνική συγγραφική συνήθεια που οι απαρχές της χάνονται στα βάθη των αιώνων. 
Το ημερολόγιο είναι ένα κείμενο με προσωπικό χαρακτήρα. Κατά κανόνα, δηλαδή, δεν 
γράφεται για να δημοσιευθεί ή για να διαβαστεί από άλλους πλην του ίδιου του συγ-
γραφέα. Γι᾽ αυτό χαρακτηρίζεται από ελλειπτική ή και συναισθηματική πολλές φορές 
γραφή, ενώ περιέχει σχόλια, παρατηρήσεις, κρίσεις, σκέψεις και, γενικά, μια προσω-
πική και υποκειμενική καταγραφή όλων όσων απασχολούν το άτομο που κρατά ημε-
ρολόγιο. Από την άποψη αυτή, διαφέρει από την αυτοβιογραφία, όπου ο συγγραφέας 
παρουσιάζει τη ζωή του σε συνεχή αφήγηση, χωρίς κενά και με ειρμό, με στόχο να 
διαβαστεί και να γίνει κατανοητή από τους άλλους. ( Παρίσης & Παρίσης  2003:78) 

Δραστηριότητα 5η: Ανάγνωση 

Τίτλος: « Καθαρά και δυνατά» 

Διάρκεια: 15 λεπτά 

Σκοπός: Ανάγνωση αποσπασμάτων σχετικών με το θέμα του εργαστηρίου «Σελίδες 
ημερολογίου». Ακολουθεί συζήτηση. 
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Περιεχόμενο: Ανάγνωση της 15ης εγγραφής του Τετραδίου 

[Εγγραφή δέκατη πέμπτη] 

Δεν έχει λίγες μέρες που ήμουν στην πόλη πάλι. Με προφυλάξεις από το χωριό ακόμα, 
όταν έφτασα εκεί, πήγα κατευθείαν και πλησίασα στο σπίτι της κυρίας Ευανθίας. Ήταν 
κλειστό. Κανείς δεν υπήρχε μέσα. Μήτε εχθρός μήτε φίλος. Είχα καιρό να πάω. Χορτά-
ριασε και τα κλαδιά των δέντρων μπροστά στο σπίτι και πίσω στον κήπο της μικρής αυλής 
σκεπάσανε πόρτες και παράθυρα. 

 Πέρασα από νοσταλγία και μόνον. Είναι αλήθεια, είχα περάσει και καλές μέρες εκεί. 
Ποτέ δεν θα ξεχάσω!.. 

Λίγα μόλις μέτρα πιο πέρα ήταν ένα φυλάκιο του στρατού κατοχής. Πίσω από το φυλάκιο 
σε απόσταση δέκα περίπου μέτρων ένας μικρός στρατώνας. Και από το μικρό μπαλκόνι 
με τα σιδερένια κάγκελα στο πίσω μέρος του σπιτιού της κυρίας Ευανθίας φαίνονταν οι 
κινήσεις και οι φωνές αυτών που έρχονταν κι έφευγαν από ’κεί. Στον δρόμο, πρωινές 
ώρες, η κίνηση δεν ήτανε μεγάλη. Πού και πού κανείς περαστικός που, μόλις έβλεπε το 
φυλάκιο, έκοβε δρόμο. 

Και τότε, από το μπαλκονάκι, που δεν φαινόταν από τα δέντρα του κήπου στο πίσω μέρος 
του σπιτιού, σχεδόν κρυμμένος από το φύλλωμα των κλαδιών που αναρριχήθηκαν ψηλά 
στα παράθυρα αντίκρισα ένα περίεργο θέαμα και σπάνιο. Ένας Βούλγαρος υπαξιωματι-
κός μιλούσε σε υψηλό τόνο μ’ έναν ανώτερό του. Τους έβλεπα καθαρά στα λίγα μέτρα, 
χωρίς αυτοί να μπορούν να καταλάβουν τη δική μου παρουσία. Αντάλλασαν λόγια σπαθιά 
και ξιφουλκούσαν. Και ενώ περίμενε κανείς ότι ο υπαξιωματικός θα στέκει προσοχή και 
θα υπακούει τον ανώτερό του, αντίθετα εκείνος φώναζε και απειλούσε τον άλλο σαν για 
να συμφωνήσει σε κάτι, ενώ ο ανώτερός του με σιρίτια και άστρα και άλλα διακριτικά 
στολής δεν ήθελε καθόλου σ’ αυτόν να υπακούσει. Ήταν αυτό που ξάφνιαζε. Και όταν 
πια ο υπαξιωματικός βεβαιώθηκε ότι κανένας δεν τους βλέπει μες από τη μικρή καζέρνα 
και απ’ τον δρόμο, από ασυγκράτητο θυμό χαστούκισε τον ανώτερό του με δύναμη και 
με την απειλή του πιστολιού διέταξε να τον ακολουθήσει ο άλλος μέσα στον στρατώνα. 
Δεν άκουγα καλά ούτε και καταλάβαινα τι ακριβώς έλεγαν μεταξύ τους. Όμως η ολοφά-
νερη διαφωνία τους ήτανε δεδομένη. Και σαν από προαίσθημα, από το περίεργο αυτό 
επεισόδιο που είδα, κάτι καλό προαισθάνθηκα ότι θα συμβεί και πράγματι συνέβη. Μετά 
από λίγες ημέρες, στα μέσα του Σεπτέμβρη, φύγανε οι Βούλγαροι όπως ήρθαν. 

Οκτώβρης 1944 

 Από το κεφ. «Ενθυμήματα» του μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Ν. Ακριτόπουλου, 
Η αληθινή ζωή ενός γυναικωνίτη, σελ. 249-253.  

Δραστηριότητα 6η: Συγγραφή 

Θέμα: «Μια σελίδα από το ημερολόγιό μου» 
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Διάρκεια: 30 λεπτά 

Σκοπός: Έκφραση 

Περιεχόμενο: Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να γράψουν, με θέμα σκέψεις για μια σε-
λίδα σε προσωπικό ημερολόγιο, ένα κείμενο από 100 έως 200 λέξεις με αρχή, μέση, 
τέλος, και να χρησιμοποιήσουν ημερολογιακή μορφή και γραφή.  

Δραστηριότητα 7η: Ανάγνωση παραγόμενων κειμένων 

Τίτλος: «Σε ακούμε, όλο αυτιά είμαστε» 

Διάρκεια: 20 λεπτά 

Σκοπός: Προφορική έκφραση 

Περιεχόμενο: Οι εκπαιδευόμενοι-ες διαβάζουν τα κείμενα στην υπόλοιπη ομάδα. Ο 
εμψυχωτής/ η εμψυχώτρια προτείνει μερικές διορθώσεις και επιβραβεύει κάθε προ-
σπάθεια. 

Δραστηριότητα 8η: Αξιολόγηση κειμένων 

Τίτλος: «Δείξε μου το καλύτερο» 

Διάρκεια: 5 λεπτά 

Σκοπός: Να συνεργαστούν τα μέλη της ομάδας και να αποφασίσουν ομόφωνα για το 
καλύτερο κείμενο, σύμφωνα με τα δικά τους αισθητικά κριτήρια και με τα όσα ανα-
φέρθηκαν στο εργαστήριο. 

Απάντηση: Ψηφίστηκε ομόφωνα το κείμενο της Βάσιας Κόντου «Αγαπητή Ράνια» Α-
κολουθεί απόσπασμα. 

«Αγαπητή Ράνια, 

Μ’ άρεσαν αυτοί οι διάλογοι μας. Η τραγική ειρωνεία; Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μία 
αίθουσα και κάθομαι, μάντεψε που, σε ένα πορτοκαλί μαξιλαράκι. Άτιμο χρώμα! Δε μ’ 
αφήνει να ησυχάσω. Με τη μανία της μάνας μου να διακοσμεί όλο το σπίτι πορτοκαλί 
πως να μη χρειάζομαι ψυχοθεραπεία. Μετά από αυτή τη γνωστή για εσένα φαρδιά πλατιά 
εισαγωγή μου, θα μπω στο θέμα, αν και θέλω να συνεχίσω να σχολιάζω αλλά δεν έχω 
άλλο χρόνο. Ή μάλλον θα μπω στο θέμα σχολιάζοντας. 
Σου είχα πει μια φορά πως το δωμάτιο αυτό είναι η ασφάλειά μου, αλλά δεν μπορούσα 
να το συνδέσω ακόμα με την πραγματική ζωή. Νόμιζα πως είμαστε σε ένα όνειρο του 
μυαλού μου. Πόσο δύσκολο είναι να συνειδητοποιήσεις ότι ζεις. Η μόνη μου ασφάλεια 
πλέον είναι αυτό το χαρτί και 9-10 ζευγάρια μάτια και αυτιά που με παρακολουθούν 
τώρα. Δε πειράζει. Σου είχα πει πως ήρθε η ώρα να εκτεθώ. Να βγω από το σώμα μου, 
να πετάξω ότι με βαραίνει, να τρέξω γυμνή. Τουλάχιστον τότε δε θα νοιώθω αδιάφορα. 
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Δε μπορεί! Τόσος κόσμος θα κοιτάει, θα νιώσω ρε γαμώτο ότι έκανα κάτι που τράβηξε 
τα βλέμματα, κάτι σημαντικό. Θα είναι όμως; Δε φοβάμαι να αλλάξω, φοβάμαι μήπως η 
αλλαγή δεν αρέσει σε κανένα. Θέλω να αρπάξω ένα μικρόφωνο, να ανέβω σε μία σκηνή 
και μετά να κρυφτώ, να εξαφανιστώ και να μην ακούσω ούτε τα καλά ούτε και τα κακά.» 

Βάσια Κόντου 

Βιωματική Δραστηριότητα 9η:  Κλείσιμο Ομάδας 

Τίτλος: «Μου άρεσε και δε μου άρεσε» 

Διάρκεια: 15 λεπτά 

Σκοπός: Να αξιολογηθεί ο εμψυχωτής/η εμψυχώτρια και το εργαστήριο 

Περιεχόμενο: Ο εμψυχωτής/η εμψυχώτρια μοιράζει τη φόρμα αξιολόγησης που έχει 
ετοιμάσει και ζητά από τους εκπαιδευόμενους να γράψουν τι τους άρεσε και τι όχι από 
το Βιωματικό Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής με θέμα: «Σελίδες ημερολογίου». Α-
φού συμπληρωθεί η φόρμα αξιολόγησης, ο εμψυχωτής/η εμψυχώτρια βάζει μία κορ-
δέλα στο πάτωμα και ζητά από τους εκπαιδευόμενους να σηκωθούν ένας-ένας και να 
πουν τα θετικά από τη δεξιά και τα αρνητικά από την αριστερή πλευρά.  

Επίλογος 

Συμπεραίνοντας, θα λέγαμε ότι η εισήγηση που παρουσιάσαμε περιγράφει συστημα-
τικά το κυριότερο θεωρητικό υπόβαθρο, που χρειάζεται να ξέρει κανείς για να πραγ-
ματοποιήσει ένα εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής ενηλίκων στην άτυπη εκπαίδευση. 
Επιπλέον, εμπεριέχει τις δραστηριότητες που έγιναν κατά την υλοποίησή του, ενώ πα-
ράλληλα εξηγεί τον πρακτικό και βιωματικό τρόπο λειτουργίας, αξιοποιώντας τα βιώ-
ματα και το παιχνίδι ως πρόσχημα για την έκφραση των εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευ-
όμενοι συμμετείχαν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία και ευχαριστήθηκαν όλες τις 
δραστηριότητες, διότι η προσέγγιση ούτε δασκαλοκεντρική ήταν ούτε θεωρητική. Ευ-
ελπιστούμε η εισήγησή μας να εμπνεύσει κι άλλους εκπαιδευτικούς-εμψυχωτές στο να 
υλοποιήσουν παρόμοια εργαστήρια.  
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Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και Τ.Π.Ε.:  Ιστορία για όλους 

Λεπιντζή Παναγούλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
ylepintzi@primedu.uoa.gr 

Περίληψη 

Η παγκόσμια τάση προς την συμπεριληπτική εκπαίδευση καταδεικνύει την επιτακτική 
ανάγκη για αναστοχασμό και αναδιοργάνωση των διδακτικών πρακτικών στο ελληνικό 
Σχολείο για Όλους. Το παρόν πειραματικό πόνημα έρχεται να προτείνει τη δημιουργία 
και χρήση ενός εικονικού λειτουργικού περιβάλλοντος υποστήριξης των μαθητών που 
βρίσκονται  στο φάσμα του αυτισμού, οι οποίοι συμμετέχουν στο σύνολο τυπικής τάξης 
δημοτικού σχολείου και αφορά στο μάθημα της Ιστορίας. Στόχος και προσανατολισμός 
του προγράμματος είναι η βελτιστοποίηση της κατανόησης, της παρακολούθησης και 
της συγκέντρωσης των εν λόγω παιδιών, προσβλέποντας παράλληλα στη διατήρηση 
της συνοχής της τάξης. Συμπληρωματικά, προσδοκόμενη είναι η διαμόρφωση μιας δο-
μημένης, πολυαισθητηριακής διδασκαλίας, επιτρέποντας με σχετική ευκολία τη συμ-
μετοχή τους στο συγκεκριμένο μάθημα, αποσβένοντας, κατά το δυνατόν, αποστάσεις 
από το σύνολο, αιτία των ιδιαίτερων μαθησιακών αναγκών τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: συμπεριληπτική εκπαίδευση, συνεκπαίδευση, αυτισμός, μάθημα ι-
στορίας, οπτικοποίηση πληροφορίας. 

Εισαγωγή 

Η φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνει μια κάποια δομή εκ-
παίδευσης, άλλα εστιάζει σε μια διαφορετική οπτική της τελευταίας, μια διαφορετική 
φιλοσοφική και παιδαγωγική προοπτική που αποβλέπει στην εκ βάθρων αλλαγή του 
σημερινού σχολείου (Στασινός, 2016). Η απαρχή της φιλοσοφίας αυτής εντοπίζεται 
στο πρώτο άρθρο της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, 
σύμφωνα με το οποίο: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέ-
πεια και στα δικαιώματα». Σε αυτή την προοπτική οφείλει να πορεύεται και το εκπαι-
δευτικό σύστημα, ώστε να προάγει την εκπαιδευτική ευημερία όλων των πολιτών, α-
νεξαρτήτως σωματικής και νοητικής ακεραιότητας αλλά και κάθε μορφής ετερότητας 
(Κασίδης, Αποστολίδου & Δουφεξή, 2015∙ Kricke & Neubert, 2017). 

Συμπεριληπτική εκπαίδευση και το μάθημα της Ιστορίας 

Το Σχολείο για Όλους 

Έπειτα από τη διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994), η παιδαγωγική συζήτηση έχει μετα-
τοπιστεί από την πρόταση της ενσωμάτωσης (mainstreaming) και της ένταξης 
(integration) σε αυτήν της συνεκπαίδευσης (inclusion) των μαθητών με και χωρίς ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες σε «ένα σχολείο για όλους», όπως αναφέρεται στη Χάρτα 
του Λουξεμβούργου (Χατζημανώλη, 2005). Η ένταξη των συγκεκριμένων παιδιών σε 
τυπικά σχολεία έχει πολλαπλά οφέλη τόσο στα ίδια όσο και σε όλους όσους 
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συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητές τυπικής ανάπτυξης, εκπαιδευτι-
κοί, γονείς (Ainscow, Booth  & Dyson, 2004∙ Δελλασούδας, 2005∙ Ζώνιου-Σιδέρη, 
2000), γιατί με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται στόχοι, όπως η κοινωνικοποίηση, η 
αποφυγή κοινωνικού αποκλεισμού, αμφίπλευρη γνωριμία και η αποδοχή της διαφορε-
τικότητας, η μείωση κοινωνικού ρατσισμού και η αύξηση πιθανοτήτων κοινωνικής 
προσαρμογής. 

Συνεκπαίδευση και χρήση των Τ.Π.Ε. 

Στοιχεία του ΟΟΣΑ αναφέρουν ότι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ένα στα 
πέντε παιδιά σχολικής ηλικίας, στις αναπτυγμένες χώρες) αντιμετωπίζουν πολλές δυ-
σκολίες στη μάθηση, οι οποίες οφείλονται σε κοινωνικούς, οικονομικούς και φυσικούς 
παράγοντες (OECD, 2007). Σε κοινωνίες ίσων ευκαιριών, είναι  αναφαίρετο δικαίωµα 
κάθε παιδιού να συµµετέχει στη σχολική διαδικασία – κοινότητα. Τα ερευνητικά ευ-
ρήματα υποστηρίζουν σθεναρά τη χρήση των Τ.Π.Ε. στους τομείς της εκπαίδευσης και 
της επικοινωνίας, για τις συγκεκριμένες ομάδες μαθητών (Koch, Koster & Primo,2016∙ 
Σούλης, 2013∙ Chantry & Dunford, 2010)  και συμβάλουν θετικά στην κατεύθυνση των 
ανωτέρω αναγραφομένων στόχων προς επίτευξη καθώς αποτελούν τα πιο σύγχρονα 
και ευέλικτα εργαλεία στα χέρια του εκπαιδευτικού. 

Αποτελεί, πλέον, διαπιστευμένο γεγονός, έπειτα από εξειδικευμένη παρατήρηση ετών 
(Bernard-Optiz, Sriram & Nakhoda-Sapuan, 2001) ότι μέρος μαθητών αδυνατεί να α-
ξιοποιήσει τις προοπτικές ενός συμβατικού, παραδοσιακού εκπαιδευτικού  προγράμ-
ματος, επειδή οι  φυσικές, νοητικές, κινητικές και άλλες ιδιαιτερότητές τους, μειώνουν 
ή καταστέλλουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν ενεργά σε μια τυπική τάξη γενι-
κού σχολείου. Μελέτες αναφορικά με τη φυσική, γνωστική και υποστηρικτική βοήθεια 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και  Επικοινωνιών σε παιδιά με τις ανωτέρω αναφερό-
μενες ιδιαιτερότητες (Hehir, 2011) επιβεβαιώνουν πως ο ρόλος τους είναι θετικός και 
σημαίνων, καθώς δημιουργεί γόνιμα, ηλεκτρονικά μαθησιακά περιβάλλοντα και λει-
τουργεί ουσιαστικά και καταλυτικά στη διαμόρφωση ενεργητικών και δραστήριων μα-
θητών. Παράλληλα, η ουσιαστική ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική πράξη 
δημιουργεί την ανάγκη για αναδιοργάνωση των μεθόδων σχεδιασμού της διδασκαλίας 
αλλά και της παιδείας γενικότερα (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2009). Η εποχή της 
πληροφορίας, της εικόνας, της επικοινωνίας, επιβάλλει την αναμόρφωση του Εκπαι-
δευτικού Συστήματος ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σύγχρονης 
Κοινωνίας της Γνώσης (Ράπτης & Ράπτη, 2001). 

Το μάθημα της Ιστορίας 

Το μάθημα της Ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, πολλώ μάλλον σε αυτήν 
της πρωτοβάθμιας, θεωρείται, κατά βάση, μάθημα συνθετικό. Προάγει αφενός υψηλές 
ανθρωπιστικές αξίες και αφετέρου προωθεί την κριτική σκέψη (Καλόγηρος & Σμυρ-
ναίος, 2012∙ OFSTD, 2007). Όπως σε όλα τα μαθήματα θεωρητικής αλλά ακόμα και 
σε αυτά της θετικής κατεύθυνσης, απαιτούνται από τους μαθητές δεξιότητες όπως καλή 
κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, αυξημένη αντίληψη, διατήρηση της 
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προσοχής και ικανότητα απομνημόνευσης. Σε ότι αφορά δε το συγκεκριμένο μάθημα, 
η αίσθηση και η διάκριση της αναφοράς στο παρελθόν και στην χρονική συνέχεια των 
εξιστορούμενων γεγονότων είναι απαραίτητη. Οι μαθητές που βρίσκονται στο φάσμα 
του αυτισμού αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στις παραπάνω δεξιότητες (Μα-
στρογιάννης & Κατσένη, 2009) με αποτέλεσμα να απορρίπτουν εκ προοιμίου την προ-
σπάθεια, να αδυνατούν στο να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε εργασίες και 
κοινές δράσεις, να αποκόπτονται από την υπόλοιπη τάξη, προκαλώντας φορές τη δια-
κοπή του μαθήματος, αφού για αυτούς δημιουργείται η αίσθηση του «ακατανόητου».   

Βασικές Αρχές δημιουργίας του προγράμματος 

Το πρόγραμμα  «Ιστορία για όλους» βασίζεται σε δύο κύριες αρχές εκπαίδευσης παι-
διών με ΔΑΔ: 

1. Δομημένη Διδασκαλία. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για μα-
θητές με αυτισμό (2004), μία από τις επικρατέστερες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 
είναι η Δομημένη Διδασκαλία (Structured Teaching), η κύρια διδακτική προσέγ-
γιση που εφαρμόζεται από το πρόγραμμα T.E.A.C.C.H. (Treatment and Educa-
tion of Autistic and Communication Handicapped Children). Βασίζεται στις αρ-
χές θεωριών μάθησης και αξιοποιεί τα ευρήματα της γνωστικής ψυχολογίας για 
τα ιδιαίτερα γνωστικά χαρακτηριστικά των μαθητών αυτών (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2004). 
Εργαλείο της αποτελεί η οπτική οργάνωση, η οποία έχει αναδειχθεί ως κατάλ-
ληλη προσέγγιση για την κοινωνική και διδακτική ένταξη των συγκεκριμένων 
παιδιών (Γενά, 2002). Με τη χρήση του προγράμματος «Ιστορία για όλους», ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τις επιμέρους «καταστάσεις» του 
μαθήματος. Ξεκινώντας, στην εικόνα 1 οι τέσσερεις ενδείξεις αντιστοιχούν σε 
τέσσερεις περιπτώσεις - καταστάσεις στο μάθημα της Ιστορίας. Η πράσινη έν-
δειξη αντιστοιχεί στη «ροή μαθήματος», την κατάσταση δηλαδή στην οποία ανα-
παράγεται η πλοκή της ιστορίας του κεφαλαίου. Η μωβ ένδειξη αντιστοιχεί στην 
περίπτωση – ανάγκη όπου ένας μαθητής έχει απορία και δίνεται απάντηση. Η 
πορτοκαλί ένδειξη ενεργοποιεί τη διαδικασία συζήτησης στην τάξη και η γαλάζια 
τη διεξαγωγή μιας εργασίας. Επιλέγοντας μία ένδειξη, αυτή μεταφέρεται πάνω 
αριστερά, ενώ οι υπόλοιπες ενδείξεις μειώνουν το μέγεθός τους και μεταφέρονται 
πάνω δεξιά. Παράλληλα, το χρώμα της οθόνης αλλάζει στο χρώμα της ένδειξης 
που επιλέχθηκε. 

  

 

Εικόνα 1- Τα τέσσερα button του προγράμματος 

2. Οπτικοποίηση πληροφορίας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εικόνα αποτελεί  
βασικό εργαλείο για την εκπαίδευση παιδιών με διαταραχή αυτιστικού 
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φάσματος, καθώς η λεκτική κατανόηση - και όχι  μόνο αυτή - είναι περιορι-
σμένη.  Παραθέτοντας εικόνες,  οι οποίες μπαίνουν σε συγκεκριμένη σειρά, 
κινούνται ή επικοινωνούν μεταξύ τους, επιδιώκεται η συγκέντρωση και η κα-
λύτερη πρόσληψη των πληροφοριών. Παράλληλα, εμφανίζονται οι «λέξεις – 
κλειδιά», ώστε η  συμβολική απεικόνιση να συνδυάζεται με την αντίστοιχη 
λέξη. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης λειτουργίας παρατίθεται αναλυτικά στην 
περιγραφή του προγράμματος.   

Στόχοι του προγράμματος 

     Μέσα από τη χρήση του προγράμματος, επιδιώκονται τα ακόλουθα: 

1. Η μεγιστοποίηση του χρόνου διατήρησης της προσοχής του μαθητή, η οποία επι-
τυγχάνεται μέσω των στοιχείων εικόνα – κίνηση – χρώμα – σχήμα - στοιχεία παι-
χνιδιού. 

2. Η κατανόηση, μέσω της γραφικής αναπαράστασης, των ιστορικών γεγονότων. 
Με την παράλληλη προβολή εικόνας και της αντίστοιχης λέξης ενισχύεται η α-
ποτύπωση της διδασκόμενης ύλης, η καταληπτότητα αυτής και ο εμπλουτισμός 
του λεξιλογίου. Επίσης, τα λογισμικά που περιέχουν πρόβλεψη λέξεων έχει δια-
πιστωθεί ότι βοηθούν τους μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες να αποδίδουν 
καλύτερα και να παραμένουν περισσότερο ανταγωνιστικοί σε συνθήκες κανονι-
κής τάξης (Hasselbring & Glaser,2000).  

3. Η εσωτερική παρώθηση. Επιδιώκεται ο μαθητής να αποκτήσει ενδιαφέρον για το 
μάθημα και προσελκύεται μέσω της διάδρασης στη συμμετοχή.  (Τριλιανός, 
2003). 

4. Το αίσθημα επιτυχίας. Ο μαθητής σταδιακά θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στις ικα-
νότητές του κατά το δυνατόν, θα δημιουργηθεί µια αίσθηση προόδου, πλήρωσης 
και επάρκειας, απαραίτητη στο να συγκροτήσει θετική ταυτότητα. 

5. Η αποφυγή περιθωριοποίησης του μαθητή με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.  Είναι 
σημαντικό, κατά τη διάρκεια του μαθήματος να προωθείται η συνοχή της τάξης. 
Όλοι οι μαθητές απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης και πρόσβασης στη γνώση. 

6. Η μείωση του άγχους. Χρησιμοποιώντας δομημένη διδασκαλία και πληροφό-
ρηση μέσω της οθόνης ανά πάσα στιγμή για το τι συμβαίνει στην τάξη, αυξάνεται 
η πιθανότητα στον μαθητή να επανέρχεται και να οργανώνεται σε κάθε αλλαγή, 
μειώνοντας σημαντικά το αίσθημα άγχους – ταραχής που βιώνει αιτία της ιδιαι-
τερότητάς του.  

7. Η μείωση της υπερκινητικότητας, της έντονης ενεργητικότητας, καθώς και ο πε-
ριορισμός της ελλειμματικής προσοχής μέσω της εστίασης. 

8. Η ενίσχυση της φαντασίας. 
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9. Η οργάνωση της ανακόλουθης επεξεργασίας αισθητηριακών προσλήψεων,  κα-
θώς το περιβάλλον του προγράμματος συνιστά μια συστηματική, συνεπή και α-
πόλυτα ελεγχόμενη εφαρμογή. 

Περιγραφή λειτουργίας του προγράμματος 

Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας του προγράμματος είναι η ύπαρξη ατομικών υ-
πολογιστών (notebook, tablet) τόσο για τους μαθητές όσο και για τον εκπαιδευτικό.  
Ένα ασύρματο χειριστήριο, τύπου slideshow remote control και προαιρετικά ένα ασύρ-
ματο μικρόφωνο πέτου. O χρόνος προετοιμασίας του εκπαιδευτικού εκτός μαθήματος 
υπολογίζεται από δέκα έως δεκαπέντε λεπτά, ούτως ώστε να μελετήσει την κατάσταση 
«ροής» και την προτεινόμενη εργασία και να επιλέξει ποιες λέξεις - κλειδιά επιθυμεί 
να αντιστοιχούν σε κάθε ακολουθία εικόνων. 

Για τη δημιουργία ενός ενδεικτικού παραδείγματος της παρούσας πρότασης επιλέ-
χθηκε ως εργαλείο η γλώσσα προγραμματισμού του scratch (Resnick et al., 2009). Σε 
αυτό το περιβάλλον ανάπτυξης εξελίσσεται ένα παράδειγμα χρήσης του «Ιστορία για 
όλους» για το κεφ.17 της Ιστορίας Δ΄Δημοτικού (σ. 53-54) με θέμα τη μάχη των Θερ-
μοπυλών. Αξίζει να σημειωθεί ότι προτείνεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα να συν-
δυάζεται εκ παραλλήλου με άλλες δραστηριότητες, όπως ομαδικές εργασίες και πα-
ρουσιάσεις. 

Έναρξη διδασκαλίας 

Στην αρχική οθόνη κάθε κεφαλαίου εμφανίζεται ο αντίστοιχος τίτλος, μία σχετική ει-
κόνα και τα τέσσερα εικονίδια – ενδείξεις. Η αλλαγή κατάστασης (ροή μαθήματος, 
ερώτηση, συζήτηση, εργασία) μπορεί να γίνει μόνο από τον εκπαιδευτικό, με τη χρήση 
του slideshow remote. Για παράδειγμα, αν ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει να συσχετίσει το 
κεφάλαιο αυτό με προηγούμενες γνώσεις, επιλέγει την πορτοκαλί ένδειξη (βλ. εικόνα 
1) και η οθόνη παίρνει τη μορφή της εικόνας 2. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής ανα-
γνωρίζει το γεγονός ότι περνάμε σε διάλογο.  

 
Εικόνα 2 - Οθόνη συζήτησης 
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Κάθε κεφάλαιο διαθέτει λέξεις – κλειδιά. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προ-
επιλέξει τις λέξεις που επιθυμεί να αντιστοιχούν σε κάθε βασική πρόταση του κεφα-
λαίου. Επιλέγοντας την πράσινη ένδειξη, ο αισθητήρας του μικροφώνου ενεργοποιεί-
ται. Στο παράδειγμα που παρατίθεται, προφέροντας τις λέξεις «νέος βασιλιάς της Περ-
σίας» στην οθόνη εμφανίζονται κινούμενες οι εικόνες που αντιπροσωπεύουν την 
πρώτη βασική πρόταση του κεφαλαίου, ότι δηλαδή ο Ξέρξης ετοιμάζει νέα εκστρατεία 
εναντίον της Ελλάδας. Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να φορά μι-
κρόφωνο, δύναται να προχωρά στην προηγούμενη ή την επόμενη σειρά από εικόνες – 
προτάσεις χρησιμοποιώντας το remote και τα αντίστοιχα βέλη (δεξί για το επόμενο και 
αριστερό για το προηγούμενο). Στο παράδειγμα «Η μάχη των Θερμοπυλών» υποτίθεται 
πως χρησιμοποιείται μικρόφωνο.  

Η  επόμενη  ακολουθία  εικόνων  αφορά  στο  θέμα  της  αρχηγίας  της  ελληνικής  
πλευράς.  Όταν ο αισθητήρας του μικροφώνου λάβει τη λέξη «σύσκεψη» στην οθόνη 
παρουσιάζονται οι εικόνες που αφορούν το θέμα αυτό. Ολοκληρώνοντας την κίνησή 
τους, οι φιγούρες τοποθετούνται έτσι ώστε να συνδέονται με τις αντίστοιχες λέξεις ενώ 
ζητείται και πάλι από το μαθητή να πληκτρολογήσει μία σημαντική λέξη. Στη συγκε-
κριμένη κατάσταση το πρόγραμμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο, αντιδρώντας 
όταν λαμβάνει τις προγραμματισμένες λέξεις – κλειδιά. 

Συμβολοποίηση ερώτησης 

Σε περίπτωση που ένας μαθητής έχει απορία και σηκώνει το χέρι του, ο εκπαιδευτικός 
επιλέγει την ένδειξη με το ερωτηματικό (βλ. εικόνα 1). Τότε η οθόνη παίρνει τη  μορφή 
της εικόνας 3. Με τον τρόπο αυτό αφενός εξυπηρετείται η δομημένη διδασκαλία και 
αφετέρου επιδιώκεται η μίμηση προτύπου από το μαθητή, να δράσει όπως στην εικόνα, 
όταν θέλει να λύσει μία απορία του. 

   

 
Εικόνα 3 Οθόνη ερώτησης 

Επανάληψη και εργασίες 

Επιλέγοντας την οθόνη της «εργασίας», πρώτο βήμα είναι η επανάληψη του μαθήμα-
τος.  Στη συγκεκριμένο κεφάλαιο η επανάληψη γίνεται παρουσιάζοντας το χρονικό της 
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μάχης, περιγράφοντάς το λεκτικά με συνοπτικό τρόπο. Ο μαθητής επαναλαμβάνει όσες 
φορές θέλει το χρονικό, χρησιμοποιώντας τα βέλη. Όλες οι εργασίες των κεφαλαίων 
αποθηκεύονται στους υπολογιστές των μαθητών, ώστε να τις μελετούν και να υλοποι-
ούν τις τυχόν ασκήσεις που προτείνονται για το σπίτι. 

Δεύτερο βήμα της εργασίας είναι το σχεδιάγραμμα του μαθήματος και η άσκηση κα-
τανόησης. Το σχεδιάγραμμα περιλαμβάνει τα βασικά μέρη του κεφαλαίου, χωρίς εικό-
νες, τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνονται οι σχέσεις αιτίων – αποτελε-
σμάτων. Στη συνέχεια, πατώντας το πλήκτρο «space», ο μαθητής καλείται να απαντή-
σει με Σ για κάθε σωστή και Λ για κάθε λάθος πρόταση. Όταν απαντά σωστά, επιβρα-
βεύεται ενώ όταν απαντά λανθασμένα το αντικείμενο «πιθηκάκι» τον διορθώνει. Οι 
σωστές απαντήσεις καταμετρώνται στη μεταβλητή «σκορ». Στο τέλος των ερωτήσεων, 
αν ο μαθητής έχει απαντήσει σωστά σε λιγότερες από το 70% των προτάσεων, το αντι-
κείμενο «πιθηκάκι» τον προτρέπει να επαναλάβει τη μελέτη και την άσκηση.  

Συζήτηση 

Προσδοκώντας και ελπίζοντας θετικά στη δημιουργία και εξέλιξη του προγράμματος, 
οι δυνατότητες είναι απεριόριστες, εφόσον παρέχονται τεχνικά μέσα και δημιουργού-
νται οι σωστές προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικό, αν ο εκ-
παιδευτικός είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε οπτικοποιημένα σενάρια τα 
οποία θα στοχεύουν σε μαθητές με διαφορετικό γνωστικό επίπεδο. Κάθε κεφάλαιο θα 
μπορούσε να έχει τρία διαφορετικά επίπεδα κατανόησης, ώστε να πραγματοποιείται 
καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των μαθητών. Επίσης, μπορεί να δημιουργηθεί 
αντίστοιχο λογισμικό που να αφορά και άλλα θεωρητικά μαθήματα, όπως τα Θρησκευ-
τικά,  την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή ή ακόμη και τη Γεωγραφία. Ιδανικό, ω-
στόσο, θα ήταν η δημιουργία λογισμικού, το οποίο, συνδεδεμένο με τον αισθητήρα 
μικροφώνου, θα «μεταφράζει» τον προφορικό λόγο σε οπτική πληροφορία ζωντανά 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, βασισμένο σε μια εξαιρετικά 
διευρυμένη βάση δεδομένων, θα αποτελούσε το βασικό εργαλείο σε κάθε μάθημα μιας 
συμπεριληπτικής τάξης. 

Σε κάθε περίπτωση, η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μία τεράστια και σοβαρή ευ-
θύνη. Δεν πρέπει ποτέ να παραθεωρείται το γεγονός ότι η εφηρμοσμένη τεχνολογία 
προάγει μεν στην επίτευξη της βελτίωσης του στόχου, ωστόσο ο ανθρώπινος παράγο-
ντας θα είναι πάντα αυτός που θα φέρει ατόφια την ευθύνη της χρήσης της. Γι’ αυτό το 
λόγο, το οποιοδήποτε πρόγραμμα – λογισμικό προϊόν πριν δημιουργηθεί οφείλει ο δη-
μιουργός του να λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, τις δυνατότητες 
αλλά και τις αδυναμίες αυτών στους οποίους απευθύνεται και να προσπαθεί ακνόως 
και με αγάπη στην προσφορά. Ο υπολογιστής είναι ακούραστος και αυτό είναι που τον 
καθιστά ένα άριστο εργαλείο στην εκπαίδευση όλων των παιδιών. Ευχή και στόχος 
όλων πρέπει να είναι μία τέτοια εξελικτική πορεία – ιδιαίτερα με τη χρήση της τεχνο-
λογίας – η οποία να φτάσει σε σημείο που ει δυνατόν να εκμηδενίσει την απόσταση και 
τον διαχωρισμό. Η δημιουργία της μίας και ενιαίας τάξης είναι μπροστά μας. 
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Συστήματα γραφής της αρχαιότητας: Διδακτικό σενάριο για την αρχαία ιστορία 
στο Γενικό Λύκειο 

Ντάγκας Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Υποψ. Διδάκτορας 

nntagkas@lit.auth.gr 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά τα συστήματα γραφής της αρχαιότητας (σφηνοει-
δής γραφή, αιγυπτιακά ιερογλυφικά, φοινικικό σύστημα γραφής, γραμμική Α΄ και Β΄ 
γραφή, αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, λατινικό αλφάβητο), εμπίπτει στο μάθημα της αρ-
χαίας ιστορίας και απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Γενικού Λυκείου. Εισαγωγικά, επι-
σημαίνουμε ορισμένα ευρέως διαδεδομένα στερεότυπα για τη γραφή και τη σχέση της 
με τη γλώσσα, τα οποία επιδιώκουμε να αναιρέσουμε. Στη συνέχεια, εκθέτουμε τους 
διδακτικούς σκοπούς – στόχους, ως προς το γνωστικό αντικείμενο, τη μαθησιακή δια-
δικασία και τις Τ.Π.Ε.. Έπειτα, παρουσιάζουμε το θεωρητικό – παιδαγωγικό πλαίσιο, 
όπου αξιοποιούνται αρχές της θεωρητικής και ιστορικής γλωσσολογίας, προκρίνεται 
μια εποικοδομιστική, κοινωνιοπολιτισμική προσέγγιση της μάθησης και υιοθετείται η 
ομαδοσυνεργατική και μαθητοκεντρική μέθοδος. Επιπλέον, το σενάριο συνδέεται με 
τα ισχύοντα στο σχολείο και αναφέρονται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Α-
κολουθεί αναλυτικά η πορεία υλοποίησης σε δύο δίωρα. Οι μαθητές συγκεντρώνουν 
και επεξεργάζονται πληροφορίες, προκειμένου να σκιαγραφήσουν τα προφίλ των επι-
μέρους συστημάτων γραφής, δημιουργούν πολυτροπικές παρουσιάσεις και καταλή-
γουν σε μια τυπολογία, που συνοψίζει τα πορίσματα των εργασιών τους. Τέλος, γίνο-
νται ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις από την εφαρμογή του σεναρίου στη σχολική 
τάξη, καθώς και προτάσεις τροποποίησής του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συστήματα γραφής, αρχαία ιστορία, Γενικό Λύκειο, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Αφορμή για το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο συνιστούν αρκετά εσφαλμένα στερε-
ότυπα για τη γραφή και τη γλώσσα, που διαπιστώνεται ότι έχουν ευρεία διάδοση στους 
μαθητές και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. 

Είναι γνωστό ότι η γλώσσα και η γραφή, αν και συνδέονται άρρηκτα, δεν ταυτίζονται. 
Καταρχάς, η γλώσσα προηγείται της γραφής φυλογενετικά (ο άνθρωπος ως βιολογικό 
είδος στη διαχρονική του πορεία πρώτα «μίλησε» και μετά «έγραψε») και οντογενετικά 
(ο άνθρωπος ως βιολογική μονάδα πρώτα μιλά και μετά μαθαίνει να γράφει) (Lyons, 
2001· 2002). Ακόμη, ο άνθρωπος αποκτά τη γλώσσα ασύνειδα (Harley, 2008), ενώ τη 
γραφή μετά από συστηματική (και κοπιαστική!) διδασκαλία. Εξάλλου, η γλώσσα δεν 
προϋποθέτει τη γραφή, αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν κοινωνίες που έχουν γλώσσα 
αλλά όχι γραφή και άνθρωποι που μιλούν αλλά δεν ξέρουν να γράφουν. Παρόλα αυτά, 
η προτεραιότητα που δίνει το σχολείο στον γραπτό λόγο, σε συνδυασμό με τη δεδομένη 
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εγγραμματοσύνη των δυτικών κοινωνιών, έχει ως αποτέλεσμα τη σύγχυση ή και την 
ταύτιση μεταξύ γλώσσας και γραφής στη συνείδηση των μαθητών. 

Επιπλέον, οι μαθητές στην Ελλάδα είναι μονομερώς εξοικειωμένοι με αλφαβητικού 
τύπου συστήματα γραφής (ελληνικό, λατινικό), με αποτέλεσμα είτε να αγνοούν είτε να 
θεωρούν υποδεέστερα τα μη αλφαβητικά συστήματα γραφής. Τη μονομερή αυτή εξοι-
κείωση συμπληρώνει μια «μυστηριακή» αντιμετώπιση των συστημάτων γραφής της 
αρχαιότητας. Φυσικά, δε λείπουν και οι εθνικιστικές αντιλήψεις σχετικά με τη γραφή 
και τη γλώσσα λ.χ. ότι οι Έλληνες πρώτοι στην ιστορία της ανθρωπότητας επινόησαν 
τη γραφή ή ότι η ελληνική είναι η πιο αρχαία γλώσσα και πηγή όλων των γλωσσών. 

Συνεπώς, θεωρούμε χρήσιμο ένα διδακτικό σενάριο που οδηγεί τους μαθητές σε μια 
έγκυρη διερεύνηση των συστημάτων γραφής της αρχαιότητας και τους φέρνει σε ε-
παφή με διαφορετικού τύπου συστήματα γραφής. 

Διδακτικοί σκοποί – στόχοι 

Βασικό σκοπό του σεναρίου αποτελεί η εξέταση των συστημάτων γραφής της αρχαιό-
τητας στον χρόνο και τον χώρο. Επιμέρους γνωστικοί στόχοι είναι: 

(α) Η εμπέδωση της διάκρισης μεταξύ γλώσσας και γραφής και της ιστορικής (φυλο-
γενετικής) προτεραιότητας της γλώσσας έναντι της γραφής (αρχή της προτεραιότητας 
του προφορικού λόγου) (Lyons, 2001· 2002). 

(β) Η αναγνώριση διαφορετικών γραφηματικών τύπων των συστημάτων γραφής (λο-
γογραφικά, λογοσυλλαβικά, συλλαβικά, συμφωνογραφικά, αλφαβητικά συστήματα) 
(Daniels, 1990· Daniels & Bright, 1996). 

(γ) Η παρακολούθηση της ιστορικής εξέλιξης και της γεωγραφικής ποικιλίας των συ-
στημάτων γραφής (λ.χ. η εξέλιξη της σφηνοειδούς γραφής στη σουμεριακή, ακκαδική 
και χετιτική εκδοχή της ή οι ανατολικές και δυτικές παραλλαγές του αρχαίου ελληνικού 
αλφαβήτου) (Coulmas, 1989· 1995· Daniels & Bright, 1996). 

(δ) Η αποκατάσταση και ερμηνεία των γενεαλογικών σχέσεων μεταξύ των συστημά-
των γραφής (λ.χ. η σχέση του φοινικικού συστήματος γραφής και του αρχαίου ελληνι-
κού αλφαβήτου ή η σχέση του αρχαίου ελληνικού και του λατινικού αλφαβήτου). 

(ε) Ο εντοπισμός των πρώτων κειμενικών ειδών στην ιστορία της γραφής (θρησκευτικά 
ή λογιστικά κείμενα) και η κατανόηση των αναγκών που οδήγησαν στην επινόηση και 
τη χρήση της. 

(στ) Η ένταξη των συστημάτων γραφής στο ιστορικό τους πλαίσιο (πολιτική και κοι-
νωνική οργάνωση, οικονομία, θρησκεία). 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, επιδιώκεται η καλλιέργεια μεταγνωστικών και κοι-
νωνικών – επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από: (α) εξάσκηση στη συλλογή, 
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επεξεργασία και κατηγοριοποίηση δεδομένων· (β) αναζήτηση, αξιολόγηση, ανάλυση 
και σύνθεση πληροφοριών, για την κατασκευή «νέας» γνώσης· (γ) ομαδική (συν)εργα-
σία. 

Σχετικά με τις Τ.Π.Ε., προσδοκούμε: (α) αξιοποίηση του διαδικτύου ως πηγής δεδομέ-
νων και πληροφοριών· (β) μεγαλύτερη εξοικείωση με τη δημιουργία και επεξεργασία 
ηλεκτρονικών πολυτροπικών κειμένων (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint). 

Θεωρητικό – παιδαγωγικό πλαίσιο 

Όσον αφορά το γνωστικό μέρος, το σενάριο ακολουθεί τις γενικές αρχές της θεωρητι-
κής γλωσσολογίας (αρχή της διάκρισης προφορικού / γραπτού λόγου, αρχή της προτε-
ραιότητας του προφορικού λόγου, αρχή της περιγραφικότητας / μη ρυθμιστικότητας 
της γλώσσας) (Lyons, 2001· 2002), ενώ στηρίζεται σε έγκυρα επιστημονικά έργα για 
τα συστήματα γραφής της αρχαιότητας (Coulmas, 1989· 1995· Daniels, 1990· Daniels 
& Bright, 1996) και την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και γραφής (Χριστίδης, 2014). 

Η μάθηση προσεγγίζεται από μια εποικοδομιστική και κοινωνιοπολιτισμική οπτική 
(Bruner, 2007· Vygotsky, 2000), όπου ζητούμενο αποτελεί η ενεργητική ανακάλυψη 
της γνώσης μέσω της εμπλοκής σε συλλογικές δραστηριότητες. Επιπλέον, δίνεται έμ-
φαση στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Γι’ αυτό, υιοθετούνται στοιχεία 
της ομαδοσυνεργατικής και μαθητοκεντρικής μεθοδολογίας. Οι μαθητές τίθενται στο 
επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόσον συνεργαζόμενοι ανατρέχουν στις πη-
γές, αναζητούν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες, τις ανασυνθέτουν και εκφράζο-
νται δημιουργικά. Από την άλλη, ο διδάσκων περνά στο παρασκήνιο, συντονίζοντας 
και υποστηρίζοντας το έργο των ομάδων. Σε αυτό το πλαίσιο εγγράφεται και η παιδα-
γωγική χρήση των Τ.Π.Ε. (Νικολαΐδου & Γιακουμάτου, 2001), η οποία αναδεικνύει 
την πολυτροπική διάσταση της επικοινωνίας (Kress, 2010· Kress & van Leeuwen, 
2001). 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο – προϋποθέσεις υλοποίησης 

Το σενάριο εντάσσεται στο μάθημα της ιστορίας Α΄ Γενικού Λυκείου και συνδέεται με 
συγκεκριμένα κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου (Ι. «Οι πολιτισμοί της Εγγύς Ανατο-
λής», ΙΙ. «Οι αρχαίοι Έλληνες», IV. «Ο ελληνισμός της Δύσης. Πολιτισμοί Δυτικής 
Μεσογείου και Ρώμη») (Μαστραπάς, 2014). Επιπλέον, συμφωνεί με το πρόγραμμα 
σπουδών για το μάθημα της ιστορίας (ΦΕΚ 181/Β/23-1-2015), εφόσον: (α) εξοικειώνει 
τους μαθητές με τις έννοιες «χρόνος», «χώρος», «αλλαγή»· (β) τους εξασκεί στη συλ-
λογή, επιλογή, ανάλυση και κατηγοριοποίηση δεδομένων και πληροφοριών· (γ) εμφαί-
νει την επιστημονική γνώση, διαλύοντας «μύθους» που περιβάλλουν την ιστορία της 
γραφής· (δ) ενισχύει την ελληνική πολιτισμική ταυτότητα μέσα από την ενασχόληση 
με τα συστήματα γραφής της ελληνικής αρχαιότητας· (ε) καλλιεργεί τον σεβασμό στην 
πολιτισμική ετερότητα μέσα από την ενασχόληση με τα υπόλοιπα συστήματα γραφής· 
(στ) αναδεικνύει επαφές λαών και πολιτισμών. Τέλος, συσχετίζεται διαθεματικά με την 
προβληματική για τον προφορικό και γραπτό λόγο, που απασχολεί τους μαθητές στο 
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μάθημα της έκφρασης – έκθεσης (πβ. τα κεφάλαια Ι. «Γλώσσα και γλωσσικές ποικι-
λίες», ΙΙ. «Ο λόγος» του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου [Τσολάκης κ.ά., 2014]). 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτείται: (α) φυλλομετρητής και πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, (β) πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word) και δημιουργίας 
παρουσιάσεων (Microsoft PowerPoint), (γ) βιντεοπροβολέας. Επιθυμητή είναι μια σχε-
τική εξοικείωση των μαθητών με τα παραπάνω, καθώς και η μέτρια γνώση της αγγλι-
κής για την αξιοποίηση ορισμένων πηγών. 

Πορεία υλοποίησης 

Το σενάριο καλύπτει τέσσερις διδακτικές ώρες (δύο δίωρα) και διεξάγεται στο σχολικό 
εργαστήριο πληροφορικής. 

Πρώτο δίωρο 

Καταρχάς, γίνεται μια εισαγωγική συζήτηση, προκειμένου να κινητοποιηθεί το ενδια-
φέρον των μαθητών και παράλληλα να διερευνηθούν οι γνώσεις και τα στερεότυπά 
τους για τη γραφή, την ιστορία της και τη σχέση της με τη γλώσσα. Ερωτήματα που 
μπορούν να τεθούν είναι: Πού και πότε εμφανίστηκε η γραφή; Ποιο είναι το αρχαιό-
τερο σύστημα γραφής; Ποια υλικά χρησιμοποιήθηκαν για τη γραφή στην αρχαιότητα; 
Τι είδους συστήματα γραφής υπάρχουν στον κόσμο; Ταυτίζεται η γλώσσα με τη γραφή; 
Ποιες ανάγκες εξυπηρετεί η επινόηση και η χρήση της γραφής; 

Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, καθεμιά από τις οποίες αναλαμβάνει 
να εξετάσει ένα σύστημα γραφής της αρχαιότητας, βάσει ενός ηλεκτρονικού φύλλου 
εργασίας με κατευθυντήρια ερωτήματα – δραστηριότητες και προτεινόμενες πηγές. 

Η πρώτη ομάδα ασχολείται με τη σφηνοειδή γραφή. Αναζητά (α) πού και πότε εντοπί-
ζονται τα πρώτα δείγματά της, (β) γιατί ονομάστηκε σφηνοειδής, (γ) τι είδους κείμενα 
είναι τα πρώτα κείμενα σε σφηνοειδή γραφή και σε τι υλικό αποτυπώνονται, (δ) ποιος 
λαός επινόησε πρώτος τη σφηνοειδή γραφή, (ε) τι είδους σύστημα γραφής ήταν αρχικά 
η σφηνοειδής ως προς τη γλωσσική μονάδα που καταγράφει, (στ) ποιοι άλλοι λαοί 
χρησιμοποίησαν τη σφηνοειδή γραφή και πώς την τροποποίησαν. 

Η δεύτερη ομάδα ασχολείται με τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά. Αναζητά (α) πότε χρονο-
λογούνται τα πρώτα δείγματα των αιγυπτιακών ιερογλυφικών, (β) γιατί η γραφή αυτή 
ονομάστηκε ιερογλυφική, (γ) τι είδους κείμενα σώζονται στα αιγυπτιακά ιερογλυφικά 
(π.χ. λογοτεχνικά, επιστημονικά, διοικητικά) και σε τι υλικό αποτυπώνονται, (δ) τι εί-
δους σύστημα γραφής είναι τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά και σε ποιες παραλλαγές απα-
ντούν, (ε) ποια ήταν η κοινωνική θέση των γραφέων στην αρχαία Αίγυπτο, (στ) ποιος 
αποκρυπτογράφησε τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά και με ποιον τρόπο. 

Η τρίτη ομάδα ασχολείται με τη γραμμική Α΄ και Β΄ γραφή. Αναζητά (α) πότε χρονο-
λογούνται τα πρώτα δείγματα της γραμμικής Β΄ γραφής και πού εντοπίζονται, (β) ποιον 
πολιτισμό αφορούν και ποια γλώσσα καταγράφουν, (γ) γιατί η γραφή αυτή ονομάστηκε 
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γραμμική και σε τι υλικό αποτυπώνεται, (δ) τι είδους κείμενα σώζονται σε γραμμική 
Β΄ γραφή, (ε) τι είδους σύστημα γραφής είναι η γραμμική Β΄ και ποια είναι η σχέση 
της με τη γραμμική Α΄, (στ) πότε και από ποιους αποκρυπτογραφήθηκε η γραμμική Β΄. 

Η τέταρτη ομάδα ασχολείται με το φοινικικό σύστημα γραφής. Αναζητά (α) πού και 
πότε χρονολογούνται τα πρώτα δείγματά του, (β) τι είδους σύστημα γραφής είναι, (γ) 
ποια συστήματα γραφής προέρχονται από αυτό, (δ) ποιοι παράγοντες ευνόησαν την 
εξέλιξη και την ευρεία γεωγραφική του διάδοση. 

Η πέμπτη ομάδα ασχολείται με το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο. Αναζητά (α) ποια είναι 
και πότε χρονολογούνται τα πρώτα δείγματα του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου, (β) τι 
είδους σύστημα γραφής είναι το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, (γ) από ποιο σύστημα 
γραφής προέρχεται και πώς πήρε το όνομά του, (δ) ποια είναι η καινοτομία του σε 
σχέση με τον πρόδρομό του, (ε) πώς ταξινομούνται οι παραλλαγές του αρχαίου ελλη-
νικού αλφαβήτου και ποια παραλλαγή επικράτησε στην ιστορία της ελληνικής γραφής, 
(στ) ποιες ήταν οι κατευθύνσεις γραφής στην ελληνική αρχαιότητα και ποια κατεύ-
θυνση επικράτησε, (ζ) ποια συστήματα γραφής προέρχονται από το ελληνικό αλφά-
βητο. 

Η έκτη ομάδα ασχολείται με το λατινικό αλφάβητο. Αναζητά (α) πότε χρονολογούνται 
τα πρώτα δείγματά του, (β) τι είδους σύστημα γραφής είναι το λατινικό αλφάβητο, (γ) 
ποια είναι η προέλευσή του, (δ) ποιες γλώσσες χρησιμοποιούν σήμερα το λατινικό αλ-
φάβητο για την καταγραφή τους. 

Οι μαθητές απαντούν στις ερωτήσεις των φύλλων εργασίας, αξιοποιώντας το σχολικό 
βιβλίο (Μαστραπάς, 2014) και τις προτεινόμενες διαδικτυακές πηγές: την εγκυκλοπαί-
δεια Wikipedia (https://www.wikipedia.org/), την Πύλη και τον Κόμβο του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας (http://www.greeklanguage.gr/), τον ιστότοπο Ancient Scripts 
(http://www.ancientscripts.com/). Η ελεύθερη περιήγηση στο διαδίκτυο δεν απαγορεύ-
εται, τονίζεται όμως ο κίνδυνος να επισκεφθούν οι μαθητές κάποια προπαγανδιστική 
ιστοσελίδα και εφιστάται η προσοχή τους σε ορισμένα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσε-
λίδων (λ.χ. προσωπική ιστοσελίδα, domain name). Επιπλέον, οι μαθητές βρίσκουν πί-
νακες με τα σύμβολα των συστημάτων γραφής, εικόνες από κείμενα ή σχετικά βίντεο. 

Τέλος, κάθε ομάδα ενσωματώνει τις πληροφορίες και το οπτικοακουστικό υλικό σε μια 
ηλεκτρονική παρουσίαση (Microsoft PowerPoint). Η δημιουργία των ηλεκτρονικών 
παρουσιάσεων λαμβάνει χώρα στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, ενώ —σε περί-
πτωση που χρειαστεί— δύναται να ολοκληρωθεί κατ’ οίκον. 

Δεύτερο δίωρο 

Οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια της τάξης τις εργασίες τους, με τη χρήση 
βιντεοπροβολέα. Κατά τη συζήτηση – σχολιασμό, διορθώνονται τυχόν λάθη ή παρα-
νοήσεις και διατυπώνονται συμπεράσματα για τη χωροχρονική κατανομή των συστη-
μάτων γραφής, τη δομή τους, την ιστορική τους εξέλιξη και τις μεταξύ τους σχέσεις. 
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Έπειτα, οι ομάδες καταρτίζουν έναν πίνακα – τυπολογία των συστημάτων γραφής, 
στον επεξεργαστή κειμένου (Ενδεικτικός είναι ο Πίνακας 1). 

Σύστημα γραφής Γραφηματικός τύπος Χωροχρονική κατανομή 
Σφηνοειδής 
γραφή 

Λογογραφικός 
(σουμεριακή σφηνοειδής) 

Μεσοποταμία, 
περ. 3300 π.Χ.– 100 μ.Χ. 

Λογοσυλλαβικός 
(ακκαδική σφηνοειδής) 

Μεσοποταμία, 
περ. 2500 π.Χ. – 100 μ.Χ. 

Συλλαβικός 
(χετιτική σφηνοειδής) 

Μικρά Ασία, 
περ. 1700 π.Χ. – 1100 π.Χ. 

Αιγυπτιακά 
ιερογλυφικά 

Λογοσυλλαβικός Αίγυπτος, 
περ. 3100 π.Χ. – 400 μ.Χ. 

Γραμμική Α΄, Β΄ 
γραφή 

Αναποκρυπτογράφητη 
(Γραμμική Α΄) 

Κρήτη, 
μινωικός πολιτισμός, 
περ. 2000 π.Χ. – 1400 π.Χ. 

Συλλαβικός 
(Γραμμική Β΄) 

Κρήτη, ηπειρωτική Ελλάδα, 
μυκηναϊκός πολιτισμός, 
περ. 1450 π.Χ. – 1100 π.Χ. 

Φοινικικό σύστημα 
γραφής 

Συμφωνογραφικός 
(abjad) 

Φοινίκη 
(παράλια Δυτικής Ασίας), 
περ. 1100 π.Χ. – 200 μ.Χ. 

Αρχαίο ελληνικό 
αλφάβητο 

Αλφαβητικός Ελλάδα 
(Ευρώπη, Ασία, Αφρική), 
περ. 800 π.Χ. – σήμερα 

Λατινικό 
αλφάβητο 

Αλφαβητικός Ιταλία (Ευρώπη, Αμερική, 
Αυστραλία, Αφρική, Ασία), 
περ. 700 π.Χ. – σήμερα 

Πίνακας 1: Συστήματα γραφής της αρχαιότητας 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα, συμπληρώνονται τα συστήματα γραφής της αρχαιότη-
τας που μελετήθηκαν. Στη δεύτερη στήλη, για κάθε σύστημα γραφής δηλώνεται ο γρα-
φηματικός του τύπος, ανάλογα με τη γλωσσική μονάδα που καταγράφουν τα σύμβολά 
του (ο λογογραφικός τύπος καταγράφει λέξεις – μορφήματα· ο λογοσυλλαβικός τύπος 
καταγράφει λέξεις – μορφήματα και κάποιες συλλαβές ή φωνήματα· ο συλλαβικός τύ-
πος καταγράφει συλλαβές· ο συμφωνογραφικός [abjad] τύπος καταγράφει μόνο σύμ-
φωνα· ο αλφαβητικός τύπος καταγράφει όλα τα φωνήματα [φωνήεντα και σύμφωνα]). 
Στην τρίτη στήλη, περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη χωροχρονική κατανομή του 
κάθε συστήματος γραφής. Έτσι, αποτυπώνονται συνοπτικά και σχηματικά τα βασικά 
συμπεράσματα της ολομέλειας. 

Κριτική – δυνατότητες τροποποίησης 

Το σενάριο υλοποιήθηκε στο Γενικό Λύκειο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, το σχολικό έτος 
2014-2015. Η εφαρμογή του στη σχολική τάξη έδειξε ότι είναι εφικτό να ολοκληρωθεί 
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χωρίς ιδιαίτερα προσκόμματα, στις προβλεπόμενες διδακτικές ώρες. Η εισαγωγική συ-
ζήτηση αποκάλυψε αρκετές στερεότυπες αντιλήψεις για τη γραφή και τη σχέση της με 
τη γλώσσα, οι οποίες στη συνέχεια ανατράπηκαν ή αποδυναμώθηκαν μέσα από τις ερ-
γασίες, τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση στην ολομέλεια. Το «πρωτότυπο» θέμα του 
σεναρίου και η χρήση των Τ.Π.Ε. κέντρισαν και κράτησαν το ενδιαφέρον των μαθη-
τών, ενώ ο ενεργητικός τους ρόλος στην κατασκευή της γνώσης κινητοποίησε την υ-
πευθυνότητά τους. Η εξοικείωση των μαθητών με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες 
διευκόλυνε τη διεξαγωγή του σεναρίου. Επιπλέον, οι μαθητές συνεργάστηκαν εντός 
των ομάδων, συναγωνίστηκαν μεταξύ των ομάδων, προβληματίστηκαν στην ολομέ-
λεια και εν γένει ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στους διδακτικούς στόχους. Βέβαια, δεν 
έλειψαν οι άμεσες παρεμβάσεις του διδάσκοντα τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε 
θέματα χρήσης των Τ.Π.Ε., χωρίς ωστόσο να υπονομευθεί ο μαθητοκεντρικός χαρα-
κτήρας του σεναρίου. Οι μαθητές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή 
τους στο σενάριο, που έκανε το μάθημα πιο διαδραστικό και απολαυστικό, χωρίς τη 
μονοτονία της μετωπικής διδασκαλίας και το άγχος της τυπικής εξέτασης. 

Στην παρούσα εκδοχή του σεναρίου, προσπαθήσαμε να τηρήσουμε έναν μέτριο βαθμό 
δυσκολίας. Μπορούμε να αυξήσουμε τον βαθμό δυσκολίας, προκρίνοντας την ελεύ-
θερη περιήγηση στο διαδίκτυο, χωρίς προτεινόμενες ιστοσελίδες. Στην περίπτωση 
αυτή, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων. 
Εάν επιθυμούμε να μειώσουμε τον βαθμό δυσκολίας, μπορούμε να αναθέσουμε στις 
ομάδες να καταγράψουν τις απαντήσεις τους σε επεξεργαστή κειμένου και όχι να δη-
μιουργήσουν παρουσιάσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι εισηγήσεις των μαθητών θα έ-
χουν περισσότερο προφορικό παρά πολυτροπικό χαρακτήρα (παράλληλα, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το PowerPoint για την προβολή κάποιων χαρακτηριστικών εικόνων). 
Μπορούμε, ακόμη, να δώσουμε στους μαθητές τον πίνακα των συστημάτων γραφής 
ημισυμπληρωμένο και να τους ζητήσουμε να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που λεί-
πουν. 

Το σενάριο έχει τη δυνατότητα να πάρει μορφή project, διευρύνοντας τα υπό εξέταση 
συστήματα γραφής, εμβαθύνοντας στην επεξεργασία τους και επεκτείνοντας το δια-
χρονικό και διατοπικό τους φάσμα. 

Ειδικότερα, μπορούμε να συμπεριλάβουμε περισσότερους γραφηματικούς τύπους, ό-
πως συστήματα abugida (όπου τα γραφήματα καταγράφουν συλλαβές με διαφορετικά 
σύμφωνα και το ίδιο φωνήεν, ενώ τα υπόλοιπα φωνήεντα δηλώνονται με διακριτικά 
σημάδια ή τροποποιήσεις των γραφημάτων), συστήματα featural (όπου τα γραφήματα 
αποτυπώνουν διακριτικά φωνολογικά χαρακτηριστικά) ή το «πεποιημένο» διεθνές φω-
νητικό αλφάβητο (όπου κάθε σύμβολο αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό φθόγγο, με απο-
τέλεσμα να καθίσταται δυνατή η καταγραφή οποιασδήποτε γλώσσας). Παράλληλα, 
μπορούμε να κινηθούμε σε παγκόσμια κλίμακα, μελετώντας λ.χ. τα λογογραφικά συ-
στήματα της κινεζικής ή της ιαπωνικής (kanji), τα abugida συστήματα της ινδικής ή 
της αιθιοπικής, τα featural συστήματα της κορεατικής ή των γλωσσών Bantu της Αφρι-
κής. 

2664

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Η ενασχόληση με κάθε σύστημα γραφής μπορεί να προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος, 
εξετάζοντας το σύνολο των γραφημάτων ενός συστήματος γραφής και τους ορθογρα-
φικούς του κανόνες. Η εμβάθυνση μπορεί να γίνει πιο διασκεδαστική και να αποκτήσει 
μια περισσότερο εφαρμοσμένη διάσταση, εάν ζητήσουμε από τους μαθητές να προ-
σπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια από τα συστήματα γραφής (λ.χ. να μεταγρά-
ψουν ένα μικρό κείμενο της αρχαίας ελληνικής σε γραμμική Β΄ ή να γράψουν το ονο-
ματεπώνυμό τους σε πολλά διαφορετικά συστήματα γραφής). 

Από ιστορική σκοπιά, μπορούμε να παρακολουθήσουμε συνολικά τη διαχρονική πο-
ρεία ενός συστήματος γραφής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Λ.χ. μπορούμε να 
σκιαγραφήσουμε την ιστορία της ελληνικής γραφής (αναποκρυπτογράφητα γραπτά ευ-
ρήματα [δίσκος της Φαιστού, γραμμική Α΄], μυκηναϊκή γραμμική Β΄ γραφή, δανεισμός 
και τροποποίηση του φοινικικού συστήματος γραφής, κατευθύνσεις γραφής, παραλλα-
γές του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου, επικράτηση και διάδοση της ιωνικής παραλλα-
γής κατά την κλασική εποχή, επινόηση και χρήση των τονικών σημαδιών και των πνευ-
μάτων στην ελληνιστική εποχή, γενίκευση της μικρογράμματης γραφής στη βυζαντινή 
εποχή, καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος στην κοινή νεοελληνική) ή του λατι-
νικού αλφαβήτου (από τον πρώτο δανεισμό του αρχαίου ελληνικού αλφαβήτου, μέχρι 
τη σύγχρονη παγκόσμια κυριαρχία του). 

Η απεικόνιση των συμπερασμάτων μπορεί γίνει με χρονογραμμές ή χωροχρονικούς 
χάρτες, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία για δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση 
με τη χρήση Τ.Π.Ε.. Η ιστορική εξέλιξη των συστημάτων γραφής μπορεί να συνοψιστεί 
σε χρονογραμμές, είτε με τη βοήθεια προγράμματος υπολογιστικών φύλλων (Microsoft 
Excel) είτε με την αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων (π.χ. Timetoast Timeline 
Maker [https://www.timetoast.com/]). Η γεωγραφική κατανομή των συστημάτων γρα-
φής και οι μεταξύ τους σχέσεις μπορούν να αποτυπωθούν σε χωροχρονικούς χάρτες, 
με τη μορφοποίηση ενός χάρτη στη ζωγραφική των Windows ή με online εργαλεία 
(Google Maps [https://www.google.gr/maps]· NatGeo MapMaker Interactive 
[http://mapmaker.nationalgeographic.org/]). 
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Τα Θαύματα του Κόσμου 

Μεδίτσκου Γιαννούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, gmeditskou@gmail.com 

Περίληψη 

H παρούσα εργασία με τίτλο: «Τα Θαύματα του Κόσμου» είναι ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για παιδιά, το οποίο συντάσσεται από μαθητές της Ε’ τάξης Δημοτικού Σχο-
λείου υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. Με γνώμονα τους 
αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας πρώτα και κατά επέκταση των άλλων λαών, 
είτε πρόκειται για το παρελθόν ή τη σύγχρονη πραγματικότητα, τα παιδιά γνωρίζουν 
και έρχονται σε επαφή με ό,τι εκπληκτικό και θαυμάσιο έφτιαξε ο άνθρωπος και η 
φύση. Μαθαίνουν να χαίρονται και να αγαπούν τα ανώτερα δημιουργήματα και επι-
τεύγματα ενώ σέβονται τη διαφορετικότητα. Γίνονται έτσι και τα ίδια αναπόσπαστο 
κομμάτι ενός κόσμου μαγικού και το ταξίδι συνεχίζεται. Η εργασία απευθύνεται σε 
μαθητές όλων των τάξεων, καλύπτοντας διαθεματικά την ύλη πολλών μαθημάτων με 
έναν τρόπο απολαυστικό! 

Λέξεις-Kλειδιά: διαθεματικότητα, διαφορετικότητα,  πολιτισμός, ταξίδι, άνθρωπος 

Εισαγωγή 

Η ενσωμάτωση στη διδασκαλία καινοτόμων δράσεων συμβάλλει στην ενίσχυση της 
επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του σχολείου. Σκοπός είναι η 
ανάπτυξη των μαθητών  και η ενεργή συμμετοχή στη διδακτική πράξη συνδέοντας τη 
διδασκαλία με την καθημερινότητα και αξιοποιώντας τη φυσική τους περιέργεια και 
δημιουργικότητα (Βακαλούδη, 2012).  Με τη συγκεκριμένη εισήγηση: «Τα Θαύματα 
του Κόσμου», παρουσιάζεται μια νέα διδακτική πρακτική προσέγγισης της μάθησης. 
Τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τη γνώση διαθεματικά αναπτύσσοντας θετικές 
στάσεις στη διαφορετικότητα άλλων λαών, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιούνται συναι-
σθηματικά.  Με αυτόν τον τρόπο η  εκπαίδευση ευνοεί την κατανόηση, την ανοχή και 
τη φιλία ανάμεσα  σε όλα τα έθνη και όλες τις φυλετικές και θρησκευτικές ομάδες 
σύμφωνα με την Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Πιαζέ, 
1979). Οι εκπαιδευόμενοι εξερευνούν και ανακαλύπτουν το φυσικό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον με έναν τρόπο που τους ψυχαγωγεί ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση 
(Κογκούλης, 2004) και δημιουργώντας προϋποθέσεις για τον σεβασμό της διαφορετι-
κότητας. Διαμορφώνονται έτσι φιλελεύθερες στάσεις και αξίες αισθητικές και οικολο-
γικές σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που σέβεται και αντανακλά κουλτούρες, γλώσσες, 
θρησκείες και πολιτισμούς μέσα από ερεθίσματα που συνδέονται με τον τεχνολογικό 
εγγραμματισμό και την τρέχουσα επικαιρότητα. Η όλη διαδικασία  βασίζεται στα παι-
δαγωγικά πρότυπα  που διέπουν τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα, όπως ισονομία, 
ισότητα  και δικαιοσύνη (Ματσαγγούρας, 2005). Συμπεριλαμβανομένων εργασιών και 
δεξιοτήτων δημιουργούνται κίνητρα για την ολοένα βαθύτερη αναζήτηση της γνώσης 
με κεντρικό γνώμονα την αγάπη προς τον άνθρωπο. 
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Παρουσίαση διδακτικού σεναρίου: 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί άτυπα στο παρελθόν δύο 
διδακτικές χρονιές αποκλειστικά στη Δ΄ τάξη και μία τρίτη χρονιά ταυτόχρονα στις 
τάξεις: Γ΄,Δ΄,Ε΄ και Στ΄. Ακολούθησε δημοσίευση στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας 
με τίτλο: «Γνωρίζω την Ελλάδα και τους πολιτισμούς άλλων λαών».   

Γενικοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου: 

• Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.  
• Η αποδοχή και σεβασμός στη διαφορετικότητα 
• Η διαμόρφωση φιλελεύθερων αισθητικών και οικολογικών στάσεων και αξιών. 
• Η ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του σχο-

λείου. 
• Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

 
Tάξη που απευθύνεται: E’ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Θρησκευτικά, Εικαστικά, Ιστορία, Μελέτη Περι-
βάλλοντος, Μουσική, Γλώσσα, Μαθηματικά, Τ.Π.Ε. 

Συνολική διάρκεια σεναρίου: Σχ. Έτος: 2017 - 2018 

Μεθοδολογία – Διδακτική προσέγγιση: 

Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέχθηκε η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», 
στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερεύνησαν το 
διδακτικό υλικό και οικοδόμησαν συνεργατικά τη νέα γνώση. Το σενάριο στηρίχθηκε 
στις αρχές του εποικοδομισμού  και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky. 
Υποστήριξε την καθοδηγούμενη ανακάλυψη – διερεύνηση και έδωσε έμφαση στην α-
νάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και της συνεργατικής μάθησης. 

Λογισμικά που χρησιμοποιούνται: Το διαδίκτυο, το λογισμικό εννοιολογικής χαρτο-
γράφησης Kidspiration (trial) το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον διερεύνησης και μάθησης βάση του οποίου οι μαθητές καλούνται να αντα-
ποκριθούν στα φύλλα εργασίας αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους από το 
μάθημα των Τ.Π.Ε. Επιπλέον επιτυγχάνεται η παροχή πολλαπλών αναπαραστάσεων 
και η οπτικοποίηση πολλών εννοιών μέσω του ανοικτού λογισμικού Power Point. Το 
ανοιχτό λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Word δίνει την ευκαιρία γνωριμίας με εναλ-
λακτικούς τρόπους παραγωγής γραπτού λόγου. 

1Η Διδακτική παρέμβαση: (Διάρκεια: Οκτώβριος 2017 – Νοέμβριος 2017) 

Τίτλος: Ο Παρθενώνας 
 

Επιμέρους στόχοι διδακτικής παρέμβασης: 
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• Ανάδειξη των επιτευγμάτων του ανθρώπου σε περιόδους ειρήνης. 
• Προσέγγιση του συμβολικού χαρακτήρα του ναού και της μοναδικότητάς του. 
• Ευαισθητοποίηση του αγώνα παγκοσμίως για την επιστροφή των γλυπτών του 

Παρθενώνα αντλώντας πληροφορίες από την επικαιρότητα. 

1η Δραστηριότητα. Περιγραφή δραστηριότητας: 

Με αφορμή τα «Είδη των χαρτών» στο 2ο κεφάλαιο της Γεωγραφίας, τα παιδιά καλού-
νται να ανατρέξουν σε κάποιον τουριστικό χάρτη και να αναζητήσουν τους σημαντι-
κότερους αρχαιολογικούς  προορισμούς της χώρας μας. Στη συνέχεια ενώνουν τα ση-
μεία μεταξύ τους ανακαλύπτοντας έτσι τη γεωμετρική συμμετρία που τους διέπει όχι 
μόνο σε σχέση με τον εαυτό τους αλλά και με άλλα μνημεία και κυρίως με τον Παρθε-
νώνα. Φτάνουν έτσι στον υπέρτατο ναό της γης, ο οποίος μέσα από τα αριθμητικά δε-
δομένα και τις αναλογίες του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του αρχαίου ελλη-
νικού κάλλους. Ακολουθούν σχετικά βίντεο τα οποία προκαλούν ακόμη περισσότερο 
το ενδιαφέρον των μαθητών όπως: Aerial viewing of Greece και Parthenon Secret Ge-
ometry. Στο παρελθόν έχω εντυπωσιαστεί από την εργασία μαθήτριας της Δ΄ τάξης 
Δημοτικού η οποία επηρεασμένη από  το  μεγαλείο του αρχαίου πολιτισμού προχώρησε 
στη διασκευή της αρχαίας τραγωδίας «Αντιγόνη του Σοφοκλή για παιδιά» στην οποία 
συμμετείχαν όλοι με ενθουσιασμό ξεδιπλώνοντας το υποκριτικό τους ταλέντο. 

2η  Δραστηριότητα. Περιγραφή δραστηριότητας: 

Αφού τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή με τα αντιπροσωπευτικότερα μνημεία της  πα-
τρίδας μας, εστιάζουμε στον Παρθενώνα αξιοποιώντας πρωτίστως την αποκτηθείσα 
γνώση της αρχαίας Ιστορίας της Δ’ τάξης. Καλούνται λοιπόν να φέρουν  πληροφορίες 
σχετικές με την περίοδο ανέγερσης του ναού, τη θεότητα στην οποία είναι αφιερωμένος 
και να τις  παρουσιάσουν στην τάξη. Αναφερόμαστε έτσι στον χρυσό αιώνα του Περι-
κλή και όλες εκείνες τις συγκυρίες πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές που οδή-
γησαν στο λαμπρό αυτό οικοδόμημα.  Οι μαθητές αναρωτιούνται  γιατί είναι μοναδικό, 
την αρχική του μορφή, τα μεταβατικά του στάδια και φυσικά το τελικό αποτέλεσμα. 
Προβάλλοντας το σχετικό βίντεο «Ο Παρθενώνας του Κώστα Γαβρά», το μάθημα α-
ποκτά περισσότερο ενδιαφέρον και γίνεται αφορμή για να αναφερθούμε στα περίφημα 
γλυπτά του Παρθενώνα και στον αγώνα της Ελλάδας αλλά και το παγκόσμιο κίνημα 
για την επιστροφή τους. Βίντεο σχετικό με την πρωτοβουλία επιστροφής των αγαλμά-
των στην Ελλάδα από την τρέχουσα επικαιρότητα τους ευαισθητοποιεί ακόμη περισ-
σότερο. Είναι η στιγμή που οι μαθητές ανατρέχουν στο λογισμικό Power Point βασι-
ζόμενοι στις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και ανά ομάδες ετοιμάζουν  τη δική τους  
παρουσίαση η οποία και προβάλλεται στην τάξη.  Με αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται και 
το μάθημα των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία. Η ενότητα  για τον Παρθενώνα  ολοκληρώνεται 
με την  παρουσίαση Ancient Greek Sculpture  το οποίο μεταφράζεται με τη βοήθεια 
της δασκάλας τους και αναδεικνύει το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού σε όλον τον 
κόσμο. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα σχετικά  βίντεo που μπορούν να προβληθούν από 
τον δάσκαλο σε αυτή την ενότητα και κεντρίζουν το ενδιαφέρον  όπως: free 3D 
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Acropolis presentation, thank you Greece, greek tourism an eternal journey, visit 
Greece. Όλα αποτελούν έναν ύμνο στην Ελλάδα, αρχαία και σύγχρονη.  

2Η Διδακτική παρέμβαση: (Διάρκεια: Δεκέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018) 

Τίτλος: Τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. 

 

Eικόνα 2: Αρχαία θαύματα του κόσμου – Φάρος Αλεξάνδρειας 

Επιμέρους στόχοι διδακτικής παρέμβασης: 

• Αποφυγή του θρησκευτικού φανατισμού 
• Εκτίμηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς 
• Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

1η  Δραστηριότητα. Περιγραφή δραστηριότητας: 

Σε  αυτήν την ενότητα ανατρέχουμε στον παγκόσμιο χάρτη. Ανακαλύπτουμε άλλους 
πολιτισμούς αρχαίους και αναγνωρίζουμε την ήπειρο στην οποία βρίσκονται ονομάζο-
ντάς την. Τα παιδιά φέρνουν πληροφορίες για το καθένα από τα αρχαία θαύματα και 
μαθαίνουμε  για την ιστορία τους. Ποια από αυτά  υπάρχουν ακόμη, ποια κατασκευά-
στηκαν από αρχαίους Έλληνες, η σχέση των Ολυμπιακών αγώνων με τον Ολύμπιο Δία. 
Η ετυμολογία των λέξεων Κολοσσός – Κολοσσαίο  και η σχέση τους με άλλα έργα 
τέχνης τους μαγεύει. Στεκόμαστε στον λόγο που δημιουργήθηκαν και καταστράφηκαν. 
Η αιτία καταστροφής του ναού της Άρτεμης στην Έφεσο , δείγμα μισαλλοδοξίας , α-
ποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή. Με αφορμή τις πυραμίδες και τον φάρο της Αλε-
ξάνδρειας μιλάμε για τον Μέγα Αλέξανδρο, τη ζωή του  και τις τρεις τελευταίες του 
επιθυμίες. Με μεγάλο ενδιαφέρον ανταποκρίνονται στην αναζήτηση πληροφοριών 
σχετικά με την πιθανή εκδοχή του τάφου του. Δεν παραλείπουμε να αναφερθούμε στην 
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περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, την ίδρυσή της από τη Δυναστεία των Πτο-
λεμαίων μέχρι  την καταστροφή της και φυσικά τη σημερινή βιβλιοθήκη η οποία απο-
τελεί κόσμημα για την πόλη. Ο ενθουσιασμός τους για τους Φαραώ είναι αφορμή για 
μια επίσκεψη στα αξιοθέατα της πόλης. Μαθαίνουν για τον ποταμό Νείλο,  τις μούμιες 
και το περίφημο φράγμα Ασουάν ενώ ενθουσιάζονται  με τη μάσκα του Τουταγχαμών 
και τα άλλα αξιοθέατα του  Αρχαιολογικού Μουσείου του Καΐρου. Οι μαθητές σε αυτή 
τη φάση καλούνται να ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους θαύμα. Ανακεφαλαιώνοντας 
λοιπόν τις γνώσεις μας τους ζητάμε από να εργαστούν στο φύλλο εργασίας 1. Αυτό 
περιλαμβάνει μια εργασία στο περιβάλλον Kidspiration σύμφωνα με την οποία πρέπει 
να γράψουν την αντίστοιχη λεζάντα αναγνωρίζοντας την εικόνα. Στη συνέχεια καλού-
νται να ανταποκριθούν σε μια σχετική άσκηση γραπτού λόγου σε περιβάλλον word. 

2η Δραστηριότητα. Περιγραφή δραστηριότητας: 

 Σε αυτό το σημείο τα παιδιά καλούνται να εργαστούν στο περιβάλλον του Power Point. 
Σε πρώτη φάση πηγαίνοντας στην κεντρική σελίδα γράφουν τον τίτλο της εργασίας και 
την τάξη τους. Έπειτα επιλέγοντας  νέα διαφάνεια, διαλέγουν τον τρόπο που θα την 
παρουσιάσουν. Αναζητούν τις ζωγραφιές από το αρχείο τους συμπληρώνοντας τον α-
ντίστοιχο τίτλο. Στο μεταξύ μια άλλη ομάδα αξιοποιώντας  τις πληροφορίες που έχουμε 
ήδη συλλέξει, δοκιμάζει παρομοίως να τις οργανώσει και να τις παρουσιάσει εστιάζο-
ντας στις βασικές πληροφορίες. 

3Η Διδακτική παρέμβαση: (Διάρκεια: Φεβρουάριος 2018 – Μάρτιος 2018) 

Τίτλος: Τα επτά θαύματα του σύγχρονου κόσμου. 

Επιμέρους στόχοι διδακτικής παρέμβασης: 

• Καταπολέμηση του δογματισμού 
• Ψυχαγωγία μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης 
• Γνωριμία με πολιτισμούς άλλων λαών 

1η Δραστηριότητα. Περιγραφή δραστηριότητας: 

Προχωρώντας με τα σύγχρονα θαύματα επιλέγουμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι 
αφιερωμένο στη διαφορετικότητα. Τα παιδιά μαθαίνουν τους στίχους και απολαμβά-
νουν τη μελωδία η οποία συνοδεύεται από εικόνες. Ακολουθεί άλλο σχετικό βίντεο. Οι 
μαθητές χαίρονται την εναλλαγή των εικόνων στα πρόσωπα των ανθρώπων από όλα 
τα μήκη και πλάτη της γης. Καλούνται να συλλέξουν πληροφορίες σχετικές με τα συ-
γκεκριμένα μνημεία και στη συνέχεια με τη βοήθεια του παγκόσμιου χάρτη ή της ηλε-
κτρονικής διεύθυνσης: (https://maps.google.gr) αναγνωρίζουμε τις χώρες στις οποίες 
βρίσκονται. Μιλάμε για το  Κολοσσαίο της Ρώμης, το μακρινό Ταζ Μαχάλ της Ινδίας 
και ενώ θαυμάζουμε τους ναούς τους καταλήγουμε στο Σινικό τοίχος της Κίνας. Ταυ-
τόχρονα γίνεται αναφορά στον πήλινο στρατό του πρώτου αυτοκράτορα της χώρας και 
τον λόγο κατασκευής του. Με αφορμή τα τελευταία ακολουθεί βίντεο σχετικό με τους 
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χορούς τους. Κοιτούν με κομμένη την ανάσα. Επιστρέφουμε  στην Πέτρα της Ιορδα-
νίας και μετά την ερμηνεία της ελληνικής σημασίας του ονόματος, διασχίζουμε τον 
Ατλαντικό για να επισκεφτούν την πυραμίδα του Ήλιου των Μάγια στο Μεξικό και να 
κατευθυνθούμε ακόμα πιο νότια στο Άγαλμα του Χριστού στη Βραζιλία. Το ταξίδι  
συνεχίζεται με την επίσκεψή στο Machu Picchu στο Περού. Εκεί είναι προφανές πώς 
η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και η έλλειψη σεβασμού στη φύση οδηγεί στην 
καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού. Γίνεται παραλληλισμός με τα νησιά του Πά-
σχα στον Ειρηνικό. Με αυτόν τον τρόπο τίθεται σε εφαρμογή η θεωρία του Vygotsky 
σύμφωνα με την οποία το σχολείο δεν πρέπει να δίνει έτοιμα αποτελέσματα αλλά να 
καλλιεργεί την ικανότητα αναζήτηση της γνώσης και να προσανατολίζεται στη διαδι-
κασία παραγωγής νέας (Vygotsky, 2002). Συνεπώς οι μαθητές κατανοούν πώς η ξηρα-
σία επέδρασε στην ιστορία του νησιού και τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπινου πα-
ράγοντα ενώ υπάρχει προβληματισμός για την ονομασία, τα τεράστια αγάλματα κοντά 
στη θάλασσα και φυσικά τον συμβολισμό τους. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται πώς η 
φύση εκδικείται όταν δε τη σεβόμαστε και επομένως το καλύτερο που έχουμε να κά-
νουμε είναι να απολαύσουμε τα δώρα που μας χάρισε γενναιόδωρα. Ακολουθεί παρου-
σίαση στην τάξη.  Mέσω του ανοικτού λογισμικού Power Point τα παιδιά παίζουν με 
την εναλλαγή χρωμάτων και χαίρονται τη διαδικασία. Συνεχίζουμε την 1η   δραστηριό-
τητα με ένα ελληνικό και ένα ξένο τραγούδι. Οι μαθητές λικνίζονται στο ρυθμό της 
μουσικής ενώ τραγουδούν και τα ίδια αφού προηγουμένως έχουν μάθει τους ελληνι-
κούς στίχους. Έπειτα εργάζονται στο φύλλο εργασίας 2. Ανοίγουν το περιβάλλον kid-
spiration στο οποίο καλούνται να ξεχωρίσουν τα αρχαία από τα σύγχρονα θαύματα 
κάνοντας τις σωστές αντιστοιχίες όπως τους δίνεται στο παράδειγμα.  Μετά καλούνται 
να επιλέξουν ένα από τα αγαπημένα τους ανάμεσα στα αρχαία και σύγχρονα θαύματα 
και να δικαιολογήσουν την άποψή τους.  Εργάζονται σε περιβάλλον word, ενώ δεν 
ξεχνούν την αποθήκευση.     

2η Δραστηριότητα. Περιγραφή δραστηριότητας: 

Ακολουθεί η δημιουργία κολάζ. Αφού συγκεντρώνουμε έγχρωμες  εικόνες από τα αρ-
χαία και τα σύγχρονα θαύματα, τις κόβουμε και τις κολλούμε  με φαντασία σε χαρτό-
νια. Ακολουθεί σχετικό τραγούδι. Δεν παραλείπουμε να αναφερθούμε σε άλλα μνημεία 
που μας κινούν το ενδιαφέρον όπως η Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Περιηγού-
μαστε στον ναό με τη βοήθεια της τεχνολογίας: 
(https://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/)  ενώ ακολουθεί μια ακόμη πε-
ριήγηση που κάνει το ταξίδι ακόμη πιο ενδιαφέρον: (http://www.panoramas.dk/7-
wonders/great-wall.html). Επιλέγουμε να συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας με άλλα 
αξιοθέατα από όλο τον κόσμο που γίνονται ακόμα πιο μαγικά τη νύχτα, ενώ δεν παρα-
βλέπουμε μια διαφορετική εκδοχή των θαυμάτων που προκαλεί αφορμή για συζήτηση. 
Στο τέλος οι μαθητές καλούνται να ψηφίσουν τα θαύματα της αρεσκείας τους, αφού 
προηγουμένως τους έχει δοθεί μια λίστα με ονόματα μνημείων αρχαίων και σύγχρονων 
σε φύλλα εργασίας στο λογισμικό επεξεργασίας κειμένου word. Αφήνουν με αυτόν τον 
τρόπο το δικό τους ανεξίτηλο σημάδι στην περιήγηση.  

4Η Διδακτική παρέμβαση: (Διάρκεια: Απρίλιος 2018 – Μάιος 2018) 

2673

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

https://www.youtube.com/watch?v=xgHmSdpjEIk
https://www.youtube.com/watch?v=PWlgab6bHJA
https://www.youtube.com/watch?v=0g9poWKKpbU
https://www.youtube.com/embed/Pwe-pA6TaZk?rel=0
https://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
http://www.panoramas.dk/7-wonders/great-wall.html
http://www.panoramas.dk/7-wonders/great-wall.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ddr72vVFNSM
https://www.youtube.com/watch?v=zR40LRb0tEU


Τίτλος: Τα επτά θαύματα του φυσικού κόσμου. 

Επιμέρους στόχοι διδακτικής παρέμβασης: 

• Θαυμασμός για τα δημιουργήματα της φύσης 
• Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης  

1η Δραστηριότητα. Περιγραφή δραστηριότητας: 

Τώρα τα βλέμματα στρέφονται στα φυσικά θαύματα  του πλανήτη μας. Οι μαθητές 
συγκεντρώνουν πληροφορίες ξεκινώντας από τους καταρράκτες του Νιαγάρα στον Κα-
ναδά και περνώντας από τη διώρυγα του Παναμά για να καταλήξουν πιο νότια στη 
Βενεζουέλα (Canaima Falls) και μετά στους καταρράκτες Βενεζουέλας –Αργεντινής 
(Iguasu Falls). Το ταξίδι συνεχίζεται στις ατόλες στον Ειρηνικό. Στη συνέχεια θαυμά-
ζουν τον τρόπο που ο ποταμός Κολοράντο  σμίλευσε τους βράχους για να δημιουργήσει 
το Grand Canyon. Τα διάφορα βίντεο που προβάλλονται και η συνάντηση με τους πο-
λιτισμούς των Ινδιάνων που ζουν ακόμη εκεί τους κινούν ακόμη περισσότερο το εν-
διαφέρον. Δείχνουν ενδιαφέρον για τους Σκανδιναβικούς λαούς, την ιστορία τους 
(Vikings) αλλά και  για τους άλλους των πόλων και τον παραδοσιακό τρόπο επιβίωσής 
τους  (Εσκιμώοι και Λάπωνες). Μαγεύονται από το Βόρειο Σέλας και αναρωτιούνται 
για τις ηλιακές καταιγίδες που ερμηνεύουν την πρόκληση του φαινομένου. Με αφορμή 
το ταξίδι στο διάστημα προχωράμε σε μία ακόμη προβολή. Η συλλογή πληροφοριών 
ολοκληρώνεται με την έκρηξη γνωστών ηφαιστείων ενεργών και μη σε Μεξικό 
(Paricutin Volcano), Ιταλία, Ελλάδα και φυσικά στην εξωτική Χαβάη. Με τη βοήθεια 
της τεχνολογίας  γίνεται αντιληπτός ο τρόπος  δημιουργίας καινούριων νησιών ή η 
καταστροφή τους (Σαντορίνη και ο μύθος της χαμένης Ατλαντίδας). Αυτό όμως που 
προκαλεί  μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η δημιουργία καινούριων ειδών λόγω της γεω-
γραφικής απομόνωσης Με αφορμή τη δημιουργία αντιπαραβάλλεται η εξαφάνιση των 
ειδών λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης. Έρχονται στο φως  πληροφορίες για τη χε-
λώνα  Caretta-Caretta, τη φώκια Monachus- Monachus, τον λύκο, την αρκούδα και την 
κατανομή του πληθυσμού τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό εστιάζοντας πάντα στη 
λύση του προβλήματος. Mέσω του ανοικτού λογισμικού Power Point τα παιδιά καλού-
νται για μια τελευταία φορά να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν προ-
βάλλοντας τες σε διαφορετικές διαφάνειες κάθε φορά επιλέγοντας την κατάλληλη ει-
κόνα. Η παρουσίαση γίνεται στην τάξη. 

2η Δραστηριότητα. Περιγραφή δραστηριότητας: 

 
Για μια τελευταία φορά οι μαθητές ανοίγουν το περιβάλλον kidspiration. Τώρα πρέπει 
να αντιστοιχήσουν καθένα από τα φυσικά θαύματα με την περιοχή στην οποία βρίσκο-
νται και τέλος να γράψουν ποιο από αυτά θα ήθελαν να επισκεφτούν και γιατί, φύλλο 
εργασίας 4. Εν κατακλείδι, η εργασία διανθίζεται με μουσικές και τραγούδια από όλο 
τον κόσμο δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ταυτόχρονα  τα κίνητρα ακόμα και στους μα-
θητές που θεωρούνται «αδύναμοι»  στις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους να εκφράσουν τον 

2674

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

https://www.youtube.com/watch?v=7HY2drwXUHw
https://www.youtube.com/watch?v=mcbHKAWIk3I
https://www.youtube.com/watch?v=ZGoE17pjl-k
https://www.youtube.com/watch?v=7z9egNTa8tY
https://www.youtube.com/watch?v=hWz5ltE_I4c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=DOIw62TXYkg
https://www.youtube.com/watch?v=_JhaVNJb3ag


ενθουσιασμό τους ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους. Έχουν λοιπόν την ευκαιρία 
να ξεφύγουν από τον μέχρι στιγμής ρόλο τους και να ακολουθήσουν τον ρυθμό εργα-
σίας της ομάδας  (Frey, K., 2002). Η διαπίστωση είναι κοινή στο τέλος ότι όσο σημα-
ντικά και αν  είναι τα δημιουργήματα του ανθρώπου έρχονται και παρέρχονται ενώ 
μένουν αναλλοίωτες οι αξίες και ευτυχισμένος είναι αυτός που μπορεί να χαίρεται τα 
πιο απλά πράγματα στη ζωή.  

Αξιολόγηση 

Προκειμένου μια εργασία να αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα για τα παιδιά, αυτά συμμε-
τέχουν σε διαδικασίες αξιολόγησης. Βάση των στόχων που τέθηκαν οι οποίοι δεν ήταν 
άλλοι από την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος, της φαντασίας και της ενσυναί-
σθησης, τη δυνατότητα να συνδιαλέγονται με ένα ανοιχτό πνεύμα στη διαφορετικότητα 
και την ικανότητα να αναζητούν πληροφορίες, τα αποτελέσματα ήταν πολύ ενθαρρυ-
ντικά. Όσο αφορά στον τομέα κοινωνικών σχέσεων οι μαθητές αποδείχθηκαν πιο συ-
νεργάσιμοι, ενώ παράλληλα επέδειξαν μεγαλύτερη ετοιμότητα για την ανάληψη ευθυ-
νών. Κατά συνέπεια οι προσωπικές τους σχέσεις βελτιώθηκαν αναδεικνύοντας με αυ-
τόν τον τρόπο τα θετικά αποτελέσματα της μεθόδου project (Frey, 2002). Αξίζει να 
σημειωθεί το ενδιαφέρον των γονέων, η ανατροφοδότηση των οποίων έπαιξε σημα-
ντικό ρόλο στην ολοκλήρωση του προγράμματος μεταφέροντας στην τάξη πληροφο-
ρίες και υλικό από τα ταξίδια τους, προσδίδοντας έτσι στην όλη διαδικασία έναν χαρα-
κτήρα καθολικό (Frey, 2002). Ο γενικότερος ενθουσιασμός επεκτάθηκε και στην το-
πική κοινωνία  μέσω της ανάρτησης που έγινε στην ιστοσελίδα του σχολείου και στη 
Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέροιας. Στο τέλος τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι παρά τις δια-
φορές που έχουμε μας ενώνουν οι κοινοί στόχοι για έναν κόσμο καλύτερο. Το μόνο για 
το οποίο θα πρέπει να αναρωτηθούμε είναι η δική μας συμμετοχή στο όνειρο… 

Συμπέρασμα 

Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση διδασκαλίας, τα παιδιά εισάγονται στο 
Νέο Σχολείο σύμφωνα με το οποίο ταυτίζονται τα παιδαγωγικά οφέλη με την ψυχαγω-
γία των μαθητών. Αποτελεί μια πρωτόγνωρη εμπειρία για αυτά καθώς ενεργοποιείται 
το ενδιαφέρον τους και ανταποκρίνεται στις συγκινήσεις τους ενώ παράλληλα απο-
κτούν κοινωνικές στάσεις και αξίες. Γνωρίζουν τη χώρα τους και την αγαπούν ακόμη 
περισσότερο. Η ευαισθητοποίηση των γονέων και το άνοιγμα του προγράμματος στην 
κοινωνία βοήθησε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα 
χαρακτηρίζεται από ευελιξία. Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα σε παιδιά μικρότερης η-
λικίας να κατακτήσουν με ευκολία το επίπεδο γνώσης μεγαλύτερων τάξεων και μάλι-
στα διαθεματικά. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι δεν έχει  τόσο μεγάλη σημασία αν 
θα παραχθεί στο τέλος κάποιο συγκεκριμένο προϊόν και ποια μορφή θα έχει. Μετράει 
ο δρόμος που οδηγεί σε αυτό γιατί από εκεί πηγάζει η  μόρφωση  (Frey, 2002). Το 
μήνυμα που περνάει είναι η αλληλεπίδραση σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται 
και  η δυναμική του ανθρώπου μέσα σε αυτόν.  
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«The mediocre teacher tells, the good one explains, the superior one shows, the Great 
one inspires». William Arthur Ward, Αμερικανός συγγραφέας. 

 «Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει να 
ανάψει». Πλούταρχος 
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Διδακτικό Σενάριο: Τα παιχνίδια που αγαπούσαν οι γονείς μου και τα παιχνίδια 
που αγαπώ εγώ 

Μπάμπουρα Άννα  
Π.Ε.60, M.Ed. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

anna.baboura@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει και προτείνει ένα διδακτικό σενάριο για το νηπιαγω-
γείο με θέμα τα παιχνίδια (σύγχρονα και παραδοσιακά), ένα θέμα που αγαπούν ιδιαί-
τερα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ως διδακτικό σενάριο εντάσσεται στα πλαίσια 
πολιτιστικών καινοτόμων προγραμμάτων και αξιοποιεί ψηφιακά και συμβατικά μέσα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Λογισμικά, Παιχνίδια, Πολιτιστικά Προγράμματα 

Εισαγωγή 

Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ καθώς οι στόχοι που 
έχουν τεθεί προέρχονται από το ίδιο το ΔΕΠΠΣ και το είδος των δραστηριοτήτων που 
έχουν σχεδιαστεί ανταποκρίνονται σε αυτούς. 

Παράλληλα στηρίζεται σε αρχές που διέπουν το ΔΕΠΠΣ, όπως: 

1. Ενισχύει την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και τη συνεργασία. 
2. Προωθεί τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. 
3. Δίνει τις ευκαιρίες στα παιδιά να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρό-

πους. 
4. Αναδεικνύει το παιχνίδι ως πυρήνα του προγράμματος και 
5. Δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και να αναπτύσσουν δε-

ξιότητες κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων. 

Τάξη στην οποία απευθύνεται: Παιδιά προσχολικής ηλικίας/νηπιαγωγείου (4 – 5 ετών). 

Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές: Παιδί και Γλώσσα (Προφορικός και Γραπτός Λό-
γος), Παιδί και Περιβάλλον (Ανθρωπογενές), Παιδί Δημιουργία και Έκφραση (Εικα-
στικά), Παιδί και Πληροφορική, Παιδί και Μαθηματικά. 

Εκτιμώμενη Διάρκεια: Η εκτιμώμενη διάρκεια υπολογίζεται στις 35 διδακτικές ώρες, 
οι οποίες μπορεί να αυξηθούν ή μειωθούν ανάλογα με το ενδιαφέρον, τις ανάγκες και 
τις δυσκολίες των παιδιών.  Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να  επιση-
μανθεί είναι  ο αριθμός των παιδιών. 

Στόχοι 

Διδακτικοί 
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Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι που τίθενται είναι: 

• Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν με τρόπους διαφορετικούς από τους 
συνηθισμένους, ώστε να καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη. 

• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να μπορούν να διηγούνται/αφηγούνται. 
• Να είναι σε θέση να εξηγούν και να ερμηνεύουν. 
• Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, στις οποίες συνυπάρχουν ο λόγος 

και οι εικόνες. 
• Να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες. 

Παιδαγωγικοί 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι ορίζονται ως εξής:  

• Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. 
• Η ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας ανάμεσα στα παιδιά. 
• Να είναι σε θέση οι μαθητές να δημιουργούν από κοινού. 

Τεχνολογικοί 

Πρόθεση του διδακτικού σεναρίου είναι να αξιοποιηθεί η τεχνολογία, η οποία υπηρετεί 
και υποστηρίζει την προσπάθεια να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές στη μαθησιακή δια-
δικασία και να δημιουργήσει συνθήκες ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στην τάξη.  

Ως τεχνολογικοί σκοποί λοιπόν, τίθενται: 

• Η αξιοποίηση λογισμικών για εξερεύνηση και διερεύνηση. 
• Η εξοικείωση με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης. 
• Η προσέγγιση των ψηφιακών εργαλείων ως «πολυεργαλείων» που μας προσφέρουν 

πολλές δυνατότητες για μάθηση και έκφραση. 
• Να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία. 

 

Οργάνωση της τάξης και υλικοτεχνική υποδομή 

Η οργάνωση της τάξης γίνεται με τρεις μορφές: 

• Εργασία σε ομάδες (στις ομάδες των παιδιών θα υπάρχουν νήπια και των δύο ηλι-
κιών, όπως επίσης και παιδιά με διαφορετική μητρική γλώσσα και διαφορετικών 
δυνατοτήτων) 

• Ατομική εργασία 
• Ολομέλεια 

Όποια μορφή οργάνωσης απαιτείται και αξιοποιείται, θα αναφέρεται σχετικώς καθώς 
και εναλλακτικές. 
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Τα γνωστικά προαπαιτούμενα είναι τα ακόλουθα: 

• Εξοικείωση με βασικές λειτουργίες των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στις 
δραστηριότητες, να ζωγραφίζουν με το RNA, πρότερη εμπλοκή με το Kidspiration, 
δημιουργία ταινίας στο Movie Maker, εξοικείωση με την πλατφόρμα twinspace, ά-
νεση στην χρήση skype. 

• Εξοικείωση με τη χρήση της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 
• Εξοικείωση με την αποθήκευση αρχείων. 
• Εξοικείωση με την αναζήτηση πληροφοριών και φωτογραφιών στο διαδίκτυο.  
• Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ήδη δουλέψει σε ομάδες πριν από την εφαρμογή του 

σχεδίου μαθήματος. 

Σημαντική υποσημείωση: Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα γνωστικά προαπαι-
τούμενα θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη διαμόρφωση των δραστηριοτήτων από την 
πλευρά της/του εκπαιδευτικού ώστε να είναι προσαρμοσμένες στο γνωστικό υπόβαθρο 
των νηπίων ή να αφιερωθεί ο κατάλληλος χρόνος πριν ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση 
να αξιοποιήσουν κατάλληλα τα ψηφιακά εργαλεία. Αν και τα σημερινά νήπια, ως γνή-
σιοι ψηφιακοί ιθαγενείς (Prensky, 2001), γνωρίζουν ήδη αρκετά και προσαρμόζονται 
πολύ εύκολα σε ότι σχετίζεται με την ψηφιακή τεχνολογία. 

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει: 

• Έναν τουλάχιστον υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και ενσωματωμένη κά-
μερα. 

• Τα απαραίτητα προγράμματα εγκατεστημένα 
• Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 

Κοινωνική ενορχήστρωση 

Στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, όλοι οι εμπλεκόμενοι οφείλουν να έχουν κά-
ποιες αρμοδιότητες και ρόλους. Οι μαθητές είτε σε ομάδες, είτε ατομικά συμμετέχουν 
ενεργά, αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και προσπαθούν να ερμη-
νεύσουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, δομούν με τον τρόπο αυτό νέες γνωστι-
κές δομές και αναπτύσσουν τις μεταγνωστικές  τους δεξιότητες (Γλέζου, κ.ά., 2008).  
Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός ξεφεύγει από τον δασκαλοκεντρικό του ρόλο και μετα-
τρέπει τον ρόλο του σε συντονιστικό και υποστηρικτικό (Γλέζου, κ.ά., 2008).  Δεν έχει 
πια τον απόλυτο έλεγχο της διδασκαλίας (Δαπόντες, κ.ά., 2003). Με τις ενέργειές του 
αναπτύσσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε μέσα σε ένα φιλικό και με ποικίλα ερεθί-
σματα περιβάλλον, να επικρατούν τα κίνητρα και οι προϋποθέσεις για μάθηση. Η προ-
σπάθεια κατάκτησης της γνώσης υλοποιείται μέσα από τη διερεύνηση, το παιχνίδι, την 
αξιοποίηση ποικίλων πηγών πληροφόρησης, στηριζόμενοι στις πρότερες γνώσεις των 
παιδιών (ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο, 2002). Με τον τρόπο αυτό (τις κατάλληλες ενέρ-
γειες του εκπαιδευτικού, τις δραστηριότητες των μαθητών, τον ρόλο που έχει ο κάθε 
ένας και την ατμόσφαιρα που υπάρχει στη σχολική αίθουσα) μετατρέπεται η διδασκα-
λία σε ουσιαστική και ενδιαφέρουσα (Γλέζου, κ.ά., 2005). 
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Δραστηριότητες – Φάσεις και Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου 

Αφόμηση 

Για την εισαγωγή στο θέμα στην προσχολική εκπαίδευση, χρειάζεται ένα κατάλληλο 
έναυσμα, ή αλλιώς αφόρμηση. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι κάποιο 
παιχνίδι που θα φέρει κάποιο παιδί στο νηπιαγωγείο και μπορεί να ξεκινήσει η συζή-
τηση με έναυσμα τη χαρά των παιδιών για το παιχνίδι.  

Η/Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει την ευκαιρία και να δημιουργήσει κατάλ-
ληλα μια κατάσταση προβληματισμού. Ποια είναι τα αγαπημένα σας παιχνίδια; Πώς 
είναι φτιαγμένα; Είναι παιχνίδια που χρειάζονται πολλούς παίκτες ή λίγους; Χρειάζο-
νται κάποια υλικά (πχ μπάλα); Είναι παιχνίδια που μπορούμε να τα παίξουμε μόνο μέσα 
στην τάξη/στο σπίτι; Είναι παιχνίδια εξωτερικού χώρου; Πώς τα διαχωρίζουμε/ξεχω-
ρίζουμε; Είναι παιχνίδια με τα οποία έπαιζε παλιά και η μαμά και ο μπαμπάς ή είναι 
καινούργια; Η μαμά/γιαγιά και ο μπαμπάς/παππούς με τι παιχνίδια έπαιζαν; Σας έχουν 
πει ποτέ; 

Είναι μια καλή ευκαιρία να αρχίζουν να ξεχωρίζουν τα ατομικά – ομαδικά, τα παραδο-
σιακά – σύγχρονα παιχνίδια, αλλά και άλλες κατηγορίες παιχνιδιών (κινητικά, επιτρα-
πέζια, ψηφιακά κλπ). Ώστε ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ιδέες να «κινηθεί» σχε-
τικώς το σχέδιο μαθήματος. 

1η δραστηριότητα (γλώσσα και περιβάλλον) 

Κατά την αρχική-εισαγωγική φάση, γίνεται η εισαγωγή των παιδιών στο θέμα. Τα παι-
διά, παρατηρούν έναν πίνακα ζωγραφικής που απεικονίζουν παιδιά να παίζουν ένα πα-
ραδοσιακό παιχνίδι. Το εποπτικό υλικό παρουσιάζεται στα παιδιά μέσω του λογισμι-
κού kidspriration, όπου στην παρούσα φάση, αξιοποιείται ως νοητικός χάρτης. 

Το kidspiration δύναται να αξιοποιηθεί ως λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης 
(ανίχνευση ιδεών / ανάπτυξη θέματος- εξακτίνωση / ομαδοποίηση / ταξινόμηση). Μπο-
ρούμε, λοιπόν, να το αξιοποιήσουμε ως εποικοδομιστικό εργαλείο, ώστε να αξιοποιή-
σουμε τις πρότερες γνώσεις και ιδέες των παιδιών. (Μπάμπουρα & Σμαροπούλου, 
2015). 

Τα νήπια στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, καλούνται να αποκωδικοποιήσουν τον πί-
νακα και να εκφράσουν τις απόψεις τους. (Τι κάνει η ομάδα των παιδιών; Πού βρίσκο-
νται; Γιατί πιάνονται;) Η δραστηριότητα μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως με την ο-
μάδα, σε ατομικό επίπεδο, σε ζευγάρια ή στην ολομέλεια της ομάδας. 
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Μέσα από την παρατήρηση, ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια για τις σκέψεις των 
παιδιών, γύρω από τα παιχνίδια. Η τεχνική που αξιοποιείται σε αυτή τη φάση είναι ο 
καταιγισμός ιδεών (brainstorming). Μέσα από τη διαδικασία αυτή, αρχίζουν και απο-
καλύπτονται οι πρώτες γνώσεις και σκέψεις των παιδιών. 

2η  - 3η δραστηριότητα (πληροφορική και περιβάλλον) 

Στην επόμενη φάση του διδακτικού σεναρίου, περνάμε στο διερευνητικό κομμάτι. Οι 
μικροί μαθητές προσπαθούν να οριοθετήσουν το θέμα, με γνώμονα τα όσα ήδη γνωρί-
ζουν και όσα πιστεύουν – υποθέτουν και θα ήθελαν να μάθουν. Η καταγραφή και οπτι-
κοποίηση του προβληματισμού, μπορεί να γίνει μέσω της χαρτογράφησης. Η χαρτο-
γράφηση μπορεί να γίνει με διπλό τρόπο, είτε ψηφιακά (kidspiration), είτε με συμβα-
τικά μέσα (χαρτί και μαρκαδόρους). 

Τα παιδιά με την αξιοποίηση του διαδικτύου, μπορούν να αναζητήσουν πίνακες, βί-
ντεο, παραμύθια και πληροφορίες σχετικά με το υπό μελέτη θέμα.  

Η αναζήτηση και μελέτη του υλικού κρίνεται σκόπιμο να γίνει σε μικρές ομάδες των 
δύο - τριών παιδιών. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει μία πτυχή του θέματος να ερευνήσει 
και να την παρουσιάσει στη συνέχεια ( αυτό δεν θα γίνει εύκολα την ίδια μέρα και να 
ολοκληρωθεί ως δραστηριότητα άλλη μέρα) στην ολομέλεια (παραλλαγή της μεθόδου 
fishbowl, προσαρμοσμένη στις δυνατότητες των νηπίων). Πιο συγκεκριμένα, η μία ο-
μάδα μπορεί να συλλέξει πληροφορίες για παραδοσιακά παιχνίδια, άλλη ομάδα για 
σύγχρονα παιχνίδια, άλλη ομάδα για ομαδικά παιχνίδια, άλλη ομάδα για ατομικά, άλλη 
ομάδα για επιτραπέζια, άλλη ομάδα για ψηφιακά παιχνίδια, ανάλογα με τις ιδέες των 
παιδιών και τις πτυχές του θέματος. Στην περίπτωση αυτή μπορούν τα νήπια να 
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αναζητήσουν πληροφορίες για τα αγαπημένα τους παιχνίδια, αλλά και για τα αγαπη-
μένα παιχνίδια των γονιών τους ή ακόμα και των παππούδων τους (αν είναι εφικτό αν 
έρθει και κάποιος από το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών στο σχολείο και να τα 
παρουσιάσει στα παιδιά) και να γνωρίσουν τα νήπια παιχνίδια μιας άλλης εποχής ή 
ακόμα και να πάρουν μια συνέντευξη και να τους μαγνητοσκοπήσουν με μια ψηφιακή 
μηχανή και να γίνει η παρουσίαση στην τάξη. 

4η δραστηριότητα (μαθηματικά και πληροφορική) 

Στη συνέχεια μπορούν τα παιδιά να παίξουν ένα παιχνίδι μαθηματικών, με την αξιο-
ποίηση του λογισμικού kidspiration, όπου θα κληθούν να ομαδοποιήσουν τα παιχνίδια. 
Κρίνεται θεμιτό να παιχθεί ως δραστηριότητα σε δυάδες, όπου το κάθε μέλος του ζευ-
γαριού να υπερέχει έναντι του άλλου σε διαφορετικές δεξιότητες, για παράδειγμα το 
παιδί Α να υπερέχει σε μαθηματικές δεξιότητες και το παιδί Β στη χρήση του υπολογι-
στή, ώστε να αποκομίσουν και τα δύο μέλη στοιχεία και νέες δεξιότητες μέσα από τη 
συνεργασία και τη διεπαφή με το παιχνίδι. 

 

 

5η δραστηριότητα (γλώσσα, πληροφορική, τέχνη) 

Στη συνέχεια του σχεδίου, τα νήπια θα φτιάξουν τις δικές τους ιστορίες. Το κεντρικό 
θέμα, ενιαίο. Με δύο πίνακες οριοθετείται η αρχή αλλά και το τέλος της ιστορίας και 
τα νήπια μπορούν να δημιουργήσουν τη δικιά τους ιστορία.  

Για την καλύτερη οργάνωση της δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να 
υλοποιήσει τη δραστηριότητα, είτε σε ατομικό επίπεδο, όπου το κάθε παιδί θα δημιουρ-
γήσει αποκλειστικά την ιστορία του, είτε γράφοντας είτε ζωγραφίζοντας, είτε σε δυά-
δες. Ο τρόπος και η εφαρμογή εξαρτάται από τη στοχοθεσία του εκπαιδευτικού, αν 
θέλει να προωθήσει την ατομική δημιουργικότητα ή τη δημιουργικότητα και τη συνερ-
γασία μεταξύ των παιδιών. 
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Με την ολοκλήρωση όλων των ιστοριών, μπορεί να γίνει συζήτηση στην ολομέλεια, 
για την κάθε ιστορία και πώς η κάθε ομάδα προσέγγισε το θέμα. (Σκέφτηκα/σκεφτή-
καμε πως…., Υποθέτω/υποθέτουμε ότι…). Ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να υποστηρίξει 
και να ενθαρρύνει τα παιδιά να εκφραστούν με τον τρόπο και τις δυνατότητες τους 
(γραφή, ζωγραφική) και να τα βοηθήσει να τις ξεδιπλώσουν στο έπακρο. 

Με τη δραστηριότητα αυτή αναπτύσσουν το λόγο τους, την αισθητική καλλιέργεια, 
δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή και θα είναι σε θέση να αναπτύξουν μια ιστορία σε 
σκηνές. 

6η δραστηριότητα: (δημιουργία και έκφραση, πληροφορική) 

Είναι δραστηριότητα ανοικτού τύπου, όπου τα παιδιά μέσω της ζωγραφικής αναπτύσ-
σουν δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή και παράλληλα αφήνουν τη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία τους ελεύθερη. Ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας. 

Τα παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν ελεύθερα ένα παιχνίδι «εξωτερικού χώρου», αξιο-
ποιώντας το λογισμικό RNA και να εκφραστούν αισθητικά: 
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7η δραστηριότητα (φυσική αγωγή) 

Στη συνέχεια, να παίξουν στην αυλή του σχολείου, παραδοσιακά και σύγχρονα ομα-
δικά παιχνίδια (αναλόγως με τα παιχνίδια που θα έχουν μελετηθεί και θα έχουν παρου-
σιασθεί). 

Ανάπτυξη ομαδικότητας, φυσική αγωγή στον αύλειο χώρο του σχολείου. 

8η δραστηριότητα (μαθηματικά) 

Τα παιδιά μπορούν να ψηφίσουν το αγαπημένο παιχνίδι ή αυτό που τους έκανε την 
μεγαλύτερη εντύπωση, μέσα από το «ταξίδι» στον κόσμο ων παιχνιδιών. Ως παραβάν, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουκλόσπιτο ή το κουκλοθέατρο της τάξης, όπου το κάθε 
παιδί θα ψηφίζει το παιχνίδι που επέλεξε και θα ρίχνουν το χαρτί μέσα στην κάλπη (πχ 
κουτί από παπούτσια θα το έχουν βάψει τα ίδια τα παιδιά). Δίνεται η ευκαιρία  επιλογής 
στα παιδιά να ζωγραφίσουν ή να γράψουν το παιχνίδι που επιθυμούν. Με την ολοκλή-
ρωση της ψηφοφορίας, θα γίνει η καταμέτρηση και θα γίνει η καταγραφή σε έναν συ-
γκεντρωτικό πίνακα. 

9η δραστηριότητα (πληροφορική και περιβάλλον) 

Δημιουργία ταινίας στο movie maker. Το movie maker, αποτελεί λογισμικό ευρείας 
χρήσης αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί με εκπαιδευτικές διαστάσεις και πολλαπλά οφέλη. 
Τα παιδιά δημιουργούν μια ιστορία, ταινία, βίντεο, ντοκυμαντέρ και προωθούν τη δη-
μιουργικότητά τους. Τα παιδιά μπορούν να χωριστούν σε ομάδες των τριών ατόμων 
και να φτιάξουν μικρό βίντεο σχετικό με το θέμα. Το βίντεο μπορεί να έχει τη μορφή 
ιστορίας ή τη μορφή ντοκυμαντέρ. Αφού θα έχει αποφασισθεί από την ολομέλεια της 
τάξης το θέμα και το είδος, θα χωρισθούν οι ομάδες και οι αρμοδιότητες. Η μια ομάδα 
μπορεί να επιμεληθεί τη ζωγραφική, άλλη ομάδα να επιμεληθεί την αναζήτηση ήχων 
και μουσικής στο διαδίκτυο, άλλη ομάδα τη γραφή κλπ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία.  

Καλό εδώ είναι η/ο εκπαιδευτικός να έχει «δουλέψει» αρκετά τις ομαδοσυνεργατικές 
δεξιότητες των νηπίων και να μπορεί να τα υποστηρίξει αρκετά στα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά του movie maker, αν και πολλά νήπια είναι σε θέση να το φέρουν εις πέρας. 

10η δραστηριότητα (περιβάλλον και πληροφορική. 

Εγγραφή στην πλατφόρμα eTwinning και εύρεση συνεργατών από άλλα σχολεία (αν 
είναι και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ακόμα καλύτερα) για συνεργασία με κοινό πρό-
γραμμα τα παιχνίδια της χώρας μου. 

Με τη συνεργασία αυτή μπορούν να έρθουν σε επαφή με παιδιά από άλλη περιοχή της 
Ελλάδας και να μάθουν επιπλέον παιχνίδια ή αν είναι από άλλη Ευρωπαϊκή χώρα (πχ 
την Κύπρο, όπου διευκολύνεται και η προφορική επικοινωνία) και να μάθουν παιχνίδια 
ενός άλλου κράτους, να κάνουν συγκρίσεις, να βρουν ομοιότητες και διαφορές κλπ. Η 
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γνωριμία μπορεί να γίνει μέσω skype και η τακτική – συνεχής επικοινωνία μέσω της 
πλατφόρμας Twinspace. 

Μπορεί η κάθε ομάδα – τάξη να ανταλλάσσει πληροφορίες και υλικό, φωτογραφίες 
παιχνιδιών, τις ιστορίες που έχει φτιάξει με το kidspiration, τις ταινίες με το movie 
maker και πολλά άλλα. 

11η δραστηριότητα (διαθεματική) 

Το παραπάνω σχέδιο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί με μια καλοκαιρινή γιορτή λήξης 
του σχολικού έτους, όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να παρουσιάσουν στους γονείς τους 
τα σπουδαία κατορθώματά τους, μέσα από βιντεοπροβολές, αλλά και ψυχοκινητικά 
παιχνίδια. 

 

 

Κριτική 

H αξιολόγηση και κριτική του σχεδίου μαθήματος, έχει ως κύριο σκοπό της, την ανα-
τροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της 
διδασκαλίας και της προσφερόμενης εκπαίδευσης και όχι την αξιολόγηση των μαθη-
τών που αναδεικνύει τον ανταγωνισμό. 

Η κριτική γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, στη διαμορφωτική αξιολόγηση, 
παρατηρούμε τα παιδιά κατά την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες. Αξιολο-
γούμε αν οι δραστηριότητες και τα λογισμικά προσελκύουν το ενδιαφέρον των νηπίων, 
το επίπεδο δυσκολίας τους και τι είδους δυσχέρειες αντιμετωπίζουν οι μαθητές, αν οι 
δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να συνεργαστούν και αν διαμορφώνεται στην τάξη 
ένα κλίμα επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών ή αν κάποιο από τα λογισμικά δυσκό-
λεψε και πού τα παιδιά και γιατί. Στη δεύτερη φάση, στη τελική αξιολόγηση, αξιολο-
γούνται οι επιμέρους στόχοι των δραστηριοτήτων. Αξιολογούμε αν τα παιδιά έμαθαν 
κάτι καινούργιο για τα παιχνίδια (το υπό μελέτη θέμα), αν ανέπτυξαν νέες δεξιότητες 
και στάσεις, αν κατανόησαν τη δυναμική των νέων τεχνολογιών ως εργαλεία και μέσα 
έκφρασης και ανακάλυψης και τέλος αν η επιλογή των λογισμικών ταίριαζε με τους 
στόχους των δραστηριοτήτων.  (Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006). 

Η δημιουργικότητα των νηπίων μέσω των δραστηριοτήτων, υλοποιείται και προωθεί-
ται καθώς εκφράζονται εικαστικά (ζωγραφική) στο RNA, προφορικά στο Kidspiration 
και στο Movie Maker (δημιουργία ιστοριών με ποικίλους τρόπους), συνεργάζονται και 
ανταλλάσσουν απόψεις και υλοποιούν δομήματα, στο Kidspiration και μέσω της πλατ-
φόρμας Twinspace. 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων προσαρμοζόμαστε στο επίπεδο της ομάδας 
των νηπίων κάθε φορά. 
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Η/ο εκπαιδευτικός αξιολογεί όλη την πορεία του σεναρίου αναφορικά με τους στόχους, 
την καταλληλότητα των διδακτικών στρατηγικών, την προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ 
σχετικά με την ανάπτυξη αντίστοιχων ικανοτήτων στα παιδιά, το ενδιαφέρον και το 
είδος συμμετοχής των παιδιών (όπως έχει ήδη αναφερθεί). Βασικό στοιχείο της αξιο-
λόγησης και κριτικής είναι ο αναστοχασμός σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης, ώστε να 
προβούμε έγκαιρα σε κατάλληλες τροποποιήσεις και αλλαγές. 

Προεκτάσεις 

Μέσα από την κριτική και την αξιολόγηση μπορεί να επέλθει και η επεκτασιμότητα, 
αφού διορθωθούν τα δύσκολα σημεία για τα παιδιά (ή τα σημεία που δεν άρεσαν στα 
παιδιά) και να μελετηθούν και να συγκριθούν άλλα παραδοσιακά και σύγχρονα στοι-
χεία του πολιτισμού μας, εκτός των παιχνιδιών, όπως για παράδειγμα η μουσική. 
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Τενεκεδούπολη, μια ψηφιακή ματιά της ιστορίας στο νηπιαγωγείο. 

Μπάμπουρα Άννα  
Π.Ε.60, M.Ed. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

anna.baboura@gmail.com 

Περίληψη 

Το παραμύθι, η αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου, ανεξαρτήτου ηλικίας, καταγωγής και 
φύλου, για επικοινωνία, για ονειρικά ταξίδια με το νου, το παραμύθι, η αφήγηση και οι 
ιστορίες, αποτελούν το κατάλληλο μέσο για την ανάπτυξη του λόγου και της φαντασίας 
και ιδιαίτερο χρηστικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για δημιουργικές δρα-
στηριότητες στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Φιλαναγνωσία, Τενεκεδούπολη, Κουρδιστάν, Ψη-
φιακή αφήγηση 

Εισαγωγή 

Η αξία του παραμυθιού είναι αδιαμφισβήτητη σε όλους τους αιώνες. Η αξία τους είναι 
σαφώς φιλολογική (ανάπτυξη της γλώσσας) αλλά και κοινωνιολογική και παιδαγω-
γική. Υπάρχει η ψυχαγωγία, εγκυκλοπαιδική γνώση, αναπτύσσει τη φιλοσοφία και την 
αισιοδοξία στην σκέψη, παράλληλα προωθεί τη φαντασία των ανθρώπων και τέλος 
διδάσκει την αφήγηση (Λουκάτος, 1992).  

Πέρα όμως από τα σύγχρονα παραμύθια και κείμενα, κρίνεται σκόπιμο να «φέρνουμε» 
σε επαφή τα παιδιά (ακόμα και από την προσχολική ηλικία) με λιγότερο σύγχρονα, 
αλλά διαχρονικά, κείμενα και τις λαϊκές αφηγήσεις. 

Στην εποχή μας, ανθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξειδικευμένη γνώση με στόχο 
την αξιοποίησή της για καθαρά χρηστικούς λόγους. Για τους λόγους αυτούς δεν πρέπει 
να παραγνωρίζουμε τη σημασία της πνευματικής καλλιέργειας, η οποία αναπτύσσει 
την ευαισθησία και τη φαντασία μέσα από την τέχνη. Ο λόγος (στην προσχολική εκ-
παίδευση ανθεί ο προφορικός λόγος και γίνεται μια πρώτη επαφή των παιδιών με τις 
συμβάσεις του γραπτού λόγου μέσα από παιγνιώδη τρόπο) ασκεί σπουδαίο ρόλο στην 
προώθηση της φαντασίας μέσα από τα παραμύθια, τους μύθους, τις αφηγήσεις αλλά 
και τα ποιήματα (Γκενάκου, 2002). 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η αφήγηση αποτελεί μια συχνά χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική στρατηγική, καθώς  
προσελκύει το ενδιαφέρον και βοηθά στην εμπέδωση των πληροφοριών από τους μα-
θητές, αφού μπορούν να απομνημονεύσουν και ανακαλέσουν πιο εύκολα πληροφορίες 
τις οποίες έλαβαν μέσα από μια ιστορία, ειδικά αν η ιστορία αυτή σχετίζεται με προ 
υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους. (Matthews, 1977). 
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Η πρόοδος που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας δεν 
έχει αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα της αφήγησης. Η τεχνολογική πρόοδος όταν εφαρ-
μόζεται κατάλληλα, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εκπαιδευτική αποτελεσματι-
κότητα της αφήγησης, ως εκπαιδευτική διαδικασία. (economu.wordpress). 

Αξιοποιήθηκαν λοιπόν αρχικά κείμενα με συμβατικά μέσα (βιβλία σε έντυπη μορφή) 
και δημιουργήθηκε μια μικρή ιστορία σε ψηφιακή μορφή. 

Αξιοποιήθηκαν επίσης οι διδακτικές αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Στα πλαί-
σια των σύγχρονων μεταρρυθμίσεων στο σχολείο, καίριο σημείο αποτελεί η προώθηση 
της συνεργατικής μάθησης με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η συ-
νεργασία στο σχολείο αποτελεί βασικό και ουσιαστικό κομμάτι της κατάκτησης της 
μάθησης, καθώς μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων έχει παρατηρηθεί αύξηση 
των επιδόσεων των μαθητών. Οι συλλογικές δραστηριότητες κρατούν σε εγρήγορση 
το ενδιαφέρον των μαθητών και τα κίνητρά τους για την ενασχόληση με το γνωσιακό 
αντικείμενο σε υψηλό επίπεδο (Βοσνιάδου, 2006). Εφαρμογές της κοινωνιοπολιτισμι-
κής θεωρίας είναι το ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον, η σημασία του ψυχοκοινωνικού 
πλαισίου μάθησης, η σύνδεση της γνώσης με την πράξη, η ολιστική μάθηση 
(Mandinach, & Greer, 1992: 253 στο Καπραβέλου, 2011, σ. 111).  

Η ομαδοσυνεργατική μάθηση απαιτεί να συν-εργάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι μαζί 
προς έναν κοινό στόχο. Αυτό το είδος της μάθησης αναφέρεται στη βιβλιογραφία με 
διάφορα ονόματα: συνεργατική μάθηση (cooperative learning, collaborative learning), 
συλλογική μάθηση (collective learning), κοινότητες μάθησης (learning communities), 
διδασκαλία από ομοτίμους (peer teaching), μάθηση από ομοτίμους (peer learning) και 
ομαδική μάθηση (team learning). Κατά τη συνεργατική μάθηση, η ομαδική εργασία 
και συνεργασία διατρέχει όλη τη διαδικασία της μάθησης. Η βάση της συνεργατικής 
μάθησης είναι ο κονστρουκτιβισμός. Η νέα γνώση δομείται και μετασχηματίζεται από 
τα παιδιά. Η  μάθηση λογίζεται ως τη διαδικασία που ο μαθητής κάνει με την ενεργο-
ποίηση των ήδη αποκτηθέντων γνωστικών δομών ή κατασκευάζοντας τις νέες γνωστι-
κές δομές. Οι μαθητές δεν αποτελούν πια τους παθητικούς δέκτες της νέας γνώσης 
(Dooly, 2008). Η μάθηση εξελίσσεται μέσω της διδασκαλίας και η διδασκαλία μέσω 
της μάθησης και ο μαθητής καλείται να αυτονομηθεί βαθμιαία από το παραδοσιακό, 
το μεθοδολογικό εκείνο εργαλείο που τον καλεί να μάθει (Κανάκης Ι. , 1990). Με βα-
σικό άξονα τις ιδέες και τις έννοιες μέσα από την ομαδοσυνεργατική διαδικασία επι-
κυρώνει τα συμπεράσματά του με την ολοκλήρωση δραστηριοτήτων που τον εισάγουν 
στην ενεργό συμμετοχή. Σε κάθε στάδιο θα πρέπει να ελέγχει και να τεκμηριώνει τις 
επιλογές του και τα πορίσματά του. Βασική παράμετρος της διερευνητικής μάθησης 
είναι η αρχή πως το περιεχόμενο αλλά συγχρόνως και οι διαδικασίες αποτελούν αδιά-
σπαστες ενότητες της μάθησης.  

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ένα κράμα κονστρουκτιονισμού, διερευνητισμού και 
κοινωνικού εποικοδομισμού δύναται να καλύψει πληρέστερα τις διδακτικές ανάγκες 
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της σημερινής κοινωνίας και να εμπερικλείσει τις σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, ό-
πως αυτές προτείνονται στη συνέχεια. Αναλυτικότερη θεωρητική κάλυψη του σενα-
ρίου, συμπεριλαμβάνεται στην ολοκληρωμένη εργασία. 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τα ψηφιακά εργα-
λεία συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την αγωγή των μαθητών, όπως η ανάπτυξη της 
συνεργασίας και η κοινωνική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη των ομάδων καθώς 
και η γνωστική ανάπτυξη των μαθητών (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2009; Κακλαμάνης, 
2005). Με την κατάλληλη υποστήριξη του διδάσκοντα, οι Τ.Π.Ε. αποτελούν ένα εργα-
λείο μάθησης όπου αναπτύσσεται η δημιουργική έκφραση, ο πειραματισμός, η διερεύ-
νηση, η ανακάλυψη και η συνεργασία (Κακλαμάνης, 2005). Έχει παρατηρηθεί μέσα 
από έρευνες πως όταν οι μαθητές απασχολούνται δημιουργικά στον υπολογιστή, έχουν 
θετικά αποτελέσματα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα μέσω της συνεργατικής μάθη-
σης. Σύμφωνα με έρευνα της Σολωμονίδου (2000), προέκυψε το συμπέρασμα πως μι-
κρές ομάδες (2-4 ατόμων) όταν συνεργάζονται στον ίδιο υπολογιστή ή μέσω υπολογι-
στών μοιράζονται ιδέες, πληροφορίες τις οποίες τις επεξεργάζονται ευκολότερα και 
αλληλοεπιδρούν με το εκπαιδευτικό λογισμικό με αποτέλεσμα την αυτονόμησή τους 
σε ότι αφορά τις νέες τεχνολογίες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως υπάρχουν δύο όροι 
που περιγράφουν τις διαδικασίες συνεργατικής μάθησης με την αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε., η συνεργασία με τη χρήση του υπολογιστή και η συλλογική  εργασία στον 
υπολογιστή: η συνεργασία των μαθητών γύρω από τον υπολογιστή (around computer) 
και συνεργασία μέσω υπολογιστή (through computer) (Κακλαμάνης, 2005). Στο ση-
μείο αυτό, έρχεται μια έρευνα να συμπληρώσει ότι η συνεργατική μάθηση έχει εξίσου 
θετικά αποτελέσματα τόσο στη δια ζώσης μάθηση, όσο και στην εξ αποστάσεως (Σε-
ντελέ, Τσώνη & Παγγέ, 2002). Διαφαίνεται λοιπόν, πως παρά το γεγονός ότι οι Τ.Π.Ε. 
έχουν συνδεθεί με την παθητικότητα και την αποξένωση, μέσα από κατάλληλα σχεδια-
σμένα λογισμικά αλλά και ανάλογες δραστηριότητες δύναται να υποστηρίξουν αλλά 
και να προάγουν τη συνεργατική μάθηση. 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

Οι δράσεις που θα ακολουθήσουν αφορούν δραστηριότητες τμήματος Νηπιαγωγείου 
(ολοήμερο τμήμα του 49ου Νηπιαγωγείου Αθηνών), κατά τη Σχολική Χρονιά 2016-
2017, χρονικά τοποθετούνται κατά τον μήνα Νοέμβριο – πριν την επέτειο της 17ης 
Νοεμβρίου. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων υπολογίζονται στις 7 διδακτικές ώρες. 
Όλες οι δραστηριότητες είναι συμβατές με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για το Νηπιαγω-
γείο.  

Η σύνθεση της ομάδας είναι 24 παιδιά προσχολικής ηλικίας (18 νήπια και 6 προνήπια, 
16 κορίτσια και 8 αγόρια, 22 παιδιά ημεδαπής καταγωγής και 2 παιδιά αλλοδαπής κα-
ταγωγής). 

Τα εμπλεκόμενα γνωστικά πεδία είναι η γλώσσα (προφορικός και γραπτός λόγος), η 
δημιουργία και έκφραση (κουκλοθέατρο και εικαστικά), η πληροφορική. 
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Η στοχοθεσία χωρίζεται σε τρία είδη και οριοθετείται ως εξής: 

Διδακτικοί 

Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι που τίθενται είναι: 

• Να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν με τρόπους διαφορετικούς από τους 
συνηθισμένους, ώστε να καλλιεργηθεί η δημιουργική σκέψη. 

• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να μπορούν να διηγούνται/αφηγούνται. 
• Να είναι σε θέση να εξηγούν και να ερμηνεύουν. 
• Να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, στις οποίες συνυπάρχουν ο λόγος και 

οι εικόνες. 

Παιδαγωγικοί 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι ορίζονται ως εξής:  

• Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. 
• Η ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας ανάμεσα στα παιδιά. 
• Να είναι σε θέση οι μαθητές να δημιουργούν από κοινού. 

Τεχνολογικοί 

Πρόθεση είναι να αξιοποιηθεί η τεχνολογία, η οποία υπηρετεί και υποστηρίζει την προ-
σπάθεια να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία και να δημιουρ-
γήσει συνθήκες ουσιαστικής επικοινωνίας μέσα στην τάξη.  

Ως τεχνολογικοί σκοποί λοιπόν, τίθενται: 

• Η αξιοποίηση λογισμικών για δημιουργία. 
• Η προσέγγιση των ψηφιακών εργαλείων ως «πολυεργαλείων» που μας προσφέρουν 

πολλές δυνατότητες για μάθηση και έκφραση. 
• Να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία. 

Μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας έγινε 
πλαισίωση και προσέγγιση κειμένων της Ευγ. Φακίνου: «Ντενεκεδούπολη» και 
«Κουρδιστάν». 

Τα νήπια γνώρισαν τα κείμενα, ασχολήθηκαν σε επίπεδο ανάλυσης και επεξεργασίας 
(τι συμβαίνει στην ιστορία, πώς ένιωθαν οι ήρωες και γιατί, πώς θα αντιδρούσαν οι 
ίδιοι οι μαθητές στην θέση των ηρώων, τι θα άλλαζαν στην ιστορία). 

Πιο συγκεκριμένα τα κείμενα με τα οποία ήρθαν σε επαφή τα νήπια ήταν «Η Ντενεκε-
δούπολη» και «Το Κουρδιστάν» της Ευγ. Φακίνου στα πλαίσια της επετείου της 17ης 
Νοεμβρίου. 
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Μέσα από την επεξεργασία και την προσπάθεια της ενσυναίσθυσης, τα νήπια εκφρά-
στηκαν εικαστικά. 

 

Έκαναν την πρώτη τους προσπάθεια για να προσφέρουν μια παράσταση κουκλοθεά-
τρου με αυτοσχέδια τενεκεδάκια σε ζευγάρια. Τα νήπια σε δυάδες έπαιξαν την ιστορία 
στην ολομέλεια της τάξης. Η επιλογή του βιβλίου – έργου στην οποία θα έκαναν ανα-
παράσταση, ήταν καθαρά επιλογή του ζευγαριού. Οι κούκλες που αξιοποιήθηκαν ήταν 
οι κούκλες που τα ίδια τα νήπια έφτιαξαν με ανακυκλώσιμα υλικά (κομμάτια άχρηστα 
χαρτόνια, παλιά τενεκεδάκια, γλωσσοπίεστρα, μαλλί πλεξίματος). 

Σε ένα τελικό στάδιο, τα παιδιά με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού, η οποία είχε 
ρόλο συντονιστή, ζωγράφισαν ατομικά μια σκηνή με ήρωες της σειράς των βιβλίων 
της Ευγ. Φακίνου και στη συνέχεια στην ολομέλεια και με δικιά τους επιλογή, οι ζω-
γραφιές – σκηνές μπήκαν σε μια σειρά, ώστε να δημιουργηθεί μια ιστορία. 

Για την ηχογράφηση και την τελική δημιουργία του βίντεο, επιστρατεύτηκαν ένα κι-
νητό τηλέφωνο (αυτό της εκπαιδευτικού) και ο υπολογιστής της τάξης, ο οποίος είχε 
εγκατεστημένο το πρόγραμμα MovieMaker. Τα νήπια ηχογράφησαν την ίδια τους τη 
φωνή σε ζευγάρια (ο τρόπος για τη  χρήση του κινητού για την ηχογράφηση έγινε σε 
ένα πρώτο στάδιο από την εκπαιδευτικό, ώστε να ξεκινήσουν τα νήπια από το ίδιο 
επίπεδο). 

Η φωτογράφιση των ζωγραφιών για την εισαγωγή τους στον υπολογιστή και να περα-
στούν στο ψηφιακό εργαλείο, έγινε από τα ίδια τα νήπια και ο τρόπος χρήσης του λο-
γισμικού για τη δημιουργία του βίντεο, έγινε με έναν διερευνητικό τρόπο από την 
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πλευρά των νηπίων και με κατάλληλες – κατευθυνόμενες ερωτήσεις από την εκπαιδευ-
τικό 

Συμπεράσματα – Αξιολόγηση 

Μέσα από την ενασχόληση των νηπίων με λογοτεχνικά κείμενα παρατηρήθηκε πως τα 
παιδιά ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους και ενέταξαν στον προφορικό τους λόγο καινούρ-
γιες λέξεις. Παρατηρήθηκε επίσης πως αυξήθηκε ο αριθμός των λέξεων που χρησιμο-
ποιούσαν σε μία πρόταση, με δεδομένο την αρχή της σχολικής χρονιάς (τα παιδιά φοι-
τούσαν 2 μήνες στο νηπιαγωγείο). Σημαντική επίσης ήταν η συμβολή όλων των μελών 
στην επεξεργασία των κειμένων στην ομάδα. Διαπιστώθηκε ότι τα νήπια- προνήπια 
ήταν σε θέση να εργαστούν αρμονικά σε μικρές ομάδες. 
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Το Πρόγραμμα Erasmus+ ως δύναμη αλλαγής και καινοτομίας στο Γυμνάσιο 
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Περίληψη 

Το παρόν κείμενο έχει ως σκοπό τη μελέτη των εμπειριών των εκπαιδευτικών Γυμνα-
σίου του προγράμματος Στρατηγικών Συμπράξεων αποκλειστικά μεταξύ σχολείων 
ΚΑ2 ERASMUS+. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι στάσεις και αντιλήψεις τους αναφο-
ρικά με τη συμβολή του προγράμματος στην προσωπική και επαγγελματική τους ανά-
πτυξη, καθώς και η επίδραση της κινητικότητας στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 
Το δείγμα της ποιοτικής έρευνας αποτελούν πέντε εκπαιδευτικοί, ενώ εφαρμόστηκε η 
ημιδομημένη συνέντευξη με τη χρήση πρωτόκολλου συνέντευξης. Από την ποιοτική 
ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε η σημαντική συμβολή του προ-
γράμματος κινητικότητας στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευ-
τικών, στη δημιουργικότητα, καθώς και στις επικοινωνιακές τους ικανότητες. Επίσης, 
διαπιστώθηκε η θετική επίδραση του προγράμματος στη σχολική μονάδα, καθώς εν-
θαρρύνθηκαν νέες μορφές συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της αλλά και στη τοπική 
κοινωνία, αποκτήθηκαν νέες δεξιότητες και ενισχύθηκε η ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω 
των δράσεων που αναπτύχθηκαν. Συμπερασματικά, προτείνεται η συμμετοχή περισσό-
τερων σχολείων  στο πρόγραμμα, καθώς τα οφέλη είναι σημαντικά.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κινητικότητα Erasmus+, προσωπική-επαγγελματική ανάπτυξη, επί-
δραση προγράμματος   

Εισαγωγή 

Η εκπαιδευτική ένωση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) αποτελεί  στόχο 
πρωταρχικής σημασίας, καθώς συντελεί στην ενδυνάμωση μιας ενωμένης, δημοκρατι-
κής και ανοικτής κοινωνίας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά ιδεώδη (Aydin, 2012). Σε αυτό 
συντελούν οι διακρατικές συνεργασίες μέσω των προγραμμάτων ανταλλαγών/κινητι-
κοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της αποτελεσματικής μά-
θησης (Ekti, 2012). Όπως αναφέρεται στην αρχική σελίδα του επίσημου site του 
Erasmus+ της Ε.Ε., το Erasmus+ είναι πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, 
τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της 
απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, 
κατάρτισης και νεολαίας (European Commission, nd). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομεί-
ται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions): Βασική Δράση 1 (KA1): Κινητικότητα των 
ατόμων, Βασική Δράση 2 (ΚΑ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών και   Βασική Δράση 3 (KA3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων 
πολιτικής. Για το χρονικό διάστημα 2014 – 2020, οι τρεις Δράσεις συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων του στρατηγικού πλαισίου «Ευρώπη 2020» (Stapleton, Mecea & 
Beqiri, 2016). Ουσιαστικά, εκφράζουν το όραμα της Ευρώπης για την εκπαιδευτική 
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πολιτική. Οι κινητικότητες συμβάλλουν άμεσα στη διαδικασία διαμόρφωσης υψηλού 
επιπέδου ανθρώπινου κεφαλαίου και παρέχουν απτά οικονομικά οφέλη στα κράτη 
(Amendola & Restaino, 2017). Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά, καθώς από το 1987 έως 
το 2013, στη Βασική Δράση 2 έχουν μετακινηθεί 11.013 άτομα, ενώ αντίστοιχα έλαβαν 
χρηματοδότηση 738 σχολεία (Αθανασίου, 2017). Συνεπώς, η μελέτη των αποτελεσμά-
των συμμετοχής στους εμπλεκόμενους παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού υπάρ-
χει αυξημένη ευαισθητοποίηση σε έννοιες όπως η ισότητα, η πολιτιστική πολυμορφία, 
οι δημοκρατικές κοινωνίες και η ευρωπαϊκή κουλτούρα ως αφετηρία μαθησιακών αλ-
λαγών στάσεων και αξιών τόσο σε προσωπικό, όσο και σε παιδαγωγικό επίπεδο 
(Stapleton et al., 2016). 

H σημασία του προγράμματος 

Σε ένα κλίμα διεθνών οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο τον Μάιο του 2009 θέσπισε στο πλαίσιο υλοποίησης των κοινών ευρωπαϊκών στό-
χων του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 – 2020. Στρατηγικό πλαίσιο 
για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης». Η 
ανάγκη για το Erasmus+ προέκυψε από την οικονομική κρίση, το υψηλό ποσοστό α-
νεργίας των νέων, την αυξανόμενη ζήτηση θέσεων εργασίας για άτομα με υψηλές δε-
ξιότητες και την ανάγκη για δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ της εκπαίδευσης 
και της αγοράς εργασίας (Stapleton et al., 2016).  

Ειδικότερα, στη Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών 
Πρακτικών (ΚΑ2), οι Στρατηγικές Συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων στοχεύ-
ουν στη: 

1. Βελτίωση της επιτυχούς απόκτησης βασικών δεξιοτήτων 
2. Βελτίωση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευση 
3. Επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού 
4. Αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται 
5. Εκσυγχρονισμός και διεθνοποίηση των σχολείων και των συστημάτων της σχολι-

κής εκπαίδευσης 
6. Κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των χωρών με διαφορετική κουλτούρα (Ανα-

κοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008). 

Είναι σαφές ότι ένας από τους στόχους του σύγχρονου σχολείου είναι να συντελεί στη 
διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των αυριανών πολιτών, καθώς και στη δη-
μιουργική συμβίωση των διαφορετικών πολιτισμών σε ένα κοινό δημοκρατικό περι-
βάλλον (Ζαχαρίου & Μανετάκη, 2017). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα εστιάζει 
στη σπουδαιότητα της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
μέσω της συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης, οδηγώντας τους σε μια νέα 
μορφή επαγγελματισμού (Κακαβάς, 2015). Οι όροι συνδέονται με την βελτίωση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη διεργασία της προσωπικής ωρίμανσης των 
εκπαιδευτικών καθ’ όλη την εργασιακή ζωή τους. Διευρύνοντας τις επιστημονικές και 
παιδαγωγικές γνώσεις και πρακτικές, καλύπτουν τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα 
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ενδιαφέροντα τους, μαθαίνουν τις σύγχρονες παιδαγωγικές εξελίξεις και αυξάνεται το 
επίπεδο αποτελεσματικότητας στη διδακτική πράξη, διότι αλλάζουν οι αντιλήψεις και 
τα πρότυπα συμπεριφοράς, βελτιώνοντας έτσι και τις επιδόσεις των μαθητών τους. Η 
προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επαγγελ-
ματική, αφού οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να  βελτιώνονται επαγγελματικά, να ενισχύ-
ουν την αυτοεκτίμηση και αυτονομία τους και να καλύπτουν τις μαθησιακές τους ανά-
γκες (Stapleton et al., 2016). Οι ανταλλαγές του Erasmus+ αποτελούν επιμορφωτική 
διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν προαιρετικά σε προγράμματα 
που συμβάλλουν στην επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη τους. Όμως, εξαιτίας της 
διάδρασης μέσω της συνεργασίας των σχολικών συμπράξεων, η επίδραση και η αλλαγή 
δύναται να καθρεφτιστεί σε διάφορα επίπεδα του σχολείου, λ.χ. στο εσωτερικό του 
οργανισμού, στους συμμετέχοντες μαθητές, σε τοπικό επίπεδο ή και περιφερειακό επί-
πεδο (Amendola & Restaino, 2017). 

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των απόψεων και των εμπειριών των εκπαι-
δευτικών Γυμνασίου, οι οποίοι συμμετείχαν για πρώτη φορά σε σύμπραξη  σχολείων 
επτά χωρών στη Δράση ΚΑ2 από το σχ. έτος 2016 έως και σήμερα και της επίδρασης 
που έχει το πρόγραμμα συνολικά στους μετόχους της σχολικής μονάδας. Η εργασία 
θεωρείται χρήσιμη και σημαντική, καθώς η επίδραση της συμμετοχής του σχολείου σε 
αντίστοιχο πρόγραμμα δεν έχει μελετηθεί ξανά, ενώ η ανασκόπηση της ελληνικής βι-
βλιογραφίας αποκάλυψε μεγάλο αριθμό ερευνών για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και 
σχετικά περιορισμένο αριθμό για τα Γυμνάσια. Τα συμπεράσματα είναι σημαντικά, 
καθώς θα αναδειχθεί η σπουδαιότητα της εμπλοκής από την πλευρά των συμμετεχό-
ντων για να γίνουν κατανοητά τα οφέλη, αλλά και της διερεύνησης της εφαρμογής 
τέτοιων προγραμμάτων για το Σχολείο του 21ου αιώνα. Η ερευνήτρια, ως συντονίστρια 
και υπεύθυνη επικοινωνίας του προγράμματος στο σχολείο, είναι σε θέση να γνωρίζει 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, καθώς και τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε όλα τα 
επίπεδα. Καθώς μια εκπαιδευτική κατάσταση δεν μπορεί να γίνει κατανοητή, εάν ο 
ερευνητής δεν την τοποθετήσει στο πλαίσιο που την παράγει, η ερμηνευτική έρευνα 
θεωρήθηκε ως η καταλληλότερη μέθοδος.  

Μέθοδος έρευνας, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων 

Σύμφωνα με τον Creswell (2011), η ποιοτική έρευνα εστιάζει στην ερμηνεία των λε-
πτομερειών, προκειμένου να διαφανεί το νόημα που αποδίδουν οι άνθρωποι στο συ-
γκείμενο μέσα στο οποίο δρουν και συμπεριφέρονται. Η επιλογή ατόμων και τοποθε-
σιών αποτελεί σκόπιμη επιλογή για να κατανοηθεί το κεντρικό φαινόμενο. Έτσι, επι-
λέχθηκαν πέντε γυναίκες εκπαιδευτικοί, όλες μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του σχο-
λείου, οι οποίες συμμετείχαν στις σύντομες ανταλλαγές διάρκειας επτά ημερών στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η μια, εκπαιδευτικός και Διευθύντρια του σχολείου, είχε 
συμμετάσχει μόνο σε διεθνική (transnational) συνάντηση εκπαιδευτικών στη Γαλλία 
και οι υπόλοιπες τέσσερις σε σύντομες ανταλλαγές με μαθητές στην Ελλάδα, Πορτο-
γαλία και Σλοβενία. Το εργαλείο έρευνας ήταν το πρωτόκολλο συνέντευξης ημιδομη-
μένης μορφής με δέκα ανοικτές ερωτήσεις που επέτρεψε στις συμμετέχουσες να 
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εκφράσουν καλύτερα τις εμπειρίες τους, να έχουν επιλογές στην απάντηση και να ανα-
δυθούν πτυχές που δεν είχαν προβλεφθεί εξ αρχής. Πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύ-
ξεων είχε προηγηθεί προφορική ενημέρωση και συναίνεση σχετικά με το θέμα της συ-
νέντευξης, τη διάρκεια, την καταγραφή μέσω μαγνητοφώνου, τη χρήση των δεδομέ-
νων, την ανωνυμία των προσωπικών στοιχείων και το δικαίωμά τους να μην απαντή-
σουν σε ερωτήσεις. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων. Η επεξερ-
γασία των δεδομένων έγινε με την τεχνική κωδικοποίησης με το χέρι (hand analysis) 
(Creswell, 2011). Αρχικά, έγινε προκαταρκτική διερευνητική ανάλυση, προκειμένου 
να εξεταστούν τα δεδομένα και να αποκτηθεί μια γενική εικόνα. Μετά τη μελέτη των 
συνεντεύξεων, κρατήθηκαν σημειώσεις και στη συνέχεια δόθηκαν κωδικοί (λέξεις, τίτ-
λοι) που περιγράφουν τη σημασία του κάθε τμήματος. Οι κωδικοί που προέκυψαν είναι 
οι ακόλουθοι και έχουν σχέση με την εφαρμογή του Erasmus+.: Επαγγελματική ανά-
πτυξη - Προσωπική ανάπτυξη - Συνολική επίδραση στο σχολείο. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Σε σχέση με τον πρώτο κωδικό, που αφορούσε στη βελτίωση της επαγγελματικής ανά-
πτυξης των εκπαιδευτικών μέσα από τη συμμετοχή τους στο Erasmus+, ζητήθηκε η 
άποψη τους για το τι σημαίνει επαγγελματική ανάπτυξη για αυτές προσωπικά, καθώς 
και η σύνδεση του όρου με την διδακτική τους πρακτική και τις επιδόσεις των μαθητών 
τους. Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι τους πρόσφερε ευκαιρίες ανάπτυξης, διότι έμα-
θαν νέες μεθόδους διδασκαλίας, αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους και άλλαξαν οι αντιλή-
ψεις τους, καθώς τις βοήθησε να διευρύνουν τις γνώσεις στο αντικείμενό τους, στις 
καινοτόμες διδασκαλίας μεθόδους και στην κατανόηση διαφορετικών εκπαιδευτικών 
συστημάτων. Επειδή παρακολούθησαν διδασκαλίες στα σχολείο που επισκέφθηκαν, 
παρατήρησαν εναλλακτικές πρακτικές, όπου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν 
και παρεμβαίνουν στο υλικό μάθησης και έτσι πλέον επιχειρούν να αλλάξουν την προ-
οπτική με την οποία διδάσκουν το μάθημά τους. Μάλιστα, επειδή πραγματοποιήθηκαν 
δειγματικές διδασκαλίες στα σχολεία του εξωτερικού από συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, 
μετά την επιστροφή της, έγινε τροποποίηση στη διδασκαλία της, ενσωματώνοντας 
στην τάξη καλές τεχνικές και πρακτικές που δεν γνώριζε πριν την κινητικότητα. 

Προσωπική ανάπτυξη εκπαιδευτικών  

Αναφορικά με την προσωπική εξέλιξη τόσο των ίδιων όσο και του συλλόγου διδασκό-
ντων, ζητήθηκε η άποψη τους για το τι σημαίνει προσωπική ανάπτυξη για αυτές, καθώς 
και η σύνδεση του όρου με την διδακτική τους πρακτική και τις επιδόσεις των μαθητών 
τους. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η συμμετοχή τους έδωσε πολλαπλά οφέλη, όπως 
η δυνατότητα να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στο σχολείο τόσο σε επίπεδο διδασκα-
λίας, όσο σε επίπεδο σχέσεων και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές 
και τους γονείς. Οι νέες αρμοδιότητες έδωσαν άλλη προοπτική στην καθημερινότητα 
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του σχολείου και οδήγησαν στη συνεργασία, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη 
βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας και εξάσκησης των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας. 
Επίσης, δημιουργήθηκε κλίμα συνεργασίας της μαθητικής ομάδας Erasmus+ και της 
Παιδαγωγικής Ομάδας με ανταλλαγή απόψεων, συναδελφική παρακολούθηση μαθη-
μάτων και παραμονή εκτός εργασιακού ωραρίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δη-
μιουργηθούν πιο φιλικές σχέσεις ανάμεσα στις εκπαιδευτικούς, αφού ξέφυγαν από το 
στενό πλαίσιο τυπικής συνεργασίας.   

Συνολική επίδραση στο σχολείο  

Ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις προκύπτουν κατά την ανάλυση των δεδομένων που σχε-
τίζονται με τη βελτίωση που έχει επέλθει μετά την εφαρμογή του προγράμματος  σε 
όλους τους μετόχους του σχολείου και όχι μόνο σε αυτούς που συμμετείχαν σε αυτό. 
Όλες οι συμμετέχουσες χαρακτηρίζουν θετική την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των 
συναδέλφων εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών, ενώ παρατηρήθηκε ότι το πρόγραμμα 
έφερε μια νότα αλλαγής στο κλίμα και στην κουλτούρα του σχολείου. Η λεπτομερής 
ενημέρωση που ακολουθούσε μετά από κάθε κινητικότητα και η επίδειξη βίντεο λει-
τούργησε παρωθητικά για να εμπλακούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί και μαθητές. Με-
ταδίδοντας την κινητικότητα σε όλους, άλλαξε η υφιστάμενη κουλτούρα, όπου λίγοι 
ενδιαφέρονταν για οτιδήποτε ήταν εκτός του διδακτικού αντικειμένου τους.  

Παρατηρήθηκε ότι μερικοί μαθητές, οι οποίοι ήταν αδιάφοροι, με χαμηλές επιδόσεις 
και δυσκολία ενσωμάτωσης σε ομάδες, αλλοδαποί ή με προβληματική συμπεριφορά, 
άρχισαν να προθυμοποιούνται και να βοηθούν εθελοντικά στις διάφορες δραστηριότη-
τες. Έστελναν λογότυπα, άρθρα, έδιναν ιδέες, έπαιξαν σε θεατρικό έργο, το οποίο πα-
ρουσιάστηκε στους μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων που φιλοξενήθηκαν. Οι 
μαθητές αυτοί εντάχθηκαν πολύ ομαλά στην ομάδα των υπολοίπων μαθητών του 
Erasmus, ενώ και οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τους αποδέχθηκαν και 
τους επιδοκίμασαν, διότι επέδειξαν ικανότητες και ταλέντα που δεν ήταν δυνατό να 
αναδειχθούν στην τάξη. Μεγάλη, επίσης, αλλαγή παρατηρήθηκε στη συμπεριφορά 
μέσα στην τάξη, όπου η παραβατικότητα μειώθηκε και βελτιώθηκε η συμπεριφορά. Το 
πρόγραμμα πέτυχε να προωθήσει τη συμπερίληψη και συνευθύνη όλων των μελών σε 
πολλαπλά επίπεδα. Μάλιστα, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί προτείνουν πλέον την 
υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων στο σχολείο, καθώς έχει δημιουργηθεί η κουλ-
τούρα της παρέας. Επειδή, αυτό δημιουργήθηκε με πολύ κόπο, πρόθεση των εκπαιδευ-
τικών είναι να διαφυλαχθεί και να βελτιωθεί. 

Η συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στο Γυμνάσιο 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών  

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι τα οφέλη του προσωπικού και των υπολοίπων 
μελών του σχολείου από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι πολλά και σημα-
ντικά. Μέσω των ανταλλαγών, οι εκπαιδευτικοί απέκτησαν πληροφορίες για τα διαφο-
ρετικά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών που επισκέφθηκαν. Είδαν εγκαταστάσεις, 
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διδακτικές πρακτικές, ωρολόγια προγράμματα, συστήματα εξετάσεων, μεθόδους μελέ-
της και γραφειοκρατικές διαδικασίες που τους βοήθησαν να κάνουν συγκρίσεις και να 
αναπτύξουν κριτική σκοπιά. Οι εκπαιδευτικοί αμφισβητούν, επιχειρούν να αλλάξουν 
τον τρόπο διδασκαλίας τους, να δώσουν έμφαση σε πρακτικές που θα βοηθήσουν την 
επαγγελματική τους ζωή, αλλά και θα βελτιώσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα 
αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις επίσης ποιοτικές έρευνες του Aydin (2012) και 
της Τσιούτσια (2017), όπου τα οφέλη ήταν σημαντικά και σε εκπαιδευτικούς της Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τουρκίας και σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης της Ελλάδας αντίστοιχα.  

Προσωπική ανάπτυξη εκπαιδευτικών  

Η εμπειρία από το Erasmus+ θεωρείται πολύ σημαντική από τις συμμετέχουσες, αφού 
η επαφή με νέες κουλτούρες, η αύξηση των δεξιοτήτων, η χρήση των ξένων γλωσσών, 
οι επαγγελματικές αλλά και οι προσωπικές συζητήσεις με τους συναδέλφους των άλ-
λων χωρών ανοίγει τους ορίζοντες τους και ικανοποιεί την περιέργειά τους. Τονίζουν 
την ενασχόληση τους με δραστηριότητες πέρα από τα καθήκοντα του σχολείου, τη βελτί-
ωση των οργανωτικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και τη δημιουργία του αισθή-
ματος του ανήκειν στη μεγάλη ευρωπαϊκή εκπαιδευτική οικογένεια τόσο στους γονείς που 
φιλοξένησαν μαθητές από άλλες χώρες, όσο και στους μαθητές που φιλοξενήθηκαν στο 
εξωτερικό. Ωφελήθηκαν μέσα από την επαφή με τους υπόλοιπους συντονιστές του προ-
γράμματος και είδαν μια άλλη προοπτική της εκπαίδευσης. Η ικανοποίηση που νοιώθουν 
οι εκπαιδευτικοί μέσα από τη συμμετοχή τους, η συνεργασία που είναι ουσιαστική και 
ανοίγει νέες επαγγελματικές και προσωπικές αναζητήσεις, η αύξηση του ενδιαφέρο-
ντος να γίνουν καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί είναι διαπιστώσεις που συνάδουν 
με τις έρευνες των Amendola and Restaino (2017) και Κακαβά (2015). 

Συνολική επίδραση στο σχολείο  

Τα αποτελέσματα από τον τελευταίο κωδικό της επεξεργασίας δεδομένων αποδεικνύ-
ονται και τα πιο σημαντικά και συνάδουν με έναν από τους στρατηγικούς στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας κατά 
τα έτη 2009-2020. Σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή συνεργασία 
στην εκπαίδευση, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τους πολίτες η απόκτηση βασικών 
ικανοτήτων, όπως η ικανότητα μάθησης, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η πρωτοβουλία, 
η ψηφιακή ικανότητα και η πολιτιστική γνώση και έκφραση (Ανακοίνωση προς το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2008).  

Σύμφωνα με τον Simonton (2017), η «Μικρή Δημιουργικότητα» (Little c), είναι η δια-
δικασία παραγωγής ιδεών, άρα χρήσιμων αλλαγών και καινοτομιών με υψηλές πιθα-
νότητες επιτυχίας όταν εφαρμοστούν. Το Γυμνάσιο, μέσα από το πρόγραμμα Eras-
mus+, έχει γίνει ένα δημιουργικό σχολείο. Η προετοιμασία των δραστηριοτήτων, αλλά 
και το ταξίδι με τους μαθητές χτίζει σχέσεις διαφορετικού επιπέδου. Θετική είναι η δη-
μιουργία κουλτούρας της επιπλέον δουλειάς και προσφοράς στο σχολείο ακόμη και σε αυ-
τούς που δεν έχουν ως κίνητρο το ταξίδι, της ελεύθερης επικοινωνίας ομάδων 
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εκπαιδευτικών-μαθητών ή μαθητών μεταξύ τους, μέσω viber, fb ή email για το συντονισμό 
δράσεων και εποπτεία της δουλειάς που απαιτείται, όπως και η σχεδόν «μεντορική» νοο-
τροπία καθηγητών και μαθητών να διδάξουν ο ένας στον άλλον εφαρμογές, λογισμικά κτλ. 
που απαιτούνται για να ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες. Επίσης, η συνεργασία του σχο-
λείου με τον τοπικό δήμο και τους τοπικούς φορείς εξακολουθεί να είναι υποδειγματική. 
Η παρώθηση για προσφορά, γνώση και συμμετοχή που έχει δημιουργηθεί στους μετό-
χους ξεπερνά το πλαίσιο ενός κοινού σχολείου και οδηγεί σε υψηλά επίπεδα δέσμευ-
σης, δημοκρατικότητας, ενσυναίσθησης και συναισθηματικής νοημοσύνης, μετατρέ-
ποντάς το σε μια κοινότητα μάθησης, όπου οι μαθητές χαίρονται να μαθαίνουν και να 
δημιουργούν.  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Γυμνασίου  
σχετικά με τη συμβολή του προγράμματος Erasmus+ στην προσωπική και επαγγελματική 
τους ανάπτυξη, καθώς και την επίδραση του στη συγκεκριμένη μονάδα. Από την ανάλυση 
των δεδομένων διαπιστώθηκαν τα οφέλη του προγράμματος τόσο στους εκπαιδευτικούς 
όσο και συνολικά στο σχολείο, καθώς ενθαρρύνθηκαν νέες μορφές συνεργασίας, αποκτή-
θηκαν νέες δεξιότητες και ενισχύθηκε η ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω των δράσεων που 
αναπτύχθηκαν. Ως αδυναμίες της έρευνας, σημειώνεται η πιθανή απόκρυψη πλευρών της 
πραγματικότητας από τις ερωτώμενες και η υποκειμενική άποψη της ερευνήτριας, όμως, 
σκοπός ήταν η διερεύνηση προσωπικών και κοινωνικών εμπειριών, ιδεών και συμπεριφο-
ρών. Επιλογικά, μόνο μέσα από περισσότερες συμπράξεις Ευρωπαϊκών σχολείων οι μαθη-
τές μπορούν να γίνουν αυτόνομοι, υπεύθυνοι, δημιουργικοί αυριανοί πολίτες και οι εκπαι-
δευτικοί να ζήσουν μια πραγματικά μοναδική επαγγελματική εμπειρία, η οποία έχει τη 
δύναμη να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. 
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Τρέχει… τρέχει το νερό. Καινοτομία στην εκπαίδευση 

Κιναλή Μαρία (Π.Ε.70) Μ.Δ.Ε.  
Τζιάβας Αριστείδης (Π.Ε.70) Μ.Δ.Ε.  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εισαγωγή των καινοτομιών στο σχολικό οργανι-
σμό ώστε να καταφέρει αφενός να προσαρμοστεί στις αλλαγές που πραγματώνονται 
στην κοινωνία του 21ου αιώνα.  και αφετέρου να πετύχει τη βελτίωση της αποτελεσμα-
τικότητας του σχολείου. Στη κατεύθυνση αυτή  σημαντικό ρόλο παίζει η ένταξη και η 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια, γίνεται μια σύντομη 
παρουσίαση εργαλείων Cadmos, Articulate που χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευ-
τικούς με σκοπό να σχεδιάσουν και να δομήσουν το περιεχόμενο του μαθήματος δια-
μορφώνοντάς το πιο ελκυστικό και ευχάριστο για τους μαθητές. Τέλος, η εργασία ολο-
κληρώνεται με την παρουσίαση της εκπαιδευτικής παρέμβασης που πραγματοποιή-
θηκε σε Τετάρτη τάξη με θέμα η μόλυνση του νερού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία, Εκπαίδευση, Cadmos, Articulate, Moodle. 

Καινοτομία και Εκπαίδευση 

Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και οι νέες απαιτήσεις της κοινωνία τροπο-
ποιούν το ρόλο και τη δυναμική του σχολείου. Αναμφισβήτητα,  η εισαγωγή της και-
νοτομίας στην εκπαίδευση είναι απαραίτητη ώστε το σχολείο να αναπτυχθεί, να απο-
τελεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τους μαθητές και να προσαρμοστεί στα νέα δεδο-
μένα των καιρών.  

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση  δεν εξαντλείται μόνο με την χρήση του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου αλλά απαιτείται μια γόνιμη αξιοποίησή 
των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αλλάζει η όλη προο-
πτική της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και μεταβάλλεται ριζικά 
όλη η διαδικασία.  

Οι εκπαιδευτικοί δύναται να εντάξουν τις τεχνολογίες στην μαθησιακή διαδικασία ώ-
στε να μετασχηματίσουν τη μάθηση, να εμπνεύσουν τους μαθητές τους ενεργοποιώ-
ντας εμπειρίες που συνδέονται με την αγορά εργασίας του μέλλοντος. Η τεχνολογία θα 
συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα και την προετοιμασία των 
νέων για την αγορά εργασίας. Στον 21ο αιώνα μιλώντας για δεξιότητες αναφερόμαστε 
σε δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων και μά-
θηση τρόπους εργασίας: επικοινωνία και συνεργασία. Η ανάπτυξη συνεργασιών σε όλα 
τα επίπεδα αποτελεί βασικό παράγοντα στην κατεύθυνση της ανανέωσης, η οποία πρέ-
πει να προσανατολίζεται αφενός σε μαθητοκεντρικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 
αφετέρου στη γόνιμη ένταξη των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Με άλλα λόγια οι 
Τ.Π.Ε. συνεισφέρουν παιδευτικά στην μάθηση χωρίς να έχουν εργαλειακό χαρακτήρα. 
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Η εκπαίδευση καλείται να απαντήσει στις προκλήσεις ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου 
κόσμου μέσα από καινοτόμες δράσεις οι οποίες θα μετατρέπουν μια ιδέα σε εμπορεύ-
σιμο προϊόν, σε λειτουργική μέθοδο παραγωγής ή διανομής ή ακόμα σε νέα μέθοδο 
παροχής κοινωνικής υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με την Barbara Ishinger, διευθύντρια εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ, οι δάσκαλοι 
των προηγούμενων δεκαετιών θεωρούσαν ότι αυτά που διδάσκουν θα αρκούσαν για 
ολόκληρη τη ζωή των μαθητών τους. Σήμερα όμως, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
προετοιμάσουν τους μαθητές τους για ταχύτερες αλλαγές από ότι ποτέ στο παρελθόν, 
για δουλειές που δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα, με την αξιοποίηση τεχνολογιών, που 
δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα και για την επίλυση προβλημάτων, που δεν μπορούμε α-
κόμα να διανοηθούμε ότι θα προκύψουν (Ανθοπούλου, 2013: 43). Μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι η διαδραστικότητα, η αξιοποίηση οπτικών ή ακουστικών μέσων καθώς και η 
χρήση εικόνων, διαγραμμάτων και διαδικτυακού υλικού ευνοεί σημαντικά τη μάθηση. 
Η εκπαίδευση και η καινοτομία αποτελούν καταλύτη για την ευημερία στο μέλλον. Αν 
και παρατηρούμε όλο και περισσότερες σχολικές αίθουσες να εξοπλίζονται με διαδρα-
στικούς προβολείς και συσκευές προβολείς παραγόμενου έργου (document cameras), 
θεωρούμε ότι το αύριο της τεχνολογίας στη σχολική τάξη θα είναι τρισδιάστατο, «θα 
προβάλλονται, δηλαδή τρισδιάστατες ταινίες, θα γίνονται μαθήματα φυσικών επιστημών 
με τρισδιάστατη προβολή (π.χ. του DNA), θα μπορούν στο μάθημα της φυσικής αγωγής 
οι μαθητές να αναλύουν τρισδιάστατα τη στρατηγική της ομάδας τους κ.ά.» (Ανθοπού-
λου, 2013:54).  

Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί αφενός για να 
αντιμετωπίσουν την νέα πραγματικότητα και αφετέρου για να πραγματοποιήσουν τη 
δημιουργική εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερα θα πρέπει 
να γίνει κατανοητό από όλους τους εμπλεκόμενους με τη μάθηση ότι οι πλατφόρμες 
ηλεκτρονικής μάθησης θα αναπτυχθούν συστηματικά, βρίσκοντας αξιόπιστα σενάρια 
που ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιούν την προστιθέμενη αξία των 
νέων τεχνολογιών. 

Για να αναπτυχθεί συστηματικά θα πρέπει να υπάρχει ένας εκπαιδευτικό σχεδιασμός 
βασιζόμενος σε θεωρητικά μοντέλα. Το πιο γνωστό είναι το ADDIE τα αρχικά από τις 
πέντε φάσεις του μοντέλου: Ανάλυση (A)nalyse, Σχεδιασμό (D)esign, Ανάπτυξη 
(D)evelop, Εφαρμογή (I)mplement) Αξιολόγηση (E)valuate. Στη παρούσα εισήγηση θα 
αναφερθούμε σε δύο εργαλεία που προσδίδουν νέα δεδομένα στην μαθησιακή διαδι-
κασία. Το εργαλείο Cadmos το οποίο συνδέεται με το σχεδιασμό της μάθησης και το 
Articulate το οποίο συμβάλλει στη διαδραστικότητα των παρουσιάσεων πραγματο-
ποιώντας πιο ελκυστική τη μαθησιακή διαδικασία με αποτέλεσμα οι στόχοι του μαθή-
ματος να επιτευχθούν με αποτελεσματικότερο τρόπο. 
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Cadmos Εργαλείο Σχεδιασμού Μάθησης 

Το εργαλείο Cadmos συμβάλλει στη διαδικασία του σχεδιασμού της μάθησης αφού με 
το συγκεκριμένο εργαλείο ο δάσκαλος – σχεδιαστής θα οικοδομήσει το σχεδιασμό του 
μαθήματος σε φάσεις, δημιουργώντας το εννοιολογικό μοντέλο και το μοντέλο ροής. 
Η σχεδίαση προσδιορίζει τη δομή με βάση τους ανθρώπινους, τους μαθησιακούς πό-
ρους καθώς και τη τεχνολογική υποδομή. Σχεδιάζεται  η δομή, η οργάνωση και η 
μορφή του μαθησιακού υλικού με τη μορφή ενός εννοιολογικού χάρτη ο οποίος απει-
κονίζει τους πόρους και τις συσχετίσεις τους. 

 Το εννοιολογικό μοντέλο περιγράφει τις μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες θα 
ασχολούνται οι διαφορετικοί ρόλοι (δάσκαλος, μαθητής). Η κάθε δραστηριότητα (α-
νάγνωση πηγών, παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού) μπορεί να είναι απλή ή 
σύνθετη. Σε κάθε δραστηριότητα αντιστοιχούν μαθησιακοί πόροι ή υπηρεσίες (υπερ-
κείμενο, βίντεο).  

Το μοντέλο ροής καθορίζει την ενορχήστρωση των δραστηριοτήτων μάθησης περιγρά-
φοντας τη χρονολογική σειρά των δραστηριοτήτων, τους τυχόν κανόνες που επηρεά-
ζουν την εκτέλεσή τους και το διαχωρισμό της ροής των δραστηριοτήτων σε φάσεις. Ο 
δάσκαλος δύναται να προσθέσει κανόνες πλοήγησης σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων 
μάθησης αλλάζοντας το μοντέλο ροής χωρίς όμως να αλλάξει το εννοιολογικό μοντέλο. 
ώστε το ίδιο σύνολο δραστηριοτήτων μάθησης μπορεί να παράγει παραλλαγές της ροής  
δραστηριότητας μάθησης ανάλογα με τις διαφορετικές φιλοσοφίες. Αντίθετα, διαγρά-
φοντας ή προσθέτοντας ο εκπαιδευτικός μια μαθησιακή δραστηριότητα στο εννοιολο-
γικό μοντέλο το μοντέλο ροής τροποποιείται με συνέπεια να ενσωματώνονται σ’ αυτό 
οι αλλαγές αυτές. 

Ένα βασικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου εργαλείου είναι το γεγονός ότι έχει δη-
μιουργηθεί για αρχάριους σχεδιαστές μάθησης δηλαδή για εκπαιδευτικούς με βασικές 
δεξιότητες πληροφορικής καθώς και βασικές γνώσεις των προτύπων Σχεδίασης μάθη-
σης. Για παράδειγμα ο εκπαιδευτικός καθορίζει πρώτα τις μαθησιακές δραστηριότητες 
(αναζήτηση πηγών, ανάρτηση  Video, ανάγνωση πηγών) και στη συνέχεια κινείται 
προς τον ορισμό της ενορχήστρωσης τους. Αν τώρα θέλει να προσθέσει ή να αφαιρέσει 
μια δραστηριότητα μπορεί να επιστρέψει στο εννοιολογικό μοντέλο, να κάνει τις αλ-
λαγές και, στη συνέχεια, να αναθεωρήσει το μοντέλο ροής αναλόγως. Επίσης, μπορεί  
να επεξεργαστεί μόνο το μοντέλο ροής, δηλαδή να προσθέσει  όρους ή φάσεις στην 
πλοήγηση μεταξύ των δραστηριοτήτων χωρίς να κάνει αλλαγές στις δραστηριότητες 
μάθησης ή των πόρων μάθησης που συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητες μάθησης. 

Articulate 

 Το συγκεκριμένο εργαλείο καθιστά ενδιαφέρουσα και εύκολη την κατανόηση του μα-
θησιακού υλικού από τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί αφού έχουν καθορίσει τους μα-
θησιακούς στόχους, προσδιορίζουν την κατάλληλη στρατηγική μάθησης και δημιουρ-
γούν το υποστηρικτικό υλικό με εικόνα, ήχο, βίντεο δημιουργώντας μια πολυμεσική 
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παρουσίαση. Η μορφή της παρουσίασης δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αλλη-
λεπιδρούν. Το συγκεκριμένο εργαλείο δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουν διαφά-
νειες διαφόρων μορφών όπως Accordion, Circle Diagram, Checklist, Conversation, 
Guided Image, Labeled Graphic, Labeled Panel, Timeline κ.α. Επιπρόσθετα, το εργα-
λείο παρέχει την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους οι μαθητές μέσα από σειρά 
ασκήσεων όπως Multiple Choice, Multiple Response, Fill in Blank, Matching Drop-
down, Matching Drag and Drop κ.α. Ως εκ τούτου, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδράσουν Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν την πολυμεσική εφαρ-
μογή την οποία μεταφορτώνουν σε ένα Learning Management System (LMS) ή την 
τοποθετούν στο διαδίκτυο με σκοπό να έχουν πρόσβαση σε αυτήν οι μαθητές. 

Εκπαιδευτική παρέμβαση 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση αφορά την ενότητα ΝΕΡΟ με τη βοήθεια κατάλληλων τε-
χνολογικών  εργαλείων  εγκεκριμένων από το ΥΠΠΕΘ. Η εκπαιδευτική παρέμβαση  
μπορεί να δοθεί διαθεματικά στα γνωστικά αντικείμενα της Μελέτης, της Αισθητικής 
Αγωγής και των Τ.Π.Ε.. Πραγματοποιήθηκε στην Τετάρτη τάξη του 8ου Δημοτικού 
Σχολείου Βύρωνα  η οποία αποτελείται από 24 μαθητές (12αγόρια και 12 κορίτσια). Οι 
μαθητές έχουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το νερό. Έχουν γνώσεις για τη χρήση 
των λογισμικών Scratch, Movie Maker.  

Η παρέμβαση στηρίχθηκε στη ομαδοσυνεργατική και ανακαλυπτική μέθοδο. Οι μαθη-
τές είναι χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των πέντε ατόμων και μια ομάδα των τεσσά-
ρων ατόμων. Η εκπαιδευτική παρέμβαση υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των μα-
θητών και την ανακάλυψη της γνώσης μέσω των δραστηροτήτων. Ο δάσκαλος ως ε-
μπνευστής αναλαμβάνει το ρόλο του εμψυχωτή ενδυναμώνοντας τους μαθητές ώστε 
να γίνει σημαντικός γιατί απαιτείται από μέρους του ευελιξία για την ανταπόκριση στις 
ανάγκες των μαθητών. Στηρίχθηκαν στις κοινωνικοπολιτισμικές διδακτικές προσεγγί-
σεις και στον εποικοδομιτισμό. 

Η εκτιμώμενη διάρκεια  ορίζεται στα 90 λεπτά. Η όλη εκπαιδευτική παρέμβαση είναι 
συμβατή με το αναλυτικό πρόγραμμα. Χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Cadmos για να 
σχεδιαστεί η εκπαιδευτική παρέμβαση. Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν στη 
διάρκεια της παρέμβασης είναι: Articulate, Quiz, Movie Maker, Video, Scratch.   

Οι διδακτικοί στόχοι είναι οι παρακάτω: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να προτείνει πιθανές λύσεις ή τρόπους για τον περιορισμό των  συγκεκριμένων 
φαινομένων και να ελέγχει το κατά πόσο είναι εφικτές οι λύσεις που προτείνει. 

• Να παρατηρήσει  εικόνες και να ανακαλύψει  τις αιτίες  της λειψυδρίας και της 
μόλυνσης του νερού. 

• Να διατυπώνει υποθέσεις, για τις μελλοντικές συνέπειες  των φαινομένων. 
• Να προβλέπει πιθανές επιπτώσεις  στη ζωή των ανθρώπων. 
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Συναισθηματικοί στόχοι 

•  Να συνειδητοποιήσει τη δική του συμβολή για την επίλυση του προβλήματος 
και να είναι πρόθυμος για την όποια αλλαγή της προσωπικής του στάσης.  

• Να αποδεχτεί ή να αμφισβητήσει τις γνώμες των συμμαθητών του. 
• Να αποδεχτεί τυχόν δική του αμφισβήτηση από τους συμμαθητές του, σχετικά 

με τις απόψεις του. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι 

• Να παρουσιάζει με θάρρος στην ολομέλεια τα συμπεράσματα της ερευνάς του. 
• Να συνθέτει δημιουργικά και ισόρροπα τις απόψεις των μελών της ομάδας. 
• Να αποκτήσει ερευνητικές δεξιότητες. 
• Να συνεργάζεται με τους άλλους για να ανακαλύψουν τις αιτίες του προβλήμα-

τος (ακούω και προσέχω τους άλλους- ενσυναίσθηση) 

Φάσεις της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Το εκπαιδευτικό σενάριο αναρτήθηκε στη πλατφόρμα του Moodle και σχεδιάστηκε σε 
τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα έγινε μια πρώτη προσέγγιση στο θέμα παρα-
κολουθώντας οι μαθητές ένα βίντεο σχετικό με τη μόλυνση του νερού. Στη συνέχεια οι 
μαθητές ανατρέχουν σε πηγές που έχει αναρτήσει ο εκπαιδευτικός στη πλατφόρμα του 
μαθήματος Moodle ώστε να εμβαθύνουν στο υπό διαπραγμάτευση θέμα. Οι μαθητές 
συμπληρώνουν τις γνώσεις του με την παρακολούθηση με την παρακολούθηση της 
διαδραστικής παρουσίασης, η οποία σχεδιάστηκε με την βοήθεια του εργαλείου  Ar-
ticulate ώστε να διερευνήσουν ολόπλευρα το θέμα μέσα από ένα πιο ελκυστικό μαθη-
σιακό περιβάλλον. Τέλος, οι μαθητές χρησιμοποιώντας το Scratch δημιουργούν εφαρ-
μόζοντας τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Παράλληλα, απαντούν σε Quiz (Multiple 
Choice, Multiple Response, Matching Drop-down, Matching Drag and Drop) φτιαγ-
μένα με το εργαλείο Articulate Quiz δίνοντάς τους τη δυνατότητα της ανατροφοδότη-
σης.   

Συμπεράσματα 

Οι δραστηριότητες ικανοποιούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και αξιοποιούν την προ-
στιθέμενη αξία της τεχνολογίας.  Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές αξιοποιούν τη τεχνική 
του video  και χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που 
χρειάζονται για το θέμα που εξετάζουν. Επιπρόσθετα, τα παιδιά αισθάνθηκαν τη χαρά 
της δημιουργίας εφόσον δημιουργίες αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Moodle ενώ ακο-
λουθώντας στρατηγικές όπως η έρευνα, η ανακάλυψη έμαθαν «πώς να μαθαίνουν». Τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική παρέμβαση είναι γνωστά στους μα-
θητές και παρουσιάζουν απλή χρήση και δυναμική λειτουργικότητα. Βέβαια, οι εκπαι-
δευτικοί θα πρέπει να είναι σωστά προετοιμασμένοι ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές 
αφενός να ανακαλύψουν τη νέα γνώση και αφετέρου να σταθούν δίπλα στους μαθητές 
παρακινώντας τους σε κάθε βήμα τους και παρέχοντας συχνή ανατροφοδότηση ώστε 
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να επιτευχθούν οι στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Τα αδύνατα σημεία για την 
παρέμβαση είναι ο χρόνος για την ολοκλήρωση της εφαρμογής και η δυσκολία των 
εργαλείων. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί 
και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. 

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι είναι απαραίτητη η πολύ καλή τε-
χνική υποστήριξη, ο ορθός σχεδιασμός και η χάραξη κατάλληλων στρατηγικών ώστε 
να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση.  
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο βασίζεται σε μια διεπιστημονική διδασκαλία που υλοποιήθηκε σε 
τμήμα της Β΄ τάξης του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Βαρβακείου Σχολής τη σχολική 
περίοδο 2017-18 με τη συμμετοχή δύο εκπαιδευτικών, ενός Φιλολόγου και ενός Οικο-
νομολόγου. Εξετάζουμε την ανάγκη να εξεταστεί στο σχολείο ο ρατσιστικός λόγος, 
προκειμένου να αποδομηθεί από τους ίδιους τους μαθητές, σε μια διδασκαλία που ε-
στιάζει στην ικανότητα τους να αναλύουν κριτικά τα κείμενα και τις πρακτικές που 
κυριαρχούν σε αυτά. Στηριζόμαστε στις θεωρίες σχετικά με τις στερεοτυπικές αντιλή-
ψεις, συμπεριλαμβανομένης και της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας και στην θε-
ωρία του κριτικού γραμματισμού για την διδασκαλία της Γλώσσας. Διερευνούμε την 
ισλαμοφοβία ως επίπτωση της τρομοκρατίας και της προσφυγικής κρίσης και ως μια 
σύγχρονη μορφή ρατσισμού στον σύγχρονο Ευρωπαϊκό χώρο. Παραθέτουμε τη μεθο-
δολογία που εφαρμόσαμε ως μια απόπειρα συνεργατικής πρακτικής δυο εκπαιδευτι-
κών. Έπονται τα αποτελέσματα από την παρατήρηση της διδασκαλίας και καταληκτικά 
παραθέτουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: ισλαμοφοβία, τρομοκρατία, διεπιστημονικότητα, επαγγελματικές 
κοινότητες μάθησης. 

Στερεότυπες  αντιλήψεις και προκαταλήψεις 

Οι πρώτες θεωρίες σχετικά με τις στερεότυπες αντιλήψεις και προκαταλήψεις στηρί-
χτηκαν σε θεωρίες δυσπροσαρμοστικής ψυχολογικής ένταξης που υποστήριζαν ότι ά-
τομα με «προβληματική» παιδική ηλικία είναι πιθανό να εξελιχθούν σε ενήλικες με 
προκαταλήψεις για άτομα διαφορετικά από αυτούς. Πιο σύγχρονες μελέτες πάνω στο 
θέμα καταδεικνύουν το φαινόμενο ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης που αναπτύσ-
σει το άτομο στο πλάισιο της ένταξής του σε μια ομάδα. Σύμφωνα με τη θεωρία της 
κοινωνικής ταυτότητας (Brewer, 1979; Tajfel & Turner, 1986), κατηγοριοποιούμε τους 
άλλους σε κοινωνικές ομάδες, τοποθετούμε τον εαυτό μας σε μια από αυτές και αξιο-
λογούμε το αξιακό πλέγμα της ομάδας μας, συγκρίνοντάς τη με άλλες κοινωνικές ομά-
δες. Η βασική προϋπόθεση αυτής της θεωρίας είναι ότι το άτομο κινητοποιείται να 
διατηρήσει τη θετική κοινωνική αξιακή του ταυτότητα με το να δημιουργεί ή να εκμε-
ταλλεύεται ευνοϊκές συγκρίσεις προς την ομάδα που ανήκει, σε σχέση με άλλες ομάδες. 
Αυτή η στάση των ατόμων οδηγεί σε προκαταλήψεις και ρατσισμό έναντι σε άτομα 
που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, μόνο και μόνο για να διατηρηθεί η θετική κοι-
νωνική ταυτότητα της ομάδας τους (Crocker et al, 1987). Σύμφωνα με τον κοινωνιο-
λόγο Miles (1989), στην καρδιά του ρατσισμού βρίσκεται η διαδικασία αναπαράστα-
σης του «άλλου», δηλαδή το σύνολο των διαδικασιών μέσα από τις οποίες κατασκευ-
άζονται οι κοινότητες και δημιουργούνται διάφορες μορφές του «εμείς» και του οι 
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«Άλλοι». Οι αναπαραστάσεις των άλλων μπορεί είτε να οδηγήσουν σε πράξεις βίας,  
διάκρισης και δυσφήμησης και να τις νομιμοποιήσουν είτε να δημιουργήσουν μια κα-
τάσταση στην οποία δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα (Miles, 1989).  

Πολλές θεωρίες πάνω στις στερεότυπες αντιλήψεις, συμπεριλαμβανομένης και της θε-
ωρίας της κοινωνικής ταυτότητας, προσπαθούν να εξηγήσουν την επικράτηση της γε-
νικευμένης προκατάληψης έναντι ομάδων με συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστικά, 
γνωστή και ως ρατσισμός. Έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν δείξει 
ότι η ευθεία ρατσιστική αντιμετώπιση των Αφροαμερικανών είναι όλο και λιγότερο 
συχνή. Αντιθέτως, η πλειοψηφία των λευκών Αμερικανών αποδέχονται τους Αφροα-
μερικανούς συμπολίτες τους, αν και τα θετικά τους συναισθήματα συχνά χαρακτηρί-
ζονται από αμφιθυμία, γεγονός που μορφοποιεί μια νέα ιδιότυπη μορφή ρατσισμού. Η 
εμπειρία στην πράξη πολλές φορές δείχνει ότι αυτή η αποδοχή, και τα θετικά συναι-
σθήματα, κλονίζονται όταν ένας λευκός Αμερικανός έρχεται αντιμέτωπος με το ερώ-
τημα αν θα αποδεχόταν Αφροαμερικανούς γείτονες ή έναν διαφυλετικό γάμο για τα 
παιδιά του (Wolfe & Spencer, 2012). 

Η διαβρωτική επιρροή των στερεότυπων κοινωνικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων 
που οδηγεί στο ρατσισμό έχει καταδειχθεί μέσα από έρευνες όπως αυτή του Banaji 
(1995). Στην έρευνα αυτή ζητήθηκε από μαθητές να διαβάσουν μια λίστα με ονόματα 
και να αποφανθούν ποια από τα ονόματα αυτά ανήκουν σε πολιτικούς και ποια σε ε-
γκληματίες. Οι μαθητές πιο συχνά επέλεξαν ονόματα που παραπέμπουν σε Αφροαμε-
ρικανούς, ως ονόματα εγκληματιών παρά ως ονόματα πολιτικών. Έχει επίσης παρατη-
ρηθεί ότι τα άτομα «οχυρώνονται» πίσω από στερεότυπες αντιλήψεις όταν βιώνουν 
καταστάσεις που πλήττεται η αυτοεκτίμησή τους, όπως για παράδειγμα σε περιόδους 
έντονης οικονομικής ύφεσης. Ακόμα όμως και σε περιόδους ευημερίας ο ρατσισμός 
υφίσταται και εκφράζεται με πιο αδιόρατο τρόπο. Ορισμένοι μπορεί να λειτουργούν με 
προκατάληψη, ακόμα και αν είναι ενάντια σε αυτού του είδους τη συμπεριφορά. Για 
παράδειγμα, μετά από έρευνες, έχει φανεί ότι είναι πιο δεκτικοί να δεχθούν τη βοήθεια 
που τους προσφέρεται από έναν Αφροαμερικανό παρά από έναν Λευκό Αμερικανό, 
μόνο και μόνο, γιατί πιστεύουν ότι, εάν αρνηθούν, η συμπεριφορά τους μπορεί να χα-
ρακτηριστεί ως ρατσιστική. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι μετά από συνεντεύξεις φοιτητών 
οι οποίες περιγράφουν πραγματικές τους εμπειρίες, είναι εμφανές ότι στο Αμερικανικό 
εκπαιδευτικό σύστημα το να ανήκει κάποιος μαθητής ή φοιτητής στη λευκή φυλή θε-
ωρείται από του ίδιους ως κληρονομικό προνόμιο. Όταν, επίσης, το θέμα του ρατσι-
σμού αναδεικνύεται ως θέμα συζήτησης, κανένας δε φαίνεται να εκπλήσσεται για το 
γεγονός ότι ακόμα και στις μέρες μας υπάρχει και συχνά συνδέεται με τις χαμηλές επι-
δόσεις των Αφροαμερικανών μαθητών στο σχολείο (DeCuir & Dixson, 2004). Με άλλα 
λόγια, η εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ δε συνοδεύτηκε με την εξά-
λειψη των ρατσιστικών αντιλήψεων. Πολλοί Αφροαμερικανοί δεν βιώνουν ισότιμη και 
δίκαιη αντιμετώπιση από την κοινωνία στην οποία ζουν, και ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
την ισότιμη πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης, κυρίως λόγω της χαμηλής 
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οικονομικής τάξης των οικογενειών από τις οποίες προέρχονται. Έτσι, ο Martin Luther 
King, ο οποίος πρωτοστάτησε στο Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το πλήρωσε 
με την ίδια του τη ζωή, εκφράζει ένα όραμα στον περίφημο και ιστορικό πλέον λόγο 
του “I Have a Dream”, στον οποίο ονειρεύεται έναν κόσμο «όπου κανείς δεν κρίνεται 
από το χρώμα του δέρματός του, αλλά από το περιεχόμενο του χαρακτήρα του», το οποίο 
όραμα, βέβαια, φαίνεται να μην έχει εκπληρωθεί (Culp, 1994). Το παραπάνω αποδει-
κνύεται και από τη σθεναρή αντίσταση των Λευκών Αμερικανών να παραδεχτούν το 
φαινόμενο του ρατσισμού, κάτι που θα τους έφερνε αντιμέτωπους με προσωπικές τους 
ρατσιστικές συμπεριφορές και τα προνόμια που απολαμβάνουν όντας Λευκοί 
(Bergerson, 2003). Προτιμούν, έτσι, να ερμηνεύουν το γεγονός ότι το ένα τρίτο των 
Αφροαμερικανών ζει σήμερα κάτω από τα όρια της φτώχιας, ως κοινωνικο-οικονομικό 
φαινόμενο και όχι ως αποτέλεσμα του τρόπου λειτουργίας μια κοινωνίας που έχει δο-
μηθεί ιστορικά με ρατσιστική βάση.  Άλλωστε, οι λευκοί «δε μπορούν να μιλήσουν 
αξιόπιστα για το πως αισθάνονται οι έγχρωμοι, παρά μόνον για την εμπειρία τους ως 
λευκοί» (Grillo & Wildman, 1997). 

Ισλαμοφοβία και τρομοκρατία 

Η ισλαμοφοβία είναι μια σύγχρονη μορφή ρατσισμού, κατά των μουσουλμάνων αυτή 
τη φορά, η οποία έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα μετά τα αυξημένα μεταναστευτικά ρεύματα 
και τα τρομοκρατικά χτυπήματα κυρίως στην Ευρώπη. Τα κύρια αίτια είναι οι προσφυ-
γικές ροές, ως αποτέλεσμα του πολυετούς πολέμου στη Συρία, και η αυξημένη μετα-
νάστευση, λόγω της χρόνιας οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού, κυρίως στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Η προκα-
τάληψη των Ευρωπαίων κατά των μουσουλμάνων δεν είναι όμως φαινόμενο μόνο των 
τελευταίων ετών, αλλά αποτελεί εξέλιξη της μακραίωνης παράδοσης του οριενταλι-
σμού.  Ειδικότερα, η προκατάληψη αυτή περιγράφεται μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά 
συμφραζόμενα, διαφοροποιείται ανάλογα με τις εμπειρίες κάθε λαού από το Ισλάμ και 
προκύπτει από τις διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες, όπως για παράδειγμα η Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, η Γαλλική αποικιοκρατία, η Βρετανική ιμπεριαλιστική πολιτική. 
Αυτό που μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια κατά της ισλαμοφοβίας δεν είναι τόσο 
η ανάλυση του Ισλάμ, όσο η διερεύνηση των συνθηκών της εκάστοτε δυτικής κοινω-
νίας και του ρατσιστικού λόγου, όπως αυτός διαμορφώνεται από τα ΜΜΕ, τον πολιτικό 
λόγο και την εκπαίδευση.  Στο πλαίσιο του πολυεθνικού ερευνητικού προγράμματος 
«Countering Islamophobia Through the Development of Best Practices» του Πανεπι-
στημίου του Leeds, ερευνήθηκαν, σε πρώτη φάση, οι εκδοχές της ισλαμοφοβίας στον 
δημόσιο λόγο οκτώ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα τους και της Ελ-
λάδας (Chatzipanagiotou & Zarikos, 2017).    

Το πανεπιστήμιο του Berkeley στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος εκδίδει εξειδι-
κευμένο περιοδικό, το Islamophobia Studies Journal, στο οποίο παρουσιάζονται διε-
θνείς έρευνες σχετικά με την Ισλαμοφοβία. Η Eva Kanly, σε άρθρο σχετικά με την 
καταπολέμηση του φαινομένου μέσα στην τάξη, υποστηρίζει ότι κυρίως στη Γερμανία, 
μέχρι το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η ερμηνεία της διαφορετικής κουλτούρας αποτε-
λούσε την πιο συχνή εξήγηση για διάφορα κοινωνικά φαινόμενα και συγκρούσεις. Στη 
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συνέχεια, μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, ο όρος «Νοσταλγοί της Ανατολής», χρη-
σιμοποιήθηκε αρνητικά για τους ανθρώπους που διαμαρτύρονταν για την αυξανόμενη 
κοινωνικο-οικονομική ανισότητα που βίωναν, υπονοώντας ότι είναι νοσταλγοί του κα-
θεστώτος που επικρατούσε στην Ανατολική Γερμανία. Μέχρι το τέλος του προηγού-
μενου αιώνα είχε αναβιώσει στον γερμανόφωνο κόσμο ο όρος “Kulturkreis”, ο οποίος 
περιγράφει έναν κλειστό κύκλο κουλτούρας που βιώνουν οι επιμέρους κοινωνικές ο-
μάδες. Ο όρος αυτός υποδηλώνει, για όσους τον χρησιμοποιούν, ότι οι κουλτούρες των 
διαφορετικών κοινωνικών ομάδων, οργανώνονται σε ερμητικά κλειστούς κύκλους οι 
οποίοι επηρεάζονται από συγκεκριμένα κέντρα, είτε ιδεολογικά, είτε πολιτικά, είτε 
θρησκευτικά (Kanly, 2016).  

Η ιδέα μιας υποτιθέμενης κλειστής μουσουλμανικής κουλτούρας η οποία είναι εκ φύ-
σεως αντίθετη στη δυτική, συχνά επικοινωνείται από τα γερμανικά μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης. Αν και δεν αναφέρεται ανοιχτά συγκεκριμένο κέντρο, το οποίο επηρεάζει τη 
μουσουλμανική κουλτούρα, τα εν λόγω μέσα συχνά αναφέρουν τη Σαουδική Αραβία, 
ή τρομοκρατικές οργανώσεις όπως οι Taliban, η Al Qaeda ή το ISIS ως εκπροσώπους 
του Ισλάμ και των μουσουλμάνων. Αυτή η στάση ενισχύει την άποψη που έχει σχημα-
τιστεί, για την ύπαρξη πανίσχυρων κέντρων, που επηρεάζουν και χειραγωγούν τους 
μουσουλμάνους ανά τον κόσμο, και για το λόγο αυτό κάποιοι εξτρεμιστές οδηγούνται 
στην πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων. Αυτό έχει οδηγήσει σε περιορισμούς 
του μουσουλμανικού πληθυσμού, όπως ο νόμος που ψηφίστηκε το 2014 στην Αυστρία, 
και ο οποίος απαγορεύει οποιαδήποτε μορφή θρησκευτικής διδασκαλίας που δεν προ-
έρχεται από την επίσημη Ισλαμική Κοινότητα της Αυστρίας. Στη Γερμανία από το 2006 
έχει θεσμοθετηθεί το Γερμανικό Ισλαμικό Συμβούλιο (German Islam Conference), το 
οποίο έχει ως ρόλο να διαιτητεύει διαφορές μεταξύ γερμανών και μουσουλμάνων. Με-
ταξύ άλλων, παρεμβαίνει στον τρόπο διδασκαλίας του Κορανίου, στην εκπαίδευση των 
Ιμάμηδων, στο ζήτημα της μαντήλας και στη θέση των γυναικών στη μουσουλμανική 
κοινότητα.  

Το 1961, η συμφωνία που υπεγράφη ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία, επέτρεπε 
σε μουσουλμάνους από την Τουρκία, στην πλειονότητα τους σε νεαρούς άνδρες, να 
μεταναστεύσουν και να αποτελέσουν το νέο εργατικό δυναμικό που τόσο είχε ανάγκη 
η ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανική Δυτική Γερμανία. Από τότε μέχρι και τη δεκα-
ετία του ’80 και του ’90 σε πολλά σχολικά εγχειρίδια η διαφορετικότητα ανάμεσα σε 
ντόπιους και μετανάστες συνήθως περιγραφόταν με τους όρους: «Ανατολίτης», «Τούρ-
κος» ή «Ισλαμιστής». Κάποια από αυτά μάλιστα, παρουσιάζουν τις συνήθειες των οι-
κογενειών των μεταναστών από την Τουρκία, ως προβληματικές και ελλιπώς ενσωμα-
τωμένες στη γερμανική κοινωνία. Χαρακτηριστική είναι φωτογραφία, που ακόμα και 
σήμερα συναντάται σε σχολικό εγχειρίδιο της Κάτω Σαξονίας, όπου απεικονίζεται μια 
γυναίκα που φοράει μαντήλα και από κάτω η λεζάντα γράφει: «αλλοδαπός στη Γερμα-
νία». Από τότε έως σήμερα, μεγάλο βάρος δίνεται στην ενσωμάτωση των μεταναστών, 
καθώς η παρουσία τους χωρίς ενσωμάτωση θεωρείται προβληματική. Επιτυχής ενσω-
μάτωση, θεωρεί το επίσημο γερμανικό κράτος, να μάθουν να μιλούν άπταιστα τη γερ-
μανική γλώσσα, να φτάσουν οι ίδιοι, ή τουλάχιστον τα παιδιά τους, σε όσο το δυνατόν 
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υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, να ντύνονται, να μιλούν και να συμπεριφέρονται ως 
Γερμανοί, να έχουν Γερμανούς φίλους και τα παιδιά τους να μιλούν μόνον γερμανικά 
και να γιορτάζουν μόνο τις γερμανικές εθνικές γιορτές (Kanly, 2016). 

Σε Αυστριακά σχολικά εγχειρίδια, το Ισλάμ παρουσιάζεται ως μια θρησκεία με άκα-
μπτες πεποιθήσεις, καθαρά ανδροκρατούμενο και πατριαρχικό. Συχνά παρουσιάζουν 
τους μουσουλμάνους να δρουν σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής τους σύμ-
φωνα με τους κανόνες της θρησκείας τους. Επίσης, έχουν την τάση να συνδέουν σύγ-
χρονα τρομοκρατικά γεγονότα με ιστορικά γεγονότα, όπως την εξάπλωση του Ισλάμ 
κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα ή την κατασκευή Μουσουλμανικών Τεμένων με μι-
ναρέδες κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Βιέννης. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σε 
μελέτες για την άποψη των πολιτών της Βιέννης, περιλαμβάνονται στα πιο σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα στην ιστορία της πόλης, οι δύο πολιορκίες από την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, χωρίς να γίνεται αναφορά στην προ-
σάρτηση της Βιέννης στο Τρίτο Ράιχ. 

Ρατσιστικός λόγος στο σχολείο του σήμερα 

Σύμφωνα με την παραπάνω προσπάθεια ανάλυσης του φαινομένου, σε χώρες που α-
ντιμετωπίζουν εδώ και δεκαετίες το φαινόμενο του ρατσισμού και των στερεότυπων 
αντιλήψεων κατά των μεταναστών στους κόλπους των κοινωνιών τους, το φαινόμενο 
είναι ιδιαιτέρως περίπλοκο και χρήζει ιδιαίτερης και μεθοδευμένης αντιμετώπισης. Τα 
τελευταία χρόνια, η χώρα μας μπήκε στο κάδρο των χωρών αυτών, με το ιδιαίτερα 
έντονο κύμα προσφύγων και μεταναστών που δέχτηκε και φιλοξενεί. Ιδιαίτερο τμήμα 
αυτών των ροών, αποτελούν τα ανήλικα προσφυγόπουλα και παιδιά μετανάστες, τα 
οποία έχουν σιγά σιγά αρχίσει να εντάσσονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Αρχικά, σε τάξεις υποδοχής, τις απογευματινές ώρες και χωρίς να έρχονται σε ιδιαίτερη 
επαφή με τα υπόλοιπα παιδιά που φοιτούν στο ίδιο σχολείο, και στη συνέχεια γίνεται 
προσπάθεια να ενταχθούν στις τάξεις της εκπαιδευτικής δομής που ακολουθεί το θε-
σμοθετημένο ωρολόγιο πρόγραμμα. Η ανάγκη προετοιμασίας της κοινωνίας, και των 
υπολοίπων μαθητών για να δεχθούν στους κόλπους τους αυτά τα παιδιά, είναι περισ-
σότερο από ποτέ επιτακτική. 

Η αποτυχία, σε μεγάλο βαθμό, ορισμένων χωρών, να εντάξουν μεγάλο τμήμα μαθητών 
με διαφορετική πολιτιστική αφετηρία και προέλευση, στο εκπαιδευτικό τους σύστημα, 
κάνει την πρόκληση για τη χώρα μας ιδιαίτερα μεγάλη. Σε αυτό το σημείο κρίνεται 
σκόπιμο να θυμίσουμε τη διαχρονική αποτυχία των εκπαιδευτικών συστημάτων πολ-
λών χωρών του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου να εντάξουν τα παιδιά κοινωνικών ο-
μάδων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οικογενειών με χαμηλό κονωνικο-οικονο-
μικό επίπεδο, αλλά και παιδιά Ρομά. Ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, 
είναι οι εκπαιδευτικοί, πρώτοι από όλους, να αναπτύξουν μεγαλύτερη κατανόηση στον 
τρόπο που αυτοί οι μαθητές μπορούν να αποδεχθούν και να αφομοιώσουν πιο αποτε-
λεσματικά τη νέα γνώση, χωρίς να τη «φιλτράρουν» με βάση την κουλτούρα που φέ-
ρουν (Allard & Santoro, 2004). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και οι Allard και 
Santoro (2004) είναι επιτακτική «η ανάγκη να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας να 
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πάρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που θα είναι απέραντα διαφορετικός από αυτόν 
που γνωρίζουμε σήμερα». Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι οι εκπαι-
δευτικοί να εκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται στο πώς να αντιμετωπίζουν και να 
καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών με διαφορετικές κουλτούρες προέλευσης και ι-
διαίτερα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών (Burridge et al, 2009). 

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η σύνδεση των προσφύγων και μεταναστών που προέρχο-
νται από μουσουλμανικές χώρες, με τρομοκρατικές οργανώσεις. Ο άκριτος, μαζικός 
χαρακτηρισμός ανθρώπων, με συγκεκριμένα θρησκευτικά, φυλετικά ή βιολογικά χα-
ρακτηριστικά, μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα, όπως έχει γίνει στο πρόσφατο 
παρελθόν, σε ωμή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όσο δύσκολο είναι να 
εντοπιστούν και να ελεγχθούν οι πυρήνες της διεθνούς τρομοκρατίας, τόσο δύσκολο 
δυστυχώς αποδεικνύεται στην πράξη να «ξεριζωθούν» από την κοινωνική συνείδηση 
προκαταλήψεις και στερότυπες αντιλήψεις που οδηγούν στο ρατσισμό έναντι σε οτι-
δήποτε διαφορετικό. Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε Ευρώπη και Αμερική μόνο 
ελπίδα δε φέρνουν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Όπως αναφέρει ο Μαμντάνι, η 
ανάπτυξη των ισλαμικών πολιτικών κινημάτων δε συγκροτεί ένα αποκλειστικά θρησκευ-
τικό φαινόμενο. Κυρίως αποτελεί ένα φαινόμενο ανασυγκρότησης συλλογικών ταυτοτή-
των τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στη νεολαία των μουσουλμανικών κοινοτήτων της 
Ευρώπης. Οι τελευταίοι, αποξενωμένοι από την προγονική παράδοση των πατρίδων των 
γονέων τους και από το πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο, συμβολικό και χω-
ροταξικό, των μητροπόλεων στις οποίες ζουν, ανασυγκροτούνται μέσα από νέα δίκτυα 
και νέες συγκρούσεις (Μαμντάνι, 2006). Για τους παραπάνω λόγους, η αποτελεσματική 
ένταξη των ανθρώπων που ανήκουν στο οικονομικό και πολιτικό και πολιτιστικό «πε-
ριθώριο», είναι αναγκαία για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την ειρηνική 
συμβίωση, χωρίς το φόβο της τρομοκρατίας. 

Διεπιστημονικότητα, κριτικός γραμματισμός και κειμενοκεντρική προσέγγιση 

Η πρόταση μας ανταποκρίνεται στο σύγχρονο παιδαγωγικό αίτημα προώθησης της διε-
πιστημονικότητας. Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2003), με τον όρο διεπιστημονικό-
τητα αναφερόμαστε στην θεωρητική αρχή που δεν καταλύει μεν τα διακριτά μαθήματα, 
ως πλαίσιο οργάνωσης της σχολικής γνώσης, αναζητάει όμως τρόπους σύμπραξης και 
συσχέτισης του περιεχομένου τους. Υποστηρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να εφαρμο-
στούν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές οι οποίες δεν έχουν τύχει ευρείας αποδοχής 
στο ελληνικό σχολείο. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να μελετηθούν οι πρακτικές αυ-
τές ως προς τους επιμέρους παιδαγωγικούς όρους της εφαρμογής τους, ώστε να απο-
δειχθεί αν είναι κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο 
για την διδασκαλία της Γλώσσας και της Πολιτικής Παιδείας.  

Ο Bernstein (2000) ανέλυσε δύο βασικούς τύπους παιδαγωγικής πρακτικής: Ο ένας με 
σαφείς, ρητούς κανόνες, η ορατή παιδαγωγική και ο άλλος με ασαφείς, έμμεσους κα-
νόνες, η αόρατη παιδαγωγική. Η Ορατή παιδαγωγική χαρακτηρίζεται από ισχυρή ταξι-
νόμηση και ισχυρή περιχάραξη, τα γνωστικά αντικείμενα είναι διαφοροποιημένα και 
είναι πρακτική μετάδοσης της γνώσης. Τα αναλυτικά προγράμματα είναι χωρισμένα 
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σε παραδοσιακά γνωστικά αντικείμενα και οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε μαθητές 
και εκπαιδευτικούς είναι σαφείς. Η Αόρατη παιδαγωγική χαρακτηρίζεται από ασθενή 
ταξινόμηση, οι καθηγητές τείνουν να αναμεταδίδουν «συγχωνευμένες δεξιότητες» και 
γνωστικά αντικείμενα, και χαρακτηρίζεται από ασθενή περιχάραξη με την έννοια ότι 
οι μαθητές έχουν περισσότερη ελευθερία και οι καθηγητές προσανατολίζονται περισ-
σότερο σε διαδικασίες πρόσληψης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών. Γενικό-
τερα, στις ορατές παιδαγωγικές είναι ασαφείς οι κανόνες πολιτισμικής αναμετάδοσης 
στον δέκτη, φαινομενικά υπάρχει ελάχιστος εξωτερικός καταναγκασμός και το κέντρο 
βάρους βρίσκεται στην πλευρά του δέκτη - μαθητή.  Το συμπέρασμα που πρέπει να 
κρατήσουμε είναι ότι η μετάδοση διαφορετικών παιδαγωγικών κωδίκων παράγει δια-
φορετικές παιδαγωγικές ταυτότητες (Bernstein, 2000). 

Η εφαρμογή της πρότασης μας παραπέμπει σε συνθήκες ασθενούς ταξινόμησης, διότι 
περιγράφει μια διδακτική παρέμβαση, όπου έχει εξασθενήσει η ισχύς των συνόρων α-
νάμεσα στα διδακτικά αντικείμενα της Γλώσσας και της Πολιτικής Παιδείας, καθώς 
και ανάμεσα στην σχολική και την καθημερινή γνώση. Η περιχάραξη που ταιριάζει 
στην συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση είναι ασθενής, καθώς οι μαθητές έχουν με-
γάλο μερίδιο ευθύνης για μια σειρά από θέματα και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι πιο 
ευέλικτα, λιγότερο τυποποιημένα και προκαθορισμένα. Η έρευνα έχει δείξει ότι ο βαθ-
μός που οι μαθητές εμπλέκονται ατομικά και ενεργοποιούνται με την παραπάνω μέ-
θοδο εξαρτάται και από το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον από το οποίο προέρχο-
νται (Αποστόλου κ.ά., 2015).  

Οι βαθιές αλλαγές των τελευταίων χρόνων τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και στην 
αντίληψη για το περιεχόμενο και τις μεθόδους της εκπαίδευσης, έδωσαν χώρο να ανα-
πτυχθούν οι λεγόμενες μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης, καθώς αναγνωρίζονται τα όρια 
των τυπικών μορφών εκπαίδευσης όπως η καθυστέρηση του αναλυτικού προγράμμα-
τος σε σχέση με τις επιστημονικές αλλαγές που επιτελούνται στην κοινωνία και η ανά-
γκη διεύρυνσης των σχολικών ορίων προς την κοινωνία (Κολιόπουλος, 2004). 

Στην παιδαγωγική βιβλιογραφία η προβληματική γύρω από τον βιωματικό και πολιτικό 
χαρακτήρα της μάθησης είναι παλιά. Ήδη από τις θέσεις του J. Dewey στις αρχές του 
αιώνα, η εκπαίδευση αποτελεί συνεχή ανοικοδόμηση της εμπειρίας του μαθητή, ο ο-
ποίος συμμετέχει ενεργά στην ανακατασκευή αυτής της εμπειρίας. Το πρόγραμμα 
σπουδών οφείλει να εμπεριέχει καταστάσεις στις οποίες τα προβλήματα να έχουν 
σχέση με τα προβλήματα της κοινωνίας και οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται 
για να αναπτύξουν την κοινωνική προοπτική του μαθητή. Ο μαθητής πρέπει να συμμε-
τάσχει στην ανάπτυξη της δημοκρατικής κοινωνίας (Bertrand & Valois, 2000). Ωστόσο 
το πλαίσιο λειτουργίας του ελληνικού σχολείου εξακολουθεί να παραμένει μονοδιά-
στατο και συντηρητικό, καθώς οι απόψεις περί κοινωνικής ευθύνης της εκπαίδευσης 
δεν φαίνεται να βρίσκουν εφαρμογή (Αγγελάκος, 2015). 

Για την διδασκαλία της Γλώσσας χρησιμοποείται συχνά ο όρος σχολικός εγγραμματι-
σμός, ο οποίος εμπεριέχει τη λειτουργική και την κριτική διάστασή του, που είναι ι-
διαίτερα αναγκαίες στις ημέρες μας. Επομένως, εκτός από γλωσσικά και μεταγλωσσικά 
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στοιχεία, που αφορούν τις ενδοκειμενικές, διακειμενικές και περικειμενικές διαστάσεις 
του κειμένου προς εξέταση, ο μαθητής προσεγγίζει γνωστικά και μεταγνωστικά στοι-
χεία, όπως η κριτική σκέψη, που αφορούν την κατανόηση του επιχειρούμενου από τα 
κείμενα εγχειρήματος, καθώς και την κοινωνική νοημοσύνη, που είναι αναγκαία για τη 
βαθύτερη κατανόηση των κοινωνικών καταστάσεων που εκφράζουν και υπηρετούν τα 
επιμέρους κείμενα. Η διδασκαλία πρέπει να διασφαλίζει ευκαιρίες τριβής των μαθητών 
με ποικίλης μορφής κείμενα μέσα σε αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας. Τις θέσεις 
αυτές στηρίζουν όσοι ασχολούνται με τους πολυγραμματισμούς και με τον Κριτικό 
Εγγραμματισμό (Kalantzis & Cope, 2001). 

Η Κειμενοκεντρική Προσέγγιση (genre-based literacy pedagogy) ακολουθεί την «ο-
ρατή παιδαγωγική» (visible education), κατά Bernstein (2000), και εστιάζει στην ικα-
νότητα των μαθητών να αναλύουν κριτικά τα κείμενα και τις πρακτικές που κυριαρ-
χούν, με σκοπό να τα αποδομούν τα κείμενα και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις που 
προβάλλουν και επιβάλλουν ώστε να αξιοποιούν τις πρακτικές του εγγραμματισμού 
για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής πραγματικότητας. Θεωρητική βάση της Κει-
μενοκεντρικής Προσέγγισης αποτελεί η γλωσσολογική σχολή του M. Halliday, η οποία 
μετατόπισε την προσοχή από τις γλωσσο-γνωστικές λειτουργίες και την προσωπική 
φωνή του ατόμου, προς τις κοινωνικές λειτουργίες και τις δομές των κειμένων. Στο 
μικρο-επίπεδο της συγκεκριμένης χρήσης της γλώσσας σημαίνει ότι οι επιλογές (π.χ. 
λεξιλόγιο, σύνταξη, δομές, ύφος) που κάνουν οι χρήστες της γλώσσας γίνονται με βάση 
τα κοινωνικά δεδομένα της επικοινωνιακής περίστασης. Αυτά τα δεδομένα καθορίζουν 
τα επιμέρους στοιχεία της γλώσσας και τα διαμορφώνουν σε συγκροτημένο λόγο, που 
στην ολότητά του απαρτίζει αυτό που αποκαλούμε κείμενο. Ακόμη επισημαίνει ότι ο 
λόγος ως κείμενο, ενώ εξαρτάται από τις κοινωνικές παραμέτρους της επικοινωνίας, 
την ίδια στιγμή που εκφέρεται δημιουργεί και ο ίδιος κοινωνικές συνέπειες. Τις κοινω-
νικές ορίζουσες και τις κοινωνικές συνέπειες της χρήσης του λόγου αναζητά και ανα-
δεικνύει κατά κύριο λόγο ο Κριτικός γραμματισμός.   

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα για την Γλώσσα σκοπός της διδασκαλίας είναι 
οι μαθητές να αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στα µέσα ενηµέρωσης. Ειδικότερα 
να ασκηθούν στη διάκριση του γεγονότος από το σχόλιο σε µια είδηση, ώστε να εξοι-
κειωθούν µε την αποκωδικοποίηση και ερμηνεία των πληροφοριών τις οποίες δέχονται 
από τον Τύπο και τα άλλα µέσα ενηµέρωσης, να διαµορφώνουν ως δέκτες µια κριτική 
στάση απέναντι στα µηνύµατα / ειδήσεις που δέχονται, είτε πρόκειται για τη δηµοσιο-
γραφική είδηση είτε (πρόκειται) για κάθε άλλη πληροφόρηση. 

Η απόπειρά μας να εφαρμόσουμε συνεργατικές πρακτικές οργάνωσης της διδασκαλίας 
της Πολιτικής Παιδείας και της Γλώσσας σ’ ένα τμήμα της Β΄ τάξης του Βαρβακείου 
Λυκείου κατά τη σχολική περίοδο 2017-18 συνδέεται και με την θεωρία περί «κοινο-
τήτων μάθησης» στο σχολείο (Hargreaves & Fullan, 2012).  Η «κοινότητα μάθησης» 
χρησιμοποιείται ως όρος για να περιγράψει πρακτικές συνεργασίας μεταξύ των εκπαι-
δευτικών, όταν δηλαδή αυτοί μοιράζονται προβληματισμούς, ανησυχίες και πρακτικές 
μεταξύ τους με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την 
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προώθηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, την ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης τους και την ενδυνάμωση του σχολείου (Δημακοπούλου, 2015).  

Μεθοδολογία – Ερωτήματα 

Η διεπιστημονική διδασκαλία υλοποιήθηκε στο τμήμα Β1 του Πρότυπου Γενικού Λυ-
κείου Βαρβακείου Σχολής κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2017-18. Εξετάζουμε 
κατά πόσο μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματική η διδασκαλία της Γλώσσας 
και της Πολιτικής Παιδείας  μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης. Ως προς τη 
Γλώσσα, εστιάζουμε στον κριτικό σχολιασμό, αλλά και στην παραγωγή γραπτού και 
προφορικού λόγου που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια της αντικειμενικότητας και 
του πλουραλισμού. Ως προς την Πολιτική Παιδεία, στοχεύουμε στην ικανότητα των 
μαθητών να αντλήσουν πληροφορίες από έγκυρο πληροφοριακό υλικό έξω από το κεί-
μενο, να το κατανοήσουν και να το εντάξουν στην παραγωγή της προσωπικής τους 
άποψης. Παραθέτουμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα και τη μεθοδολογία που ακολου-
θήσαμε. 

Ερευνητικά Ερωτήματα: 
• Κατά πόσο βοηθά η διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος στην πληρέστερη 

και ουσιαστικότερη κατανόησή του. 
• Ποιές ευκαιρίες ή αδυναμίες παρατηρούνται στην εφαρμογή της διεπιστημονι-

κής διδακτικής προσέγγισης επίκαιρων κοινωνικών θεμάτων. 
• Αν και κατά πόσο η διεπιστημονική διδασκαλία κοινωνικών θεμάτων μπορεί 

να βοηθήσει στην κατανόηση του θέματος και στην παραγωγή δομημένου, α-
ντικειμενικού και ισορροπημένου προφορικού και γραπτού λόγου, απαραίτητο 
για τον σύγχρονο δημοκρατικό πολίτη του κόσμου. 

• Αν και κατά πόσον η διεπιστημονική διδασκαλία αναπτύσσει επαγγελματικά 
τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και βοηθά στη μεγαλύτερη εμπλοκή των 
μαθητών. 

Η διδασκαλία του θέματος διήρκησε τέσσερις διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε 
με δύο εκπαιδευτικούς, Φιλόλογο και Οικονομολόγο, παρόντες στο Β1 του Πρότυπου 
Λυκείου Βαρβακείου Σχολής. Έγινε καταγραφή της παρατήρησης, προκειμένου να α-
ξιολογηθούν τα αποτελέσματα της διδασκαλίας. Οι μαθητές του τμήματος χωρίστηκαν 
σε 5 ομάδες των 4 ή 5 μαθητών, σε κάθε ομάδα δόθηκαν αντιπροσωπευτικά άρθρα που 
προσέγγιζαν το θέμα της ισλαμοφοβίας  με διαφορετικές οπτικές. Μετά τη μελέτη των 
άρθρων οι μαθητές κλήθηκαν να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν αναφορές που φανε-
ρώνουν συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση, στερεοτυπική ή αντικειμενική. Στην ε-
πόμενη διδακτική ώρα κλήθηκαν να προετοιμαστούν και να τοποθετηθούν σε ένα φό-
ρουμ στο οποίο κάθε ομάδα εκπροσωπεί μία οπτική ή μία κοινωνική ομάδα που εμπλέ-
κεται. Για παράδειγμα, πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες από μουσουλμανικές χώ-
ρες, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρνούνται να εφαρμόσουν τις συμφωνίες και 
να δεχτούν ποσοστό των εν λόγω πληθυσμιακών ομάδων, χώρες της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης που έχουν δεχθεί μεγάλο πληθυσμό αυτών των ομάδων, εκπρόσωποι του 

2715

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Εκπρόσωποι Ανθρωπιστικών Οργανώσεων.  Όταν ο-
λοκληρώθηκε η διδασκαλία δόθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διδασκαλίας, 
στο οποίο περιλαμβανόταν και ερώτηση με ανοιχτή απάντηση σχετικά με το κατά πόσο 
άλλαξε η στάση των μαθητών/τριών απέναντι στο θέμα, μετά τη διδακτική παρέμβαση. 

Περιγραφή της διδασκαλίας 

Μέθοδος: Ερμηνευτική. Διεπιστημονική προσέγγιση Πολιτικής Παιδείας και Γλώσ-
σας.  
Κοινωνιολογική θεωρία για το θέμα: Σύγχρονες μορφές εγκλημάτων, τρομοκρατία. 
Οι πρόσφυγες και η συμφωνία του Σέγκεν. Σεβασμός του «Άλλου» και ανεκτικότητα. 
Ειρηνική επίλυση διαφορών (προσώπων, ομάδων, κρατών). 
Από το σχολικά βιβλία: Πολιτική Παιδεία Β’ Λυκείου Κεφάλαιο 1.8.2., σελίδα 23 & 
Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου Κεφάλαια 12.2., σελίδες 156-157, 12.4.2. & 12.4.4., σε-
λίδες 160-161.  
Νέα Ελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου: Από το κεφάλαιο «Η Είδηση» στηριχτήκαμε 
στην θεωρία και συγκεκριμένα στα υποκεφάλαια: « Το γεγονός και το σχόλιο στην 
είδηση», «Η οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση», «Ο τίτλος της είδησης», 
«Συντακτικά στοιχεία στην είδηση». Από τα θέματα για συζήτηση και έκφραση-έκ-
θεση η διδασκαλία συνδέεται με τα θέματα σχετικά με το χαρακτηρισμό ατόμου, τις 
στερεότυπες αντιλήψεις, το φυλετικό και κοινωνικό ρατσισμό. 
Στόχοι ως προς τις στάσεις: 

- να προβληματιστούν οι μαθητές για το θέμα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 
- να αντιληφτούν τις συνέπειες που μπορεί να έχει η τρομοκρατία στις σχέσεις 

ντόπιου και μετανάστη / πρόσφυγα. 
- να αποδομήσουν τον δημοσιογραφικό και τον πολιτικό λόγο και να εντοπίσουν 

στάσεις ξενοφοβίας, ρατσισμού ή αλληλεγγύης 
- να αναδείξουν διάθεση αλληλεγγύης, συμπαράστασης και στήριξης προς τον 

«άλλο». 
Στόχοι ως προς την γλώσσα: 

- να ασκηθούν οι μαθητές στην «ανάγνωση» και στην κριτική προσέγγιση δια-
φόρων δημοσιογραφικών κειμένων. 

- να ανιχνεύουν το γεγονός και το σχόλιο σε μια είδηση. 
- να σχολιάσουν τον τίτλο της είδησης. 
- να συνειδητοποιήσουν ότι τα άτομα κατασκευάζουν πολλαπλές ταυτότητες 

μέσω του λόγου. 
- ότι μέσα από τη γλωσσική έκφραση αναδύονται ενδεχόμενες στερεότυπες αντι-

λήψεις. 
- να ασκηθούν στην αποδόμηση και στην παραγωγή πολυτροπικών κειμένων. 

Πορεία: Αναλυτική - συνθετική.  
Μορφή: Ελεύθερος διάλογος και κατευθυνόμενη αυτενέργεια. 
Αφόρμηση: Με ποιο τρόπο συνδέεται κατά τη γνώμη σας ο ισλαμισμός και η τρομο-
κρατία; Ποιος ο ρόλος των στερεότυπων αντιλήψεων σε αυτή τη σύνδεση; 
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Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία της κοινωνιολογικής θεωρίας, φαίνεται ότι διευκόλυνε τους μαθητές 
στην κατανόηση του πλαισίου του θέματος, στη σκιαγράφηση των κοινωνικών και πο-
λιτικών δεδομένων της εποχής μας και τελικά δημιούργησε μια σιγουριά στους μαθη-
τές που τους ενθάρρυνε στις ερμηνείες τους, πράγμα που διασταυρώνεται και από τις 
τοποθετήσεις τους στο φόρουμ που ακολούθησε. Από τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η 
ομάδα των μαθητών/τριών λειτούργησε προς την κατεύθυνση της κριτικής σκέψης ως 
προς την ανάγνωση των άθρων και της τελικής τους τοποθέτησης και αποδίδουμε την 
κατάσταση αυτή στην διεπιστημονικότα, η οποία διεγείρει το ενδιαφέρον και προσα-
νατολίζει προς την ανακάλυψη και σύνθεση της γνώσης.  

Η παρατήρηση κατά τη διάρκεια των ερευνητικών διδασκαλιών έδειξε ότι οι μαθητές 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στο κύριο χαρακτηριστικό και κεντρικό στόχο της διε-
πιστημονικής διδασκαλίας, ο οποίος είναι η σφαιρικότερη κατανόηση της γνώσης. Οι 
απαντήσεις των μαθητών για το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο του θέματος, οι ερμη-
νείες για τις συμπεριφορές της κάθε κοινωνικής ομάδας που εμπλέκεται, η αναγνώριση 
των κοινωνικών γεγονότων των άρθρων που τους δόθηκαν να μελετήσουν, είχαν επι-
χειρηματολογία που βασιζόταν και διέπλεκε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνιολογία αλλά 
και πολιτική θεωρία, που είχαν διδαχθεί. Στην ουσία παρατηρήσαμε ότι οι μαθητές 
συνδιερευνούσαν τις πληροφορίες που είχαν στην κατεύθυνση του να κατανοήσουν, 
αφομοιώσουν και εξωτερικεύσουν τον δικό τους λόγο για το θέμα. Οι μαθητές/τριες 
του τμήματος επίσης αντιμετώπισαν το μάθημα με ιδιαίτερη διάθεση συμμετοχής, κα-
θώς ήταν φανερό ότι το στοιχείο της εναλλαγής των ρόλων των διδασκόντων κατά τη 
διδακτική πράξη ενεργοποίησε το ενδιαφέρον τους.  

Η διεπιστημονική διδασκαλία προϋποθέτει την εκπόνηση ενός οργανωμένου διδακτι-
κού σχεδίου και την παραδοχή ότι πρόθεση της διδακτικής παρέμβασης είναι η διευ-
κόλυνση των μαθητών/τριών, προκειμένου η μάθηση να επιτευχθεί πιο αποτελεσμα-
τικά. Από την παρούσα διεπιστημονική διδασκαλία σχηματίσαμε την άποψη ότι με τη 
διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας μειώνεται η απομόνωση των εκπαιδευτι-
κών. Επίσης, διευρύνεται η κατανόησή τους  σχετικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση 
και εξασφαλίζεται η καλύτερη διασύνδεση των διδακτικών αντικειμένων. Όλα τα πα-
ραπάνω στοιχεία βοηθούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής κουλτούρας του εκπαι-
δευτικού και συντείνουν στην επαγγελματική του ανάπτυξη.  

Η προστιθέμενη αξία στο γνωστικό πεδίο, αλλά και η απόκτηση αξιών ενεργού και 
σύγχρονου πολίτη του κόσμου, είναι από τους βασικούς στόχους, που κάθε σύγχρονος 
εκπαιδευτικός καλείται να έχει για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Η διεπιστημονι-
κότητα, από τη φύση της, εδραιώνει τη γνώση και αυξάνει την αντικειμενικότητα. Για 
το λόγο αυτό, αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, 
απαιτείται εμπειρική έρευνα τόσο σε σχέση με τον τρόπο που συνδυάζονται και αλλη-
λοεξυπηρετούνται οι πρακτικές των διεπιστημονικών διδασκαλιών, όσο και σε σχέση 
με τις παιδαγωγικές προϋποθέσεις εφαρμογής της μεθόδου, προκειμένου να λειτουρ-
γήσει αποτελεσματικά για το σύνολο των μαθητών.  
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Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: Πολιτική Παιδεία και Γλώσσα Β΄ Λυκείου 

 

Ομάδα 1η  

Κείμενο  

Κουλτούρα μίσους 

«Τα ξημερώματα (σ.σ. της 3ης Νοεμβρίου) κάποιοι βανδάλισαν το σπίτι ενός 11χρονου 
Αφγανού στη Δάφνη, επειδή είχε κληρωθεί ως σημαιοφόρος του σχολείου του. (...) 
Αυτή είναι η καθημερινή ανομία που αναδείξαμε και έχει συχνά, δυστυχώς, και ρατσι-
στικά κίνητρα». Αυτά έλεγε η ανακοίνωση του κόμματος μετά την επίθεση στο σπίτι 
του μικρού Αμίρ και πράγματι, ουδείς μπορεί να διαφωνήσει ότι η εγκληματικότητα 
έχει και ρατσιστικά κίνητρα.  

Ωστόσο, τα κόμματα χρειάζεται να κάνουν ενδελεχή «ενδοσκόπηση» για το κατά πό-
σον συνέβαλαν στη διαμόρφωση κλίματος ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας στη χώρα. 
Τον Ιούνιο του 2012, λίγο πριν από τις εκλογές, εκπρόσωπος κόμματος είχε δηλώσει 
μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του: «Έχουν γεμίσει οι μετανάστες τα νηπιαγωγεία και 
οι Έλληνες δεν μπορούν να μπουν στον παιδικό σταθμό. Αυτό τέρμα». «Να σταματή-
σουμε την καραμέλα ότι είναι ρατσισμός», είχε προσθέσει. Λίγο νωρίτερα, τον Μάρτιο 
του 2012, ο ίδιος είχε επίσης πει: «Οι πόλεις μας έχουν καταληφθεί από παράνομους 
μετανάστες, εμείς θα τις ανακαταλάβουμε», καθώς οι λάθος πολιτικές «μετέτρεψαν την 
Ελλάδα σε μαγνήτη για τους λαθρομετανάστες». Τον Οκτώβριο του 2013, είχε συσχε-
τίσει το πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα με το μεταναστευτικό. «Η Ελλάδα έχει το 
υψηλότερο πρόβλημα ανεργίας, έχουμε τόσους ανέργους όσους και παράνομους μετα-
νάστες, δεν πάει άλλο», είχε πει χαρακτηριστικά. Στις 7 Ιανουαρίου του 2015, πάλι 
προεκλογικά, και λίγες ημέρες μετά το μακελειό από την τρομοκρατική δράση του Isis 
στο Charlie Hebdo, είχε πει σε ομιλία του: «Σήμερα στο Παρίσι έγινε μακελειό κι εδώ 
κάποιοι προσκαλούν κι άλλους λαθρομετανάστες και μοιράζουν ιθαγένειες». Αλλά και 
πολύ πρόσφατα, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανέφερε ότι οι οικονομικοί μετανάστες 
στην Ευρώπη «συνήθως ασκούν κάθε είδους λαθρεμπόριο: ναρκωτικά, σωματεμπορία, 
ακόμα και “τζιχάντ”».  

Το μίσος όμως είναι το ίδιο καταστροφικό από όπου κι αν προέρχεται και προς όποιον 
και εάν στρέφεται. Η ισλαμοφοβία, λοιπόν, είναι μια αίσθηση κινδύνου• αίσθηση που 
διαμορφώθηκε στην Ελλάδα κυρίως από το 2015 και μετά. Ο λόγος της ανάδυσης, 
διττός: η τρομοκρατική δράση του ISIS και η προσφυγική κρίση. 

Πηγή: Καθημερινή, 7-11-2017, (διασκευή) 
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Δραστηριότητες: 
1 Να σχολιάσετε τον τίτλο του άρθρου και να κρίνετε κατά πόσο είναι κατάλλη-

λος σε σχέση με την πρόθεση του συντάκτη.  
2 Να εντοπίσετε  στην πρώτη παράγραφο την είδηση και  το σχόλιο της δημοσιο-

γράφου. 
3 Να καταγράψετε στην δεύτερη παράγραφο τις στερεότυπες αντιλήψεις για τους 

μουσουλμάνους, όπως διαγράφονται στον πολιτικό λόγο.  
4 Το μεγαλύτερο μέρος του ρατσιστικού λόγου αποτελείται από ευρύτερα σχόλια 

για το «εμείς» και  «οι άλλοι».  Να φτιάξετε ένα κατάλογο όλων των διαφορε-
τικών κατηγοριοποιήσεων που μπορείτε να βρείτε στο απόσπασμα και να τις 
σχολιάσετε. 
 

Ομάδα 2η  

Κείμενο  

Ο ρόλος της ιδεολογίας 

Η έρευνα κατέδειξε ότι η ισλαμοφοβία πρέπει να εξεταστεί και να ενταχθεί στις κυρί-
αρχες ιδεολογικές τομές της ελληνικής κοινωνίας, αφού οι ποικίλες εκδοχές της α-
ντλούν έννοιες, πεποιθήσεις και προτεραιότητες από τους οικείους ιδεολογικούς χώ-
ρους. Η ανάδειξη της ιδεολογίας ως της καταλληλότερης γωνίας προσέγγισης του φαι-
νομένου επιβεβαιώνεται και από σημαντικές έρευνες της κοινής γνώμης.  

Ένας προνομιακός χώρος διάδοσης της ισλαμοφοβίας είναι ο ακραίος τύπος, έντυπος 
και διαδικτυακός . Γνωστή σελίδα εφημερίδας στις 15 Απριλίου 2015 κυκλοφόρησε με 
πρωτοσέλιδο «Πετάξτε τους στη θάλασσα», αναφερόμενη στους πρόσφυγες. Πέραν 
αυτού, στην ιστοσελίδα της δημοσιεύει άρθρα με τους πρόσφυγες να χαρακτηρίζονται 
όχι απλώς ως ενεργούμενα της Τουρκίας, αλλά και ως «διάβολοι», «κανίβαλοι» ή «ισ-
λαμοπίθηκοι».  

Διαπιστώνουμε ότι η προσφυγική ροή επέτρεψε τη συνάρθρωση της ισλαμοφοβίας με 
δύο εδραίες στον πολιτικό αυτό χώρο αντιλήψεις: την αποστροφή προς πάσης προέ-
λευσης μετανάστες και την προνομιακή εχθρότητα προς την Τουρκία και τις εικαζόμε-
νες προθέσεις της να καταστρέψει τον Ελληνισμό. Εκπρόσωπος κόμματος αναφέρει 
σχετικά με την Τουρκία: « πρόκειται για ενορχηστρωτή των προσφυγικών κυμάτων 
στην Ελλάδα», και για τους πρόσφυγες, μονίμως καλούμενους  «λαθρομετανάστες»: 
«πρόκειται για τον αθόρυβο, μη συμβατικό στρατό της Τουρκίας». Συχνά στον τύπο 
συναντούμε τον όρο «ισλαμοποίηση της χώρας», η οποία φέρεται προωθούμενη και 
από άλλους υψηλά ιστάμενους εχθρούς του ελληνικού εθνικισμού: την Ευρωπαϊκή Έ-
νωση, τους Αμερικανούς και τους σιωνιστές. Πέραν του κινδύνου εξισλαμισμού, ο σχε-
τικός τύπος προειδοποιεί για τρομοκρατικά χτυπήματα θεωρώντας το Ισλάμ εγγενώς 
βίαιο, ενώ επικαλείται τη βιαιότητα των μουσουλμάνων για να ζητήσει τον αποκλεισμό 
των προσφυγόπαιδων από τα σχολεία, τη μη ανέγερση τεμένους και, ευρύτερα, το κλεί-
σιμο των συνόρων και τη μετατροπή της Ελλάδας σε φρούριο.  
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Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών, 30.7.2017, (διασκευή) 

Δραστηριότητες: 
 

1 Να σχολιάσετε τον τίτλο του άρθρου και να κρίνετε κατά πόσο είναι κατάλλη-
λος σε σχέση με την πρόθεση του συντάκτη. 

2 Το μεγαλύτερο μέρος του ρατσιστικού λόγου αποτελείται από ευρύτερα σχό-
λια για το «εμείς» και  «οι άλλοι».  Να φτιάξετε ένα κατάλογο όλων των δια-
φορετικών κατηγοριοποιήσεων που μπορείτε να βρείτε στο απόσπασμα και να 
τις σχολιάσετε. 

3 Να εντοπίσετε στο απόσπασμα την χρήση των όρων ισλαμοφοβία και ισλαμο-
ποίηση. Ποιες ιδεολογίες αντικατοπτρίζουν οι όροι αυτοί; Ποιες είναι οι αιτίες 
των φαινομένων σύμφωνα με τους χρήστες των όρων αυτών;  
 

Ομάδα 3η  

Κείμενο  
Ανοχύρωτη πόλη, «Λονδονιστάν» 

Ο Σαντίκ Κχαν είναι ο νέος δήμαρχος του Λονδίνου. Ο πακιστανικής καταγωγής υπο-
ψήφιος των Εργατικών κατάφερε να εξασφαλίσει 56,8% των ψήφων, με αποτέλεσμα 
το Λονδίνο να αποκτήσει τον πρώτο του μουσουλμάνο δήμαρχο - πρώτος μουσουλμά-
νος δήμαρχος σε οποιαδήποτε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Το αποτέλεσμα αυτό και η 
σημασία του δεν μπορούν να ιδωθούν εκτός συγκυρίας. Η ισλαμοφοβία γίνεται βασικό 
επιχείρημα στον πολιτικό λόγο ακόμη και των παραδοσιακών κομμάτων, η Ακροδεξιά 
ανεβάζει τα ποσοστά της στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα, οι προ-
σφυγικές και οι μεταναστευτικές ροές και η διαχείρισή τους αναδεικνύονται σε ένα από 
τα σημαντικότερα θέματα προς διαχείριση για την Ευρώπη. Ήδη μετά την 11η Σεπτεμ-
βρίου, ο μουσουλμάνος έχει αναγορευτεί από τον δημόσιο λόγο στον μεγάλο Άλλο. Κι 
όμως, ο μουσουλμάνος δεν είναι κάποιος που κατοικεί μακριά, κάποιος που κρύβεται 
απειλώντας πίσω από το παραπέτασμα. Είναι κάτοικος και πολίτης της Ευρώπης. Η 
νίκη του Κχαν στις εκλογές αποκτά τη σημασία της ακριβώς σε αυτό το συμβολικό 
επίπεδο. Γιατί καταφέρνει να προκαλέσει ρωγμές σε μια ομογενοποιημένη αφήγηση 
που ταυτίζει την εξαίρεση με τον κανόνα, υποβαθμίζει το σύνολο των χαρακτηριστι-
κών, των διαφορών και των ιδιαιτεροτήτων, ομογενοποιώντας σε μια ενιαία εικόνα, 
σύμφωνα με τους όρους του φόβου, της προπαγάνδας. Κάτι τέτοιο μας αφορά άμεσα, 
όπως διαπιστώνουμε αν ρίξουμε μια ματιά στο ρατσιστικό ξέσπασμα γνωστού εκπρο-
σώπου του δήθεν φιλελευθερισμού στη Ελλάδα με τίτλο «Μπράβο στο Λονδονιστάν». 

Εφημερίδα των Συντακτών, 15.5.16, (διακευή). 

Δραστηριότητες: 
 

1 Να εντοπίσετε την είδηση και το σχόλιο του συντάκτη στο παραπάνω απόσπα-
σμα.  
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2 Να σχολιάσετε τον τίτλο του άρθρου σε σχέση με την πρόθεση του συντάκτη 
και να αναλύσετε τον νεολογισμό που χρησιμοποιεί ο συντάκτης. 

3 Γιατί, κατά τον συντάκτη, η νίκη του Κχαν στις δημοτικές εκλογές του Λονδί-
νου «αποτελεί ρωγμή σε μια ομογενοποιημένη αφήγηση του δημόσιου λόγου 
για τον μεγάλο Άλλο, τον μουσουλμάνο, μετά την 11η Σεπτεμβρίου»;   

 

Ομάδα 4η  

Κείμενο 

Θα κρίνει η ισλαμοφοβία τις εκλογές; 

Ο Μαρουάν Μοχάμεντ, κοινωνιολόγος του CNRS λέει στο euronews: «Εχουμε μια 
γαλλική κοινωνία που είναι εύθραυστη και έχει ήδη αγωνιστεί για να είναι συνεκτική. 
Οι επιθέσεις ενίσχυσαν αυτές τις διαιρέσεις.» 

Τον Ιούνιο, 4000-5000 μουσουλμάνοι απέτισαν φόρο τιμής στους δύο αστυνομικούς 
που δολοφονήθηκαν στο Μάγκνανβιλ κοντά στο Παρίσι. Όμως, παρά τις προσπάθειες 
αυτές που διοργανώνονται από τα τζαμιά της περιοχής οι θρησκευτικές αρχές εξακο-
λουθούν να δέχονται κριτική ότι δεν κάνουν αρκετά για την αντιμετώπιση του εξτρε-
μισμού. 

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιανουαρίου, οι ισλαμοφοβικές ενέργειες πολλα-
πλασιάστηκαν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στα τέλη του 2015 είχαν αυξηθεί κατά 
223% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές στη 
Γαλλία, στις δημοσκοπήσεις έρχεται πρώτο το Εθνικό Μέτωπο, ένα ακροδεξιό, ισλα-
μοφοβικό κόμμα. Ακόμα κι αν ο μουσουλμανικός εξτρεμισμός δεν βρίσκεται στο επί-
κεντρο της προεκλογικής εκστρατείας, είναι προφανές ότι οι επιθέσεις θα επηρεάσουν 
το εκλογικό αποτέλεσμα. 

Από το 2015 έως το 2016, 238 άνθρωποι, έπεσαν θύματα της ισλαμιστικής τρομοκρα-
τίας σε γαλλικό έδαφος. Μετά τις επιθέσεις στο Charlie Hebdo, το 2015 η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότι ξεκινά τον πόλεμο κατά του εξτρεμισμού- ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν 
ένας πόλεμος κατά των Μουσουλμάνων. «Με έναν τρόπο πλανάται πάνω από το κε-
φάλι μας, είναι όμως εκεί». «Κάποια στιγμή όλοι μιλούσαν για το εμπορικό κέντρο 
Part-Dieu λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι στόχος, πολύς κόσμος, πολλοί περαστι-
κοί… ». Από τις επιθέσεις και μετά έχουν αναπτυχθεί 7.000 άνδρες των δυνάμεων α-
σφαλείας ενώ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρατάθηκε έως τον Ιούλιο. Οι επιθέ-
σεις του Ισλαμικού Κράτους στη Γαλλία είχαν επιπτώσεις στις ελευθερίες που μέχρι 
τώρα όλοι θεωρούσαν δεδομένες. «Δημιούργησαν αυτό τον φόβο, τον φόβο των επιθέ-
σεων στο μετρό, στο λεωφορείο, σε συγκεντρώσεις, σε τελετές. Υπό μια έννοια πέτυ-
χαν τον στόχο τους». «Μετά από κάθε επίθεση ακούς το σύνθημα «δεν φοβόμαστε» 
όμως οι Γάλλοι θα πρέπει να συνηθίσουν να ζουν με τον κίνδυνο μιας νέας επίθεσης, 
οπουδήποτε, οποτεδήποτε.» «Δεν φοβάμαι για εμένα αλλά όταν είμαι με τα εγγόνια 
μου, προσέχω, δεν το διακινδυνεύω». Επηρεάζει τη ζωή όλων. Με το που βλέπει 
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κάποιος ένα εγκαταλελειμμένο ή ύποπτο πακέτο, το αναφέρει και το μετρό κλείνει. Οι 
επιθέσεις στο Charlie Hebdo τον Ιανουάριο του 2015 προκάλεσαν ένα κύμα αλληλεγ-
γύης. Το σύνθημα «Je suis Charlie» ένωσε τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους στην με-
γαλύτερη πορεία που έγινε ποτέ στην ιστορία της Γαλλίας. ‘Oμως το μεγαλειώδες νό-
ημα του «Je Suis Charlie» δεν πρόκειται να διαρκέσει. Ο πειρασμός της ισλαμοφοβίας 
έγινε εντονότερος στη γαλλική κοινωνία που σήμερα διχάζεται για το ζήτημα του Ισ-
λάμ. «Γεννήθηκα στη Γαλλία, στη Γαλλία ! (…)» ήταν ένα από τα συνθήματα που 
ακούστηκαν. Η σύγκρουση κατά τη διάρκεια μιας τελετής μνήμης στα θύματα των ε-
πιθέσεων στη Νίκαια στις 14 Ιουλίου του 2016 έγινε σύμβολο των εντάσεων. 

http://gr.euronews.com/2017/04/17/fear-in-france-could-islamophobia-hijack-the-election 

Δραστηριότητες: 
 

1 Γιατί πιστεύετε ότι στην πρώτη παράγραφο του κειμένου ο δημοσιογράφος πα-
ραθέτει την άποψη ενός κοινωνιολόγου; 

2 Ποιες είναι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, οι επιπτώσεις των τρομοκρατικών 
χτυπημάτων στην γαλλική κοινωνία; Πώς συνδέεται αυτό με τον τίτλο του άρ-
θρου; 

3 Γιατί ο συντάκτης του άρθρου χαρακτηρίζει «μεγαλειώδες» το νόημα του «Je 
Suis Charlie». 

 

Ομάδα 5η  

Κείμενο 1 

Γκουτέρες: Η ισλαμοφοβία υποδαυλίζει την τρομοκρατία 

O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, τόνισε από τη Σαουδική Αραβία, πως η ισλαμοφοβία 
που εκφράζεται σε ορισμένα μέρη του κόσμου υποδαυλίζει την τρομοκρατία. «Ένα 
από τα πράγματα που υποδαυλίζουν την τρομοκρατία είναι η έκφραση, σε ορισμένα 
μέρη του κόσμου, συναισθημάτων και ισλαμοφοβικών πολιτικών» είπε ο Αντόνιο 
Γκουτέρες κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Ριάντ της Σαουδικής Αρα-
βίας. «Αυτό είναι το καλύτερο επιχείρημα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ισλαμικό 
Κράτος για να κάνει τη δική του προπαγάνδα», πρόσθεσε. Ο Γκουτέρες είχε συνάντηση 
με τον βασιλιά Σαλμάν και τους σημαντικότερους αξιωματούχους της Σαουδικής Αρα-
βίας και συζήτησαν για τις περιφερειακές συγκρούσεις, κυρίως στη Συρία και στην 
Υεμένη, σύμφωνα με τα σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης. 

Για τη συριακή σύγκρουση, ο Γκουτέρες τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει «αποτελε-
σματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας, χωρίς πολιτική λύση που να περιλαμβάνει 
τον συριακό λαό». Μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους από τις συγκρούσεις πάνω 
από 310.000 άτομα. Η κρίση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2011, ενώ 4,8 εκατομμύρια 
άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί.  

Πηγή: http://www.skai.gr/news/world/article/338732/gouteres-i-islamofovia-upodaulizei-tin-
tromokratia/#ixzz4zZLNBDsH  
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Κείμενο 2 

"Όχι στην ισλαμοφοβία" 

Κόκκινα, κίτρινα και λευκά τριαντάφυλλα, στα χρώματα της πόλης, μοιράστηκαν στο 
πλήθος που φώναζε "Δεν φοβόμαστε". O πρόεδρος της Καταλονίας βάδισε δίπλα στον 
πρωθυπουργό Ραχόι. Παρουσία του βασιλιά Φίλιππου και εκπροσώπων όλης της πολι-
τικής ηγεσίας της Ισπανίας ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου στη Βαρκελώνη η μεγάλη 
διαδήλωση κατά της τρομοκρατίας, μία εβδομάδα μετά τις επιθέσεις στην Καταλονία, 
στις οποίες σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 126. "Να κα-
τακλύσουμε τους δρόμους με ειρήνη και ελευθερία" κάλεσε το πλήθος η δήμαρχος της 
πόλης, Άντα Κολάου. 

Στην κορυφή της πορείας βρισκόταν το μεγάλο πανό με το σύνθημα "No tinc por", 
δηλαδή "Δεν φοβάμαι", στα καταλανικά. Στην πρώτη θέση, ακριβώς πίσω από το πανό, 
όπως επιθυμούσαν οι δημοτικές αρχές, οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών και των συλλο-
γικοτήτων που από την πρώτη στιγμή έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να βοηθή-
σουν τα θύματα: ένστολοι αστυνομικοί και πυροσβέστες, γιατροί με λευκές ρόμπες, 
οδηγοί ταξί, καταστηματάρχες, ακόμη και κάτοικοι της λεωφόρου Ράμπλα. Στην πρώτη 
γραμμή και πολλοί από τους ανθοπώλες της λεωφόρου. "Είμαστε κομμάτι της Λα Ρά-
μπλα, όχι μόνο δουλεύουμε εκεί αλλά περνάμε εκεί τη ζωή μας και είναι καλό που μας 
βλέπει ο κόσμος να βαδίζουμε επικεφαλής της πορείας χωρίς να φοβόμαστε", εξήγησε 
η Μπάρμπαρα Καμπέγιο, 22 ετών, η μητέρα και η γιαγιά της οποίας διατηρούν πάγκο 
με λουλούδια στη λεωφόρο εδώ και 50 χρόνια.  

Ο βασιλιάς Φίλιππος ένωσε τη φωνή του με τους διαδηλωτές, γεγονός που τον καθιστά 
τον πρώτο Ισπανό μονάρχη που συμμετέχει σε τέτοια κινητοποίηση από το 1975. Βρι-
σκόταν αρκετά μέτρα πίσω από το κεντρικό πανό, όπως και ο πρωθυπουργός της Ισπα-
νίας Μαριάνο Ραχόι αλλά και πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου: υπουργοί, 
πρόεδροι περιφερειών, ηγέτες κομμάτων και άλλοι. "Η καλύτερη απάντηση: η ειρήνη" 
και "Όχι στην ισλαμοφοβία" έγραφαν τα πλακάτ που κρατούσαν πολλοί συγκεντρωμέ-
νοι.  

http://news247.gr/eidiseis/kosmos/h-varkelwnh-eipe-oxi-sthn-tromokratia-kai-thn-
islamofovia.4818405.htm 

 
 
Δραστηριότητες: 
 

1. Πώς φαίνεται να υποδαυλίζει την τρομοκρατία η  υιοθέτηση ισλαμοφοβικής 
πολιτικής,  σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ; 

2. Ποια θεωρεί  ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ την καταλληλότερη πρακτική, 
ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η τρομοκρατία; 

3. Γιατί επιλέγει ο συντάκτης του δεύτερου κειμένου να δώσει τον συγκεκριμένο 
τίτλο και γιατί τον βάζει σε εισαγωγικά;  
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4. Ποιο είναι το μήνυμα της μεγάλης διαδήλωσης στην Ισπανία; Πιστεύετε ότι 
αφορά την υπόλοιπη Ευρώπη;  
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Φυσικές Επιστήμες και Δημιουργικότητα στο Δημοτικό Σχολείο: Παρουσίαση 
διδακτικής πρότασης για την Α΄ Δημοτικού.  

Χάλδα Βάγια  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

chaldavagia@yahoo.gr 

Βασιλούδης Ιωάννης  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
ivassiloudis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η δημιουργικότητα αναδεικνύεται ως μία από τις κυριότερες 
δεξιότητες, μαζί με την κριτική σκέψη και την ικανότητα συνεργασίας, η οποία πρέπει 
να αναπτύσσεται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από κατάλληλες 
και καλά σχεδιασμένες δραστηριότητες. Κρίσιμος είναι ο ρόλος που καλείται να ανα-
λάβει ο εκπαιδευτικός, αφού ο ίδιος μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές του στην κατά-
κτηση των παραπάνω δεξιοτήτων. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να προσ-
διοριστεί η έννοια της δημιουργικότητας και να τονιστεί η σημασία της. Επίσης παρου-
σιάζεται μία διδακτική πρόταση στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών στην οποία γίνεται 
προσπάθεια να εφαρμοστούν κατάλληλες δραστηριότητες οι οποίες να ενισχύουν τη 
φαντασία, το ενδιαφέρον και τη δημιουργική σκέψη των μαθητών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημιουργικότητα, Φυσικές Επιστήμες, Μελέτη Περιβάλλοντος 

Εισαγωγή 

Η δημιουργικότητα, ως δεξιότητα του 21ου αιώνα, έχει κερδίσει μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον τα τελευταία χρόνια στη διεθνή βιβλιογραφία και έχει καταστεί μία από τις βασικές 
ικανότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
μελλοντικές προκλήσεις (Ahmadi & Besançon, 2017). Αυτό που επισημαίνεται στη 
διεθνή βιβλιογραφία είναι ότι τα άτομα που έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες της δη-
μιουργικότητας και της κριτικής σκέψης μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικό-
τερα με τους άλλους αλλά και να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα τα οποία σχετίζο-
νται με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (Ennis, 
1996; Halpern, 2014; Ahmadi & Besançon, 2017). 

Η προσπάθεια να αποσαφηνιστεί η έννοια της δημιουργικότητας είναι ιδιαίτερα δύ-
σκολη καθώς έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί που προσπαθούν να την προσδιορίσουν με 
έναν τρόπο ολοκληρωμένο. Ο Piaget (1960) ορίζει τη δημιουργικότητα ως μια διαδι-
κασία κατά την οποία το άτομο πειραματίζεται, εξερευνά και επιλύει προβλήματα, ενώ 
ο Torrance (1966) υποστηρίζει ότι αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να αντιμε-
τωπίζει τα προβλήματα με πρωτοτυπία και μεθοδικότητα. Νεότεροι ερευνητές ορίζουν 
τη δημιουργική σκέψη ως παραγωγή νέων, πρωτότυπων και χρήσιμων ιδεών από ένα 
άτομο ή μικρή ομάδα ατόμων που εργάζονται μαζί (Amabile, 1988) ή την ικανότητα 
παραγωγής πρωτότυπων και καινοτόμων προτάσεων για την επίλυση διαφόρων ζητη-
μάτων (Lubart, Mouchiroud, Tordjman, & Zenasni, 2015).  

Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η ένταξη στην κοινωνία ατόμων 
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που θα τα χαρακτηρίζει η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η ικανότητα για ανακά-
λυψη και η εφευρετικότητα και ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη αυτών 
των δεξιοτήτων είναι ο εκπαιδευτικός της τάξης (Ahmadi & Besançon, 2017). Η σχο-
λική τάξη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβάλλοντα για την καλλιέργεια της 
δημιουργικότητας, ακόμα και από τις πολύ μικρές ηλικίες, με την κατάλληλη καθοδή-
γηση και άσκηση (Δερβίσης, 1998). Ο καλύτερος και πιο αποτελεσματικός τρόπος για 
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας είναι η εισαγωγή κατάλληλων δραστηριοτήτων 
στις οποίες θα εμπλακούν οι μαθητές με την παρακίνηση του εκπαιδευτικού, αφού ο 
ίδιος ο εκπαιδευτικός, όχι μόνο με λόγια, αλλά με τις πράξεις κυρίως, θα πρέπει να 
αποτελέσει το «μοντέλο» που οι μαθητές θα μιμηθούν (Sternberg & Williams, 1996). 
Η ανάπτυξη τη δημιουργικότητας μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε τομέα του αναλυτικού 
προγράμματος. Ακόμα κι αν πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το γνωστικό πεδίο των 
Τεχνών είναι εκείνο που ευνοεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, οι Φυσικές Επι-
στήμες μπορούν να αναδειχθούν σε καταλληλότερο πεδίο, αφού η παραγωγική σκέψη, 
ένας συνδυασμός δημιουργικής και κριτικής σκέψης είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη στις 
Φυσικής Επιστήμες, όπου οι μαθητές από μικρή ηλικία θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
επιλύουν προβλήματα μέσω της παρατήρησης και του πειραματισμού (DeHaan, 2009; 
Newton & Newton, 2010). Σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχούν η 
ενθάρρυνση για καινοτομία, η αίσθηση της πρωτοβουλίας και η εμπιστοσύνη, η δη-
μιουργικότητα ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό. Ο κάθε μαθητής έχει το απαραίτητο δυνα-
μικό για να την αναπτύξει, αρκεί να του δοθεί η ευκαιρία να εμπλακεί με δραστηριό-
τητες που την ενισχύουν (Cachia, Ferrari, Ala-Mutka, & Punie, 2010; Daud, Omar, 
Turiman & Osman, 2012).  

Ωστόσο, αν και η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης είναι ένας από τους κύριους στό-
χους της εκπαίδευσης, σε έρευνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Webster, 
Campbell & Jane, 2006; Loveless, Burton & Turvey, 2006; Kampylis, 2010· Cachia & 
Ferrari, 2010; Bocconi, Kampylis & Punie, 2012), επισημαίνεται ότι στους εκπαιδευ-
τικούς υπάρχει μία ασάφεια της έννοιας της δημιουργικότητας και του πώς αυτή η δε-
ξιότητα μπορεί να προσεγγιστεί και να αναπτυχθεί. Επιπλέον, η πίεση που νιώθουν οι 
εκπαιδευτικοί να ολοκληρώσουν την ύλη του αναλυτικού προγράμματος και οι προτι-
μήσεις τους σε διδακτικές στρατηγικές οι οποίες δεν ευνοούν τη δημιουργικότητα α-
ποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην προώθηση της δημιουργικής σκέψης (Bell, 
Lederman & Abd-El-Khalick, 2000; Lunn, 2002; Newton & Newton, 2010). 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η ενίσχυση της δημιουργικότητας θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής σχολικής πρακτικής, ενισχύοντας κάθε τέτοιου 
είδους προσπάθεια από την πλευρά των μαθητών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 
η παρουσίαση ενός συνεργατικού σχεδίου εργασίας στο πεδίο των Φυσικών Επιστη-
μών, στο οποίο ο κυριότερος στόχος δεν είναι η απλή απομνημόνευση πληροφοριών 
και η κατανόηση των φυσικών φαινόμενων, αλλά η ενεργητική και δημιουργική συμ-
μετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.  

Παρουσίαση του σχεδίου εργασίας 
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Μεθοδολογία και εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος 

Τα σχέδια εργασίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σκοπό έχουν την ενίσχυση της 
περιέργειας και του ενδιαφέροντός των μαθητών, την ελεύθερη έκφραση των σκέψεών 
τους, τον εποικοδομητικό διάλογο, καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής και δη-
μιουργικής τους σκέψης μέσα από ποικίλες δραστηριότητες που ευνοούν τη συνεργα-
τικότητα. Με γνώμονα τα παραπάνω σχεδιάστηκε η διδακτική παρέμβαση η οποία πε-
ριγράφεται παρακάτω και για την οποία χρησιμοποιήθηκε ως έναυσμα το κεφάλαιο με 
τίτλο: «Ο Ήλιος και η ζωή μας» από το βιβλίο της «Μελέτης Περιβάλλοντος» της Α΄ 
τάξης του Δημοτικού.  
 

Εκπαιδευτική δραστη-
ριότητα Στόχοι δραστηριότητας Διδακτι-

κός χρόνος 
 

Καταιγισμός ιδεών και πα-
ρουσίαση αντικειμένων 
σχετικών με το πρό-
γραμμα. 
 

Οι μαθητές να διατυπώνουν συλλογι-
σμούς σχετικούς με το υπό διερεύνηση 
θέμα. 

1 ώρα 

 

Ανάγνωση και επεξεργα-
σία παραμυθιού και ανα-
γνώριση των προϋπαρχου-
σών γνώσεων των μαθη-
τών. 
 

 

Να μπορούν να εκφράζονται μέσω του 
προφορικού λόγου. 
Να συνδέσουν τα υπό διερεύνηση φυ-
σικά φαινόμενα με τις προσωπικές τους 
εμπειρίες. 
 

1 ώρα 

 

Παιχνίδι ρόλων: εναλλαγή 
μέρας και νύχτας. 
 

Να συσχετίζουν την κίνηση της Γης με 
την εναλλαγή μέρας και νύχτας. 20 λεπτά 

Παραγωγή γραπτού λόγου 
και εικονογράφηση παρα-
μυθιού. 

 

Να κατανοήσουν το σημαντικό ρόλο 
του Ήλιου στη διατήρηση της ζωής 
στον πλανήτη 
Να μπορούν να εκφράζονται μέσω του 
γραπτού λόγου. 
 

1 ώρα 

Μελέτη πεδίου: η σχετική 
θέση του Ήλιου ως προς τη 
Γη και η ηλιακή ακτινοβο-
λία. 

 

Να μπορούν μέσω της παρατήρησης να 
εξάγουν συμπεράσματα. 
Να γνωρίσουν τους κινδύνους από την 
υπερβολική έκθεση στον Ήλιο. 
Να πληροφορηθούν σχετικά με τους 
τρόπους προφύλαξης από την ηλιακή α-
κτινοβολία. 
 

1 ώρα 

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση του συνεργατικού προγράμματος είναι 
4-5 διδακτικές ώρες, ενώ μπορεί να συνδεθεί και με κάποιο ανάλογο πρόγραμμα που 
θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση 
είναι δυνατό να εφαρμοστεί από τα μέσα του Ιανουαρίου, όταν οι μαθητές της τάξης 
έχουν κατακτήσει το μηχανισμό της γραφής.  

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με 22 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης κατά το σχο-
λικό έτος 2016-17. Ως στρατηγική διδασκαλίας ακολουθήθηκε η καθοδηγούμενη 
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διερεύνηση. Οι μαθητές ακολουθούσαν συγκεκριμένες διδακτικές υποδείξεις από τον 
εκπαιδευτικό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του σχεδίου εργασίας και εμπλέκονταν 
σε διερευνητικές και συνεργατικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην 
ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών στο πλαίσιο της ομάδας τους. 

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η στοχοθεσία και ο προτεινόμενος διδακτικός χρό-
νος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πέρα από τους στόχους των επιμέρους δραστηριο-
τήτων, βασικός στόχος της διδακτικής πρότασης σε γνωστικό επίπεδο ήταν να εξοι-
κειωθούν οι μαθητές με βασικούς νόμους των φυσικών επιστημών μέσω δράσεων παι-
γνιώδους συνεργατικού χαρακτήρα, ενώ οι βασικοί στόχοι σε σχέση με τη μαθησιακή 
διαδικασία (ψυχοκινητικοί και συναισθηματικοί) ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές 
πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας προκειμένου να επιτύχουν τους προτεινόμενους 
στόχους, και να κινητοποιήσουν τη δημιουργική σκέψη, την κριτική ικανότητα και τη 
φαντασία του ερμηνεύοντας τα φυσικά φαινόμενα. 

Υλοποίηση του προγράμματος 

Το πρόγραμμα ξεκινά με καταιγισμό ιδεών: οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν αυ-
θόρμητα στην ερώτηση: «Τι θα θέλατε να μάθετε για τον Ήλιο;». Ο καθένας εκφράζει 
τη δική του επιθυμία και στη συνέχεια οι απόψεις ομαδοποιούνται, δημιουργώντας 4-
5 κατηγορίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαντήσεις των μαθητών. Ήδη οι μαθη-
τές, έχοντας εμπλακεί ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον 
και την περιέργειά τους για να λυθούν οι απορίες που οι ίδιοι εξέφρασαν. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζεται στην ολομέλεια της τάξης ένα κουτί, το οποίο, όπως αναφέρει ο εκπαι-
δευτικός, βρέθηκε το πρωί στην πόρτα της σχολικής αίθουσας με το σημείωμα: «Κάτι 
που ίσως σου φανεί χρήσιμο...». Οι μαθητές την ώρα του ελεύθερου παιχνιδιού ξεκινούν 
να εξερευνούν κατά ομάδες και να επεξεργάζονται τα αντικείμενα που υπάρχουν σε 
αυτό (καπέλο, γυαλιά, παραμύθι, στέμμα). Η ποικιλία των υλικών καταφέρνει να ενι-
σχύσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον των μαθητών σε υψηλό επίπεδο. Τους δίνεται 
ο χρόνος να αναρωτηθούν και να συζητήσουν με την ομάδα τους για ποιο λόγο τα 
αντικείμενα βρίσκονται εκεί και ποια μπορεί να είναι η χρησιμότητά τους στο σημερινό 
μάθημα. Η άποψη της κάθε ομάδας καταγράφεται στον πίνακα από τον εκπαιδευτικό 
και στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις ομοιότητες και τις 
διαφορές οι οποίες υπάρχουν στις απόψεις της κάθε ομάδας. 

 Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός επιλέγει 
από το κουτί το παραμύθι που αναφέρεται στον Ήλιο, και το διαβάζει στην τάξη. Έχο-
ντας ως στόχο να ανακαλύψει τις προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις των μαθητών 
του για το θέμα θέτει κάποια ερωτήματα όπως: «Πού βρίσκεται ο Ήλιος, είναι κοντά 
στη Γη, τι μας προσφέρει, τι συμβαίνει όταν δεν υπάρχει ο Ήλιος;» οι μαθητές απαντούν 
ελεύθερα, έχοντας το χρόνο να εκφράσουν τη γνώμη τους, ακόμα και να αντιπαρατε-
θούν μεταξύ τους, αμφισβητώντας τις απαντήσεις των άλλων μαθητών. Ο εκπαιδευτι-
κός δεν καθοδηγεί τη συζήτηση, δεν παρέχει τις σωστές απαντήσεις στους μαθητές 
αλλά τις ενισχύει, ενθαρρύνοντας το διάλογο και τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει 
φόβος και άγχος για αρνητική κριτική, μιας και οι λανθασμένες απαντήσεις θα 
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χρησιμοποιηθούν μονάχα ως ανατροφοδότηση. 

Μετά από την παραπάνω συζήτηση ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να αναφέ-
ρουν κάποιες προσωπικές τους εμπειρίες και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 
μέρα και τη νύχτα. Στόχος είναι όχι μονάχα να εντοπίσουν ότι τα φαινόμενα αυτά συν-
δέονται με την καθημερινότητά τους, αλλά να εκφράσουν και τα συναισθήματά τους 
σχετικά με το πώς νιώθουν όταν υπάρχει φως και όταν υπάρχει σκοτάδι. Μέσα από 
ομάδες εργασίας (κάθε ομάδα απαρτίζεται από 4-5 άτομα) αποφασίζονται και επιλέγο-
νται οι δραστηριότητες που καθεμία θα παρουσιάσει. Έχουν στη διάθεσή τους ποικίλα 
υλικά, όπως ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, πλαστελίνη, αλλά και τη δυνατότητα να πα-
ρουσιάσουν τις ιδέες τους με παντομίμα, με δραματοποίηση ή οτιδήποτε άλλο σκε-
φτούν. 

Αφού οι μαθητές συνδέσουν την εναλλαγή μέρας και νύχτας με τις προσωπικές τους 
εμπειρίες, πληροφορούνται ότι στη συνέχεια θα ανακαλύψουν το λόγο για τον οποίο 
έχουμε κάποιες ώρες μέρα και κάποιες άλλες νύχτα. Ο εκπαιδευτικός ζητάει από την 
τάξη να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων που θα αναπαριστά την εναλλαγή της μέρας και 
της νύχτας. Ο μαθητής που θα υποδυθεί τον Ήλιο στέκεται στο κέντρο της αίθουσας 
φορώντας το στέμμα που βρίσκεται μέσα στο κουτί, ενώ ο υπόλοιποι, ανά ζευγάρια, το 
κάθε ζευγάρι θα είναι η Γη, στέκονται πλάτη με πλάτη σχηματίζοντας έναν κύκλο γύρω 
από τον Ήλιο. Με το πρώτο χτύπημα των χεριών του εκπαιδευτικού οι μαθητές ξεκι-
νούν να περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από τον Ήλιο. Με το δεύ-
τερο χτύπημα μένουν ακίνητα και όποιος μαθητής βλέπει τον Ήλιο φωνάζει «μέρα». 
Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι τα μέλη κάθε ζευγαριού να φωνάξουν «μέρα ή νύχτα» 
τουλάχιστον από μία φορά το καθένα. Στη συνέχεια αλλάζουν ρόλους και παίρνουν και 
οι υπόλοιποι μαθητές τη θέση του Ήλιου. 

Αφού οι μαθητές έχουν βιώσει με παιγνιώδη τρόπο τις κινήσεις της Γης και την εναλ-
λαγή μέρας και νύχτας, καλούνται να υποθέσουν και να προβλέψουν τι θα συνέβαινε 
στον πλανήτη μας αν δεν υπήρχε ο Ήλιος, ποιες συνέπειες θα υπήρχαν (αν τελικά υ-
πήρχαν) για τους ανθρώπους, τα φυτά και τα ζώα. Μέσα από τις απαντήσεις τους γίνε-
ται κατανοητή η σπουδαιότητα και χρησιμότητα του Ήλιου για τη συνέχιση της ζωής 
στη Γη. Για το λόγο αυτό τους ζητείται να γράψουν ομαδικά, ως τάξη, ένα δικό τους 
παραμύθι για το τι θα συνέβαινε σε μια πόλη αν ο Ήλιος είχε χαθεί, προσπαθώντας να 
φανταστούν και να ανακαλύψουν τρόπους για να τον φέρουν πίσω. Κάθε μαθητής γρά-
φει 1-2 προτάσεις συνεχίζοντας κάθε φορά από το σημείο που σταμάτησε ο συμμαθη-
τής τους. Μετά αναλαμβάνουν να εικονογραφήσουν την ιστορία και τα έργα των μα-
θητών αναρτώνται σε ειδικά διαμορφωμένη γωνιά μέσα στη σχολική αίθουσα, η οποία 
λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός, τις πρώτες διδακτικές ώρες της σχολικής ημέρας, ζητά 
από τους μαθητές να βγουν από την αίθουσα και να κατευθυνθούν στην αυλή του σχο-
λείου. Τους προτρέπει να κοιτάξουν το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο Ήλιος και να 
προσπαθήσουν να υποθέσουν αν θα βρίσκεται στο ίδιο σημείο 3 ώρες μετά. Τους πα-
ρακινεί να εκφραστούν ελεύθερα και με βάση τα βιώματά τους. Μετά από αυτό το 
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χρονικό διάστημα ξαναβγαίνουν όλοι στην αυλή και ανακαλύπτουν το σημείο στο ο-
ποίο βρίσκεται τώρα πια ο Ήλιος. Με τον τρόπο αυτό και χωρίς την παρέμβαση του 
εκπαιδευτικού αξιολογούν εάν η προηγούμενη απάντηση που έδωσαν ήταν σωστή ή 
λανθασμένη. Ο εκπαιδευτικός όμως τους θέτει και έναν ακόμη προβληματισμό: «Στο 
κουτί υπάρχουν ακόμη δύο αντικείμενα, το καπέλο και τα γυαλιά. Γιατί πιστεύετε τώρα 
ότι βρίσκονται εκεί; Μήπως κάποιο παιδί θα ήθελε να τα χρησιμοποιήσει και γιατί;». Τα 
παιδιά κινητοποιούνται και αρχίζουν να αντιλαμβάνονται με βιωματικό τρόπο ότι προ-
χωρώντας η μέρα προς το μεσημέρι ο Ήλιος γίνεται πιο έντονος (ανάλογα με την ε-
ποχή) και εμείς χρειαζόμαστε τρόπους προστασίας από αυτόν. Σημαντικό είναι, όχι 
μόνο να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η έκθεση 
στον Ήλιο, αλλά να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα μέτρα 
προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του προγράμ-
ματος (αρχική, διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση). Κατά την αρχική αξιολόγηση 
αναδείχθηκαν οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για το υπό διερεύνηση ζήτημα, 
ενώ η διαμορφωτική αξιολόγηση λειτούργησε ανατροφοδοτικά ως προς τους μαθητές, 
με σκοπό να τους ενθαρρύνει στην ομαδική τους προσπάθεια. Στο πλαίσιο της τελικής 
αξιολόγησης επίτευξης των στόχων οι μαθητές κλήθηκαν να κατασκευάσουν μία αφίσα 
για να ευαισθητοποιήσουν και τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου απέναντι στους 
κινδύνους που κρύβει ο Ήλιος, ανασυνθέτοντας με αυτό τον τρόπο όσα βίωσαν και 
κατανόησαν. Η αξιολόγηση δεν εστίασε στην απλή και μηχανική απομνημόνευση ό-
σων οι μαθητές διδάχθηκαν, αλλά στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και παρακίνη-
σης όλων των μαθητών να ασχοληθούν ενεργά και δημιουργικά με τις δραστηριότητες 
του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας. Μέσω της εποπτείας και της παρατήρησης, ο 
εκπαιδευτικός της τάξης μπόρεσε να αντιληφθεί το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών 
από τη διάθεσή τους να ξαναπαίξουν το παιχνίδι με τον Ήλιο, τα ερωτήματα που έθε-
σαν, την επιθυμία τους να διαβαστούν στην τάξη και άλλα σχετικά βιβλία, την ικανο-
ποίηση και ευχαρίστηση που βίωσαν με την κατασκευή του παραμυθιού. Τέλος, κανο-
νίστηκε μία επίσκεψη των μαθητών στο δεύτερο τμήμα της Α΄ τάξης με στόχο να πα-
ρουσιάσουν, με όποιο τρόπο εκείνοι θέλουν, την εμπειρία τους και να παροτρύνουν και 
τους υπόλοιπους μαθητές να συμμετέχουν σε ανάλογες δραστηριότητες. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παρουσίαση ενός σχεδίου εργασίας στο πεδίο 
των Φυσικών Επιστημών, μέσω του οποίου γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί η δη-
μιουργική σκέψη των μαθητών. Με βάση τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης 
φαίνεται ότι οι μαθητές κατάφεραν να εξοικειωθούν με βασικούς νόμους των φυσικών 
επιστημών μέσω δράσεων παιγνιώδους συνεργατικού χαρακτήρα, αφού είχαν την ευ-
καιρία να εξερευνήσουν, να παίξουν, να δημιουργήσουν, να διατυπώσουν κρίσεις και 
συμπεράσματα, να ανακαλύψουν μόνοι τους τη νέα γνώση μέσω ερωτήσεων και δρα-
στηριοτήτων που ικανοποιούσαν τη φαντασία, την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους 
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σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, χωρίς να νιώθουν άγχος για τυχόν λανθασμένες 
απαντήσεις που θα δοθούν.  

Η προσπάθεια ανάπτυξης της δεξιότητας της δημιουργικότητας θα πρέπει να διατρέχει 
την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προωθεί τη δη-
μιουργικότητα σε καθημερινή βάση μέσα από κατάλληλες διδακτικές ενέργειες, όπως 
η παρακίνηση των μαθητών να θέτουν ερωτήματα για θέματα του ενδιαφέροντός τους 
και η προτροπή από τον εκπαιδευτικό να ανακαλύπτουν μόνοι τους τις απαντήσεις, η 
θετική του στάση απέναντι στις απόψεις και στις ιδέες των μαθητών, ακόμα και όταν 
αυτές δεν είναι κοινότοπες, η ενίσχυση των πρωτότυπων ιδεών, της αυτενέργειας και 
των αποφάσεων που παίρνονται με συλλογικό και ομαδικό τρόπο. Με τον τρόπο αυτό 
οι μαθητές θα αναπτύξουν δεξιότητες και συμπεριφορές τέτοιες, οι οποίες θα υποστη-
ρίζουν τη δημιουργική σκέψη και στο μέλλον (Newton & Beverton, 2012). Στο σημείο 
αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι δραστηριότητες που ενισχύουν τη δημιουργικό-
τητα είναι σημαντικό να αποσυνδεθούν από την έννοια της αξιολόγησης των μαθητών. 
Θα πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά προς τους μαθητές, οι οποίοι θα ενθαρρυν-
θούν μέσα σε ένα βιωματικό πλαίσιο να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να πειρα-
ματιστούν, χωρίς να υπάρχει το άγχος της βαθμολογίας και της αρνητικής κριτικής. 

Ολοκληρώνοντας, λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί σε αρκετές περιπτώσεις αδυνατούν 
να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της δημιουργικότητας, όπως επισημάνθηκε 
στην εισαγωγή, υπογραμμίζεται η ανάγκη επιμόρφωσής τους προκειμένου να ακολου-
θήσουν αποτελεσματικότερες διδακτικές πρακτικές αλλά και η ανάγκη υιοθέτησης εκ-
παιδευτικών καινοτόμων πρακτικών και δράσεων, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη της 
δημιουργικότητας (Cachia et al., 2010).  
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Μια προσέγγιση του ζητήματος των προσφύγων στο μάθημα 
της Αγγλικής Γλώσσας 

Φλουρή Γεωργία 
Kαθ/τρια Αγγλικής Γλώσσας, M.Sc. 

georgiafl10@gmail.com 

Διδακτικό Σενάριο 
Τάξη: Γ’ Γυμνασίου - επίπεδο: προχωρημένοι 
Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες  
Μοντέλο διδασκαλίας: Μαθητοκεντρικό 
Μέθοδος: Ενεργητική μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
Έννοιες της προσέγγισης: μετανάστης, πρόσφυγας, εαυτός / άλλος  
Τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, ομαδοποίηση, διάλογος, παιχνίδι ρόλων, συνθέσεις από-
ψεων, συνεργασία σε ομάδες, χρήση τεχνολογικών μέσων και οπτικοακουστικού υλι-
κού,  
Υλικά/Μέσα: Η/Υ, βιντεοπροβολέας, πλοήγηση στο Διαδίκτυο, φύλλα εργασίας 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το παρόν σχέδιο μαθήματος υλοποιήθηκε κατά το διδακτικό έτος 2016-2017 στο μά-
θημα της Αγγλικής γλώσσας σε τμήμα της Γ τάξης του Γυμνασίου. Αποτελεί μια διδα-
κτική πρόταση προσέγγισης από τους μαθητές της Γ τάξης του κρίσιμου ζητήματος 
των προσφύγων και ευαισθητοποίησής τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
διασφάλισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. (Φ.Ε.Κ, τ. Β΄304/13/3/2003). 

Στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος «με το μάθημα της αγγλικής γλώσσας, ιδιαί-
τερα με τις ευκαιρίες που προσφέρει η διαθεματική προσέγγιση, δίνεται η δυνατότητα 
για σφαιρική ενασχόληση με θέματα κοινωνικού περιεχομένου και για τον συνδυασμό 
πληροφοριών από πολλά γνωστικά πεδία.» (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ ,Φ.Ε.Κ, τ. 
Β΄304/13/3/2003). Με δεδομένο ό,τι στην Αγγλική γλώσσα «ενυπάρχει η διαθεματική 
διάσταση» σε αυτή τη διδακτική πρόταση επιχειρείται μια σύνδεση με το μάθημα της 
Ιστορίας, της Αισθητικής αγωγής και της Πληροφορικής. 

 Πρωτίστως, η παρούσα προσέγγιση επιχειρεί μια σύνδεση με την πραγματική ζωή και 
επιδιώκει την «ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών» και την α-
νάπτυξη πολυπολιτισμικής συνείδησης που σέβεται και αποδέχεται την διαφορετικό-
τητα του «άλλου». (Φ.Ε.Κ, τ. Β΄304/13/3/2003) 

Στοχοθεσία 

Σκοπός της διδασκαλίας αποτελεί η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των 
μαθητών ώστε να αναπτύξουν ενσυναίσθηση προς τα θύματα του πολέμου και τους 
πρόσφυγες. Παράλληλα επιδιώκεται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών, 
που αποβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 
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Οι στόχοι της προσέγγισης χωρίζονται στους ακόλουθους : 

Γνωστικοί:  
• οι μαθητές να είναι ικανοί να ερμηνεύουν τους όρους μετανάστης και πρόσφυ-

γας καθώς και να διακρίνουν την μεταξύ τους διαφορά. 
• να μπορούν να κατανοούν αυθεντικό οπτικοακουστικό και να κάνουν διαμεσο-

λάβηση χρησιμοποιώντας την αγγλική γλώσσα 
• να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις θέσεις τους και να χρησιμοποιούν την 

αγγλική γλώσσα για να εκφράσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με το ζή-
τημα των προσφύγων 

Συναισθηματικοί / Κοινωνικοί:  
• να μπορούν να συνεργάζονται για την επίτευξη του κοινού σκοπού της ομάδας, 

να αναγνωρίζουν την αξία της συλλογικότητας και της συνεργασίας 
• να είναι ικανοί να μπαίνουν στη θέση του άλλου και να αντιλαμβάνονται τη 

συναισθηματική του κατάσταση μέσω της ενσυναίσθησης 
• να αναγνωρίζουν την δύσκολη θέση που βρίσκονται οι πρόσφυγες και να ενερ-

γοποιηθούν συναισθηματικά αναπτύσσοντας αίσθημα αλληλεγγύης και σεβα-
σμού προς το συνάνθρωπο 

• να αναγνωρίσουν την οικουμενικότητα του φαινομένου της προσφυγιάς καθώς 
και την σημασία της συλλογικότητας στην αντιμετώπισή του 

• να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη ώστε να παίρνουν θέση στα κοινω-
νικά ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο και να προετοιμαστούν 
για το ρόλο τους ως ενεργοί και ευαίσθητοι κοινωνικά πολίτες του αύριο 

Μεταγνωστικοί: 
• να αναστοχαστούν πάνω στην εμπειρία του μαθήματος και να αναλογιστούν 

για την επίδρασή που είχε και τυχόν μεταβολές που προκάλεσε στην στάση τους 
απέναντι στο ζήτημα των προσφύγων 

Lesson 1 

Pre-viewing 

The teacher shows the pictures of the young boy and the old man whom the video is 
about. 

The teacher asks the students to take a couple of minutes to look at the photo of the two 
people and decide in what way these two people are different. The teacher writes all 
answers on the board. Then the teacher with the help of the students categorizes answers 
into groups like the following: age, nationality, background (social, religious, etc.) 

The teacher presents cards with numbers for students to pick. Students who chose the 
same number form a group. Thus, five groups of 4-5 students are formed. 
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The teacher distributes the 1st worksheet and then lets students discuss the answer to 
the first question of Worksheet 1.  

The teacher then lets the students watch the following video on YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=APWyeCuvk5Q 

Students then watch the video for the second time in order to complete the rest of Work-
sheet 1. 

Lesson 2 

The teacher distributes the second worksheet and teams work to complete it.  

After completing Worksheet 2, the students watch the following videos; the first ex-
plaining the difference between migrants and refugees and the second video giving an 
account of the current situation in Syria.  

https://www.youtube.com/watch?v=25bwiSikRsI 

https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w 

Students check and correct their answers on worksheet 2. 

Then, each team is given a different task to perform as homework. 

The first team consists of people living in the country which is about to take in refugees. 
Students are asked to describe their thoughts and worries. 

The second team is assigned to browse the Internet to find names and life stories of 
famous refugees. (Information Technology) 

The third team is assigned to look for refugees related works of art (films, songs, plays, 
poems, etc.) (Art) 

The students of the forth team are all members of a family that has fled their country. 
Each student-family member gives his/her account of the experience. 

The fifth team is to search for information concerning Greek refugees. (3rd Grade Jun-
ior High School History)  

Lesson 3 

During the last lesson students present their work. (5-7 minutes for each team) 
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All teams complete their presentation and then students are given a questionnaire to 
assess this learning experience. 

Worksheet 1 

Name: ------------------------------------ Class: ------------------------------------- 

Date: -------------------------------------- 

While – viewing 

1. In what way could these two people be similar? What could they have in com-
mon? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
What do these two different people have in common? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
How do you think their experience makes them feel? Can you name the emotions un-
derlying both descriptions? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
What would your emotional state be if you were in their place? Circle the adjectives 
that best describe how you would feel. 

happy scared angry excited terrified  

satisfied free loved optimistic peaceful  

safe pessimistic calm desperate respected  

lost accepted devastated helpless weak 

Worksheet 2 

Name: ------------------------------------ Class: ------------------------------------- 

Date: -------------------------------------- 

Post viewing 

1. Do you know what a refugee is? Try to give a definition of the word refugee. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

What do you believe about the following statements? Are they True or False? 
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 TRUE FALSE 
a. A migrant is the same with a refugee.   
b. Both a migrant and a refugee are victims of war.   
c. No Greek people used to be refugees.   
d. Some Greek people used to be migrants.   
e. Refugees come from certain countries only.   

2. Where do most refugees come from nowadays?  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Do you know why? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionnaire 

 Circle which of the following sentence(s) is/are true for you. 

This lesson has helped me … 

1. realise how I feel about the situation of refugees around the world and why. 
2. distinguish the difference between migrants and refugees.  
3. understand what refugees go through and how they may feel. 
4. express my thoughts and feelings to the members of my team. 
5. care about refugees and show interest and concern for them. 
6. think about the ways this issue is treated officially by different countries and au-

thorities. 
7. understand that there are things that should be done about this situation and maybe 

I can do something about it. 
8. realise that all people can become refugees in case of war. 
9. appreciate the freedom I experience in my country and my way of life. 
10. be more sensitive to how others may feel and to their problems. 
11. realise that the crisis concerning refugees is an issue that demands cooperation of 

people, authorities and nations in order to be dealt with. 
12. other ( please explain what)  

Thank you! 

Βιβλιογραφία 
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Διαχείριση της συμπεριφοράς μέσω της εφαρμογής Class Dojo 

Καντά Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Nantes  
julie_kanta@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ξεκινώντας από την υπόθεση ότι σε κάθε τάξη, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 
υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς που παρακωλύουν την εκπαιδευτική διαδικασία 
και διαταράσσουν την ήρεμη ατμόσφαιρα της τάξης, χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή 
Class Dojo σε 15 μαθητές της Γ’ τάξης δημοτικού, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν 
μπορεί να μειώσει ή ακόμα και να εξαλείψει τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Σκοπός 
της εφαρμογής είναι η επιβράβευση των θετικών συμπεριφορών σε επίπεδο δεξιοτήτων 
αλλά και η καταγραφή τυχόν αρνητικών στάσεων. Η εφαρμογή προσφέρει επίσης ά-
μεση ενημέρωση του γονέα για τις παραπάνω στάσεις, στατιστικά στοιχεία για τη συ-
νολική συμπεριφορά του παιδιού αλλά και ένα χώρο παρουσίασης των δραστηριοτή-
των που γίνονται μέσα στην τάξη. Για την αξιοποίηση της εφαρμογής δεν απαιτείται 
κάποιος τεχνικός εξοπλισμός στην αίθουσα διδασκαλίας καθώς ο εκπαιδευτικός αξιο-
λογεί από τον προσωπικό του υπολογιστή ή το τηλέφωνο μετά το πέρας των μαθημά-
των. 

Λέξεις-Κλειδιά: διαχείριση συμπεριφοράς, νέες τεχνολογίες, αξιολόγηση δεξιοτήτων 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στην 
τάξη κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες που περιλαμβάνουν την πρόληψη (τεχνικές 
πρόληψης) και την παρέμβαση (τεχνικές παρέμβασης). 

Τεχνικές Πρόληψης κατά τον W. Glasser  

− Συναντήσεις της τάξης ώστε να βελτιώνεται η επικοινωνία και να λύνονται τα προ-
βλήματα.. 

− Ο εκπαιδευτικός να βοηθάει τους μαθητές να επιλέγουν «να υπάρχουν ποιοτικά» 
στο σχολείο. 

− Παρουσίαση στους μαθητές της σχέσης μεταξύ σχολικής μάθησης και εξωσχολικής 
εμπειρίας.  

− Συζήτηση εκπαιδευτικού-μαθητή σχετικά με τα ενδιαφέροντα του τελευταίου. 

Τεχνικές Πρόληψης κατά τον J. Kounin  

− Αν ο εκπαιδευτικός διορθώσει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ενός μαθητή, θα 
διορθώσουν και οι άλλοι μαθητές αυτή τη συμπεριφορά. 

− Ο εκπαιδευτικός πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε 
σημείο της τάξης.  
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− Ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει σωστή διαχείριση του χρόνου έτσι ώστε να μην 
υπάρχουν κενά στο ρυθμό διδασκαλίας. 

− Ο εκπαιδευτικός πρέπει να πιστεύει ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να μάθουν και να 
τους κρατάει σε εγρήγορση.  

− Η εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων και 
να επιτρέπει στο μαθητή να επιτυγχάνει στόχους. 

Τεχνικές παρέμβασης 

− Τροποποίηση της συμπεριφοράς: σύμφωνα με την μπιχεβιοριστική προσέγγιση, 
στην οποία στηρίζεται και η εν λόγω εφαρμογή, πρέπει να ενισχύεται η επιθυμητή 
συμπεριφορά χρησιμοποιώντας αμοιβές, επαίνους και επιδοκιμασίες και να απο-
θαρρύνεται η ανεπιθύμητη συμπεριφορά χρησιμοποιώντας ποινές και στέρηση 
προνομίων. 

− Γραφήματα τροποποίησης της συμπεριφοράς: Τα γραφήματα αυτά λειτουργούν ως 
υπενθυμίσεις συμπεριφοράς για το μαθητή αλλά και ως μέσο επικοινωνίας με τον 
γονέα. Η εφαρμογή Class Dojo αποτελεί ακριβώς ένα ηλεκτρονικό γράφημα τρο-
ποποίησης συμπεριφοράς. 

− Υπάρχουν κι άλλες τεχνικές παρέμβασης όπως αυτή της αναπλαισίωσης, της Κερ-
κόπορτας, η οικοσυστημική προσέγγιση, η απομάκρυνση του μαθητή και η συνερ-
γασία με την οικογένεια, τις οποίες δεν θα αναλύσουμε καθώς δεν αποτελούν αντι-
κείμενο της παρούσας εργασίας.  

Έρευνα 

Κατά τα πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (2017-2018), διαπιστώσαμε 
στη Γ’ τάξη δημοτικού ότι προβληματικές συμπεριφορές επηρεάζουν την ομαλή εξέ-
λιξη της διδασκαλίας και την ήρεμη ατμόσφαιρα της τάξης. Έτσι αποφασίσαμε να χρη-
σιμοποιήσουμε την εφαρμογή Class Dojo με στόχο να εξαλειφθούν ή να μειωθούν οι 
ανεπιθύμητες συμπεριφορές. 

Κατά το πρώτο τρίμηνο της έρευνας καταγράψαμε τις παρακάτω ανεπιθύμητες συμπε-
ριφορές: 

− Ο μαθητής δεν προσέχει, αδιαφορεί για το μάθημα.  
− Δεν αρχίζει ή δεν ολοκληρώνει τις ασκήσεις του βιβλίου.  
− Δεν ακολουθεί τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. 
− Δεν προετοιμάζει τις κατ’ οίκον εργασίες. 
− Δεν φέρνει μαζί του βιβλία, τετράδια και λοιπό υλικό. 
− Δε ζητάει το λόγο, αλλά «πετάγεται».  
− Μιλάει με τους συμμαθητές του.  
− Εμπλέκεται σε λεκτικούς διαξιφισμούς.  
− Έρχεται καθυστερημένα στην τάξη.  
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− Δε συνεργάζεται στα πλαίσια των ομάδων. 

Διαδικασία 

Δημιουργήσαμε δωρεάν ένα λογαριασμό στην εφαρμογή class dojo και καταχωρήσαμε 
τα ονόματα των 15 μαθητών του 1ου τμήματος της Γ’ τάξης Δημοτικού. Ενημερώσαμε 
τους μαθητές δείχνοντάς τους την εφαρμογή και προσκαλέσαμε τους γονείς να ανοί-
ξουν λογαριασμό δίνοντας στον καθένα έναν προσωπικό κωδικό όπου θα μπορούσαν 
να δουν το προφίλ του δικού τους παιδιού. Κάθε μαθητής αποκτά το δικό του avatar 
όπως φαίνεται παρακάτω: 

 

Με βάση τις προβληματικές συμπεριφορές που διαπιστώσαμε καταγράψαμε τις δεξιό-
τητες που θέλουμε κάθε φορά να αξιολογούμε και στο τέλος κάθε εβδομάδας 
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προσθέτουμε ή αφαιρούμε ένα βαθμό ανά δεξιότητα ανάλογα με τη συμπεριφορά του 
μαθητή : 

  

Ταυτόχρονα οι γονείς ενημερώνονται για την πορεία του παιδιού τους ενώ μπορούν να 
επικοινωνούν και άμεσα με μηνύματα με τον εκπαιδευτικό : 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εκπαιδευτικός της τάξης μπορεί να προσκαλέσει και 
εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, που διδάσκουν στην τάξη του, να συμμετάσχουν 
στην αξιολόγηγη των μαθητών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα της πορείας του μαθητή. Τέλος η εφαρμογή προσφέρει εργαλεία 
(παρουσιολόγιο, μετρητή θορύβου, τυχαίο χωρισμό ομάδων) που διευκολύνουν τον 
εκπαιδευτικό και προσδίδουν παιγνιώδη χαρακτήρα σε κάποιες καθημερινές 
διαδικασίες.  

Συμπεράσματα 

− Οι γονείς υποδεχτηκαν με ενθουσιασμό την καινούρια αυτή ιδέα και συνδέθηκε το 
87% αυτών. 

− Περιορίστηκαν οι κοινωνικά ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Υπήρξε σημαντική βελ-
τίωση στη συνέπεια των μαθητών, στους λεκτικούς διαξιφισμούς και στην τήρηση 
κανόνων τάξεως και σχολείου. 

− Η εφαρμογή της μπιχεβιοριστικής αυτής τεχνικής φαίνεται ότι δεν επηρεάζει τη 
μαθησιακή διαδικασία. Συνεπώς η αδιαφορία για το μάθημα ή η μη ολοκλήρωση 
των ασκήσεων κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν διορθώθηκαν με τη χρήση της 
εφαρμογής. 
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− Η εφαρμογή προτείνεται για μαθητές δημοτικού. 

Επίλογος 

Το Class Dojo αποτελεί ένα νέο μέσο διαχείρισης συμπεριφοράς, προσαρμοσμένο στις 
προτιμήσεις των μαθητών, στις ανάγκες των γονέων και στις απαιτήσεις των εκπαιδευ-
τικών. Η «κλειστή» τάξη γίνεται πλέον ένας διαδικτυακός χώρος όπου κάθε γονέας 
μπορεί να έχει πρόσβαση χωρίς να παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα και με σκοπό 
πάντα την ενίσχυση της θετικής συμπεριφοράς.  
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Η αξιοποίηση των εποπτικών μέσων στη διδασκαλία 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Θερμού Άλτα- Ευαγγελία, Τσίντζου Σοφία 
altathermou@yahoo.gr, stsintzou@gmail.com, 

Επιβλέπων καθηγητής: Λαβίδας Κωνσταντίνος, lavidas@upatras.gr 
ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών 

Περίληψη 

Η εργασία που ακολουθεί διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το βαθμό αξιο-
ποίησης των εποπτικών μέσων διδασκαλίας και ειδικότερα των Τ.Π.Ε., τα οφέλη που 
αυτά προσφέρουν και την εκτίμησή τους για τους λόγους τυχόν μειωμένης χρήσης 
τους. Δείγμα αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αιτωλοακαρ-
νανίας, στους οποίους  χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια. Τα αποτελέσματα της έρευνάς 
μας υποδεικνύουν πως παρ’ ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών θεωρεί θετική την επί-
δραση χρήσης εποπτικών μέσων στη διδασκαλία, παρατηρούνται χαμηλά ποσοστά 
χρήσης τους. Επίσης, παρόλο που θεωρούν βασικό λόγο μειωμένης χρήσης την έλ-
λειψη εξοπλισμού, δε σημειώνουν σε ποιο εποπτικό μέσο θα ήθελαν να έχουν πρό-
σβαση. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν ερωτήματα για επιπλέον έρευνα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εποπτικό Μέσο, διδασκαλία, Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοι-
νωνίας (Τ.Π.Ε.) 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε ο βαθμός αξιοποίησης των διαφόρων εποπτικών μέ-
σων διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δασκάλους και ει-
δικότητες σε δημοτικά σχολεία). Η ενσωμάτωση των εποπτικών μέσων, αλλά κυρίως 
των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας) στη διδασκαλία, 
συνεισφέρει ριζικά στη γενικότερη οργάνωση της διδασκαλίας, της αντίληψης για τη 
μάθηση και του τρόπου με τον οποίο ο μαθητής δομεί και οικειοποιείται τη γνώση 
(Lefoe, 1998). Έτσι, λοιπόν, επιχειρήθηκε να αποτυπωθεί τι συμβαίνει σε αυτόν τον 
τομέα, στην ελληνική πραγματικότητα και στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. 

Αφού ορίστηκε τι εμπεριέχεται στον όρο «Εποπτικό Μέσο Διδασκαλίας», κλήθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί να επισημάνουν ποια εποπτικά μέσα χρησιμοποιούν και πόσο συχνά, 
ποια θεωρούν ότι είναι η επίδρασή τους στη διδασκαλία τους και να προσπαθήσουν να 
εκτιμήσουν το λόγο της μειωμένης χρήσης κάποιων συγκεκριμένων εποπτικών μέσων 
από μέρους τους. Με βάση αυτές τις εξαρτημένες μεταβλητές συλλέχθηκαν τα δεδο-
μένα μας. Η επιλογή των συγκεκριμένων μεταβλητών βασίστηκε στη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση μελετών προηγούμενων ετών και στα προς διερεύνηση ερευνητικά ερω-
τήματα που προέκυψαν.  
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Ο όρος «Μέσο» ορίζεται ως οτιδήποτε το οποίο μεταφέρει πληροφορία ανάμεσα σε 
μία πηγή και έναν δέκτη (Smaldino, Lowther, Russel, 2010). Συνεπώς, με τον όρο «Ε-
ποπτικό Μέσο Διδασκαλίας» (ΕΜΔ) αναφερόμαστε σε οτιδήποτε μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης με σκοπό να αυξήσει τα αισθητη-
ριακά κανάλια των μαθητών θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο βελτιώνει το μαθησιακό απο-
τέλεσμα (Wikipedia, 2016). 

Η Τεχνολογία είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει τόσο τη γνώση, όσο και τη 
χρήση εργαλείων και δεξιοτήτων πρακτικών τεχνών (Wikipedia, 2006, στο Smaldino 
κ. ά., 2010). Ως εκπαιδευτική τεχνολογία, συνεπώς, ορίζεται η συγκεκριμένη γνώση 
και χρήση εργαλείων και τεχνικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση. Λαμβάνοντας υπόψη 
πως η τεχνολογία μπορεί να έχει εφαρμογές σε όλα τα πεδία του σχολικού προγράμμα-
τος, οι εκπαιδευτικοί πρέπει απλώς να διερευνήσουν ποια είναι η κατάλληλη πρακτική 
για την τάξη τους και για τη συγκεκριμένη διδασκαλία που θα ακολουθήσουν. Η επι-
λογή κατάλληλα σχεδιασμένου διδακτικού υλικού μπορεί να ενισχύσει και να προάγει 
τη μαθησιακή διαδικασία (Smaldino κ. ά., 2010). Μέσω της διαμόρφωσης ενός πρό-
σφορου περιβάλλοντος τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικό υποστήριξης τα 
εποπτικά μέσα μπορούν να παίξουν τον ρόλο γνωστικών εργαλείων που θα οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη ικανοτήτων υψηλού επιπέδου (Depover, Karsenti, Κόμης, 2010) 

Στα ΕΜΔ περιλαμβάνονται εικόνες, αντικείμενα, μοντέλα, το μηχάνημα προβολής δια-
φανειών, ο πίνακας, εκτυπωμένο υλικό (βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες), ηχητικές πηγές 
(ηχογραφήσεις, τραγούδια κ.ά.), αλλά και προϊόντα της Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Ο υπολογιστής, ο διαδραστικός πίνακας και το διαδί-
κτυο είναι ορισμένα από τα προϊόντα αυτά, ενώ οι ταινίες και τα κινούμενα σχέδια 
κατατάσσονται επίσης σε αυτή την κατηγορία (Smaldino κ. ά., 2010). 

Οι εκπρόσωποι της παιδαγωγικής έδιναν ανέκαθεν ιδιαίτερη σημασία στην εποπτικό-
τητα της διδασκαλίας, διότι «έχει διαπιστωθεί πως οι άνθρωποι μαθαίνουν ευκολότερα 
με τις αισθήσεις» και πως πηγή γνώσης δεν είναι μόνο η νόηση, αλλά και η εμπειρία 
(Ζευκιλής, 1998 στο Γεροπούλου, Γιουρτσίδης, Ευθυμιάδου,  Κυρίτσης, Μανάφη, Σα-
πουνάς, Τζελέπη, 2014). Άρα η εποπτικότητα στη διδασκαλία δεν πρέπει να λαμβάνε-
ται υπόψιν ως πολυτέλεια, αλλά ως απαραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαί-
δευσης.  Μέσα από μια πληθώρα πλεονεκτημάτων που έχουν καταγραφεί για τα ΕΜΔ, 
αναφέρουμε ότι χρησιμεύουν ως άριστα μέσα κωδικοποίησης της επιδιωκόμενης γνώ-
σης, προκαλούν την  προσοχή των μαθητών, δημιουργούν κίνητρα για αναζήτηση της 
γνώσης, συμβάλλουν στην προσαρμογή της διδασκαλίας στις ατομικές ανάγκες κάθε 
παιδιού, ενώ σε συνδυασμό με το κείμενο βοηθούν στην κατανόησή του. Επιπλέον, 
εξυπηρετούν έναν πολύ σημαντικό σκοπό της εκπαίδευσης που αφορά την επικαιρο-
ποίηση της γνώσης και τη σύνδεσή της με την  καθημερινότητα των παιδιών (Γκοδο-
σίδου, 2005). Έρευνα των Cox, Prestonκαι Cox (1999) αναφέρει ως τα κύρια πλεονε-
κτήματα που προσφέρει η εκπαίδευση με ΕΜΔ που εντάσσονται στις Τ.Π.Ε., τη μετα-
τροπή του απλού μαθήματος σε πιο ενδιαφέρον, πιο εύκολο, περισσότερο 
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διασκεδαστικό και σε κάτι που προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλομορφία και κίνητρο, 
τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Mumtaz, 2000). 

Ειδικότερα όσον αφορά τα εργαλεία Τ.Π.Ε., προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων που 
ανήκουν σε ποικίλους τομείς γνώσης. Συγκεκριμένα, η εργασία των μαθητών σε ομά-
δες προκειμένου να πετύχουν έναν κοινό μαθησιακό στόχο, προωθεί τη συνεργατική 
μάθηση. Έτσι, αναπτύσσονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών και ενθαρρύ-
νεται η  διαλογική σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων  µε αυξανόμενο βαθμό ατομικής 
και συλλογικής ευθύνης (Τέρζογλου, 2008).Μάλιστα, πολλές φορές η ίδια η χρήση των 
μέσων αυτών υπαγορεύει την εργασία σε μικρές ομάδες και τη συνεργασία μεταξύ συ-
νομηλίκων (Hoyles, Healy, Pozzi, 1994 στο (Mumtaz, 2000). 

Αναφορικά με τους παράγοντες, οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση ορισμένων εποπτικών 
μέσων κατά την μαθησιακή διαδικασία, αρκετές φορές οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν τη 
μη χρήση εποπτικών μέσων, κυρίως των Τ.Π.Ε., στην απουσία εξοπλισμού, έλλειψη 
πρόσβασης σε αυτόν, κακή συντήρηση και παλαιότητα. Επίσης, κάποιες έρευνες υπο-
στηρίζουν πως τροχοπέδη αποτελεί και η ακατάλληλη προετοιμασία των δασκάλων 
τόσο σε επίπεδο αρχικής όσο και σε συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Depover κ.ά.,2010). 
Συγκεκριμένα, έρευνες που έλαβαν χώρα κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο αναδεικνύουν 
την ελλιπή πρόσβαση σε εξοπλισμό, την έλλειψη οικονομικών πόρων, τη δυσκολία 
χρήσης λόγω μειωμένης κατάρτισης των εκπαιδευτικών και την έλλειψη χρόνου ως 
τους βασικούς παράγοντες που αναστέλλουν τη χρήση των ΜΔΕ στο πλαίσιο των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Mumtaz, 2000).  Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Δρόσο 
(2001) το φύλο, τα έτη προϋπηρεσίας και οι συνακόλουθες αλλαγές στο ρόλο και το 
έργο του εκπαιδευτικού είναι μερικοί ακόμη παράγοντες που συντελούν στην διαμόρ-
φωση αρνητικών στάσεων απέναντι στην εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση (Κυ-
ρίδης, Δρόσος, Τσακιρίδου, 2001). 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Η ανάγκη για διερεύνηση της χρήσης ΕΜΔ αλλά και της αξιολόγησης αυτών από εκ-
παιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδήγησε στον σχεδιασμό της ακόλουθης 
έρευνας. Κατά συνέπεια σκοπός της έρευνας ήταν: 

Να διερευνηθεί το είδος των ΕΜΔ που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης στα δημοτικά σχολεία της χώρας και να προσδιορισθούν οι παράγο-
ντες πού αποδίδουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τη μειωμένη χρήση των εποπτικών μέσων 
από μέρους τους. 

Τα αντίστοιχα ερευνητικά ερωτήματα ήταν: 

 Ποια ΕΜΔ χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά 
και ποιον θεωρούν ως πιο σημαντικό παράγοντα επίδρασης των ΕΜΔ; 

 Για ποιους λόγους εκτιμούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ότι γίνεται μειωμένη 
χρήση συγκεκριμένων ΕΜΔ; 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Επιλέχθηκε η διεξαγωγή ποσοτικής, περιγραφικής έρευνας, καθώς επιτρέπει την καλύ-
τερη συγκέντρωση και διαχείριση μεγαλύτερου όγκου απαντήσεων. Επίσης, το ερωτη-
ματολόγιο, ως εργαλείο ποσοτικής έρευνας, δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο από τους συμ-
μετέχοντες κατά τη συμπλήρωσή του. Οι απαντήσεις που δίνονται είναι σαφείς και 
συγκεκριμένες και η χρήση στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση των δεδομένων που 
συλλέγονται, καθιστά εύχρηστη και αξιόπιστη την όλη ερευνητική διαδικασία.  

Το βολικό δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 63 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, δάσκαλοι και ειδικότητες, σε Δημοτικά Σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας. Δημιουρ-
γήθηκε ερωτηματολόγιο με την αξιοποίηση του googleform και στάλθηκε στα email 
των εκπαιδευτικών (http://bit.ly/2EmSnke). 

Οι άξονες του ερωτηματολογίου, ήταν τέσσερις. Πρώτος άξονας ήταν τα δημογραφικά 
στοιχεία του συμμετέχοντα, ώστε να συσχετιστούν στη συνέχεια με τις εξαρτημένες 
μεταβλητές που μελετήθηκαν. Δεύτερος άξονας του ερωτηματολογίου ήταν κατά πόσο 
οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ΕΜΔ, καθώς και να ορίσουν ποια χρησιμοποιούν συ-
γκεκριμένα και πόσο συχνά το καθένα. Έτσι, συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα για την 
πρώτη εξαρτημένη μεταβλητή, το βαθμό χρήσης των επιμέρους ΕΜΔ. Στον τρίτο ά-
ξονα του ερωτηματολογίου, διερευνήθηκε πού αποδίδουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τη 
μειωμένη χρήση κάποιων ΕΜΔ, ώστε οι απαντήσεις τους να συμβάλλουν στην επεξερ-
γασία της εξαρτημένης μεταβλητής, την εκτίμηση των ίδιων για το πού οφείλεται η 
μειωμένη χρήση ΕΜΔ. Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να επισημάνουν κατά 
πόσο θεωρούν σημαντική τη συμβολή των ΕΜ στη διδασκαλία και να ορίσουν το 
βαθμό σπουδαιότητας διαφόρων παραγόντων, ως προς τη συμβολή αυτή. Έτσι, συλλέ-
χθηκαν δεδομένα για την επόμενη εξαρτημένη μεταβλητή , την εκτίμησή τους για τον 
τρόπο συμβολής των ΕΜ στη διδασκαλία.  

Αρχικά, με τη διενέργεια παραγοντικής ανάλυσης έγινε προσπάθεια εντοπισμού των 
κύριων αξόνων για τον καλύτερο εννοιολογικό προσδιορισμό των εξαρτημένων μετα-
βλητών που αφορούσαν τη χρήση των ΕΜ και την επίδρασή τους στην διδασκαλία. Με 
τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης δημιουργήθηκαν νέες μεταβλητές και 
ταυτόχρονα έγινε έλεγχος αξιοπιστίας μέσω του συντελεστή εσωτερικής συνοχής 
Cronbach’s alpha. Στη συνέχεια, για το σύνολο των μεταβλητών μας πραγματοποιήθη-
καν στατιστικές τεχνικές παραμετρικών και μη παραμετρικών ελέγχων (t-test, 
ANOVA, Chi-square). 

Αποτελέσματα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 63 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εργαζόμενοι 
σε αστικές και ημιαστικές περιοχές του νομού Αιτωλοακαρνανίας, το 81% εκ των ο-
ποίων ήταν γυναίκες. Το 60,3% αποτελούνταν από άτομα ηλικίας 40 ετών και άνω και 
το 68,3% δίδασκε σε δημοτικά σχολεία ημιαστικών περιοχών. Από τους ερωτηθέντες 
το 27% δήλωσε πως έχει επιπλέον σπουδές πέραν του βασικού πτυχίου και η διδακτική 
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εμπειρία του 54% ήταν έως 10 χρόνια. Τέλος, το 28,6% των συμμετεχόντων αποτελού-
σαν εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, οι οποίοι δίδασκαν σε όλες τις τάξεις του δημοτικού 
και το 31,7% ήταν εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής που δίδασκαν στις τρεις μεγάλες τά-
ξεις (Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄) ενώ το υπόλοιπο 39,7% στις τρεις μικρότερες τάξεις (Α΄, Β΄ και 
Γ΄). 

Σε ερώτηση σχετική με τη χρήση ή μη, των εποπτικών μέσων, το 95,2% απάντησε 
θετικά. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να προσδιορίσουν τη συχνότητα χρήσης κάθε ΕΜΔ 
από τα παρακάτω: διαδραστικός πίνακας, Η/Υ, εικόνες-φωτογραφίες, ταινίες, μηχά-
νημα προβολής εικόνων (προτζέκτορας), φυσικά αντικείμενα και ηχογραφήσεις. Οι α-
παντήσεις δόθηκαν σε μια κλίμακα 6 σημείων, ποτέ, μερικές φορές τον χρόνο, μερικές 
φορές τον μήνα, μία φορά την εβδομάδα, μερικές φορές την εβδομάδα, κάθε μέρα. Από 
την παραγοντική ανάλυση με τη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριους άξονες (principal 
axis factoring) για τον καλύτερο εννοιολογικό προσδιορισμό των παραγοντικών αξό-
νων, αναφορικά με τα ΕΜΔ που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί συχνότερα, η περι-
στροφή της εξαγόμενης λύσης (Barlett’s of sphericity p=0<0,05 και δείκτης 
KMO=0,708) με την μέθοδο Promax κατέδειξε ότι τα εποπτικά μέσα μπορούν να ομα-
δοποιηθούν  σε δύο παράγοντες όπως τα αναγνωρίζουν οι ερωτηθέντες. Αποκλείοντας 
τη μεταβλητή των ηχογραφήσεων λόγω χαμηλής συσχέτισης με τις υπόλοιπες μετα-
βλητές, οι δύο παράγοντες που προέκυψαν ερμηνεύουν το 64,6% της συνολικής δια-
κύμανσης και είναι οι εξής: 1ος παράγοντας: ΕΜΔ που εντάσσονται στις Τ.Π.Ε. (δια-
δραστικός πίνακας, Η/Υ και προτζέκτορας) και 2ος παράγοντας: ΕΜΔ που δεν εντάσ-
σονται στις Τ.Π.Ε. (φυσικά αντικείμενα, εικόνες /φωτογραφίες, ταινίες). Στη συνέχεια 
δημιουργήθηκαν δύο μεταβλητές που αποτελούν τον μέσο όρο (ΜΟ) των απαντήσεων 
των υποκειμένων στα συστατικά μέρη (μεταβλητές) κάθε παράγοντα. Η πρώτη συνο-
ψίζει το βαθμό αξιοποίησης των ΕΜΔ που εντάσσονται στις Τ.Π.Ε. και η δεύτερη ε-
κείνων που δεν εντάσσονται. Στην πρώτη περίπτωση (Μ.Τ.= 2,6 , Τ.Α.=1,08) προκύ-
πτει πως στην αξιοποίηση των ΕΜΔ που εντάσσονται στις Τ.Π.Ε. (Μ.Τ. κυμαίνεται 
από μερικές φορές τον χρόνο έως μία φορά την εβδομάδα),οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
δεν φαίνεται να εξηγούν σημαντικά την κατανομή αυτή (p>0,05). Αναφορικά με την 
αξιοποίηση των ΕΜΔ που δεν εντάσσονται στις Τ.Π.Ε. (Μ.Τ.=2,5, Τ.Α.=1,3) φαίνεται 
πως η χρήση κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Στην προκειμένη περίπτωση παρατηρούνται 
σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την εργασιακή εμπειρία (t=2,5, df=47,3, 
p=0,01) και την περιοχή (t=2,9,df=59,p= 0,07). Οι εργαζόμενοι με εμπειρία έως 10 έτη 
κάνουν σπανιότερη χρήση των συγκεκριμένων μέσων (Μ.Τ.=1,6, Τ.Α.= 1) που κυμαί-
νεται από μερικές φορές τον χρόνο έως μία φορά την εβδομάδα, σε σχέση με τους 
εκπαιδευτικούς με εργασιακή εμπειρία άνω των 10 ετών.  Καθώς και στα σχολεία των 
ημιαστικών περιοχών οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την ίδια συχνότητα χρή-
σης(Μ.Τ.=1,6, Τ.Α.=1) σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς σχολείων αστικών περιοχών.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η χαμηλή χρήση ορισμένων ΕΜΔ οφεί-
λεται κατά 54% στην απουσία του εποπτικού μέσου από το σχολείο. Το 34,9% υπο-
στηρίζει πως οφείλεται στην έλλειψη χρόνου, το 3,2% στην ελλιπή γνώση χειρισμού 
του μέσου και το υπόλοιπο ποσοστό στο μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών. Από τον 
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έλεγχο 𝜒𝜒2 που πραγματοποιήθηκε με κάθε μία από τις μεταβλητές (ηλικία, περιοχή, 
σπουδές, εμπειρία, τάξη διδασκαλίας) δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές δια-
φορές (p>0,05). 

Σε ερώτηση σχετικά με την επιθυμία τους για πρόσβαση σε μεγαλύτερη ποικιλία επο-
πτικών μέσων, το 68,3% των ερωτηθέντων δεν δήλωσε καμία επιθυμία. Το 20,6% επι-
θυμεί την πρόσβαση σε διαδραστικό πίνακα. To υπόλοιπο 11,1% αναφέρθηκε σε μέσα 
όπως ο Η/Υ, ο προτζέκτορας, το τάμπλετ, αθλητικό υλικό και υλικά υποστήριξης μα-
θηματικών δραστηριοτήτων (άβακες κ.τ.λ.). 

Αναφορικά με την επίδραση των ΕΜΔ στην διδακτική παρέμβαση, όλοι οι συμμετέχο-
ντες την χαρακτήρισαν θετική. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολο-
γήσουν τους παράγοντες που επιδρούν στην διδασκαλία τους σε μια κλίμακα 7 σημείων 
τύπου Likert: Σημαντικά(1), Πάρα πολύ(2), Πολύ(3), Μέτρια(4), Λίγο(5), Πολύ 
λίγο(6), Καθόλου(7). Η παραγοντική ανάλυση με τη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριους 
άξονες (principal axis factoring) για τον καλύτερο εννοιολογικό προσδιορισμό των πα-
ραγοντικών αξόνων που αφορούν τους παράγοντες επίδρασης των εποπτικών μέσων 
στην διδακτική παρέμβαση, ανέδειξε μονοπαραγοντική δομή. Πιο συγκεκριμένα: Η 
περιστροφή της εξαγόμενης λύσης (p=0<0,05 και δείκτης KMO=0,757), με τη μέθοδο 
Promax κατέδειξε πως όλες οι μεταβλητές αποτελούν μια ομάδα εκτός από την μετα-
βλητή που αφορά την συμβολή των ΕΜΔ στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος. 
H ομαδοποίηση που προέκυψε ερμηνεύει το 67,9% της συνολικής διακύμανσης και 
αφορά τις πτυχές της επίδρασης των εποπτικών μέσων στην διδακτική παρέμβαση (διε-
γείρουν το ενδιαφέρον των μαθητών, εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο από τη διδασκα-
λία, ενισχύουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, επικαιροποιούν την διδασκαλία 
συνδέοντάς την με την καθημερινή ζωή). Κάνοντας έλεγχο για την αξιοπιστία των πα-
ραγόντων προκύπτει πως η τιμή του συντελεστή Cronbach’s είναι Cronbach’s al-
pha>0,7. Η νέα μεταβλητή που δημιουργήθηκε υπολογίζοντας το ΜΟ αυτών των με-
ταβλητών, συνοψίζει την επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΕΜΔ, όπως 
αυτή αξιολογείται από τους εκπαιδευτικούς. Η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση 
(Μ.Τ.=2,5, Τ.Α.=1,3), υποδεικνύουν ότι η επίδραση κυμαίνεται από σημαντική έως 
μέτρια. Με τους κατάλληλους επαγωγικούς ελέγχους (T-test, ANOVA) διαπιστώθηκε 
πως δεν προκύπτουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις για καμία από τις ανε-
ξάρτητες μεταβλητές, σε κάθε περίπτωση p>0,05.  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια διερεύνησης τόσο της συχνότητας αξιοποίη-
σης ΕΜΔ από τους εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων όσο και της εκτίμησης 
των ερωτηθέντων για το πού αποδίδουν την μειωμένη χρήση ορισμένων εξ’ αυτών. 
Τέλος, επιδιώχθηκε η καταγραφή των λόγων της θετικής επίδρασης των ΕΜΔ, όπως 
αυτοί αξιολογούνται από τους ίδιους τους διδάσκοντες. 

Τα ευρήματα καταδεικνύουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σπάνια αξιοποίηση τόσο 
των ΕΜΔ που εντάσσονται στις Τ.Π.Ε., όσο και των υπολοίπων. Εξετάζοντας την 

2754

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



χρήση σε συνάρτηση με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, οι μόνες διαφοροποιήσεις που 
παρατηρούνται αφορούν τόσο τους εκπαιδευτικούς με εργασιακή εμπειρία μικρότερη 
των 10 ετών όσο και εκείνους που διδάσκουν σε ημιαστικές περιοχές. Και στις δύο 
περιπτώσεις η συχνότητα χρήσης των ΕΜΔ που δεν εντάσσονται στις Τ.Π.Ε. είναι μι-
κρότερη.  

Αναφορικά με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών για το πού αποδίδουν την μειωμένη 
χρήση, τα ευρήματά μας ταυτίζονται με προηγούμενες μελέτες (Depover, 2010). Kαι 
στις δύο περιπτώσεις η κύρια αιτία είναι η έλλειψη του μέσου. Αξιοσημείωτο είναι πως 
σε ερώτηση σχετική με την πρόσβαση που θα επιθυμούσαν σε άλλα ΕΜΔ, πάνω από 
τους μισούς δεν εξέφρασαν καμία επιθυμία. Εξετάζοντας και το τελευταίο μας ερευνη-
τικό ερώτημα, διαπιστώθηκε πως όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν θετική την επίδραση 
των ΕΜΔ.  Από τους παράγοντες που τους δόθηκαν να αξιολογήσουν, κατατάσσουν 
την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών πρώτο, και ακολουθούν η καλύτερη  κα-
τανόηση του μαθήματος, η επικαιροποίηση της γνώσης, η εξοικονόμηση χρόνου και 
τέλος η ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το δείγμα δεν είναι τυχαίο ώστε να είμαστε σε θέση να αναγά-
γουμε τα συμπεράσματα στον πληθυσμό. Επίσης, οποιαδήποτε συσχέτιση με το φύλο 
θεωρήθηκε ανώφελη, λόγω του χαμηλού ποσοστού ανδρών συμμετεχόντων.  Ολοκλη-
ρώνοντας την ερευνητική διαδικασία προέκυψαν ερωτήματα τα οποία θα μπορούσαν 
να στοιχειοθετήσουν μελλοντικές έρευνες. Ίσως θα ήταν γόνιμο να εξετασθεί αν το 
φύλο επηρεάζει τη χρήση των ΕΜΔ και το πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται την 
ομοδασυνεργατική μάθηση, η οποία μέσω των Τ.Π.Ε. ενισχύεται όπως υποστηρίζει η 
ερευνητική κοινότητα, ενώ εκείνοι την κατατάσσουν στο τέλος της λίστας των θετικών 
επιδράσεων. 
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Η γνωστική ανάπτυξη μέσα από την οπτική της διαπολιτισμικής έρευνας. Ο ρό-
λος της εκπαίδευσης και η αξία του πολιτισμικού περιβάλλοντος. 

Κοσμάς Δ. Ηλίας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, M.Ed.  στην Εκπαίδευση, 
ilkos01@gmail.com  

Κοσμά Μαρία, Εκπαιδευτικός Τ.Ε 09, kosma2004@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιαστούν τα στοιχεία εκείνα από τη διαπολιτισμική έρευνα 
που τεκμηριώνουν την αμφισβήτηση της οικουμενικότητα της γνωστικής ανάπτυξης, 
όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη θεωρία του Piaget και ενισχύουν τη θέση ότι η 
γνωστική ανάπτυξη προσδιορίζεται πρωτίστως από το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο συντελείται. Επίσης θα γίνει αναφορά στο ρόλο που παίζει η εκπαίδευση στο 
πλαίσιο αυτής της θεώρησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: γνωστική ανάπτυξη, εκπαίδευση, λεξικολογική οργάνωση, θεωρία 
πολιτισμικού πλαισίου (Vygotsky), μνήμη-μνημονική ικανότητα, μεταγνωστικές ιδιό-
τητες. 

Εισαγωγή 

Από τα μέσα του 19ου αιώνα και σε όλη τη διάρκεια του 20ου  και του 21ου  αιώνα το 
ενδιαφέρον των ανθρωπιστικών επιστημών έχει επικεντρωθεί στο ζήτημα της εξέλιξης 
του παιδιού καθώς και σε πληθώρα άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με ο,τιδήποτε 
νοείται εξέλιξη του παιδιού. Ένα σημαντικό τέτοιο ζήτημα είναι η ανάλυση της γνω-
στικής ανάπτυξης του παιδιού. Μεταξύ των πολλών θεωριών που προσπαθούν να ανα-
λύσουν τη γνωστική ανάπτυξη, οι δύο επικρατέστερες είναι η θεωρία του Jean Piaget 
και αυτή του πολιτισμικού πλαισίου με κύριο εκφραστή της τον Lev Semenovich 
Vygotsky. 

Μια από τις πιο σημαντικές διαφορές των δύο αυτών θεωριών είναι η οικουμενικότητα 
της γνωστικής ανάπτυξης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη θεωρία του Piaget και 
που αμφισβητείται σε μεγάλο βαθμό από τους υποστηρικτές του πολιτισμικού πλαι-
σίου.  

Αρχικά θα γίνει μια αναφορά στις βασικές θέσεις της θεωρίας του πολιτισμικού πλαι-
σίου και ειδικότερα του κύριου εκφραστή της, του Lev Vygotsky. Ακολούθως, θα α-
ναφερθούν τα στοιχεία εκείνα που μέσα από τη διαπολιτισμική έρευνα τεκμηριώνουν 
τον πρωτεύοντα ρόλο που παίζει το πολιτισμικό περιβάλλον στη γνωστική ανάπτυξη 
και τέλος θα παρουσιαστεί ο ρόλος της εκπαίδευσης στο πλαίσιο αυτής της θεώρησης. 
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Η θεωρία του πολιτισμικού πλαισίου με κύριο εκφραστή τον Lev Semenovich 
Vygotsky. 

Ο Vygotsky είναι ο κύριος εκπρόσωπος της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της 
μάθησης. Υποστηρίζει ότι οι βιολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συνδυάζονται 
και αλληλεπιδρούν σε συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο επη-
ρεάζοντας με αυτό τον τρόπο τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Η κοινωνία επηρεά-
ζει αποφασιστικά τον τρόπο με τον οποίο το άτομο μαθαίνει, ώστε το κέντρο βάρους 
να βρίσκεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του (αναφέ-
ρεται στους Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007).  

Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις συναρτώνται με τη κουλτούρα και με τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντος του ατόμου που αναπτύσσε-
ται. Στη γνωστική ανάπτυξη του ατόμου κομβική είναι η γνώση των πολιτισμικών ερ-
γαλείων που υπάρχουν στο παρόν για να συντονίσουν τους ανθρώπους μεταξύ τους με 
το φυσικό κόσμο (Wertsch, 1991). Η διδασκαλία για το Vygotsky(1999) έχει κεντρικό 
ρόλο για τη μάθηση και την ανάπτυξη και υποστηρίζει ότι η μάθηση καθοδηγεί την 
ανάπτυξη. Θεωρεί ότι οι κοινωνικές, οι ιστορικές, οι πολιτισμικές και βιολογικές όψεις 
της ανάπτυξης συνεργάζονται.  

Το πιο γνωστό και ίσως πιο σημαντικό σημείο της θεωρίας του Vygotsky (Whitebread, 
1998), που παρουσιάζει την επίδραση του περιβάλλοντος στη γνωστική ανάπτυξη του 
παιδιού, είναι η « ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης». Σύμφωνα με αυτήν προωθείται η 
διδασκαλία ως το σημείο που μπορεί να φθάσει το παιδί είτε μόνο του, είτε με τη βοή-
θεια και την καθοδήγηση ενός ενήλικα ή πιο ικανού συνομηλίκου (Vygotsky,1978). 

Κεντρική ιδέα της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» είναι η ύπαρξη ενός συγκεκρι-
μένου επιπέδου ικανότητας εκτέλεσης μιας δεξιότητας, την οποία θα μπορούσε το παιδί 
να εξασκήσει χωρίς βοήθεια. Αυτό ο Vygostky το ονομάζει «πραγματικό επίπεδο δια-
νοητικής ανάπτυξης». Ωστόσο, αν βοηθηθεί από έναν ενήλικο, αυτή η ικανότητα μπο-
ρεί να επεκταθεί λίγο περισσότερο, για να επιτευχθεί κάτι ελαφρώς δυσκολότερο. Αυτό 
ο Vygotsky το ονομάζει «επίπεδο της δυνητικής ανάπτυξης». Η απόσταση ανάμεσα 
στα δύο αυτά επίπεδα είναι η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» την οποία το παιδί 
μπορεί να διανύσει και να κατακτήσει με τη βοήθεια του ενήλικα ή με τη βοήθεια προ-
χωρημένων συνομηλίκων. 

Πολιτισμικές διαφορές στη γνωστική ανάπτυξη 

Δύο από τις πιο κύριες πτυχές της γνωστικής ανάπτυξης που έχουν μελετηθεί περισσό-
τερο σε διάφορους πολιτισμούς είναι η διατήρηση και η ελεύθερη ανάκληση. Η δια-
τήρηση είναι μια από τις συγκεκριμένες νοητικές πράξεις του Piaget και τη χρησιμο-
ποιεί ως όρο για την κατανόηση ότι οι ιδιότητες ενός αντικειμένου ή μιας ουσίας πα-
ραμένουν ίδιες, ακόμη και αν η εμφάνισή τους μπορεί να έχει αλλοιωθεί κατά κάποιον 
επιφανειακό τρόπο. Η ελεύθερη ανάκληση είναι η διαδικασία εκείνη που ανακαλεί 
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κάποιος στη μνήμη αντικείμενα που του έχουν παρουσιαστεί, με όποια σειρά επιθυμεί. 
Είναι γεγονός, ότι για να αξιολογηθούν σωστά οι δυο αυτές πτυχές της γνωστικής ανά-
πτυξης, θα πρέπει να μελετηθούν στο πολιτισμικό πλαίσιο, όπου ανήκουν, με τεχνικές 
και εργαλεία προσαρμοσμένα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Μελέτες για τις συγκεκριμένες νοητικές πράξεις 

Οι ερευνητές που χρησιμοποίησαν τις ασκήσεις διατήρησης του Piaget για να μελετή-
σουν τις πολιτισμικές διαφορές στη γνωστική ανάπτυξη, βρήκαν ότι τα παιδιά σε πα-
ραδοσιακές, βιομηχανικά μη αναπτυγμένες κοινωνίες φθάνουν ένα ή και περισσότερα 
χρόνια αργότερα στο επίπεδο των παιδιών της Δύσης (Dasen &Heron, 1981).  

Η Patricia Greenfield (1966) σε σειρά ερευνών για τη διατήρηση σε παιδιά της φυλής 
Wolof στη Σενεγάλη, διεπίστωσε ένα βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης. Στη κλασσική δια-
δικασία του Piaget με τα δύο δοχεία, σε παιδιά ηλικίας 6-13 ετών, όπου μεταφέρεται η 
ίδια ποσότητα νερού από ένα δοχείο σε ένα άλλο πιο στενό και πιο ψηλό, παρατήρησε 
ότι αν και τα μεγαλύτερα παιδιά έδειχναν να κατανοούν τη διατήρηση περισσότερο, 
μόνο το 50 % των παιδιών ηλικίας 11-13 ετών έδειξαν να κατανοούν ότι η ποσότητα 
του υγρού δεν άλλαξε, όταν χύθηκε από το ένα δοχείο στο άλλο. 

Ο Dasen και οι συνεργάτες του προσπαθώντας να εξηγήσουν τα ευρήματα αυτών των 
ερευνών οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι εξεταζόμενοι είτε δεν μπόρεσαν να κα-
ταλάβουν τι περίμεναν οι ερευνητές, είτε δεν ήταν εξοικειωμένοι με το πειραματικό 
περιβάλλον. Σε μια σειρά ερευνών οι συγκεκριμένοι μελετητές, αφού εκπαίδευσαν 
τους συμμετέχοντες πώς να λύνουν τις ασκήσεις διατήρησης, διεπίστωσαν ότι μια σύ-
ντομη εκπαίδευση σε ασκήσεις παρόμοιες  με τις ασκήσεις διατήρησης ήταν αρκετή 
για να αλλάξει την επίδοσή τους (Dasen, Ngini & Lavallee, 1979).   

Χαρακτηριστικό είναι το αποτέλεσμα της έρευνας, όπου έγινε σύγκριση παιδιών Αβο-
ριγίνων και παιδιών από την πόλη της Καμπέρα. Χωρίς εκπαίδευση τα μισά παιδιά των 
Αβοριγίνων φαίνονται να μην κατανοούν την έννοια της διατήρησης. Όταν όμως, εκ-
παιδευθούν, τα αποτελέσματα δείχνουν να καταλαβαίνουν τη βασική έννοια της δια-
τήρησης, έστω και αν βρίσκονται 3 χρόνια πίσω από τα παιδιά της Καμπέρα. Αυτό 
αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που επιταχύνει ή επιβραδύνει την απόκτηση 
της συγκεκριμένης έννοιας. 

Μελέτες για την ανάπτυξη της μνήμης 

Οι διαπολιτισμικές μελέτες που αφορούν την ανάπτυξη της μνήμης αμφισβητούν την 
οικουμενικότητα της γνωστικής ανάπτυξης με ένα διαφορετικό τρόπο (Rogoff, 1982). 
Όπως οι ερευνητές της διατήρησης, έτσι και οι ερευνητές της μνήμης στη μέση παιδική 
ηλικία βρήκαν ότι η εξοικείωση των παιδιών με το υλικό των ασκήσεων και με τις 
διαδικασίες, επηρεάζει την απόδοσή τους. 
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Σε αντίθεση με τις μελέτες διατήρησης, τα τεστ μνήμης που χρησιμοποιούν υλικό με 
το οποίο τα παιδιά είναι εξοικειωμένα, εξακολουθούν να παρέχουν αποτελέσματα που 
δείχνουν πιο έντονα πολιτισμικές διαφορές. 

Η φύση αυτών των πολιτισμικών διαφορών μπορεί να παρατηρηθεί σε μελέτες για την 
ανάπτυξη της ελεύθερης ανάκλησης. Σε μια άσκηση ελεύθερης ανάκλησης, οι ερευνη-
τές παρουσίασαν πολλά αντικείμενα -ένα κάθε φορά- και ζήτησαν από τα παιδιά να τα 
θυμηθούν με όποια σειρά ήθελαν. Σε μια τέτοια έρευνα ο Michael Cole και οι συνερ-
γάτες του(1971), βρήκαν ότι τα παιδιά των φυλών της Λιβερίας, αντίθετα με τα παιδιά 
των βιομηχανικά προηγμένων κοινωνιών, δεν έδειξαν ομαλή βελτίωση στην επίδοση 
της μνήμης τους κατά τη μέση παιδική ηλικία εκτός κι αν είχαν πάει στο σχολείο για 
αρκετά χρόνια. Αντίθετα τα παιδιά της Λιβερίας που δεν είχαν φοιτήσει σε σχολείο, 
μπορούσαν να μαθαίνουν τα αντικείμενα και να ανακαλούν στη μνήμη τους, μόνο όταν 
αυτά αποτελούσαν τμήματα μιας ιστορίας. 

Επίσης, σε τεστ ελεύθερης ανάκλησης των Rogoff & Waddell (1982) με παιδιά της 
αγροτικής Γουατεμάλα, διεπιστώθηκε ότι η επίδοση των παιδιών αυτών υστερούσε σε 
σχέση με εκείνη των συνομηλίκων στις Η.Π.Α. 

Τα αποτελέσματα αυτών των διαπολιτισμικών μελετών για τη μνήμη δείχνουν ότι το 
πολιτισμικό πλαίσιο φαίνεται να είναι περισσότερο καθοριστικό στην περίπτωση της 
μνήμης από ότι στην περίπτωση της διατήρησης. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τεχνικές α-
πομνημόνευσης δεν είναι οικουμενικές αλλά συνδέονται με τη σχολική εκπαίδευση. 

Οι γνωστικές συνέπειες της σχολικής εκπαίδευσης 

Στη μέση παιδική ηλικία τα παιδιά αποκτούν σημαντικές ικανότητες που οδηγούν τους 
ενήλικες να έχουν αυξημένες προσδοκίες από αυτά. Οι μελετητές όμως δεν έχουν κα-
ταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή θέση για το πώς συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Οι δια-
πολιτισμικές μελέτες, ωστόσο, δείχνουν το σημαντικό ρόλο που παίζουν σε αυτές τις 
αλλαγές τα πολιτισμικά οργανωμένα πλαίσια. Ένα από τα πιο σημαντικά οργανωμένα 
πλαίσια είναι και το σχολείο. 

Για να αξιολογήσει κάποιος τη συνεισφορά του σχολείου στην ανάπτυξη των γνωστι-
κών ικανοτήτων του παιδιού, αρκεί να συγκρίνει τις αλλαγές που παρατηρούνται στις 
γνωστικές λειτουργίες των παιδιών της μέσης παιδικής ηλικίας που έχουν φοιτήσει στο 
σχολείο, με τις αντίστοιχες αλλαγές εκείνων που δεν έχουν φοιτήσει. Ένας τρόπος για 
να γίνει αυτή η σύγκριση είναι η εκμετάλλευση των κανόνων που αφορούν στην ηλικία 
που το παιδί πρέπει να πάει στο σχολείο (στρατηγική ορίου ηλικίας του σχολείου) κα-
θώς και η διεξαγωγή έρευνας σε κοινωνίες όπου η σχολική εκπαίδευση δεν είναι καθο-
λική. 
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Στο χώρο της παιδαγωγικής επιστήμης έχουν γίνει κατά καιρούς με τη χρήση των δύο 
προαναφερθέντων τρόπων διαπολιτισμικές έρευνες, όπου συγκρίνονται τέσσερις γνω-
στικοί τομείς: 

Συγκεκριμένες νοητικές πράξεις: Οι μελέτες με θέμα τις συγκεκριμένες νοητικές 
πράξεις είναι μοιρασμένες ανάμεσα σε αυτές που βρίσκουν ότι τα παιδιά που έχουν 
πάει σχολείο ωφελούνται και σε αυτές που βρίσκουν ότι δεν ωφελούνται (Rogoff, 
1981). Ωστόσο, όταν τα παιδιά του σχολείου αποδίδουν καλά στα τυπικά τεστ του Pia-
get, η επιτυχία τους μοιάζει να έχει λιγότερη σχέση με τις συγκεκριμένες νοητικές πρά-
ξεις και περισσότερο με τη μεγαλύτερη εξοικείωσή τους στις συνθήκες διεξαγωγής των 
τεστ. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η ανάπτυξη των συγκεκριμένων νοητικών πράξεων 
αυξάνεται περισσότερο με την ηλικία και λιγότερο με τη σχολική εκπαίδευση. 

Λεξικολογική οργάνωση: Τα παιδιά που παρακολουθούν το σχολείο μαθαίνουν μέσω 
της ομιλίας, της ακοής και της ανάγνωσης και όχι μέσω συγκεκριμένων πράξεων, όπως 
συμβαίνει με τα παιδιά που δεν φοιτούν στο σχολείο. Η ομιλία που χρησιμοποιείται 
στο σχολείο διαφέρει ως προς το περιεχόμενο, τη δομή και την ποιότητα σε σχέση με 
την ομιλία που είναι οικεία στα παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Η ομιλία στο 
σχολείο όχι μόνο απαιτεί τη γνώση αφηρημένων εννοιών, αλλά απαιτεί επίσης η γνώση 
αυτή να χρησιμοποιείται πέρα των πλαισίων του πραγματικού κόσμου. Συνεπώς, τα 
παιδιά πρέπει να μάθουν να δημιουργούν νοήματα από τους διάφορους τρόπους συν-
δυασμού των λέξεων. 

Αυτό το χαρακτηριστικό της σχολικής εκπαίδευσης οδήγησε ορισμένους ψυχολόγους 
να υποστηρίξουν ότι το συνολικό απόθεμα λέξεων στο λεξιλόγιο των παιδιών (νοητικό 
λεξικό) αλλάζει με τη σχολική εκπαίδευση (Cole & D’Andrade, 1982). 

Ο αντίκτυπος της σχολικής εκπαίδευσης στη λεξικολογική οργάνωση φάνηκε από μια 
μελέτη των Ινδιάνων Maya, στο Μεξικό (Sharp, Cole & Lave, 1979). Όταν ρωτήθηκαν 
έφηβοι που είχαν πάει σχολείο ποιες λέξεις ταιριάζουν με τη λέξη πάπια, απάντησαν 
με άλλες λέξεις της ίδιας βιολογικής κατηγορίας, όπως πτηνό και κοτόπουλο. Όταν 
ρωτήθηκαν έφηβοι από την ίδια περιοχή που δεν είχαν πάει σχολείο απάντησαν με 
λέξεις που περιέγραφαν τι κάνουν οι πάπιες ή τι κάνουν οι άνθρωποι με τις πάπιες. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, όπως και άλλων ερευνών ανά τον κόσμο (Cole 
et al.,1971), δείχνουν ότι το σχολείο ευαισθητοποιεί τα παιδιά στο αφηρημένο και κα-
τηγοριοποιημένο νόημα των λέξεων, ενώ συγχρόνως, δομεί τη γενική τους γνώση. 

Μνήμη: Η ανάπτυξη δεξιοτήτων μνήμης είναι ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται άμεσα 
με τη σχολική εκπαίδευση. Παιδιά που δεν έχουν φοιτήσει στο σχολείο, δεν έχουν καλή 
επίδοση σε τεστ μνημονικής ικανότητας. Όταν όμως τα παιδιά αυτά φοιτήσουν στο 
σχολείο, η ικανότητά τους αυτή αυξάνεται θεαματικά. Τα πορίσματα σχετικών ερευ-
νών έχουν δείξει ότι οι πολιτισμικές διαφορές που έχουν παρατηρηθεί στη μέση παι-
δική ηλικία, αναφορικά με τις δεξιότητες της μνήμης, συνδέονται άμεσα με τη σχολική 
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εκπαίδευση (Cole et al.,1971).Μια μελέτη του Daniel Wagner (1974) υποστηρίζει ότι 
τα παιδιά αποκτούν τις δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών που προάγουν τη μνήμη, 
ως συνέπεια της σχολικής εκπαίδευσης. 

Προγενέστερες έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν δείξει σημαντική αύ-
ξηση της ικανότητας των παιδιών να θυμούνται τις θέσεις καρτών που είχαν απλωθεί 
σε μια σειρά, όταν έφθαναν στη μέση παιδική ηλικία (Hagen, Meacham & Mesibov, 
1970). Ο Wagner (1974) βρήκε ότι η επίδοση των παιδιών που πήγαιναν σχολείο βελ-
τιωνόταν με την ηλικία, όπως είχε βρει και στην προηγούμενη έρευνα ο Hagen και οι 
συνεργάτες του. Παρ’ όλα αυτά, τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες που δεν είχαν 
φοιτήσει σε σχολείο δεν θυμόνταν καλύτερα από τα μικρότερα παιδιά. Αυτό το εύρημα 
οδήγησε τον Wagner στο συμπέρασμα ότι η σχολική εκπαίδευση ήταν εκείνη που δη-
μιούργησε τη διαφορά. 

Όπως στην περίπτωση της λεξικολογικής οργάνωσης έτσι και στην περίπτωση της μνη-
μονικής ικανότητας, δεν πρέπει να οδηγηθούμε  στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά που δεν 
φοιτούν στο σχολείο δεν θα αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες. Απλώς, η εκπαίδευση 
βοηθά να αναπτύξουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας εξειδικευμένες στρατηγικές απο-
μνημόνευσης, ώστε να γίνονται πιο αποτελεσματικά σε ορισμένες περιπτώσεις ( π.χ 
ελεύθερη ανάκληση). 

Μεταγνωστικές δεξιότητες: Η σχολική εκπαίδευση φαίνεται να επηρεάζει την ικανό-
τητα να συλλογίζεται κανείς και να συζητά για τις διαδικασίες της σκέψης του 
(Luria,1976· Rogoff, 1981). Όταν ζητήθηκε από παιδιά να εξηγήσουν πως έφθασαν 
στην απάντηση ενός προβλήματος, τα παιδιά που δεν είχαν πάει σχολείο απάντησαν 
αόριστα ή δεν έδωσαν καμία εξήγηση. Αντιθέτως τα παιδιά που είχαν πάει σχολείο 
φαίνονταν πιο ικανά να περιγράψουν τις νοητικές δραστηριότητες και τη λογική των 
γνωστικών τους δραστηριοτήτων. 

Παρόμοια αποτελέσματα φαίνεται ότι έχει η σχολική εκπαίδευση και στη μεταγλωσ-
σική επίγνωση. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα των Sylvia Scribner & Michael Cole 
(1981), που ζήτησαν από μορφωμένους και από ανθρώπους που δεν είχαν πάει σχολείο 
της φυλής Vai στην Λιβερία, να κρίνουν αν ορισμένες προτάσεις ήταν γραμματικά σω-
στές ή όχι στη γλώσσα τους. Η εκπαίδευση δεν είχε επίδραση στην ικανότητα αναγνώ-
ρισης των γραμματικά λανθασμένων προτάσεων. Οι μορφωμένοι άνθρωποι όμως, μπο-
ρούσαν να εξηγήσουν με ακρίβεια τι έκανε μια πρόταση γραμματικά λανθασμένη, ενώ 
οι αναλφάβητοι δεν μπορούσαν. 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, οι υποστηρικτές της θεωρίας του πολιτισμικού πλαισίου τονίζουν ότι η 
γνωστική ανάπτυξη δεν έχει οικουμενικό χαρακτήρα αλλά αντιθέτως προσδιορίζεται 
κυρίως από το πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο συντελείται. Οι διαπολιτισμικές 
μελέτες στα θέματα της γνωστικής ανάπτυξης έχουν δείξει ότι το πολιτισμικό πλαίσιο, 
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μέσα στο οποίο το παιδί μεγαλώνει, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αυτής της διαδι-
κασίας. Χαρακτηριστικές είναι οι έρευνες στο τομέα των συγκεκριμένων νοητικών 
πράξεων αλλά κυρίως στη λεξικολογική οργάνωση, στη μνήμη και στις μεταγνωστικές 
δεξιότητες.  

Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκαν τα στοιχεία εκείνα από την διαπολιτισμική έρευνα 
που τεκμηριώνουν και ενισχύουν το  ρόλο του πολιτισμικού περιβάλλοντος στη γνω-
στική ανάπτυξη καθώς και το ρόλο που παίζει η εκπαίδευση στο πλαίσιο αυτής της 
θεώρησης. Βασικός σκοπός ήταν, να καταδειχθεί πως συγκεκριμένοι τομείς της γνω-
στικής ανάπτυξης επηρεάζονται από το πολιτισμικό περιβάλλον και από τη τυπική εκ-
παίδευση, όπως αυτή εκφράζεται σε κάθε κοινωνία, με συνέπεια το άτομο να γίνεται 
πιο αποτελεσματικό στη καθημερινή του ζωή.     
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Η έννοια της διά βίου εκπαίδευσης και οι προσεγγίσεις της 

Αντωνίου Δέσπω, debby711@hotmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός αυτής της σύντομης ανακοίνωσης είναι αρχικά να αναφερθώ στους διάφορους 
ορισμούς που έχουν δοθεί  στην έννοια της δια βίου εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, θα 
περιγράψω τις τρεις κατηγορίες της δια βίου εκπαίδευσης: την τυπική, την μη τυπική  
και την άτυπη εκπαίδευση, καθώς και τη σύγχυση που προκαλούν οι όροι «εκπαίδευση 
ενηλίκων», «διά βίου εκπαίδευση» και «δια βίου μάθηση». Στο κύριο μέρος της πα-
ρούσας εργασίας θα αναλύσω τις εξής προσεγγίσεις της διά βίου εκπαίδευσης: τη λει-
τουργιστική, τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, την προσωποκεντρική και την κριτική. 
Τέλος, θα προχωρήσω σε μια μικρή σύγκριση των προαναφερθέντων προσεγγίσεων. Η 
αντιπαράθεση των διάφορων προσεγγίσεων της δια βίου εκπαίδευσης έχει στόχο τη 
βαθύτερη κατανόηση τόσο των ομοιοτήτων και των διαφορών τους, όσο και των πλε-
ονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους υπό την οπτική του ρόλου των εκπαιδευομέ-
νων, των εκπαιδευτικών, των μεθοδολογιών, των στόχων και των σκοπών τους και της 
τελικής αξιολόγησης της γνώσης.   

Λέξεις-Κλειδιά: Δια βίου εκπαίδευση, Δια βίου μάθηση, προσεγγίσεις. 

Εισαγωγή 

Ο όρος διά βίου εκπαίδευση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των μελετητών, οι οποίοι 
έχουν προσπαθήσει να του δώσουν διάφορες ερμηνείες. Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο όρος 
αναφέρεται στην μάθηση που δεν ολοκληρώνεται με βάση τα πρότυπα του παραδοσια-
κού και τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Με άλλα λόγια, η δια βίου εκπαίδευση 
από χρονικής άποψης δεν τελειώνει ποτέ, καθώς συντροφεύει το σύνολο του κύκλου 
ζωής του ανθρώπου και όχι απαραίτητα μόνο στους ενήλικες. Άρα, πρόκειται για ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα που εξαπλώνεται στο παιδευτικό ιδεώδες ότι όλα τα άτομα της 
κοινωνίας έχουν το δικαίωμα να μετέχουν σε αυτό εφόρου ζωής, εφόσον το επιθυμούν 
(Καραλής & Παπαγεωργίου, 2012).    

Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO σχετικά με τη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση, 
μπορούμε να διακρίνουμε δύο συνιστώσες: το θεσμό και τις διαδικασίες της εκπαίδευ-
σης, αλλά και το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μάθησης στις ζωές των ανθρώπων. 
Πιο συγκεκριμένα, ο όρος δια βίου εκπαίδευση δηλώνει ένα χωρίς όρια σχήμα που 
αποβλέπει στην αναμόρφωση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαί-
δευση και η μάθηση δεν περιορίζονται στη σχολική φοίτηση, πρέπει να επεκτείνονται 
σε ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, να περιλαμβάνουν όλες τις δεξιότητες και όλους 
τους κλάδους της γνώσης, να χρησιμοποιούν όλα τα δυνατά μέσα και να δίνουν την 
ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους για πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι 
εκπαιδευτικές και οι σχετικές με τη μάθηση διαδικασίες στις οποίες τα παιδιά, οι νέοι 
άνθρωποι και οι ενήλικοι όλων των ηλικιών εμπλέκονται στη διάρκεια της ζωής τους 
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σε οποιαδήποτε μορφή, πρέπει να θεωρηθούν ως σύνολο» (UNESCO, 1976). 

Οι Coombs και Ahmed (1974) προσδιόρισαν την δια βίου εκπαίδευση ως πολύμορφη 
και την διέκριναν σε τρεις κατηγορίες: την τυπική, την μη τυπική  και την άτυπη εκ-
παίδευση. Πιο συγκεκριμένα: 

• Η τυπική εκπαίδευση αναφέρεται στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως παρα-
δοσιακά το γνωρίζουμε, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας βαθμί-
δας. Η τυπική εκπαίδευση είναι θεσμοθετημένη, χρονολογικά διαβαθμισμένη και 
ιεραρχικά δομημένη. 

• Η μη τυπική εκπαίδευση, παρότι λαμβάνει χώρα έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα 
της τυπικής εκπαίδευσης, θέτει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, τους οποί-
ους  επιδιώκει. 

• Η άτυπη εκπαίδευση λαμβάνει εξίσου χώρα έξω από τα εκπαιδευτικά συστήματα 
και πραγματοποιείται κατά καθημερινότητα του ατόμου διαμορφώνοντας τις εμπει-
ρίες του.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε στη σύγχυση που προκαλούν οι όροι «εκ-
παίδευση ενηλίκων», «διά βίου εκπαίδευση» και «διά βίου μάθηση». Οι τρεις έννοιες 
σαφώς παρουσιάζουν την εξής βασική ομοιότητα: αναφέρονται στο άτομο και στη δυ-
νατότητα μάθησης εφ’ όρου ζωής. Ωστόσο, η δια βίου εκπαίδευση εστιάζει στην εκ-
παιδευτική διαδικασία, σε αντίθεση με τη δια βίου μάθηση, η οποία περιγράφει όλα τα 
μαθησιακά επεισόδια ενός ατόμου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν το ά-
τομο επισκέπτεται μια χώρα του εξωτερικού και μαθαίνει να χρησιμοποιεί το ξένο συ-
νάλλαγμα. Στην εν λόγω περίπτωση, μπορούμε να κατατάξουμε αυτό το μαθησιακό 
επεισόδιο στην δια βίου μάθηση και όχι στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη διά βίου εκ-
παίδευση. Με άλλα λόγια, δίνεται έμφαση στην άτυπη εκπαίδευση (Καραλής & Παπα-
γεωργίου, 2012). 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της δια βίου μάθησης είναι ότι εστιάζει στο ίδιο 
το άτομο και στις ανάγκες του, στα κίνητρα για μάθηση, στους προσωπικούς προτιμώ-
μενους τρόπους μάθησης, στην αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση, στη δυνατότητα να μα-
θαίνει κάποιος στους δικούς του ρυθμούς και χώρους καθώς και στην αναγνώριση της 
εμπειρικά αποκτηθείσας άτυπης μάθησης. Συνεπακόλουθα, μπορεί κανείς να συμμετέ-
χει ενεργά σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, ώστε με ευέλικτο τρόπο να 
επιμορφώνεται και να αποτελεί μέλος της κοινωνίας της γνώσης (Καραλής & Παπαγε-
ωργίου, 2012). Διάφοροι μελετητές (Coffield 1999, Martin 2003) τονίζουν τη μετά-
βαση από το κοινωνικό στοιχείο στο ατομικό, σύμφωνα με τις αρχές της δια βίου μά-
θησης. Η ευθύνη, λοιπόν, για την παιδεία και την ανάπτυξη του ατόμου παύει να είναι 
κοινωνική, αλλά ατομική. 
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Οι προσεγγίσεις της διά βίου εκπαίδευσης 

Οι Foley (2000) και Lawson (1998) έχουν διακρίνει τις εξής προσεγγίσεις της διά βίου 
εκπαίδευσης: τη λειτουργιστική, τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, την προσωποκε-
ντρική και την κριτική. 

1. Λειτουργιστική προσέγγιση. Η λειτουργιστική προσέγγιση στη διά βίου εκπαί-
δευση θεωρεί την κοινωνία ως ένα οργανικό σύστημα μέσα στο οποίο η γνώση 
είναι κάτι αντικειμενικό, όπως την περιγράφουν οι φυσικές επιστήμες. Σύμφωνα με 
τον Foley (2000), η λειτουργιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων δίνει 
ιδιαίτερη έμφαση στους νόμους που προέρχονται από γενικεύσεις εμπειρικών ερευ-
νών και είναι απρόσβλητοι από υποκειμενικές κρίσεις. Διακρίνουμε την τάση η 
γνώση να αντιμετωπίζεται ως πρακτική λύση σε πρακτικά προβλήματα. Ένα παρά-
δειγμα της εν λόγω αντίληψης διαβάζουμε σε κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη διά βίου μάθηση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001:7): «Η κοινωνία της γνώσης, πα-
ράλληλα με ευρύτερες οικονομικές τάσεις και τάσεις σε επίπεδο κοινωνίας, όπως 
η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές στις οικογενειακές δομές, η δημογραφική αλλαγή 
και ο αντίκτυπος της ψηφιακής τεχνολογίας, παρουσιάζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τους πολίτες της πολλά πιθανά οφέλη, καθώς και προκλήσεις... Την ίδια στιγμή 
το συγκριτικό πλεονέκτημα εξαρτάται όλο και περισσότερο από την επένδυση σε 
ανθρώπινο κεφάλαιο. Συνεπώς οι γνώσεις και οι ικανότητες είναι επίσης μια ισχυρή 
μηχανή οικονομικής ανάπτυξης. Με δεδομένο το παρόν αβέβαιο οικονομικό κλίμα, 
η επένδυση στους ανθρώπους γίνεται πολύ πιο σημαντική». 

2. Προσέγγιση της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Η προσέγγιση της γενικής εκπαί-
δευσης ενηλίκων στη δια βίου εκπαίδευση θεωρεί εξίσου την γνώση ως κάτι αντι-
κειμενικό. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη λειτουργιστική προσέγγιση, η γενική εκπαί-
δευση ενηλίκων δε εστιάζει μόνο στο αναλυτικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και τον 
εκπαιδευτή, αλλά δίνει την δυνατότητα διαλόγου μεταξύ των συμμετεχόντων. Η 
θετική πλευρά αυτής της θεώρησης είναι ότι επιδιώκει μια δημοκρατική κοινωνία 
μέσα στην οποία όλες οι γνώμες, απόψεις και ιδέες είναι ισότιμα αποδεκτές. Επο-
μένως, ο εκπαιδευτής λειτουργεί ως πηγή γνώσεων του αναλυτικού περιεχομένου 
του προγράμματος, ενώ οι εκπαιδευόμενοι αντιμετωπίζονται ως ενεργά μέλη, τα 
οποία συνεισφέρουν μέσω του διαλόγου στην κατανόηση της γνώσης. 

3. Προσωποκεντρική προσέγγιση. Η προσωποκεντρική προσέγγιση στη δια βίου εκ-
παίδευση στηρίζεται ιστορικά στην προσωποκεντρική εκπαίδευση, η οποία δίνει 
έμφαση στην ανθρωπιστική θεωρία, τη μοναδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, της 
ελευθερίας και της προσωπικής ανάπτυξης (Rogers 1969). Με βάση την εν λόγω 
προσέγγιση, ο εκπαιδευτικός έχει και κοινωνικούς ρόλους να συνεισφέρει στην δη-
μιουργία της ανάγκης για νέα γνώση. Ως πηγή γνώσεων θεωρούνται όλες οι εμπει-
ρίες των ατόμων και γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Ο εκπαιδευ-
τικός δεν καλείται να μεταφέρει στείρες γνώσεις. Αντίθετα, το ζητούμενο είναι οι 
εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι να κατανοούν και να αποδέχονται την αλλαγή.  
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4. Κριτική προσέγγιση. Αντίστοιχα με την προσωποκεντρική προσέγγιση, η κριτική 
προσέγγιση της δια βίου εκπαίδευσης στηρίζεται εξίσου στην ανθρωπιστική θεω-
ρία. Οι εκπαιδευόμενοι, λοιπόν, είναι οι ίδιοι η πηγή της γνώσης. Συνεπώς, δεν 
υπάρχει αντικειμενική γνώση, αλλά υποκειμενική και εξαρτάται από τις εξής πα-
ραμέτρους: ποιος και γιατί την οικοδομεί. Οι εκπαιδευόμενοι παροτρύνονται να 
εκφράζουν τις απόψεις, γνώμες και ιδέες τους με απώτερο στόχο να ενδυναμώνο-
νται οι διάφορες κοινωνικές ομάδες. Στην κριτική προσέγγιση ανήκει και η θεωρία 
της «μετασχηματίζουσας μάθησης» του Mezirow (2007). Σύμφωνα με αυτή τη θε-
ωρία, η αλήθεια θεωρείται υποκειμενική και η δια βίου εκπαίδευση στοχεύει στο 
να διαπραγματεύεται κανείς τις δικές του αξίες, τα αισθήματά του και τις ερμηνείες 
που δίνει, κάτι το οποίο οδηγεί στην προσωπική αλήθεια του καθενός, η οποία να 
ανταποκρίνεται στους κοινωνικούς ρόλους και στις δράσεις που αναλαμβάνει σε 
κάθε περίοδο της ζωής του. Με άλλα λόγια, το άτομο είναι ένα κοινωνικό ον και η 
γνώση οικοδομείται μέσω του στοχαστικού διαλόγου και περιλαμβάνει και τη συ-
ναισθηματική νοημοσύνη. 

Συγκριτικά, οι προαναφερθείσες προσεγγίσεις παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές και 
ομοιότητες και οι μελετητές έχουν ασκήσει την αντίστοιχη κριτική σχετικά με τις αρ-
νητικές και θετικές πλευρές τους. Λόγω της μικρής έκτασης της εν λόγω εισήγησης, θα 
αναφέρουμε μια συνοπτική σύγκριση των τεσσάρων προσεγγίσεων. Η λειτουργιστική 
προσέγγιση αντιμετωπίζει τους μαθησιακούς σκοπούς των προγραμμάτων υπό την ο-
πτική της διερεύνησης της οικονομίας και της αγοράς και οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 
καθόλου περιθώριο για τις δικές τους παρεμβάσεις. Οι βασικές τεχνικές που χρησιμο-
ποιούνται είναι η εισήγηση, η επίδειξη και η πρακτική άσκηση. Αυτό σημαίνει πως η 
γνώση είναι αντικειμενική, και η διδασκαλία χαρακτηρίζεται ως μονόδρομη επικοινω-
νία. Τέλος, ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται μέσω εξετάσεων για την εμπέδωση του πε-
ριεχομένου με βάση τους στόχους και τα κριτήρια που έχουν τεθεί (Jarvis 1985). Κατά 
τη γενική εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν περισσότερα μεθοδολογικά εργα-
λεία, όπως οι εισηγήσεις, οι συζητήσεις, η ατομική μελέτη και η κριτική σκέψη. Επι-
πλέον, απουσιάζουν οι επίσημες μορφές αξιολόγησης και οι άτυπες μορφές αυτοαξιο-
λόγησης χρησιμεύουν ως μέσο ανατροφοδότησης τόσο για τον εκπαιδευόμενο όσο και 
για τον εκπαιδευτή ώστε να κατευθύνει το έργο του. 

Η προσωποκεντρική εκπαίδευση ενηλίκων δίνει έμφαση στο ευέλικτο αναλυτικό πρό-
γραμμα και στοχεύει στις ατομικές ανάγκες και τις επιθυμίες των εκπαιδευομένων και 
τα βιώματα τους. Χαρακτηριστικό της προσωποκεντρικής εκπαίδευσης είναι ότι οι εκ-
παιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να είναι μέρος κατά τον σχεδιασμό του μαθήμα-
τος, να θέτουν στόχους και αξιολογούν τα αποτελέσματα. Αντίστοιχα, ο εκπαιδευτικός 
λειτουργεί ως εμψυχωτής με στόχο την ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων. Οι εκπαι-
δευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι ο διάλογος, η δουλειά σε ομάδες, τα παι-
χνίδια ρόλων, τα πρότζεκτ (σχέδια εργασίας), γενικότερα η βιωματική μάθηση και η 
αυτοαξιολόγηση ως μέσο ανατροφοδότησης τόσο για τον εκπαιδευόμενο, όσο και για 
τον εκπαιδευτικό. Αντίστοιχα, η κριτική προσέγγιση αντιμετωπίζει την κατεστημένη 
γνώση, το ιστορικό και πολιτικοοικονομικό πλαίσιο όσο και οι εμπειρίες των 

2768

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



εκπαιδευομένων με κριτικό τρόπο. Η κριτική εκπαίδευση δεν περιορίζεται μέσα στην 
αίθουσα διδασκαλίας και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι άμεσα συνδεδεμένες 
με τον στόχο της εκπαίδευσης. 

Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας σύντομης ανακοίνωσης είναι μια σύντομη βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση των εννοιών δια βίου εκπαίδευση, δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. 
Το σημείο στο οποίο θα σταθώ είναι το κεφάλαιο, το οποίο επικεντρώνεται στις προ-
σεγγίσεις της διά βίου εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους Foley (2000) και Lawson (1998): 
τη λειτουργιστική, τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων, την προσωποκεντρική και την κρι-
τική. Με βάση τη σύντομη σύγκριση τους, η κάθε προσέγγιση παρουσιάζει θετικές και 
αρνητικές πλευρές. Ωστόσο, η βασική διαφορά της λειτουργιστικής και γενικής προ-
σέγγισης σε αντιπαράθεση με την προσωποκεντρική και κριτική προσέγγιση είναι η 
ευελιξία και ο διαφορετικός ρόλος τόσο των εκπαιδευτών, όσο και των εκπαιδευομέ-
νων. Στις δύο τελευταίες, ο εκπαιδευτικός δεν μεταδίδει στείρες και αντικειμενικές 
γνώσεις, αλλά προσπαθεί μέσω των διάφορων εκπαιδευτικών μεθόδων να στέκεται 
συμβουλευτικά δίπλα στο εκπαιδευόμενο κατά την διαδικασία της μάθησης. Στο ση-
μείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η εκπαιδευτική μεθοδολογία της προσωποκεντρικής 
και κριτικής προσέγγιση έχει αρκετά κοινά στοιχεία με τις μεθόδους της μη τυπικής 
εκπαίδευσης.  Το ζήτημα αυτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον ερευνητικά. Να ανα-
ζητηθούν, δηλαδή, τα κοινά σημεία της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας της μη τυπικής 
εκπαίδευσης και των προαναφερθέντων προσεγγίσεων. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται είναι ο διάλογος, η δουλειά σε ομάδες, τα παιχνίδια ρόλων, τα πρό-
τζεκτ (σχέδια εργασίας), γενικότερα η βιωματική μάθηση και η αυτοαξιολόγηση ως 
μέσο ανατροφοδότησης τόσο για τον εκπαιδευόμενο, όσο και για τον εκπαιδευτικό. 
Μάλιστα, τo ζήτημα της αποτελεσματικής χρήση ανατροφοδότησης και αξιολόγησης 
από τον διδάσκοντα έχει προκαλέσει εξίσου το ενδιαφέρον των μελετητών. Πιο συγκε-
κριμένα, ο εκπαιδευτικός δεν αξιολογεί με παραδοσιακό τρόπο τις εργασίες, ασκήσεις 
και δραστηριότητες των εκπαιδευομένων, αλλά τους ανατροφοδοτεί σε τακτά χρονικά 
διαστήματα. Η τακτική ανατροφοδότηση αποσκοπεί στην βελτιστοποίηση της εκπαι-
δευτικής εμπειρίας τόσο για τον εκπαιδευτικό, όσο και για τον μαθητή. 
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Η εφαρμογή του κοινωνιογράμματος στη σχολική τάξη: 
Η περίπτωση του Β1 τμήματος του 8ου Λυκείου… 

Νταϊλιάνη Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, el.ntail@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη επιδιώκεται να συνδεθεί ο βαθμός αποδοχής ή απόρριψης του 
εφήβου από την ομάδα των συνομηλίκων του με τη δυναμική της τάξης και τις σχέσεις 
που αναπτύσσονται σε αυτή. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τα ζήτημα 
αυτό προτείνεται η κοινωνιομετρική μέθοδος, με τη βοήθεια της οποίας ο εκπαιδευτι-
κός μπορεί να αποκομίσει αξιόπιστα και ενδιαφέροντα στοιχεία για τις σχέσεις των 
μαθητών μεταξύ τους, σε συνδυασμό με την καταγραφή και μελέτη του κοινωνικοοι-
κονομικού προφίλ των μαθητών, των επιδόσεων και της διαμορφωμένης άποψής τους 
για τους καθηγητές του σχολείου. Προς αυτήν την κατεύθυνση επιχειρείται η εφαρμογή 
και ανάλυση των δεδομένων της παραπάνω τακτικής σε σχολείο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε τμήμα του 8ου Λυκείου Βόλου.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνιομετρία, κοινωνιόγραμμα, έφηβοι, δυναμική της τάξης. 

Εισαγωγή 

Ο όρος κοινωνιομετρία εισήχθη από τον ψυχίατρο J.L. Moreno (1892-1974). Ο ίδιος 
αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας αυτοτελούς και αυτόνομης επιστήμης της Κοινω-
νιομετρίας, η οποία θα είχε σκοπό την εκτόνωση και την καταστολή ενδο-ομαδικών 
και δια-ομαδικών συγκρούσεων και εντάσεων (Μπακιρτζής, 1996). Διέκρινε την Κοι-
νωνιομετρία σε περιγραφική και δυναμική. Η πρώτη απέβλεπε στην απλή περιγραφή 
των σχέσεων και η δεύτερη στη βαθύτερη σύλληψη της δυναμικής λειτουργίας που τις 
διέπει. Η φιλόδοξη αυτή επιδίωξη του Moreno δεν εκπληρώθηκε τελικά. Από την προ-
σπάθειά του, όμως, προέκυψε η κοινωνιομετρική μέθοδος ή κοινωνιομετρικό τεστ, που 
χρησιμοποιείται για τη μελέτη των κοινωνικών σχέσεων και κυρίως αυτών που δια-
μορφώνονται ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας (Πυργιωτάκης, 2011).  

Η συμβολή της κοινωνιομετρίας στη μελέτη των ανθρώπινων σχέσεων περιλαμβάνει 
ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών σε τομείς όπως η ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία, η 
βιομηχανική ψυχολογία, η ψυχολογία της ανάπτυξης, η στρατιωτική ψυχολογία, η κοι-
νωνική ιατρική και βέβαια η εκπαίδευση (Treadwell et al., 1998) μιας και η σχολική 
τάξη συνεπάγεται σχέσεις σε ομάδα και κρίνεται απαραίτητη η μελέτη τόσο της δομής 
όσο και της δυναμικής της. 

Η πραγματοποίηση του κοινωνιομετρικού τεστ στην τάξη είναι εφικτό να γίνει από τον 
ίδιο τον εκπαιδευτικό της τάξης, καθώς είναι απλό στην εφαρμογή του και οι γνώσεις 
που απαιτούνται δεν είναι εξειδικευμένες, αλλά στηρίζονται στη συλλογή και ανάλυση 
με τη βοήθεια, όχι απαραιτήτως, κάποιου συγκεκριμένου λογισμικού. Κατά το στάδιο 
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της εφαρμογής ο εκπαιδευτικός οφείλει να ακολουθήσει τις εξής φάσεις (Πυργιωτάκης, 
2000): α) Συλλογή των δεδομένων β) Σχηματισμός κοινωνιομετρικού πίνακα γ) Κα-
τάρτιση του κοινωνιογράμματος δ) Τήρηση ατομικού δελτίου κοινωνικών σχέσεων.  

Η εφαρμογή 

Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στο 80 Γενικό Λύκειο 
Βόλου και συγκεκριμένα στο τμήμα Β1 του σχολείου το οποίο αποτελείται από 25 συ-
νολικά μαθητές 

Βασικό στόχο αποτέλεσε η ανάλυση της κοινωνικής δομής αυτής της τάξης και δεδο-
μένου ότι σε αυτήν την ηλικία οι σχέσεις μεταξύ των εφήβων έχουν παγιωθεί, το κοι-
νωνιόγραμμα αποτέλεσε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό συμπεριφορών 
που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως προβληματικές και που ενδεχομένως να ε-
πηρεάζουν τη συνοχή της τάξης και κατ’ επέκταση την επίδοση των μαθητών. Δόθηκε 
έτσι η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να προβεί σε μία τέτοια οργάνωση της τάξης του, 
ώστε να προλάβει οποιαδήποτε αρνητική συμπεριφορά που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε επικείμενη θυματοποίηση «άφιλων παιδιών», να εντάξει στη μαθησιακή διαδικασία 
μαθητές που έχουν αποκλειστεί, να τους βοηθήσει να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, 
να αποκτήσουν αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση και εν τέλει να πετύχει καλύτερα μα-
θησιακά αποτελέσματα (Fontana,1996). 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων είναι η εξής: Αρχικά 
ο εκπαιδευτικός πληροφόρησε τα παιδιά για αυτό που θα επακολουθήσει και τον σκοπό 
του, εξήγησε με συντομία τον όρο κοινωνιομετρία και τη διαδικασία και τους διαβε-
βαίωσε ότι τα στοιχεία θα είναι απολύτως εμπιστευτικά. Ζητήθηκε από τους μαθητές 
να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που αφορά στην ποιοτική σύνθεση της τάξης 
και την αποτύπωση των ήδη διαμορφωμένων σχέσεων καθηγητών-μαθητών. Θεωρή-
θηκε σκόπιμο να διερευνηθεί το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ των μαθητών της τάξης, 
καταγράφοντας ο κάθε μαθητής τα στοιχεία του σε ένα μικρό ερωτηματολόγιο σχετικά 
με την εθνικότητά του, την επίδοσή του, το κοινωνικό status της οικογένειάς του (μορ-
φωτικό επίπεδο- επαγγελματική κατάσταση), αλλά και το σχολείο προέλευσης, προ-
κειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός προσαρμογής από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Τέλος, 
καταγράφεται η άποψη που έχουν διαμορφώσει οι μαθητές για τους καθηγητές του 
Λυκείου, ώστε να διερευνηθούν οι παγιωμένες αντιλήψεις των μαθητών για τους κα-
θηγητές τους και οι διαμορφωμένες μεταξύ τους σχέσεις. Κλήθηκαν, λοιπόν, να χαρα-
κτηρίσουν τους καθηγητές τους με έναν από τους ακόλουθους όρους: αυταρχικούς, 
υποστηρικτικούς, αδιάφορους. Με βάση την ανάλυση αυτών των δεδομένων, σχημα-
τίστηκαν πίνακες που παρουσιάζουν το συνολικό προφίλ της τάξης.  

Τέλος, απευθύνθηκε στους μαθητές η λεγόμενη «κοινωνιομετρική ερώτηση». Στόχος 
της κοινωνιομετρικής ερώτησης είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του πλέγματος 
υπαρκτών ή επιθυμητών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας, και της επισήμανσης 
του «σημαντικού άλλου» για κάθε υποκείμενο (Μπίκος, 2004). Αυτή αποτελείται από 
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δύο σκέλη, ένα προτίμησης «με ποιους συμμαθητές/τριες σου θα ήθελες να συνεργα-
στείς…», και ένα απόρριψης «με ποιους συμμαθητές/τριες σου δε θα ήθελες σε καμία 
περίπτωση να συνεργαστείς…». Οι μαθητές κλήθηκαν να γράψουν το ονοματεπώνυμο 
τριών συμμαθητών τους. Επισημάνθηκε ότι δε θα πρέπει να συζητούν τις απαντήσεις 
και να μην επιτρέπουν στους συμμαθητές τους να τις διαβάζουν. Στις αντιδράσεις μα-
θητών κατά τη συμπλήρωση επαναλήφθηκε πολλές φορές ότι σεβόμαστε πάντα τη μυ-
στικότητα των προτιμήσεων και των απορρίψεων και σε καμία περίπτωση δε θα δημο-
σιοποιηθούν προσωπικά δεδομένα μαθητών με τρόπο που να τους θίγουν.  

Καταγραφή δεδομένων 

Η καταγραφή και ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων έγινε με το εργαλείο SPSS, ενώ 
για τον σχηματισμό του κοινωνιομετρικού πίνακα επελέγη το λογισμικό Group Dy-
namics -1.2.x. 

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέθοδο του κονωνιογράμματος με τη μέθοδο που 
ακολουθήθηκε απαιτούνται οι εξής ενέργειες: α) δωρεάν εγκατάσταση στον υπολογι-
στή του λογισμικού Group Dynamics -1.2.x. β) απόδοση αύξοντα αριθμού στις απα-
ντήσεις των μαθητών και εισαγωγή στοιχείων στην ειδική φόρμα του προγράμματος γ) 
καταχώριση των απαντήσεών τους στην ειδική φόρμα δ) εντολές για την εξαγωγή γρα-
φημάτων – πινάκων, ανάλογα με τα στοιχεία τα οποία θέλουμε να παρατηρήσουμε ε) 
εξαγωγή γραφημάτων ως εικόνων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης όλου του 
αρχείου για μελλοντική συγκριτική χρήση μετά την εφαρμογή συγκεκριμένων παρεμ-
βάσεων (Κλουβάτος, 2013).  

Ανάλυση δεδομένων 

Το σύνολο των μαθητών αποτελούν 25 άτομα (Ν=25), από τα οποία 18 είναι κορίτσια 
(72%) και 7 αγόρια (28%). Διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία τάξη με σημαντική 
υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάζει 
και τους συσχετισμούς που επικρατούν στην τάξη. Η τάξη παρουσιάζει ομοιογένεια ως 
προς την εθνικότητα, αφού το ποσοστό όσων κατάγονται από άλλη χώρα είναι μόλις 
4,17% και το κοινωνικο-μορφωτικό status της οικογένειας είναι επίσης ομοιογενές. 
Από την πλευρά του πατέρα παρατηρείται μηδενικό ποσοστό ανεργίας ενώ από την 
πλευρά των μητέρων το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 13,64 %. Επίσης παρατηρούμε 
ότι οι μητέρες σε ποσοστό 22,73 % δεν εργάζονται και ασχολούνται με τα οικιακά. 
Αποδυναμώνονται έτσι κάποιοι προβλεπτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη αρνητικών 
συμπεριφορών ή ακόμη και εκφοβισμού, όπως η ανεργία και τα ενδεχόμενα οικονο-
μικά προβλήματα ή η απουσία των γονέων από το σπίτι (Καραβόλτσου, 2013). Η επί-
δοση των μαθητών κινείται σε ποσοστό περίπου 80% πάνω από 15,1. Αναφορικά με 
το γυμνάσιο αποφοίτησης, το 8ο Λύκειο τροφοδοτείται κυρίως από το αντίστοιχο συ-
στεγαζόμενο 8ο γυμνάσιο, ενώ ελάχιστα είναι τα παιδιά που προέρχονται από άλλα 
σχολικά συγκροτήματα του Βόλου σε ποσοστό 28%. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εκπαιδευτικό έχει η ανάλυση των απόψεων των μαθητών 
για τους καθηγητές του σχολείου. Επί του συνόλου των μαθητών (Ν=25) ένα ποσοστό 
12 % πιστεύει ότι οι καθηγητές είναι αυταρχικοί, το 68% θεωρεί ότι οι καθηγητές του 
σχολείου είναι υποστηρικτικοί και τέλος το 20 % πιστεύει ότι είναι αδιάφοροι. Γενικά 
οι σχέσεις του τμήματος με τους καθηγητές είναι καλές, καθώς οι περισσότεροι θεω-
ρούν τους καθηγητές υποστηρικτικούς.  

Από την ανάλυση των απαντήσεων επι του κοινωνιομετρικού ερωτήματος, καταμετρώ-
ντας τον αριθμό των προτιμήσεων και απορρίψεων που δήλωσε κάθε μαθητής, προκύ-
πτει ο παρακάτω κοινωνιομετρικός «πίνακας», στον οποίο παρουσιάζονται οι προτιμή-
σεις και οι απορρίψεις που δήλωσε κάθε παιδί για τους συμμαθητές του αλλά και οι 
προτιμήσεις και οι απορρίψεις που δέχτηκε κάθε παιδί από τους συμμαθητές του. 

Στο κέντρο τοποθετούνται οι μαθητές, με ροζ για τα κορίτσια και μπλε χρώμα για τα 
αγόρια. Ο αριθμός των προτιμήσεων που έλαβε ο καθένας δηλώνεται με πράσινο 
χρώμα στο πάνω μέρος του ραβδογράμματος, ενώ ο αριθμός των απορρίψεων αντί-
στοιχα στο κάτω μέρος με κόκκινο χρώμα. 

 

Εικόνα 1:Κοινωνιογράφημα Προτιμήσεων 

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων στο κοινωνιομετρικό ραβδόγραμμα, ακολουθεί 
ο σχηματισμός του κοινωνιογραφήματος. Το ραβδόγραμμα δείχνει την ποσότητα των 
κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή τον αριθμό των θετικών και αρνητικών προτιμήσεων που 
δέχτηκε το κάθε άτομο. Αντίθετα από το κοινωνιογράφημα, τη γραφική παράσταση 
των προτιμήσεων, αντιλαμβανόμαστε τη διαπλοκή των σχέσεων –ποιος προτιμά ποιον 
και ποιος απορρίπτει ποιον, εστιάζουμε δηλαδή στις μεταξύ τους σχέσεις. 

Ο στοιχειώδης συμβολισμός του κοινωνιογραφήματος είναι ο εξής:  
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Το μπλε τετράγωνο παριστάνει αγόρι. Ο ροζ κύκλος παριστάνει κορίτσι. Η συνεχόμενη 
έντονη γραμμή υποδηλώνει θετική προτίμηση, και μάλιστα πρώτη, με   αποδέκτη αυτόν 
στον οποίο καταλήγει η αιχμή του τόξου. Η συνεχόμενη γραμμή σημαίνει θετική προ-
τίμηση ως δεύτερη επιλογή. Η διακεκομμένη γραμμή φανερώνει τρίτη και πάνω προ-
τίμηση. Το διπλό βέλος φανερώνει αμοιβαιότητα 

 

 

Εικόνα 2: Πίνακας προτιμήσεων 

Η αποτύπωση των προτιμήσεων στο κοινωνιογράφημα (εικόνα 2) μας δίνει τις ακό-
λουθες πληροφορίες. Κατά κύριο λόγο οι προτιμήσεις είναι διπολικές και αμοιβαίες. 
Οι μαθητές δηλαδή έχουν τον «κολλητό τους» ή «την κολλητή τους» και εκφράζουν 
δεύτερη ή τρίτη, αλλά όχι αμοιβαία προτίμηση, για κάποιο άλλο πρόσωπο. Ακόμη και 
τα άτομα που δέχονται πολλές προτιμήσεις, αγοριών και κοριτσιών και φαίνεται να 
είναι ενταγμένα σε κάποια παρέα, δείχνουν αμοιβαιότητα προς ένα μόνο άτομο. Με-
ταξύ αγοριών και κοριτσιών δύο μόνο αμοιβαίες προτιμήσεις δηλώνονται , το 6 με τα 
21 και 11 και το 3 με το 5. Μάλιστα το αγόρι 21 δείχνει αμοιβαία προτίμηση προς το 
δημοφιλές κορίτσι 6 και ως τρίτη προτίμηση προς το δημοφιλές κορίτσι 11 και από τα 
αγόρια, ενώ δέχεται την προτίμηση όλων, προτιμά αμοιβαία το 20. Σε γενικές γραμμές 
η πληροφορία που παίρνουμε για τις σχέσεις αγοριών – κοριτσιών σε αυτό το τμήμα 
είναι ότι είναι αμιγείς, με κάποιες εξαιρέσεις. Τις περισσότερες προτιμήσεις προς τα 
αγόρια δίνει η Κ. (8) η οποία δε δέχεται καμία προτίμηση από το σύνολο της τάξης. 
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Ως προς τις παρέες, παρατηρούμε ότι αυτές έχουν συνήθως ως πυρήνα την αμοιβαία 
σχέση δύο ατόμων και εξακτινώνονται με βάση την προτίμηση προς κάποιο από τα 
δημοφιλή παιδιά. Δημιουργούνται παρέες με χαλαρή συνοχή, εφόσον η πρώτη προτί-
μηση απευθύνεται προς τα δημοφιλή παιδιά τα οποία όμως φαίνεται να νιώθουν αμοι-
βαιότητα με συμμαθητές τους που δεν είναι ενταγμένοι σε κάποια παρέα ή που είναι 
έξω από την παρέα. 

Τέλος, παρατηρούμε ότι ένα μόνο αγόρι το 19, είναι ένα «άφιλο» παιδί, δεν έχει εντα-
χθεί σε καμία παρέα και δε δέχεται την προτίμηση κανενός. Συγκρίνοντας με τις απορ-
ρίψεις, φαίνεται ότι έχει δεχθεί τις περισσότερες, ενώ ο ίδιος, αν και δε δηλώνει καμία 
προτίμηση, απορρίπτει το κορίτσι 5 και το 8 που ανήκουν στους απορριπτόμενους. 

Ως προς τις απορρίψεις (εικόνα 3) διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει ο διπολισμός των 
προτιμήσεων αλλά απευθύνονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις και μάλιστα χωρίς 
αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα φαίνεται να υπάρχει σε πέντε ζευγάρια κοριτσιών , το 1 
με το 5, το 2 με το 15, το 2 με το 23, το 14 με το 8 και το 9 με το 14 ως πρώτη επιλογή 
εκατέρωθεν. Οι ανταγωνιστικές σχέσεις φαίνεται να είναι περιορισμένες. Από την 
πλευρά των αγοριών το 23 απορρίπτεται μόνο από κορίτσια, ενώ το 19 και το 22 δεν 
είναι επιθυμητό στις παρέες τόσο των αγοριών όσο κα των κοριτσιών. Τέλος, τα 3, 4, 
21 και 20 είναι τα παιδιά που δε δέχονται καμία απόρριψη και επομένως μπορούν να 
ενταχθούν σε οποιαδήποτε παρέα. Γενικά διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά που δέχονται 
τις περισσότερες απορρίψεις από τους άλλους απορρίπτονται και μεταξύ τους. 

Εικόνα 3: Πίνακας απορρίψεων 

Συμπεράσματα 

Με βάση τα δεδομένα που συνελέγησαν, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία τάξη 
χωρίς ιδιαίτερο δέσιμο αλλά και χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, εφόσον ο δείκτης συνοχής 
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τείνει προς το μηδέν (0,086) και το ποσοστό των αμοιβαίων απορρίψεων είναι μικρό-
τερο από αυτό των αμοιβαίων προτιμήσεων. Οι σχέσεις που δημιουργούνται είναι πε-
ρισσότερο διπολικές, χωρίς να αποκλείονται οι ευρύτερες παρέες και δε φαίνεται να 
έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Μεταξύ των δη-
μοφιλών παιδιών η Δ. έχει άριστες επιδόσεις, προέρχεται από οικογένεια με πολύ υ-
ψηλό κοινωνικο-μορφωτικό status, το επάγγελμα των γονέων είναι από αυτά που θεω-
ρούνται υψηλού κύρους και η ίδια θεωρεί τους καθηγητές του σχολείου αδιάφορους. 
Τα υπόλοιπα, στο σύνολό τους, είναι μαθητές πολύ καλής έως άριστης επίδοσης και το 
περιβάλλον από το οποίο προέρχονται ανήκει στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Διαπιστώ-
νουμε, επίσης, ότι από τα παιδιά που προήλθαν από διαφορετικό σχολείο δύο έχουν 
καταφέρει να γίνουν δημοφιλή, τρία είναι από τα παιδιά που συμπαθούν οι υπόλοιποι, 
χωρίς να είναι δημοφιλή και δύο έχουν απορριφθεί. Να σημειώσουμε ότι η Σ. που μόλις 
έχει έρθει στο σχολείο από άλλη χώρα, την Κύπρο, φαίνεται να έχει κερδίσει τη συ-
μπάθεια των συμμαθητών της.   

Περισσότερη διερεύνηση από τον εκπαιδευτικό απαιτεί η περίπτωση του απορριπτό-
μενου Γ. ο οποίος συγκεντρώνει τις περισσότερες απορρίψεις από το σύνολο της τάξης 
και φαίνεται να μην έχει κανένα φίλο. Η άρνησή του να δώσει οποιαδήποτε απάντηση 
στο ερωτηματολόγιο που να δηλώνει το οικογενειακό του status, θα πρέπει να οδηγήσει 
τον εκπαιδευτικό σε αναζήτηση επαφής με το οικογενειακό του περιβάλλον αλλά και 
σε συζήτηση με τους συναδέλφους. Από την άλλη η δήλωση μόνο απόρριψης απέναντι 
σε απορριπτόμενους μαθητές, οι χαμηλές του επιδόσεις και η άποψή του για τους κα-
θηγητές του, ότι είναι αυταρχικοί, θα πρέπει να τον προβληματίσουν και να τον οδη-
γήσουν στην αναζήτηση τρόπων προσέγγισής του. 

Συζήτηση 

Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ή από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, όχι μόνο 
δεν είναι ομαλή, αλλά αντιθέτως, έχει τα χαρακτηριστικά μιας απότομης αλλαγής. Η 
τάξη αποτελεί για τον μαθητή το σημαντικότερο μέσο κοινωνικοποίησης κατά την πε-
ρίοδο της σχολικής ηλικίας (Τσιπλητάρης, 2004). Επομένως, η επικοινωνία και οι σχέ-
σεις που αναπτύσσονται καθημερινά στο πλαίσιό της αποτελούν παραμέτρους οι ο-
ποίες ασκούν μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση της ταυτότητας του παιδιού και του 
εφήβου. Η απόρριψη ενός παιδιού από τους συνομηλίκους του φαίνεται ότι συντελεί 
στη δημιουργία επιπλέον προβλημάτων στην προσαρμογή του και συνδέεται ιδιαίτερα 
με αύξηση αντικοινωνικών μορφών συμπεριφοράς, μεταξύ αυτών και η επιθετικότητα 
(Μόττη-Στεφανίδη κ.ά., 2004). 

 Ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του κοινωνιογράμματος είναι σε θέση να διαπιστώσει 
το βαθμό ένταξης των παιδιών από διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα. Οι αλληλεπι-
δράσεις που αποτυπώνονται στο κοινωνιόγραμμα σε συνδυασμό με την προσωπικό-
τητα, το κοινωνικό-οικονομικό προφίλ του κάθε μαθητή, όπως καταγράφεται στο διε-
ρευνητικό ερωτηματολόγιο, την καθημερινή παρατήρηση, όχι μόνο στο μάθημα αλλά 
κυρίως στους διαδρόμους ή το προαύλιο, τη συζήτηση με τους συναδέλφους θα 
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βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να κατανοήσει συμπεριφορές των μαθητών του και να 
προβεί στις απαραίτητες ανάλογα με την περίσταση ενέργειες, ώστε να επιχειρήσει να 
τις αλλάξει. Σύμφωνα με την Καραβόλτσου ( 2013) η στάση την οποία οφείλει να τη-
ρήσει ο εκπαιδευτικός είναι η υποστηρικτική. Σκοπός της παρέμβασής του θα πρέπει 
να είναι η ενίσχυση της δημοτικότητας των απομονωμένων παιδιών, αλλά και παιδιών 
χαμηλού οικογενειακού status, μέσω της προαγωγής συνεργατικών αλληλεπιδράσεων 
ή της παροχής ευκαιριών για θετική έκφραση της δημιουργικότητας ακόμη και της ε-
πιθετικότητας (π.χ. μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων ή μέσω των αθλημάτων).  

Πρότασή μας αποτελεί η εφαρμογή του κοινωνιογράμματος να διενεργείται από τον 
εκπαιδευτικό της τάξης σε συνδυασμό με την ποιοτική ανάλυση των χαρακτηριστικών 
του κάθε μαθητή αλλά και του τμήματος συνολικά τόσο κατά την έναρξη του σχολικού 
έτους, ώστε να «αποκρυπτογραφήσει» την τάξη του, όσο και κατά το τέλος προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων ενεργειών που εφαρμόστη-
καν κατά τη διάρκεια του έτους.  
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Η θεωρία του Kohlberg της ηθικής ανάπτυξης 
και η εφαρμογή της σε σχολικό επίπεδο. 

Αποστόλου Βασιλική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, vasilikiapostolou@gmail.com 

Περίληψη 

O Kohlberg, μέσω της θεωρίας του για την ηθική ανάπτυξη επηρέασε σημαντικά τον 
τρόπο με τον οποίο αυτή πλέον προσεγγίζεται τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε σχολικό 
επίπεδο. Οι απόψεις του Kohlberg για την ηθική ανάπτυξη στην εκπαίδευση υλοποιή-
θηκαν μέσω διαφόρων προγραμμάτων και όχι μόνο. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη 
τόσο της ίδιας της θεωρίας του της ηθικής ανάπτυξης όσο και του τρόπου με τον οποίο 
ο Kohlberg προσπάθησε να τη μετουσιώσει σε κάτι ανώτερο με απώτερο σκοπό να 
βοηθήσει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του. Αυτή ακριβώς 
είναι και η στοχοθεσία της παρούσας εργασίας. Να σκιαγραφηθούν δηλαδή οι βασικοί 
άξονες της θεωρία της ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg και στη συνέχεια να μελετηθεί 
ο τρόπος με τον οποίο αυτή η θεωρία υλοποιείται και εντάσσεται σε σχολικό επίπεδο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Kohlberg, θεωρία, ηθική ανάπτυξη, εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία δομείται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θεμελιώνεται θεω-
ρητικά η θεωρία της ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg, μιας και αναλύεται η θεωρία του 
και τα στάδιά της. Περιγράφεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο ο Kohlberg αντιμετώπιζε 
την ηθική εκπαίδευση, καθώς και οι βασικότερες θέσεις του σχετικά με αυτήν. 

Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η θεωρία της 
ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg επηρέασε και επηρεάζει την εκπαιδευτική πραγματι-
κότητα μέσω της διαμόρφωσης ειδικών προγραμμάτων. Περιγράφεται ο τρόπος με τον 
οποίο αυτά τα προγράμματα δομήθηκαν, η στοχοθεσία τους, ο τρόπος με τον οποίο 
λειτούργησαν και λειτουργούν, καθώς και ο αντίκτυπός τους τόσο στη ζωή και την 
ανάπτυξη των παιδιών- μαθητών, όσο και στη ζωή των εκπαιδευτικών.    

 Θεωρητική θεμελίωση της θεωρίας του Kohlberg 

 Θεωρία ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg 

Στη σύγχρονη εποχή, ο Lawrence Kohlberg ανέπτυξε τη θεωρία του της ηθικής ανά-
πτυξης, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στη συλλογιστική των ατόμων. Για να ο-
δηγηθεί σε αυτή τη θεωρία, για είκοσι χρόνια μελέτησε την ανάπτυξη της ηθικής κρί-
σης ατόμων από την παιδική ηλικία, την εφηβεία και την ενηλικίωση (Althof, 2014). 
Αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στην επεξεργασία των απαντήσεων που έλαβε από τους 
συμμετέχοντες στην έρευνά του, οι οποίοι κλήθηκαν να αποφανθούν στο πλαίσιο ενός 
συνόλου υποθετικών καταστάσεων αν κάτι το θεωρούσαν καλό ή κακό (Slavin, 2007). 

Στάδια θεωρίας ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg 
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Πιο αναλυτικά, η θεωρία του Kohlberg της ηθικής ανάπτυξης - συλλογιστικής διαρ-
θρώνεται σε έξι στάδια, τα οποία με τη σειρά τους υπάγονται σε τρία επίπεδα. Το προ-
συμβατικό, το συμβατικό και το μετασυμβατικό (Slavin, 2007 & Πουρκός, 1990). Για 
να καταστεί ικανή η διάκριση από το ένα επίπεδο στο άλλο, καθοριστικής σημασίας 
είναι η αντίληψη του ατόμου  (είτε παιδιού, είτε εφήβου είτε ενηλίκου) για τον ηθικό 
ή σωστό τρόπο πράξης (Slavin, 2007). 

Στο προσυμβατικό επίπεδο, που περιλαμβάνει τα δύο πρώτα στάδια της θεωρίας του 
Kohlberg, τα άτομα «διαμορφώνουν ηθικές κρίσεις με γνώμονα τα δικά τους συμφέ-
ροντα» (Slavin, 2007: 90). Το πρώτο στάδιο επικεντρώνεται στην τιμωρία και την υ-
ποταγή. Το παιδί, φοβούμενο την τιμωρία, υπακούει στα όσα του υπαγορεύουν οι ενή-
λικοι που έχουν την «εξουσία» πάνω του (γονείς ή εκπαιδευτικοί), επιδιώκοντας ταυ-
τόχρονα την επιβράβευση (Enright, 1983 & Πουρκός, 1990). 

 Στο δεύτερο στάδιο το παιδί ακολουθεί τους  κανόνες της κοινωνίας στην οποία ανή-
κει, ωφελούμενο ταυτόχρονα από αυτήν του την επιλογή (Enright, 1983 & Πουρκός, 
1990). Έχει συναίσθηση των συμφερόντων του, καθώς και των συμφερόντων των ατό-
μων γύρω του. Πορεύεται με γνώμονα κυρίως την ικανοποίηση των δικών του προσω-
πικών συμφερόντων, αν και λαμβάνει υπόψη του παράλληλα  και τα συμφέροντα των 
άλλων γύρω του (Slavin, 2007 & Πουρκός 1990). Με αυτόν τον τρόπο οδηγείται στη 
διαμόρφωση των ηθικών του κρίσεων (Slavin, 2007). 

Εν συνεχεία, στο συμβατικό επίπεδο, που περιλαμβάνει το τρίτο και το τέταρτο στάδιο 
της θεωρίας του Kohlberg , τα άτομα πλέον «διαμορφώνουν ηθικές κρίσεις λαμβάνο-
ντας υπόψη τους άλλους» (Slavin, 2007: 90). Πιο συγκεκριμένα, στο τρίτο στάδιο το 
άτομο επιλέγει συνειδητά να πράξει το σωστό και το ηθικό στο πλαίσιο της συμμόρ-
φωσής  του με τα προστάγματα της κάθε ομάδας στην οποία ανήκει (Enright, 1983), 
έχοντας πλέον αποβάλλει τον εγωκεντρικό τρόπο σκέψης των προηγούμενων σταδίων 
(Slavin, 2007). Βασική του επιδίωξη είναι η αποδοχή από τον περίγυρό του (Enright, 
1983 & Πουρκός, 1990). Στο τέταρτο στάδιο το άτομο έχοντας διαμορφώσει σε ικανο-
ποιητικό βαθμό την κοινωνική του συνείδηση, επιλέγει για άλλη μια φορά συνειδητά 
να πράξει ηθικά και σύμφωνα με τα προστάγματα αυτή τη φορά της ευρύτερης κοινω-
νίας στην οποία ανήκει (Enright, 1983 & Πουρκός, 1990). 

Τέλος, στο μετασυμβατικό επίπεδο, που περιλαμβάνει το πέμπτο και το έκτο  στάδιο 
της θεωρίας του Kohlberg, το άτομο είναι πλέον σε θέση να διαμορφώσει αυτόνομα τις 
όποιες αρχές ή αξίες επιλέξει να διέπουν τη ζωή του και την συμπεριφορά του ειδικό-
τερα.  Βάσει αυτών των ηθικών κανόνων και κριτηρίων που έχει υιοθετήσει κατά τη 
διάρκεια της ζωής του, το άτομο καθίσταται ικανό να κρίνει αν θα αποδεχτεί ή όχι τις 
αξίες και τις αρχές της κοινωνίας στην οποία ανήκει και εν συνεχεία πράττει αναλόγως, 
όντας σε θέση να σκέφτεται αφηρημένα (Enright, 1983). Άξιο αναφοράς είναι βέβαια 
πως στο πέμπτο στάδιο της ηθικής ανάπτυξης του Kohlberg ένα ποσοστό ενηλίκων 
γύρω στο 25% καταφέρνει να φτάσει (Slavin, 2007). 

 O Kohlberg και ηθική εκπαίδευση 
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Με βάση τα όσα ειπώθηκαν προηγουμένως, η ηθική και η ψυχολογική ανάπτυξη του 
ατόμου είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους και μέσω αυτών το άτομο καθίσταται 
ικανό να επεξεργαστεί επιτυχώς ζητήματα ηθικού περιεχομένου.  Η απαρχή της ανά-
πτυξης αυτής εντοπίζεται στην παιδική ηλικία και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής του ατόμου, όπου γίνεται πιο σύνθετη και περίπλοκη. Καθοριστικής σημασίας 
είναι η παροχή κινήτρων ήδη από την παιδική ηλικία στο άτομο, που θα ενισχύσουν 
περαιτέρω την ηθική του ανάπτυξη (Maxwell, 2014).  

Η ανάπτυξη της ηθικής των ατόμων απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκάστοτε 
κοινωνία και είναι ενδεικτικό ότι μέσω των σχολείων και της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης που επιτρέπουν στα νέα άτομα να κοινωνικοποιηθούν και να αλληλεπιδράσουν με 
τους γύρω τους επιδιώκει ακριβώς αυτό. Να αναπτυχθεί η ηθική τους στάση, σκέψη 
και συμπεριφορά. Αυτά τα άτομα άλλωστε θα εξελιχθούν στους μελλοντικούς πολίτες, 
οπότε είναι καθοριστικής σημασίας να τους παρέχονται όσο το δυνατόν περισσότερα 
εφόδια για τη μετέπειτα ζωή τους (Althof, 2014). 

Ο Kohlberg, στο πλαίσιο αυτού του κλίματος δεν περιορίστηκε μόνο στη διαμόρφωση 
της θεωρίας του της ηθικής ανάπτυξης. Αντιθέτως προσπάθησε να τη συνδέσει με εκ-
παιδευτικές πρακτικές τόσο σε επίπεδο κράτους και θεσμών όσο και σε σχολικό επί-
πεδο και πιο συγκεκριμένα σε επίπεδο τάξης. Πάγια άποψη του Kohlberg είναι ότι για 
να πραγματωθεί η ηθική ανάπτυξη των νέων χρειάζεται η κατάλληλη ηθική εκπαίδευση 
που είναι σημαντικό να προέρχεται και από την ίδια την κρατική εξουσία που μέσα από 
τους νόμους και τους κανόνες της, καθώς και τον τρόπο που εφαρμόζονται να βοηθούν 
τον νέο να συνειδητοποιήσει την αξία τους και τη σημασία της εφαρμογής τους. Με 
αυτόν τον τρόπο και η ηθικότητά του θα εξελιχθεί (Maxwell, 2014). 

Πρακτική εφαρμογή της θεωρίας του Kohlberg 

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι ηθικές παρεμβάσεις ξεκινούν από τη νεαρή ηλικία των 
παιδιών, αυξάνονται κατά πολύ οι πιθανότητες να επιτευχθεί εκτός από την ηθική ανά-
πτυξή τους και η ηθική κοινωνικοποίησή τους. Σημαντικό είναι επίσης αυτές οι ηθικές 
παρεμβάσεις που δέχονται τα παιδιά να έχουν διάρκεια στο χρόνο. Αξίζει βέβαια να 
σημειωθεί ότι ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται η ηθική ανάπτυξη διαφέρει από ά-
τομο σε άτομο (Christen & Narvaez 2012: 25- 26). 

Βασική επιδίωξη του Kohlberg ήταν μέσω της εφαρμογής  του έργου του να μπορέσει 
να βοηθήσει νέους ανθρώπους να καταφέρουν να διαμορφώσουν έναν ηθικό χαρα-
κτήρα και επομένως έναν ηθικό τρόπο σκέψης και πράξης, στο πλαίσιο ενός κατάλληλα 
διαμορφωμένου κλίματος που θα το επιτρέπει αυτό (Maxwell, 2014). 

 Πρακτική εφαρμογή σε σχολεία 

Κεντρική θέση στην προσπάθειά του αυτή έχει το λεγόμενο ηθικό δίλημμα, μια σειρά 
δηλαδή υποθετικών καταστάσεων μέσω των οποίων επιδιώκεται το άτομο να προβλη-
ματιστεί σχετικά με τις διάφορες οπτικές της ηθικότητας, συνειδητοποιώντας την 
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πολυπλοκότητά της (όχι άσπρο και μαύρο τα πράγματα) και σταδιακά να διαμορφώσει 
ή και να εξελίξει τον δικό του τρόπο ηθικής σκέψης που θα εκφραστεί με τον δικό του 
ηθικό τρόπο πράξης. Σε επίπεδο σχολείου και τάξης, ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που 
αναλαμβάνει να θέσει αυτά τα διλήμματα στους μαθητές  (Maxwell, 2014). 

Ένας βασικός περιορισμός αυτής της προσέγγισης των ηθικών διλημμάτων στο πλαί-
σιο της σχολικής πραγματικότητας ήταν το γνωστικό επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών 
που πολύ συχνά δεν ήταν επαρκώς αναπτυγμένο για να μπορέσουν με επιτυχία να α-
νταποκριθούν στην πρόκληση των ηθικών διλημμάτων (Maxwell, 2014). Ο Kohlberg 
είχε πλήρη επίγνωση αυτού του γεγονότος και ως μετεξέλιξη αυτής της προσέγγισης 
των ηθικών διλημμάτων μέσα στην τάξη δημιούργησε τα προγράμματα «Just Commu-
nity» τα οποία ήταν κατάλληλα  και για την Πρωτοβάθμια αλλά και τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (Althof, 2014).  

Τα προγράμματά του αυτά ήταν στην ουσία η υλοποίηση της θέσης του ότι ναι μεν 
είναι σημαντική η ηθική ανάπτυξη του ατόμου, σημαντικό είναι όμως να συνδυαστεί 
και με την «ηθική πολιτιστική ανάπτυξη της κοινότητας» (Snarey &  Samuelson, 2008: 
74). Στο πλαίσιο αυτού  του συνόλου προγραμμάτων ο Kohlberg αύξησε σε μεγάλο 
βαθμό τον ρόλο του εκπαιδευτικού ως καθοδηγητή, αρωγού και υποστηρικτή στην ε-
μπλοκή του εκάστοτε μαθητή στη συζήτηση για τα ηθικά διλήμματα στην τάξη (Althof, 
2014 & Snarey &  Samuelson, 2008 & Power & Higgins, 2008: 231).  Ο εκπαιδευτικός 
πλέον αντιπροσώπευε έναν «ηθικό ηγέτη» ο οποίος εξέφραζε επίσης τις προσωπικές 
του απόψεις σχετικά με το πραγματευόμενο ηθικό δίλημμα και αξιοποιούσε τις όποιες 
απαντήσεις των παιδιών για περαιτέρω αιτιολόγηση και προβληματισμό στην τάξη 
(Snarey &  Samuelson, 2008: 73). Οι θεματικές των διλημμάτων επίσης μεταβλήθηκαν 
σε θεματικές παρμένες από την ίδια τη σχολική πραγματικότητα και τις όποιες διαμά-
χες προέκυπταν (Althof, 2014). 

Στη σχολική πραγματικότητα, εκτός από το επίπεδο της τάξης, τα προγράμματά «Just 
community» εφαρμόστηκαν και σε ένα ευρύτερο επίπεδο, σε επίπεδο σχολείου. Μέλη 
αυτών των συναντήσεων ήταν ένα πλήθος μαθητών και κάποιων καθηγητών. Η κάθε 
συνάντηση είχε διάρκεια μιας σχολικής ώρας και λάμβανε μέρος δύο φορές την εβδο-
μάδα. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων η θεματολογία προερχόταν από προβλή-
ματα που είχαν προκύψει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας στο σχολείο και απασχο-
λούσαν τους μαθητές (Power & Higgins, 2008). 

Ζητούμενο από τις συναντήσεις αυτές στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Kohlberg 
ήταν η ανάπτυξη της ηθικής σκέψης και του αισθήματος της ευθύνης των μαθητών 
απέναντι και στον εαυτό τους αλλά και στους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτι-
κούς. Το δημοκρατικό κλίμα που επικρατεί στις συναντήσεις επιτρέπει στους νέους να 
ακολουθούν και να σέβονται κανόνες, να συνειδητοποιούν την αξία τους και να τους 
υιοθετούν συνειδητά και όχι άκριτα. Επίσης παρέχει την ευκαιρία στους νέους να νιώ-
σουν πως δεν είναι όλα προκαθορισμένα άνωθεν στο σχολείο, αλλά υπάρχουν ευκαι-
ρίες και περιστάσεις για να συμβάλλουν και οι ίδιοι στη διαμόρφωσή τους και στη 
συνέχεια να συμμετέχουν σε αυτές (Power & Higgins, 2008). 
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Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, ο Kohlberg μέσω της θεωρίας του της ηθικής ανάπτυξης κατάφερε 
να καλύψει όλες τις ηλικίες των ατόμων και να παρουσιάσει μια σαφή εικόνα των στα-
δίων από τα οποία διέρχεται η ανθρώπινη ηθικότητα. Επίσης το έντονο ενδιαφέρον του 
να εφαρμοστεί η θεωρία του αυτή στην πράξη επηρέασε και επηρεάζει θετικά την εκ-
παιδευτική και σχολική πραγματικότητα και όχι μόνο. Οι επιδιώξεις του και το όραμά 
του μπορεί να εμπνεύσει πολλές προσπάθειες εφαρμογής της θεωρίας του σε διάφορες 
εκφάνσεις του δημοσίου βίου. Πρόκειται για μια θεωρία άξια ενδιαφέροντος και προ-
σοχής, που την χαρακτηρίζει η κοινωνική ευαισθησία και η εφαρμογή της είναι πολλά 
υποσχόμενη.  
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Περίληψη 

Το σχολείο, ως κοινωνικό δημιούργημα, αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την κοινωνία 
που το δημιούργησε, έχοντας έκδηλα τα αποτυπώματα της ιστορίας, της πολιτικής, της 
οικονομίας, του πολιτισμού. Ως οργανισμός, ωστόσο, διαφοροποιείται από τους άλ-
λους, διότι επιτελεί συγκεκριμένες παιδαγωγικές και διδακτικές διαδικασίες και οφεί-
λει να είναι ένας χώρος που κυριαρχεί η παιδαγωγική ή, διαφορετικά, όπου «ασκείται 
αγωγή». Οι σύγχρονες προκλήσεις και οι κοινωνικές απαιτήσεις επιβάλλουν εκπαιδευ-
μένους και εξειδικευμένους πολίτες, συνεχιστές της κυρίαρχης ιδεολογίας, με στόχο τη 
διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής της κοινωνίας. Το σχολείο προκειμένου να αντα-
ποκριθεί φαίνεται να υιοθετεί αρχές και πρακτικές που αντίκεινται στην παιδαγωγική 
αποστολή του και μετατρέπεται σταδιακά σε σχολείο που κυριαρχούν οι εκπαιδευτικές 
ματαιώσεις και οι μη παιδαγωγικοί προσανατολισμοί. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολείο, αγωγή, κοινωνικοποίηση, πραγμάτωση, εκπαίδευση 

Εισαγωγή  

Διανύουμε μία εποχή ραγδαίων κοινωνικό – οικονομικών αλλαγών, όπου ο ρόλος και 
η σημασία της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός για την κοινωνικό – οικονομική ανά-
πτυξη και για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. Στόχος μας είναι ένα σχολείο 
σύγχρονο, ανοιχτό στην κοινωνία και τη ζωή, δημοκρατικό στην οργάνωση και τη δομή 
του, ένα σχολείο που μέσα από τις διαδικασίες της διδασκαλίας, της αγωγής, της αξιο-
λόγησης και της κοινωνικοποίησης να μπορεί να διαμορφώσει έναν ελεύθερο, υπεύ-
θυνο, διεκδικητικό, κριτικά σκεπτόμενο και κοινωνικά συμμέτοχο πολίτη. 

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το υπαρκτό σχολείο, που εξ ορισμού θεωρείται χώρος 
με παιδαγωγική αξία, κινείται προς την κατεύθυνση αυτή κι αν όχι για ποιο λόγο δεν 
το κάνει, ή, τέλος πάντων, ποιοι είναι οι παράγοντες που εμποδίζουν, παρεμποδίζουν ή 
αναστέλλουν την παιδαγωγική λειτουργία του. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης επι-
χειρείται η ανάδειξη του παιδαγωγικού χαρακτήρα του σχολείου και μέσα από την α-
ποτύπωση της σημερινής σχολικής πραγματικότητας σκιαγραφείται η πραγμάτωση ή 
μη της παιδαγωγικής του αποστολής. 
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Εννοιολογική Αποσαφήνιση 

Το σχολείο, όπως κι όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν το κοινωνικό γίγνεσθαι, είναι μια 
«κοινωνική κατασκευή», με χρόνο έναρξης και διακριτά στάδια εξέλιξης. Η προέλευση 
του σχολείου τοποθετείται ιστορικά στο στάδιο εκείνο κατά το οποίο η κοινωνικοπο-
λιτιστική εξέλιξη ενός λαού ή μιας χώρας, επιβάλλει μεθοδευμένη και προγραμματι-
σμένη αγωγή και μάθηση (Ξωχέλλης,1991:11). Ως σχολείο, συνεπώς, αντιλαμβανόμα-
στε ένα κοινωνικό δημιούργημα (υποσύστημα της κοινωνίας), που δημιουργήθηκε ι-
στορικά με βάση τις επικρατούσες πολιτισμικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές 
συνθήκες. Είναι ένας οργανισμός που επιτελεί προσδιορισμένες κοινωνικές λειτουρ-
γίες και ο οποίος αποτελείται από ανθρώπους που αναπτύσσουν δράση ανάμεσά τους 
(Κωνσταντίνου, 2006:70). 

Το σχολείο ως παιδαγωγικός θεσμός 

Το σχολείο αποτελεί θεμελιώδη θεσμό στην άσκηση συστηματικής αγωγής, άρα και 
καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της κοινωνικής συμπεριφοράς του μαθητή. 
Ο Νόμος 1566/1985 προσδιορίζει με σαφήνεια και κατοχυρώνει θεσμικά τους παιδα-
γωγικούς στόχους του σχολείου: «Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των δια-
νοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και 
καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες 
και να ζήσουν δημιουργικά. Να αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη συλλογικής 
προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύ-
θυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου 
και ανάπτυξη της πατρίδας μας». 

Όπως υποστηρίζουν οι Γκότοβος, Μαυρογιώργος & Παπακωνσταντίνου (1996: 168), 
«ο παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου έγκειται στη διαμόρφωση ευνοϊκής στάσης του μα-
θητή απέναντι στους κανόνες της σχολικής κοινότητας, κανόνες όμως που θα του δίνουν 
τη δυνατότητα συμμετοχής στη σχολική ζωή και ικανοποίησης των πρωταρχικών του α-
ναγκών». Συνεπώς, το σχολείο οφείλει, εκ προοιμίου, να έχει στο επίκεντρο των εκπαι-
δευτικών του διαδικασιών, τόσο τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του μαθητή, όσο και 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, για να μπορέσει η ίδια να συντηρηθεί, να 
βελτιωθεί και να αναπτυχθεί πολιτισμικά, οικονομικά, επιστημονικά, ιδεολογικά. «Θα 
υποστηρίζαμε, λοιπόν, από καθαρά παιδαγωγική και κοινωνική σκοπιά, ότι θέλουμε ένα 
σχολείο που να ικανοποιεί, κατά το δυνατόν σε μέγιστο βαθμό, τις ανάγκες και τις προσ-
δοκίες του ανθρώπου και της κοινωνίας προς κοινό όφελος και των δύο και όχι σε βάρος 
του ενός από τους δύο» (Κωνσταντίνου, 2007:26). 

Οι λειτουργίες του σχολείου 

Οι λειτουργίες του σχολείου βαίνουν προς δύο κύριες κατευθύνσεις, τις λειτουργίες 
ανάπτυξης και εξέλιξης της προσωπικότητας και τις κοινωνικές λειτουργίες (Πυργιω-
τάκης, 2000:176). Οι λειτουργίες οι οποίες αποτελούν κοινό σημείο προσέγγισης και 
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αποδοχής στις περισσότερες θεωρίες περί σχολείου είναι τέσσερις: η κοινωνικοποιη-
τική, η τεχνική ή μαθησιακή, η επιλεκτική και η κουστωδιακή ή εποπτική (Κωνσταντί-
νου, 2006:76-78). 

1) Η κοινωνικοποιητική (ιδεολογική) λειτουργία του σχολείου: Η επιβίωση των κοινω-
νιών επιβάλλει την αποδοχή ενός βασικού ιδεολογικού πυρήνα από τα μέλη τους, 
χωρίς την ύπαρξη του οποίου δεν είναι δυνατόν να διατηρηθεί η συνοχή και να 
διασφαλιστεί η συνέχειά τους (Πυργιωτάκης, 2000:179). Μέσα από τη λειτουργία 
αυτή και, ειδικότερα, από τις διαδικασίες της αγωγής και της κοινωνικοποίησης, 
το σχολείο εξοικειώνει τους μαθητές με τα πολιτισμικά – κανονιστικά στοιχεία 
που σχετίζονται με αξίες, στάσεις, κανόνες, πρακτικές της κοινωνικής πραγματι-
κότητας στην οποία ανήκουν ή προορίζονται να ανήκουν. Συνολικά, μέσα από τη 
λειτουργία αυτή επιτυγχάνεται η διατήρηση και η προώθηση του κοινωνικοπολι-
τισμικού συστήματος (Κωνσταντίνου, 2006:76). 

2) Η μαθησιακή (τεχνική) λειτουργία του σχολείου: Το σχολείο μεταβιβάζει στους μα-
θητές εκείνα τα πολιτισμικά (τεχνικά) στοιχεία τα οποία αποτελούν το αντικείμενο 
της διδασκαλίας, της αγωγής και, εν τέλει, της αξιολόγησης (Κωνσταντίνου, 
2000:77). Έτσι, το σχολείο αφενός προσπαθεί να αναπτύξει το γνωστικό, νοητικό 
επίπεδο του μαθητή και αφετέρου να συμβάλει στη λειτουργία του υπάρχοντος 
συστήματος απασχόλησης (Κωνσταντίνου, 2001:32). 

3) Η αξιολογική (επιλεκτική) λειτουργία του σχολείου: Ο ρόλος του σχολείου δεν πε-
ριορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, την παροχή προσόντων και την καλλιέρ-
γεια δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα κρίνει, αξιολογεί και επιλέγει τους μαθητές, τους 
οποίους και τοποθετεί ανάλογα στο κοινωνικό σύνολο. Με τις εκπαιδευτικές πα-
ροχές και τους τίτλους σπουδών που απονέμει, ορίζει ποιοι θα μεταβούν στην α-
γορά εργασίας και ποιοι θα τοποθετηθούν σε ποια θέση. Προσδιορίζει, ουσιαστικά, 
την ανάλογη θέση στο σύστημα απασχόλησης, απονέμοντας  δύναμη, κοινωνική 
εξουσία και κύρος (Πυργιωτάκης, 2000: 180). 

4) Η κουστωδιακή λειτουργία του σχολείου: Μέσω της λειτουργίας αυτής αποδεσμεύ-
εται η διαθέσιμη εργατική δύναμη, καθώς η παρουσία των μαθητών στο σχολείο 
απελευθερώνει τους γονείς από τον παιδαγωγικό τους ρόλο και τον ρόλο της φύ-
λαξης και τους επιτρέπει να διαθέσουν την εργατική τους δύναμη στον τομέα της 
απασχόλησης (Κωνσταντίνου, 2001:33). 

Η σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Αναμφισβήτητα, το σχολείο, σήμερα, διέρχεται θεσμική αλλά και παιδαγωγική κρίση. 
Το σχολείο υπό την πίεση, κυρίως, των μηχανισμών αξιολόγησης της σχολικής επίδο-
σης και της διαδικασίας επιλογής, λειτουργεί αυταρχικά και γραφειοκρατικά, ματαιώ-
νοντας τον στόχο για ελευθερία των μαθητών (Ξωχέλλης, 1991:22). Σύμφωνα με τον 
Γκότοβο (2002:112), «τα σχολεία, ιδίως, της Μέσης Εκπαίδευσης, έχουν καταντήσει 
γραφειοκρατικοί οργανισμοί και μάλιστα αναποτελεσματικοί. Η προσφορά του 
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εκπαιδευτικού περιορίζεται στην ανακοίνωση της διδακτέας ύλης και τη βαθμολόγηση 
γραπτών. Η επαφή του μαθητή με τον δάσκαλο δεν είναι ικανοποιητική και η διδασκαλία 
έχει υποβαθμιστεί σε γραφειοκρατική παροχή πληροφοριών».  

Από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί περιγράφουν τη ματαίωση των προσδοκιών και 
την εγκατάλειψη των ονείρων τους. Επικαλούνται την αδράνεια του συστήματος, την 
ανεπάρκεια υποδομής, τα βιβλία και τα προγράμματα, την αδυναμία να πας μόνος ενά-
ντια σ’ αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι, την αδιαφορία των νέων γενεών για τα γράμ-
ματα, αλλά και τη βεβαιότητα ότι είναι ανεπαρκώς εκπαιδευμένοι για το εκπαιδευτικό 
τους έργο (Φραγκουδάκη, 2000). Ο μαθητής βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι της 
ιεραρχίας, εγκλωβισμένος στην εξουσία του εκπαιδευτικού και υποχρεωμένος να εναρ-
μονιστεί με τις αρχές, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές της διαμορφωμένης σχολικής 
πραγματικότητας (Κωνσταντίνου, 2001:44). 

Ο συγκεντρωτισμός και η ιεραρχική οργάνωση αποτελούν, ανέκαθεν, κύρια χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα του ελληνικού σχολείου, ως βασικά συστατικά στοιχεία της γρα-
φειοκρατίας (Κωνσταντίνου, 1994:46). Σύμφωνα με την Φραγκουδάκη (1985:101), το 
σχολείο, παρά τη φαινομενική του αξιολογική ουδετερότητα, δεν είναι αξιοκρατικό. Οι 
μηχανισμοί μέσα από τους οποίους το σχολείο αναπαράγει την ταξική διαστρωμάτωση 
της κοινωνίας σε μεγάλο βαθμό πηγάζουν από τη φαινομενική κοινωνική ουδετερό-
τητα της επιλογής και θεμελιώνονται πάνω σ’ αυτή. 

Αίτια δυσλειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

Έχει τεκμηριωθεί ερευνητικά ότι η απουσία σταθερής και ενιαίας εθνικής εκπαιδευτι-
κής πολιτικής από μέρους του Υπουργείου Παιδείας συμβάλλει στη δυσλειτουργία του 
σύγχρονου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Υπάρχουν, όμως, και άλλα αίτια 
δυσλειτουργίας, όπως η λανθασμένη αντίληψη για τον ρόλο του εκπαιδευτικού και τη 
λειτουργία του σχολείου, η ελλιπής και ανεπαρκής χρηματοδότηση για τη λειτουργία 
της εκπαίδευσης, η μονόπλευρη εξώθηση των μαθητών για συμμετοχή στις εισαγωγι-
κές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., η υποβαθμισμένη τεχνική και επαγγελματική 
εκπαίδευση και εκπαιδευτική λειτουργία του Λυκείου, η αμφισβήτηση και αναξιοκρα-
τία διαδικασιών επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, αλλά και ο εφησυχασμός των στελε-
χών, η απουσία αξιολόγησης συντελεστών εκπαιδευτικού έργου, ο ετεροχρονισμός και 
αναχρονισμός του σχολείου σε σχέση με τα νέα πολιτισμικά, επιστημονικά, τεχνολο-
γικά και κοινωνικά δεδομένα, η μη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σωστής παιδα-
γωγικής και κοινωνικής λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου, οι παγιωμένες αντιλή-
ψεις στην υλοποίηση ρόλων, η ελλιπής και ανεπαρκής επαγγελματική συγκρότηση των 
εκπαιδευτικών (Κωνσταντίνου, 2015:65-66). 

Χαρακτηριστικά μειονεκτήματα της εκπαιδευτικής λειτουργίας του σύγχρονου 
ελληνικού σχολείου 

Συνοψίζοντας τα πορίσματα σχετικών ερευνών αναδεικνύονται τα παρακάτω χαρακτη-
ριστικά μειονεκτήματα της εκπαιδευτικής λειτουργίας του σύγχρονου ελληνικού 
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σχολείου (Κωνσταντίνου, 2015:62-62): 1) Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν καλύπτουν 
τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, έτσι υποβαθμίζεται, 
συνολικά, ο παιδευτικός ρόλος του σχολείου. 2) Οι διαδικασίες μάθησης είναι υποβαθ-
μισμένες με περιεχόμενο και στόχους αμφιβόλου εκπαιδευτικής αξίας, όπως η πλη-
θώρα της διδακτέας ύλης, η πολυπλοκότητα αυτής, η στρεβλή αντίληψη παροχής των 
γνώσεων και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του μαθητή, η αξίωση για 
μνημονική ικανότητα, η προώθηση ατομικιστικών και ανταγωνιστικών τάσεων. 3) Ε-
πικρατεί στρεβλή αντίληψη και πρακτική της αξιολόγησης του μαθητή, καθώς και πί-
εση – καταπίεση στους μαθητές για υψηλές επιδόσεις (βαθμοθηρία και επικράτηση 
υποκειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης). Η αποξένωση μεταξύ εκπαιδευτικών και μα-
θητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους. Οι συνθήκες λειτουργίας της διδακτικής – 
εξεταστικής διαδικασίας οδηγούν στη διαμόρφωση συναισθημάτων φόβου, αποτυχίας 
και εγκλωβισμού των μαθητών. 4) Η απουσία σχολικού κανονισμού με συμμετοχή και 
συναπόφαση των μαθητών. 5) Έχει συρρικνωθεί και μηδενιστεί ο ελεύθερος χρόνος 
των μαθητών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κωνσταντίνου (1994:48), «δεν είναι 
υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι ο μαθητής στην Ελλάδα εργάζεται περισσότερο και 
από τον εργαζόμενο ενήλικο». 

Κριτική του υπαρκτού σχολείου σε σχέση με τις λειτουργίες του 

Η κριτική που έχει ασκηθεί στο υπαρκτό σχολείο, το έχει αναδείξει σε έναν τυπικό 
οργανισμό παροχής υπηρεσιών με αδυναμίες προσέγγισης των γνωστικών, διανοητι-
κών, συναισθηματικών και κοινωνικοπολιτισμικών αναγκών και ενδιαφερόντων του 
μαθητή και με κύρια χαρακτηριστικά του την ιεραρχία, την κυριαρχία, τον ανταγωνι-
σμό, την υποτέλεια, τον ατομικισμό, την τυπολατρία, τη λογοκοπία κ.λπ. Η υπαρκτή 
αυτή σχολική πραγματικότητα δημιουργεί στον μαθητή φόβο, άγχος, επιθετικότητα, 
ανασφάλεια, αρνητισμό, εσωστρέφεια, ατομικισμό και μειωμένη αυτοαντίληψη και 
συνδέεται άμεσα με αρνητικές συνέπειες για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του 
(Γκότοβος, 2002:109-112∙ Κωνσταντίνου, 2006:79). 

Αναφορικά με την ιδεολογική – κοινωνικοποιητική λειτουργία, το σχολείο επικρίνεται 
ότι κοινωνικοποιεί τους μαθητές με παρωχημένες αξίες, πρακτικές και προσανατολι-
σμούς που δεν συμβαδίζουν με τις σημερινές αστικο – δημοκρατικές και κοινωνικο – 
οικονομικές συνθήκες. Συνεπώς, το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στους προσανατολι-
σμούς της «ευρωπαϊκής ενοποίησης» και στις απαιτήσεις της πολυπολιτισμικής πραγ-
ματικότητας. Σχετικά με την τεχνική – μαθησιακή λειτουργία, το σχολείο κατηγορείται 
ότι παρέχει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που είναι παρωχημένες και οδηγούν 
τον μαθητή στη «στείρα» απομνημόνευση και αναπαραγωγή «έτοιμων» γνώσεων 
(Κωνσταντίνου, 2006:80-81). 

Όσον αφορά στην επιλεκτική λειτουργία, το σχολείο έχει δεχθεί δριμύτατη επίκριση 
αφού παραβιάζεται τόσο ο παιδαγωγικός ρόλος της αξιολόγησης (διαπιστωτικός, ενη-
μερωτικός και επιδιορθωτικός), όσο και η υπόσταση του σχολείου ως παιδαγωγικού 
οργανισμού, που αποβλέπει στην «ολόπλευρη» ανάπτυξη της προσωπικότητας του μα-
θητή. Η λειτουργία αυτή στηρίζεται στην αρχή της επίδοσης σύμφωνα με την οποία «ο 
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καθένας αμείβεται ανάλογα μ’ αυτό που παράγει» (Κωνσταντίνου, 2006:81). Τέλος, 
σχετικά με την κουστωδιακή λειτουργία, το σχολείο κατηγορείται ότι δεν εναρμονίζει 
το ωράριό του μ’ αυτό των εργαζόμενων γονέων (Κωνσταντίνου, 2006:82).  
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Η συμβολή της Συμβουλευτικής στην άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών για τα δύο φύλα. 

Δράγιος Χρήστος, dragios.christos@gmail.com 

Περίληψη 

Οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, ανάμεσα στα δύο φύλα, ε-

ντάσσονται, κυρίως, στο καθεστώς των κοινωνικών διακρίσεων που χαρακτηρίζει την 

ελληνική κοινωνία. Έτσι, παρατηρείται η συγκέντρωση των γυναικών σε ορισμένους 

κλάδους απασχόλησης, όπου και αποτελούν την πλειονότητα, συνήθως καταλαμβάνο-

ντας χαμηλές θέσεις στην επαγγελματική ιεραρχία. Τις περισσότερες φορές, μάλιστα, 

αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες συναδέρφους τους. Δημιουργούνται, μ' αυτόν τον 

τρόπο, «ανδρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα που αντιστοιχούν στις υποτιθέμενες 

φυσικές ικανότητες ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Το φαινόμενο αυτής της διαφο-

ροποίησης, διαχρονικά, συνδέεται από τη μια με την διάρθρωση της αγοράς εργασίας 

αλλά και με την εκπαιδευτική διαδικασία.  Η εργασία μας επικεντρώνεται στις στερε-

οτυπικές αντιλήψεις για τα δυο φύλα στην εκπαίδευση καθώς και στη δυνατότητα εξι-

σορρόπησης των ανισοτήτων μέσα από την εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του Ε-

παγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία. Προηγουμένως, θα γίνει μια απόπειρα 

να φωτιστούν οι έννοιες του φύλου, των κοινωνικών ρόλων, των ταυτοτήτων φύλου 

και των στερεοτύπων που δημιουργούν τις προαναφερθείσες ανισότητες μέχρι σήμερα. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, στερεότυπο, Συμβουλευτική, φύλο, κοινωνική ταυτό-

τητα. 

Εισαγωγή 

Ο σεξολόγος John Money εισήγαγε τη διάκριση μεταξύ βιολογικού (αγγλ. sex) και κοι-

νωνικού φύλου (αγγλ. gender) το 1955. Πριν, ήταν ασυνήθιστο να χρησιμοποιείται η 

λέξη "gender" για κάτι άλλο πέρα από κατηγοριοποίηση στη γραμματική. Ωστόσο, η 

νέα έννοια της λέξης εξαπλώθηκε κατά τη δεκαετία του 70, όταν η φεμινιστική θεωρία 

αγκάλιασε την ιδέα της διάκρισης βιολογικού φύλου και της κοινωνικής κατασκευής 

των φύλων, καθώς το ζήτημα του διαχωρισμού της ταυτότητας φύλου και της κοινω-

νικής ταυτότητας αποτέλεσε αντικείμενο πολλλών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων 

μεταξύ των ερευνητών (Delphy C. 1993, Harrison W.C.& Hood- Williams J.2002). 

 Η Simone de Beauvoir, με τη ρήση της «γυναίκα δε γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι» (Simone 

de Beauvoir, Το Δεύτερο Φύλο), θέτει το ζήτημα της διάκρισης του φύλου σε βιολογικό 

και κοινωνικό, δημοσιοποιώντας ένα πρόβλημα που ταλάνιζε την εποχή της στο ευρύ 

κοινό. Η διάκριση αυτή αποτελεί τη βάση της ακαδημαϊκής μελέτης του φύλου και των 

έμφυλων ζητημάτων. 

Όλες σχεδόν οι θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες συνηγορούν στο ότι ο αυτοπροσ-

διορισμός με βάση κάποιο συγκεκριμένο φύλο, συμβαίνει συνήθως σε μικρή ηλικία 
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(Golombok S.,& Fibush R.1994). Στη συνέχεια, η σχηματοποίηση των ταυτοτήτων φύ-

λου επηρεάζεται από το περιβάλλον του παιδιού, όπως η οικογένεια το σχολείο και το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα το παιδί να ακολουθεί, σε μεγάλο 

βαθμό, τις κυρίαρχες κοινωνικές νόρμες για τα φύλα (Matlin, 2008). Παρατηρείται, 

λοιπόν, ένας προσανατολισμός των κοριτσιών σε ταυτότητες που σχετίζονται με τη 

φροντίδα και την οικιακή σφαίρα, και των αγοριών σε ταυτότητες που αφορούν τη 

σφαίρα της εργασίας και της δημόσιας ζωής. Σε πιο σύγχρονες έρευνες, παρατηρείται 

μία διεύρυνση της ταυτότητας των κοριτσιών σε περισσότερο προοδευτικές ταυτότη-

τες, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν περισσότερο τη δημόσια ζωή, αλλά και την ισότιμη 

κατανομή των οικιακών ρόλων. Αντίθετα, οι ταυτότητες φύλου των αγοριών, ιδιαίτερα 

στην Ελλάδα, στην φαίνεται να παραμένουν τις περισσότερες φορές σταθερά προσκολ-

λημένες σε παραδοσιακά πρότυπα κατανομής της οικιακής εργασίας και της δημόσιας 

ζωής με μια μικρή αύξηση της γονικής φροντίδας τα τελευταία χρόνια. 

Στερεοτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα στην εκπαίδευση 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η δεκαετία του 1970 σημαδεύεται από μία αύξηση δημοσιευ-

μάτων σχετικών με την Εκπαίδευση και το φύλο. Μία σειρά από πολιτικές επιλογές και 

ενέργειες σε διεθνές επίπεδο αναδεικνύουν τη δεκαετία 1970-1980 δεκαετία για τη γυ-

ναίκα. Η «Διακήρυξη για την ισότητα των φύλων» (1975), το Διεθνές έτος της γυναίκας 

(1975), η Παγκόσμια Διάσκεψη του Μεξικού (1975) και της Κοπεγχάγης (1980) είναι 

εκδηλώσεις που σημαδεύουν τη δεκαετία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί προς 

τα Κράτη-Μέλη οδηγίες που στοχεύουν στην εξάλειψη των διακρίσεων ανάμεσα στα 

δύο φύλα σε όλους τους τομείς, με έμφαση στην εκπαίδευση και στην εργασία. (Αν-

δρικογιαννοπούλου, 2010) 

Οι πρώτες έρευνες των κοινωνικών επιστημόνων, στην Ελλάδα, καταλήγουν στο συ-

μπέρασμα ότι η εκπαίδευση διατηρεί και αναπαράγει ανισότητες, ανάμεσα στις οποίες 

ιδιαίτερα έντονη είναι η διάκριση των φύλων (Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 1993)  

Σήμερα, διαφαίνεται ένας επαγγελματικός διαχωρισμός ανδρικών και γυναικείων ε-

παγγελμάτων, καθώς παρατηρείται μια συσσώρευση των γυναικών σε επαγγελματικές 

κατευθύνσεις που έχουν σχέση με την φροντίδα και τη διαπαιδαγώγηση (υγεία, πρό-

νοια, εκπαίδευση), την οικιακή δραστηριότητα (μαγειρική, ένδυση, αισθητική) και την 

παροχή υπηρεσιών (τουρισμός, γραμματειακή υποστήριξη, κ.λπ.). Αντίθετα, οι άνδρες 

συγκεντρώνονται σε επαγγελματικές κατευθύνσεις που έχουν σχέση με την παραγω-

γική διαδικασία. (Witz A. 1990). Η διάκριση των επαγγελμάτων σε γυναικεία και αν-

δρικά αντανακλά στερεοτυπικές αντιλήψεις για το φύλο οι οποίες αναπαράγονται και 

στο χώρο του σχολείου. Αυτή η διάκριση είναι επίσης, εμφανής και στο χώρο των πα-

νεπιστημιακών σχολών καθώς οι θεωρητικές σχολές στελεχώνονται ως επί το πλείστον 

από κορίτσια, ενώ οι θετικές κυρίως από αγόρια (Golombok S.,& Fibush R.1994). 

Είναι βέβαιο ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που 

συνθέτουν το πλέγμα της αναπαραγωγής στο σχολείο των στερεότυπων ρόλων των 
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φύλων, όπως φαίνεται από σχετικές έρευνες (Harrison W.C.,& Hood- Williams 

J.2002). Είναι σίγουρο, όμως, ότι μπορούν να αποτελέσουν και τους βασικούς μοχλούς 

ανατροπής της κατεστημένης πραγματικότητας (Σιάνου-Κυργίου, 1992). Καθώς απο-

τελούν καθοριστικό παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλουν, ασυνεί-

δητα κυρίως, στην αναπαραγωγή των ανισοτήτων ανάμεσα στα φύλα. Παρόλα αυτά, 

φαίνεται πως δεν αντιλαμβάνονται πως το πρόβλημα της ανισότητας είναι και εκπαι-

δευτικό πρόβλημα (Αcker, 1988), ούτε την προσωπική τους συμβολή στην αναπαρα-

γωγή των ανισοτήτων αυτών.  

Η συμβολή τους όμως καταδεικνύεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία τη σχετική με 

τον παράγοντα φύλο στην εκπαίδευση, όπου υπάρχουν αναφορές σε έρευνες που έχουν 

ως αντικείμενό τους τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γύρω από θέματα ισότητας στην 

εκπαίδευση, τις στάσεις τους και τις πρακτικές τους απέναντι στα δύο φύλα και τις 

προσδοκίες τους από αυτά, αλλά και από ανάλογες έρευνες που έγιναν πάνω στο θέμα. 

στην Ελλάδα. (Κουϊμτζή, Παπαδήμου & Φρόση, 2001). Τα αποτελέσματα των ερευνών 

αυτών δείχνουν ότι: 

α) Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών εκπαιδευτικών (60,8%) ήταν αρνητικό στο να 

παροτρύνει ένα μαθητή σε ένα «γυναικείο» επάγγελμα και μία μαθήτρια σε ένα «αν-

δρικό» επάγγελμα  

β) Οι άνδρες εκπαιδευτικοί δείχνουν να είναι περισσότερο προσκολλημένοι σε παρα-

δοσιακά στερεότυπα για το ρόλο του άνδρα καθώς επίσης και για την παρουσία της 

γυναίκας συντρόφου και της γυναίκας μέσα στην οικογένεια. Στη συνείδηση των αν-

δρών εκπαιδευτικών, ο άνδρας μπορεί να επαγγέλλεται ένα δυναμικό επάγγελμα κα-

ριέρας, με μεγαλύτερη ευχέρεια σε σχέση με μια γυναίκα.  

γ) Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί από την άλλη, αναγνωρίζοντας το δυναμισμό που κατέχει 

τα κορίτσια κατά τη διάρκεια της εφηβείας, δείχνουν να έχουν αποδεχτεί την ισότητα 

των δύο φύλων και να παροτρύνουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τα κορίτσια στην επιλογή 

επαγγέλματος καριέρας ή τουλάχιστο να λειτουργούν με βάση την ψυχοσύνθεση του 

κάθε παιδιού.  

Όσον αφορά τον έμφυλο διαχωρισμό επαγγελμάτων η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

του δείγματος (78,5%) πιστεύει ότι κάποια επαγγέλματα ταιριάζουν στη γυναικεία 

φύση και κάποια στην ανδρική. Παρατηρείται ότι οι αναφορές είναι στην πλειοψηφία 

τους σε παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλματα όπου κατά την εκτίμηση τους απαιτείται 

μυϊκή δύναμη και αντοχή, κάτι που διαφαίνεται από τις συνεντεύξεις τους ότι δεν δια-

θέτουν οι γυναίκες. Απεναντίας οι γυναίκες θεωρούνται ευαίσθητες, ντελικάτες και μυ-

ϊκά ευάλωτες. Τα στερεοτυπικά αυτά πρότυπα θέλουν το επάγγελμα του νηπιαγωγού 

να θεωρείται καθαρά γυναικείο ως απόρροια του ρόλου της μητέρας (Τσαμαδιά, 2011). 

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτο ότι οι στάσεις οι  αντιλήψεις και οι προσδοκίες των εκπαι-

δευτικών διαμορφώνουν την οπτική τους σε σχέση με το φύλο καθώς από τη μία 
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προβάλλουν στους μαθητές και στις μαθήτριες το περιεχόμενο των προσωπικών τους 

εσωτερικεύσεων ως προς το φύλο, ενώ από την άλλη ενσωματώνουν το περιεχόμενο 

προσωπικών τους εωτερικεύσεων στην εκπαιδευτική τους πρακτική.  

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί  είναι φορείς μηνυμάτων και προάγουν, έως τώρα τουλάχιστον 

μια συγκεκριμένη ιδεολογία που συμπλέει με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα ή με-

ρικές φορές, το υπερβαίνει ή και το υπονομεύει. 

Η συμβουλευτική ως εργαλείο εξισορρόπησης των ανισοτήτων των δυο φύλων 

Η Συμβουλευτική μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή των παραπάνω στε-

ρεοτυπικών απειλών στην εκπαίδευση. 

Λίγα χρόνια πριν δεν υπήρχε η κατάλληλη ενημέρωση πάνω στο θέμα ή γινόταν απο-

σπασματικά με μικρο αριθμό συμμετεχόντων, είτε στην εκπαίδευση είτε στην εργασία. 

Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, που θεωρούμε ότι αποτελεί τη βάση των αλλαγών, τα Α-

ναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συ-

ντηρούν τα στερεότυπα που χαρακτήριζαν και χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία. 

Κατά το σχ. Έτος 2016-17 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά στα Γυμνάσια της Θεματικής 

Εβδομάδας με τίτλο "Σώμα και Ταυτότητα". Σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και 

Έμφυλων Ταυτοτήτων. Η θεματική των Έμφυλων ταυτοτήτων περιλάμβανε υποθέ-

ματα που θα μπορούσαν να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν οι μαθητές όπως: 

Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία, Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο, Αποδομώντας τα 

Έμφυλα Στερεότυπα, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δικαιώματα των Γυναικών. Επι-

πλέον υπήρχαν θεματικές πιο εξειδικευμένες, που απευθύνονταν σε γονείς και εκπαι-

δευτικούς που αφορούσαν στο Φύλο, στον Σεξουαλικό Προσανατολισμό, στα Έμφυλα 

Στερεότυπα, στην Έμφυλη Βία- κακοποίηση, στην Ομοφοβία-Τρανσφοβία. (Περισσό-

τερες λεπτομέρειες στο Παράρτημα στο τέλος της εργασίας). Με την εφαρμογή της 

δράσης δόθηκε για πρώτη φορά στους μαθητές η δυνατότητα να  ασχοληθούν με το 

συγκεκριμένο θέμα, να προβληματιστούν, να διαμορφώσουν την αυτοεικόνα και την 

αυτοαντίληψη σε σχέση με τον εαυτό τους, με τους συνομηλίκους αλλά και τον ευρύ-

τερο κοινωνικό περίγυρο. Προσπάθειες όπως οι παραπάνω είναι θετικές αλλά προϋπο-

θέτουν την επιμόρφωση πρώτα των εκπαιδευτικών καθώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο 

άγνοιας και αδιαφορίας για τα θέματα, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων σε ηλικία εκπαιδευ-

τικών που είναι προσηλωμένοι σε παλαιότερες πρακτικές και αντιλήψεις.  

Επιμόρφωση – Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών 

Όπως φάνηκε από τα ευρήματα των ερευνών, η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών 

σε θέματα έμφυλων ταυτοτήτων κρίνεται επιτακτική. Μέχρι τώρα, ο παραδοσιακός και 

πλέον διαδεδομένος τρόπος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ήταν η συμμετοχή τους 

σε οργανωμένα σεμινάρια, με στόχο την πληροφόρηση, στα οποία ενημερώνονταν για 
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διάφορα θέματα, κυρίως, ακαδημαϊκά. Το μοντέλο, όμως, που προωθείται τελευταία 

ξεφεύγει από την παραδοσιακή μέθοδο παροχής γνώσεων. Το μοντέλο αυτό είναι γνω-

στό με τον τίτλο «ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής». 

Το συγκεκριμένο μοντέλο εντάσσεται στα πλαίσια της έρευνας δράσης στην εκπαί-

δευση, που ασχολείται με τον εντοπισμό και τη διάγνωση ενός προβλήματος στο συ-

γκεκριμένο πλαίσιο και στη συνέχεια με το σχεδιασμό μιας παρέμβασης μικρής κλίμα-

κας. Στην ουσία, πρόκειται για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής έρευνας στην εκπαι-

δευτική πράξη (Κογκίδου, 1998), με την εφαρμογή ενός μοντέλου που  προσφέρει πε-

ρισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα προηγούμενα όπως: α) Την κατάργηση των 

στεγανών ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη. β) Η διαμόρφωση προσωπικής άποψης 

τόσο για τη διάκριση των φύλων στα σχολεία, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο 

διαμορφώνονται οι σχέσεις των δύο φύλων. Αυτό καθιστά ικανότερους τους συμμετέ-

χοντες να επιτύχουν το στόχο τους. γ) Η υιοθέτηση ενός δημοκρατικού προτύπου αλ-

λαγών, που καθιστά τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς ως εσωτερικούς μεταρρυθμι-

στές σχολεία τους.» (Κουϊμτζή, Παπαδήμου, Φρόση, 2001) 

Κατά τη διάρκεια μιας επιμόρφωσης, ο Σύμβουλος θα πρέπει να αξιοποιήσει τις τεχνι-

κές της εισήγησης, των ερωτοαπαντήσεων, της συζήτησης, και της συνεργασίας σε ο-

μάδες. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές έχουν ενεργητικό και συμμετοχικό χα-

ρακτήρα, και προωθούν αποτελεσματικά τη μαθησιακή διαδικασία. Η εισήγηση δίνει 

το έναυσμα για συζήτηση επιτρέπει τις ερωτήσεις και συντελεί ώστε οι εκπαιδευόμενοι 

ως ενήλικες να καταθέτουν τη σχετική με το θέμα, προσωπική επαγγελματική εμπειρία. 

Οι ερωτοαπαντήσεις προωθούν το διάλογο και τη συμμετοχή των διδασκόμενων στον 

προβληματισμό. Η τεχνική της ομαδικής εργασίας στοχεύει στο να καλλιεργήσουν οι 

εκπαιδευόμενοι πνεύμα συνεργασίας ενώ βοηθά στη «θεραπευτική» σχέση εγγύτητας 

μεταξύ των μελών ενός συνόλου. Καθοριστικό ρόλο για τη  διαμόρφωση θετικού μα-

θησιακού κλίματος, διαδραματίζει η ανοικτή συζήτηση υπό το πνεύμα της αλληλοαπο-

δοχής και του σεβασμού απέναντι στην ιδιαιτερότητα και τις ανάγκες του κάθε μέλους 

της ομάδας των ενηλίκων επιμορφούμενων. Τέλος, για να θεωρηθεί πετυχημένο ένα 

Πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα που αφορούν τα έμφυλα στερεότυπα, θα πρέπει να 

επιτευχθούν στόχοι τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και ικανοτήτων, στάσεων και αξιών 

των συμμετεχόντων 

Επίλογος 

Έχει παρατηρηθεί, όμως, ότι στην πρακτική εφαρμογή της έρευνας δράσης προκύπτουν 

αρκετά εμπόδια. Η έλλειψη χρόνου, ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας και οι μη 

ευνοϊκές συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών είναι μερικά προβλήματα που δη-

μιουργούν δυσκολίες στη διαδικασία της έρευνας δράσης. Παρόλα αυτά, το μοντέλο 

του εκπαιδευτικού ως ερευνητή τα τελευταία χρόνια παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτί-

ωση της διδασκαλίας και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και αποτελεί μια πρό-

ταση ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. 

2794

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Μερικά από τα επιμορφωτικά σεμινάρια που ήδη υλοποιήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν 

υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ή από πανεπιστημιακούς 

φορείς. Επίσης, σε πολλές δράσεις συμμετέχουν και συντονίζουν το Μεσογειακό Ιν-

στιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (ΜIGS), το Κέντρο Έρευνας για θέματα Ισότη-

τας (ΚΕΘΙ) και τα Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων σε συνεργασία με το ΙΕΠ και 

τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Γενικά, θα λέγαμε ότι, όπως φαίνεται από τα επιμορφωτικά προγράμματα που πραγμα-

τοποιήθηκαν, και τα οποία αποτελούν οργανωμένες προσπάθειες που υλοποιήθηκαν 

από επίσημους φορείς, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας των φύ-

λων άρχισε να αναπτύσσεται συστηματικά την τελευταία εικοσαετία. Παρόλα αυτά, 

ακόμη και σήμερα δεν υπάγονται σε κάποιο οργανωμένο πλαίσιο και ούτε η καθιερω-

μένη επιμόρφωση- εκπαίδευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών έχει συμπεριλάβει τη θεμα-

τική αυτή στα Αναλυτικά προγράμματά της, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις περισ-

σότερες ευρωπαϊκές χώρες 
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Η τάξη αντίστροφα (Flipped Learning): Μια μέθοδος διδασκαλίας με χρήση της 
τεχνολογίας και πρόταση εφαρμογής της στο μάθημα της μουσικής. 

Σκαρλάτου Χρυσούλα, Υποψ. Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.16.01, gold-
iescar54@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται μια νέα παιδαγωγική μέθοδος, ευρύτατα 
διαδεδομένη στο εξωτερικό, το flipped learning, ή, στα ελληνικά, η «τάξη αντί-
στροφα». Δίνεται ο ορισμός της μεθόδου και αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής της. Έ-
πειτα εξετάζονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Στη συνέχεια, παρου-
σιάζονται αποτελέσματα ερευνών που επικεντρώνονται στις δραστηριότητες που λαμ-
βάνουν χώρα εντός και εκτός τάξης, στην αποδοχή της από τους μαθητές, στην αποτε-
λεσματικότητά της. Επισημαίνεται πως είναι μια πρόσφατη μέθοδος διδασκαλίας που 
ο βαθμός αποτελεσματικότητας της χρήζει περαιτέρω έρευνας.  Κατόπιν προτείνεται η 
εφαρμογή της στο μάθημα της μουσικής, διότι με τη μελέτη της ιστορίας και της θεω-
ρίας της μουσικής στο σπίτι, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία για περισσότερη πρακτική 
εξάσκηση στην παραγωγή μουσικής στην τάξη. Τέλος, ανάγονται συμπεράσματα όσον 
αφορά στην ωφελιμότητα της εφαρμογής της στη διδακτική πράξη.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τάξη αντίστροφα, βίντεο, παρουσίαση, συνεργασία. 

Εισαγωγή 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επιφέρει πολλές αλλαγές στην κοινωνία, επηρεάζο-
ντας, όπως είναι φυσικό, και τον τομέα της εκπαίδευσης. Το μεγαλύτερο μέρος των 
μαθητών είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία και περνούν 
μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου τους μπροστά σε κάποιο είδος ηλεκτρονικής συ-
σκευής. Η ύπαρξη υπολογιστών, φορητών και μη, βιντεοπροβολέων (projectors) και 
διαδραστικών πινάκων στα σχολεία ανοίγουν  νέες προοπτικές στον εκπαιδευτικό και 
δημιουργούν πιο ελκυστικές συνθήκες διδασκαλίας. Η μέθοδος του flipped learning (ή 
η «τάξη αντίστροφα»), ενσωματώνοντας τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και βασι-
σμένη στη μαθητοκεντρική προσέγγιση, είναι ήδη ευρύτατα διαδεδομένη και πολύ δη-
μοφιλής στο εξωτερικό και έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας. 

Τι είναι 

Η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην 
επιστήμη της παιδαγωγικής και γενικότερα στην κοινωνία, δημιούργησαν τις συνθήκες 
για την αναζήτηση ελκυστικότερων και αποτελεσματικότερων μεθόδων διδασκαλίας. 
Η «τάξη αντίστροφα» είναι μια νέα παιδαγωγική μέθοδος, όπου αντιστρέφεται το μα-
θησιακό περιβάλλον: η απευθείας διδασκαλία, από το χώρο της τάξης, μεταφέρεται 
στον προσωπικό χώρο του κάθε μαθητή, έτσι ώστε η αίθουσα διδασκαλίας να μετατρέ-
πεται σε ένα δυναμικό, διαδραστικό «εργαστήριο» μάθησης. Ο ρόλος του εκπαιδευτι-
κού στην τάξη είναι να κατευθύνει τους μαθητές οι οποίοι εφαρμόζουν αυτά που έμα-
θαν με δημιουργικό τρόπο. («Definition of flipped learning», 2014, «Seven things you 
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should know», 2012, δες και Lage, Platt & Treglia, 2000, στο Bishop & Verleger, 
2013). 
 

Πως εφαρμόζεται 

Η μέθοδος αυτή ενσωματώνει τη χρήση της τεχνολογίας και βασίζεται στην ασύγχρονη 
διδασκαλία (Bishop & Verleger, 2013). Ο καθηγητής παραδίδει τα μαθήματα μέσα από 
βίντεο ή παρουσιάσεις που έχει ετοιμάσει ο ίδιος, ή παραπέμποντας σε διαδικτυακούς 
συνδέσμους (links) σχετικά με το θέμα πάνω στο οποίο εργάζεται η τάξη, είτε ακόμα 
ζητώντας από το μαθητή να διαβάσει τις σελίδες ενός βιβλίου στο σπίτι. Η βιντεοσκό-
πηση του καθηγητή που παραδίδει το μάθημα (screencasting) μπορεί να γίνει με πολ-
λούς τρόπους, πλέον και με τη χρήση κινητού τηλεφώνου (Bishop & Verleger, 2013, 
Welsh, 2016). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και βίντεο από το youtube 
(https://www.youtube.com/?gl=GR&hl=el). Η Khan Academy 
(https://www.khanacademy.org/) είναι ένα καλό μοντέλο για βίντεο και ερωτηματολό-
για, δυστυχώς μόνο στην αγγλική γλώσσα. Ιδρύθηκε από τον Σαλμάν Καν (Salman 
Khan) και βασίζεται στη μέθοδο της «τάξης αντίστροφα» («Flipped classroom», 2017, 
δες και Bishop & Verleger, 2013). Αντίστοιχη ιστοσελίδα είναι το BozemanScience 
(http://www.bozemanscience.com/). Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλές εφαρμογές που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παρουσιάσεις, με πιο συνηθισμένα το keynote ή το 
powerpoint (στο οποίο μπορεί να ενσωματωθεί ηχογραφημένη φωνή)  (Welsh, 2016, 
δες και «A practical guide», n.d.). Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει 
συστήματα όπως το Blackboard και το Moodle. Ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο θα 
μπορούσε να αποτελέσει το google classroom. Φαίνεται πως λειτουργούν καλύτερα οι 
μικρής διάρκειας παρουσιάσεις (διάρκειας 5-7 λεπτών) (Welsh, 2016, «A practical 
guide», n.d.). Ο μαθητής μπορεί να δει όσες φορές θέλει το βίντεο ή την παρουσίαση 
μέχρι να αφομοιώσει την απαιτούμενη ύλη («Seven things you should know», 2012). 
Είναι καλή ιδέα να ακολουθούν κουίζ, τεστ ή ερωτηματολόγια ή και κάποιο παιχνίδι, 
ώστε ο μαθητής να ελέγχει τις γνώσεις του και να επιστρέφει στο βίντεο για να διευ-
κρινίσει οτιδήποτε δεν κατάλαβε (Bishop & Verleger, 2013, «Seven things you should 
know», 2012).  

Εφόσον η διδασκαλία γίνεται στο σπίτι του μαθητή, εξασφαλίζεται ο απαραίτητος χρό-
νος ώστε η τάξη να είναι ο χώρος όπου οι μαθητές θα συνεργαστούν δουλεύοντας κυ-
ρίως σε ομάδες και παίρνοντας μέρος σε διάφορες δραστηριότητες, υπό την εποπτεία 
του δασκάλου/καθηγητή. Μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας δίνεται η δυνατότητα της 
χρήσης ποικίλων διδακτικών πρακτικών. Το μάθημα μπορεί να ξεκινήσει με κάποια 
συζήτηση. Οι μαθητές μπορούν να κάνουν ερωτήσεις και ο εκπαιδευτικός έχει άνεση 
χρόνου για να διευκρινίσει κάποια σημεία του μαθήματος που ίσως τους δυσκόλεψαν. 
Μπορούν να δοθούν κάποιες ατομικές δραστηριότητες και εργασίες που κρίνεται πως 
διευκολύνουν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα, όπως για παρά-
δειγμα οι ασκήσεις πολλαπλών ερωτήσεων («Seven things you should know», 2012). 
Ωστόσο, ο κύριος στόχος είναι να εφαρμόσουν στην τάξη αυτά που έμαθαν στο σπίτι 
και να δουλέψουν ομαδο-συνεργατικά. Ενθαρρύνονται να εμβαθύνουν στο θέμα που 
δίνεται, έχοντας οι ίδιοι ενεργητική εμπλοκή στη διαδικασία της μάθησης (Prince, 
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2004, στο Bishop & Verleger, 2013).  Οι εκπαιδευτικοί δεν αποτελούν πλέον τη μονα-
δική πηγή πληροφόρησης. Στη διάρκεια του μαθήματος ο ρόλος τους είναι να παρατη-
ρούν διαρκώς τους μαθητές τους, παρέχοντάς τους βοήθεια και αξιολογώντας τη δου-
λειά τους («Using class time differently» ,n.d., δες και «Practical tips», n.d.).  

Τέλος, βοηθάει όταν το ξεκίνημα γίνεται με μικρά βήματα. Ο δάσκαλος/καθηγητής 
μπορεί να δοκιμάσει τη νέα μέθοδο σε μια τάξη, της οποίας τους μαθητές ήδη γνωρίζει 
καλά, για λίγες εβδομάδες. Αν επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε εφαρμό-
ζει τη μέθοδο και στις υπόλοιπες τάξεις. Η μέθοδος της «τάξης αντίστροφα» δε χρειά-
ζεται να χρησιμοποιείται κάθε φορά στην τάξη, απορρίπτοντας όλες τις άλλες προσεγ-
γίσεις, αλλά μπορεί να αποτελεί μία από τις επιλογές του εκπαιδευτικού («Practical 
considerations», n.d.). 

Προϋποθέσεις-γνώσεις- δεξιότητες 

Απαραίτητη για την επιτυχία της εφαρμογής της μεθόδου αυτής είναι η μεγάλη προε-
τοιμασία και οργάνωση από την πλευρά του εκπαιδευτικού για το μάθημα, εντός και 
εκτός τάξης, καθώς και η εξοικείωση του  με την τεχνολογία («Seven things you should 
know», 2012). Χρειάζεται επίσης να υπάρχει, στο σχολείο και στο σπίτι, ο απαραίτητος 
τεχνολογικός εξοπλισμός. Σημαντικό είναι να γνωρίζει καλά ο εκπαιδευτικός κάποια 
μέθοδο που λειτουργεί καλά ομαδο-συνεργατικά, όπως η μέθοδος σχεδίου εργασίας 
(project-based learning) και η μέθοδος εκμάθησης μέσω παιχνιδιού (game-based learn-
ing) (Miller, 2012, «Using class time differently», n.d.). Επίσης, η παροχή διαφορετι-
κών τρόπων εκμάθησης και αφομοίωσης της ύλης και η ευελιξία του εκπαιδευτικού, 
ως προς τα χρονικά περιθώρια που δίνονται γι’ αυτό, κρίνονται απαραίτητα για την 
καλή απήχηση της μεθόδου αυτής στους μαθητές. Ακόμα, ο εκπαιδευτικός χρειάζεται 
να είναι προετοιμασμένος για το εποικοδομητικό «χάος» που ενδέχεται να επικρατεί 
στην τάξη.  

Πλεονεκτήματα 

 Η «τάξη αντίστροφα» είναι μια εκσυγχρονισμένη μέθοδος διδασκαλίας, που ενσωμα-
τώνει τη χρήση της τεχνολογίας. Φαίνεται ότι έχει απήχηση στους μαθητές, με αποτέ-
λεσμα να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον και να μαθαίνουν καλύτερα (Zappe, 
Leicht, Messner, Litzinger & Lee, 2009, στο Herreid & Schiller, 2013). Ενώ στην πα-
ραδοσιακή διδασκαλία ο μαθητής, στην προσπάθεια να κατανοήσει αυτά που λέει ο 
καθηγητής, μπορεί να χάσει σημαντικά σημεία της διδασκαλίας, με τη νέα μέθοδο μπο-
ρεί να ξανακούσει το μάθημα όσες φορές θέλει,  ακολουθώντας το δικό του ρυθμό 
εκμάθησης (Herreid & Schiller, 2013). Αυτό ενδεχομένως βοηθάει και τους μαθητές 
με δυσλεξία ή διάσπαση προσοχής στην εκμάθηση και κατανόηση. Επίσης ο καθηγη-
τής έχει πιο πολύ χρόνο στην τάξη για να εξηγήσει κάποια δύσκολα σημεία του μαθή-
ματος (Herreid & Schiller, 2013, Tucker, 2012) Και να ανταποκριθεί καλύτερα στις 
ανάγκες, ικανότητες, ιδιαιτερότητες και ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή («Using class 
time differently», n.d.). Επιπρόσθετα, δίνεται πολύς χρόνος για ομαδικές εργασίες με 
αποτέλεσμα να  προάγεται η κοινωνικότητα των μαθητών και να αναπτύσσονται η 
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συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα («Seven things you should know», 2012). Ο εκπαι-
δευτικός φεύγει από το επίκεντρο και οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη ευθύνη στη μάθηση 
και μεγαλύτερη δυνατότητα να πειραματιστούν (Miller, 2012, και Prince, 2004, στο 
Bishop & Verleger, 2013, «Seven things you should know», 2012). Φαίνεται λοιπόν 
ότι αυτή η μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση των μαθητών (Ruddick, 
2012, στο  Herreid & Schiller, 2013). 

Μειονεκτήματα 

Πολλοί αναρωτιούνται αν όντως ο μαθητής θα δει την παρουσίαση ή το βίντεο στο 
σπίτι. («Practical considerations», n.d.). Σε αυτό οι υποστηρικτές του flipped learning 
απαντούν ότι, ούτως ή άλλως, από τότε που πρωτο-υπήρξαν τα σχολεία, κάποιοι μαθη-
τές δεν πρόσεχαν και δε διάβαζαν. 

Το γεγονός ότι ίσως κάποιοι μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές, 
αποτελεί ένα ακόμα μειονέκτημα. Επίσης, από ντροπή, ίσως θελήσουν να αποκρύψουν 
αυτό το γεγονός από την τάξη. Αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα και ο εκπαιδευτικός πρέπει 
να επιδείξει την απαραίτητη προσοχή και ευαισθησία. Κάποια λύση είναι η χρήση των 
υπολογιστών του σχολείου από τους μαθητές σε ώρες εκτός ωρολογίου προγράμματος 
(Horn, 2013, «Practical considerations», n.d.). Η μέθοδος της «τάξης αντίστροφα» μπο-
ρεί να προσαρμοστεί σε τέτοιου είδους δεδομένα (Miller, 2012). 

Μια άλλη δυσκολία είναι το γεγονός ότι τα προγράμματα που προσφέρονται στην ελ-
ληνική γλώσσα είναι περιορισμένα. Ωστόσο, επαρκούν για την εφαρμογή της μεθόδου 
αυτής στα ελληνικά σχολεία. 

Η εφαρμογή κάθε καινοτομίας δημιουργεί, όπως είναι αναμενόμενο, απορίες σε συνα-
δέρφους και γονείς. Θα ήταν χρήσιμο, όσοι κάνουν ερωτήσεις, να παραπέμπονται σε 
σχετική βιβλιογραφία ή να τους αποδίδεται κάποιο σχετικό εκτυπωμένο άρθρο για ε-
νημέρωση («Practical considerations», n.d.).   

Σχετικές έρευνες 

 Η μέθοδος της «τάξης αντίστροφα» άρχισε να εφαρμόζεται σχετικά πρόσφατα, και δεν 
έχουν γίνει ακόμα πολλές έρευνες. Πάντως, από τα πρώτα αποτελέσματα, φαίνεται 
πως, όσον αφορά τα βίντεο, προτιμούνται αυτά που είναι μικρής διάρκειας (Zappe et 
al., 2009, στο Bishop & Verleger, 2013).  Οι μαθητές προτιμούν τη ζωντανή από τη 
βιντεοσκοπημένη διδασκαλία, όμως η ομαδοσυνεργατικότητα στην τάξη είναι γι’ αυ-
τούς προτιμότερη από την ζωντανή διδασκαλία (Toto & Nguyen, 2009, στο Bishop & 
Verleger, 2013).  Επίσης, φαίνεται πως έρχονται στην τάξη πιο καλά προετοιμασμένοι, 
όταν παρακολουθούν βίντεο, απ’ όταν έχουν να διαβάσουν στο σπίτι (DeGrazia, Fal-
coner, Nicodemus & Medlin, 2012, στο Bishop & Verleger, 2013).  Συνεπώς, μέχρι 
στιγμής, τα νέα από την εφαρμογή της μεθόδου αυτής στην τάξη είναι ενθαρρυντικά. 
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Προτάσεις για εφαρμογή στο μάθημα της μουσικής 

Ακολουθώντας αυτή τη μέθοδο, ο καθηγητής ξοδεύει πολύ λιγότερο χρόνο διδάσκο-
ντας μέσα στην τάξη, με αποτέλεσμα να υπάρχει περισσότερος χρόνος για δραστηριό-
τητες. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικό στο μάθημα της μουσικής, το οποίο 
χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό, και για το οποίο διατίθεται μία ώρα στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα του δημοτικού και του γυμνασίου. Σε αυτό τον τόσο περιορισμένο χρόνο, 
ο μουσικός καλείται να διδάξει θεωρία και ιστορία της μουσικής, ενώ παράλληλα είναι 
απαραίτητο οι μαθητές να περνούν και στη μουσική πράξη. Εξάλλου δεν έχει νόημα 
να διδάσκονται μουσική ανάγνωση και γραφή, όταν δεν προβλέπεται μια στοιχειώδης 
εξάσκηση σε κάποιο μουσικό όργανο, αναπαράγοντας μια μελωδία. Αν η θεωρία διδα-
χτεί στο σπίτι, ο χρόνος στο σχολείο θα είναι χρόνος αφομοίωσης και αξιοποίησης της 
αποκτημένης γνώσης, μέσω πρακτικής εφαρμογής. Από την άλλη, η εξοικείωση με την 
ιστορία της μουσικής, με τα είδη φωνητικής και οργανικής μουσικής και με στοιχεία 
εθνομουσικολογίας δίνει ερεθίσματα και καλλιεργεί την αισθητική τους αντίληψη. Ω-
στόσο, η αξία του μαθήματος έγκειται στο γεγονός ότι, δημιουργώντας και παράγοντας 
μουσική, οι μαθητές λειτουργούν αρμονικά και ομαδοσυνεργατικά. Επίσης εκτονώνο-
νται δημιουργικά και βιώνουν τη χαρά της παραγωγής ενός συλλογικού έργου.  Αν 
λοιπόν ο εκπαιδευτικός ετοιμάσει παρουσιάσεις ή βίντεο, ώστε οι μαθητές να διδα-
χτούν στο σπίτι ιστορία της μουσικής, η τάξη μπορεί να εργαστεί στην πράξη πάνω στη 
μουσική της εποχής ή του μουσικού κινήματος που μελετάται. Επιπλέον, ίσως υπάρχει 
περισσότερος χρόνος στο σπίτι απ’ ότι στην τάξη για να μελετηθούν μουσικά παρα-
δείγματα, μέσα από links (αφθονούν στο youtube), στα οποία θα παραπέμπονται οι 
μαθητές. Εκτός από την παραγωγή μουσικής, της οποίας η σημασία είναι αδιαμφισβή-
τητη, στην τάξη οι μαθητές μπορούν να δουλέψουν πάνω σε κάποια δική τους παρου-
σίαση, ερευνώντας κι εμβαθύνοντας στο μάθημα της ημέρας. 

Συμπεράσματα-επίλογος 

Η εκπαίδευση εξελίσσεται, όπως και η κοινωνία, και μια καινούρια μέθοδος προκύπτει 
από την ανάγκη για μεγαλύτερη απήχηση των μαθημάτων και καλύτερα αποτελέσματα 
στη μαθησιακή διεργασία. Από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί ως τώρα, το flipped 
learning φαίνεται πως είναι μια πολλά υποσχόμενη μαθητοκεντρική παιδαγωγική μέ-
θοδος, με την οποία ο εκπαιδευτικός αφήνει τον κυρίαρχο ρόλο που είχε στην τάξη και 
επιτρέπει στους μαθητές να πάρουν πρωτοβουλίες και να κοινωνικοποιηθούν. Στην 
Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει πληθώρα προγραμμάτων, σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά 
η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι οργανωτικός, 
ευέλικτος, με καλή γνώση της τεχνολογίας και μαθητοκεντρικών προσεγγίσεων στην 
τάξη. Η εφαρμογή νέων μεθόδων στην τάξη φαίνεται να κεντρίζει ούτως ή άλλως  το 
ενδιαφέρον των μαθητών, και αξίζει να είναι οι εκπαιδευτικοί ανοιχτοί σε νέες ιδέες 
και προτάσεις. 

 

 

2801

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Κατάλογος βιβλιογραφικών αναφορών 

Bishop, J.L. & Verleger, M.A. (2013).  The flipped classroom: A survey of the research.  
In ASEE National Conference Proceedings,  Atlanta: 2013 ASEE annual conference 
and exposition. Διαθέσιμο on line: https://www.asee.org/public/conferences/20/pa-
pers/6219/view προσπελάστηκε στις 29/5/2017. 

Herreid, C.F. & and Schiller, N.A.  (2013, May-June).  Case Studies and the Flipped 
Classroom.  Journal of College Science Teaching, Vol. 42(5), pp. 62-66.  Διαθέσιμο on 
line: https://www.researchgate.net/publication/264860703_Case_Stud-
ies_and_the_Flipped_Classroom προσπελάστηκε στις 29/5/2017. 

Horn, M.  (2013).  The transformational potential of flipped classrooms- Different 
strokes for different folks.Journal of educationnext, Vol.!3(3) Διαθέσιμο on line: 
http://educationnext.org/the-transformational-potential-of-flipped-classrooms/  προ-
σπελάστηκε στις 29/5/2017. 

Miller, A. (2012, February 24).  Five best practices for the flipped classroom. Διαθέ-
σιμο on line: https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-best-practices-andrew-
miller προσπελάστηκε στις 29/5/2017. 

Tucker, B.  (2012).  The flipped classroom.  Journal of  Educationnext, Vol.12(1). Δια-
θέσιμο on line: http://educationnext.org/the-flipped-classroom/ προσπελάστηκε στις 
30/5/17. 

Welsh, K.  (2016, October).  12 ways to create flipped learning content - No2: Narrat-
ing over powerpoint. Διαθέσιμο on line: http://flippedlearning.org/how_to/12-ways-to-
create-flipped-learning-content-narrating-over-powerpoint/ προσπελάστηκε στις 
29/5/2017. 

Welsh, K.  (2016, October).  12 ways to create flipped learning content - No 1: Screen-
casting. Διαθέσιμο on line: http://flippedlearning.org/how_to/12-ways-create-flipped-
learning-content-no-1-screencasting/ προσπελάστηκε στις 29/5/2017. 

A practical guide to create the best learning videos. (n.d.). Διαθέσιμο on line: 
http://flippedinstitute.org/files/practical-guide.pdf προσπελάστηκε στις 29/5/2017. 

Definition of flipped learning. (2014, March 12). Διαθέσιμο on line: http://flippedlearn-
ing.org/definition-of-flipped-learning/ προσπελάστηκε στις 29/5/2017. 

Flipped classroom. (2017, April 23). Διαθέσιμο on line: https://en.wikipe-
dia.org/wiki/Flipped_classroom προσπελάστηκε στις 29/5/2017. 

Practical considerations. (n.d.). Διαθέσιμο on line: http://flippedinstitute.org/files/prac-
tical-considerations-k-12.pdf προσπελάστηκε στις 29/5/2017. 

2802

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

https://www.asee.org/public/conferences/20/papers/6219/view
https://www.asee.org/public/conferences/20/papers/6219/view
https://www.researchgate.net/publication/264860703_Case_Studies_and_the_Flipped_Classroom
https://www.researchgate.net/publication/264860703_Case_Studies_and_the_Flipped_Classroom
http://educationnext.org/the-transformational-potential-of-flipped-classrooms/
https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-best-practices-andrew-miller
https://www.edutopia.org/blog/flipped-classroom-best-practices-andrew-miller
http://educationnext.org/the-flipped-classroom/
http://flippedlearning.org/how_to/12-ways-to-create-flipped-learning-content-narrating-over-powerpoint/
http://flippedlearning.org/how_to/12-ways-to-create-flipped-learning-content-narrating-over-powerpoint/
http://flippedlearning.org/how_to/12-ways-create-flipped-learning-content-no-1-screencasting/
http://flippedlearning.org/how_to/12-ways-create-flipped-learning-content-no-1-screencasting/
http://flippedinstitute.org/files/practical-guide.pdf
http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
http://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/
https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom
https://en.wikipedia.org/wiki/Flipped_classroom
http://flippedinstitute.org/files/practical-considerations-k-12.pdf%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%2029/5/2017
http://flippedinstitute.org/files/practical-considerations-k-12.pdf%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%2029/5/2017


Practical tips for introducing the concept to students.  (n.d.). Διαθέσιμο on line:  
http://flippedinstitute.org/files/tips-for-indroducing-topics-k-12.pdf προσπελάστηκε 
στις 29/5/2017. 

Seven things you should know about flipped classrooms. (2012, February 7). Διαθέσιμο 
on line: https://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7081.pdf προσπελάστηκε στις 
29/5/2017. 

Using class time differently. (n.d.) Διαθέσιμο on line: http://flippedinsti-
tute.org/files/using-class-time-differently-k-12.pdf προσπελάστηκε στις 29/5/2017. 

http://www.bozemanscience.com/ 

https://www.khanacademy.org/ 

https://www.youtube.com/?gl=GR&hl=el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2803

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://flippedinstitute.org/files/tips-for-indroducing-topics-k-12.pdf
https://net.educause.edu/ir/library/pdf/eli7081.pdf
http://flippedinstitute.org/files/using-class-time-differently-k-12.pdf%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%2029/5/2017
http://flippedinstitute.org/files/using-class-time-differently-k-12.pdf%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B5%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%2029/5/2017
http://www.bozemanscience.com/
https://www.khanacademy.org/


Προβληματισμοί σχετικοί με την οικογένεια και τη γονεϊκή αποστέρηση  

Βαβέτση Χρυσάνθη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01-Π.Ε.70, Υπ..Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, chrisavavetsi@gmail.com 

Περίληψη 

Η παιδική ηλικία, αν και τόσο σημαντική και ουσιαστική για την εξέλιξη και πορεία 
του ενήλικου ανθρώπου ακόμα και στις μέρες μας, δεν αποτελεί ένα ενιαίο και προ-
στατευμένο χρονικό διάστημα, όπου ο άνθρωπος προετοιμάζεται και μαθαίνει τους κα-
νόνες και τις αξίες της κοινωνίας. Η οικογένεια διαδραματίζει κομβικό ρόλο για τη 
μεταφορά αυτών των κωδίκων και αξιών της κοινωνίας στο νέο μέλος και θα πρέπει 
να αποτελεί εξίσου βασικό θέμα ενδιαφέροντος και πρόνοιας των κοινωνιών. Ωστόσο, 
βάλλεται στις μέρες μας λόγω της οικονομικής κρίσης, της εξέλιξης της τεχνολογίας 
και της αλλαγής στους ρόλους και στη δομή της σύγχρονης οικογένειας. Οι γονείς για 
το παιδί αποτελούν βασικό πρότυπο και σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα εξέλιξη και 
πορεία της ζωής του. Η γονεϊκή αποστέρηση και απώλεια ενός ή και των δύο γονέων 
έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει καθοριστικά τη συμπεριφορά και  πορεία του παιδιού με 
στοιχεία που δείχνουν σύνδεση της παιδικής παραβατικότητας με την γονεϊκή  αποστέ-
ρηση/απώλεια. Η σύγχρονη κοινωνία θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις δο-
μές στήριξης της οικογένειας και των παιδιών, αφού ως βασικό κύτταρο και δομικό 
στοιχείο της, εάν νοσεί, τότε επηρεάζει την υγεία όλης της κοινωνίας. Το σχολείο μπο-
ρεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε περιπτώσεις παιδιών που βιώνουν οικογενειακά 
προβλήματα και να δημιουργήσει θετικό κλίμα για τη σωστή ανάπτυξη της ταυτότητας 
και της προσωπικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι και 
προετοιμασμένοι, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις και να 
βοηθήσουν ουσιαστικά τους μαθητές/τριες τους. 

Λέξεις-Κλειδιά: οικογένεια, γονείς, παιδί, γονεϊκή αποστέρηση, εκπαιδευτικοί 

Εισαγωγή 

Το παιδί μαζί με τη γυναίκα παλεύουν διαχρονικά να βρουν το χώρο και τα δικαιώματα 
που τους αρμόζουν. Η παιδική ηλικία μεταβάλλεται στο πέρασμα του χρόνου και δια-
φοροποιείται νοηματικά αναλόγως της κάθε εποχής. Το βασικότερο κύτταρο της κοι-
νωνίας είναι η οικογένεια. Μέσω των πολλαπλών ρόλων της, συνεπικουρεί στην κοι-
νωνικοποίηση, στη μεταφορά προτύπων και την εισαγωγή των νέων μελών, των παι-
διών, στους κώδικες και στις αξίες της. Οικογένεια και παιδί είναι δύο άρρηκτα μέλη 
αλληλεξαρτώμενα και αλληλοϋποστηριζόμενα. Η οικογένεια δοκιμάζεται στην εποχή 
μας, αλλάζει μορφές και σχήματα, ενώ εξίσου διαφοροποιούνται και οι σχέσεις παι-
διών-γονέων μέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας και των σύγχρονων επιτευγμάτων. 

Το παιδί λαμβάνει όλα τα θεμελιώδη και βασικά μηνύματα από την οικογένεια, ενώ  
εάν υπάρξει γονεϊκή αποστέρηση, τότε το παιδί δέχεται ισχυρό πλήγμα στη συμπερι-
φορά και την ψυχολογία του. Στη μετανεωτερική εποχή της νέας προσφυγιάς, 
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μετανάστευσης, κρίσης και φτώχιας, η παιδική ηλικία βάλλεται έντονα και εξίσου η 
οικογένεια βιώνει μια κρίση. Οι ισορροπίες εντός της σύγχρονης οικογένειας έχουν 
αλλάξει, απαιτώντας από τα μέλη της την αναπροσαρμογή των ρόλων και των σχέσεων. 
Θα μας απασχολήσει η έννοια της παιδικής ηλικίας καθώς και η σχέση παιδιού και 
οικογένειας στη σύγχρονη εποχή με έμφαση στα αρνητικά αποτελέσματα της γονεϊκής 
αποστέρησης. 

Ορισμός παιδικής ηλικίας 

Η παιδική ηλικία ως έννοια αποτελεί ένα κοινωνικό κατασκεύασμα και λαμβάνει δια-
φορετική νοηματοδότηση αναλόγως «της εποχής, της  κοινωνίας, της κοινωνικής τά-
ξης, του φύλου, της φυλής, της εθνότητας ή της θρησκευτικής ομάδας (Δασκαλάκης, 
2013:15)». Πιο συγκεκριμένα η διακήρυξη του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα τον παι-
διού(1989), η οποία ψηφίστηκε στην Ελλάδα το 1992, ορίζει στα άρθρα 1 και 2 τα εξής: 
«ως παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η 
ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα για το παιδί νομο-
θεσία. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα που αναφέρο-
νται στη παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιο-
δοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολι-
τικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νομίμων εκπροσώπων 
του ή της εθνικής, εθνικιστικής  ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους 
κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστα-
σης (Ο.Η.Ε, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού)» 

 Οριοθετείται συνεπώς, η παιδική ηλικία από αυτό «που δεν είναι», δηλαδή από τον 
ορισμό του παιδιού ως «μη ενήλικα» (Δασκαλάκης, 2013:14). Κατά το πέρασμα των 
αιώνων έχει υπάρξει σημαντική εξέλιξη στα χρονικά όρια της παιδικής ηλικίας. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης και διακύμανσης, είναι το χρονικό ο-
ρόσημο εισόδου των παιδιών στο κόσμο των ενηλίκων.  Αρχικά στα μέσα του 18ου 
αιώνα, η σύντομη παιδική ηλικία έληγε και το παιδί θεωρούνταν ενήλικο μόλις ξεπερ-
νούσε το στάδιο υψηλής θνησιμότητας, δηλαδή τα επτά έτη, ενώ αντίθετα  τον 20ο 
αιώνα η έννοια της παιδικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένου της βρεφικής και της νε-
ότητας, οριοθετούν την πλήρη ενήλικη συμμετοχή στη κοινωνία από τη περίοδο κατά 
την οποία το παιδί «μαθαίνει πώς να επιτύχει πλήρως την ενήλικη κατάσταση» (Δα-
σκαλάκης, 2013:16-19). H παιδική ηλικία είναι μια ιστορικά προσδιορισμένη έννοια 
με ποικίλη σημασία και βαρύτητα. Η χρονική οριοθέτηση των ηλικιών και πιο συγκε-
κριμένα τα όρια που διαφοροποιούν τη παιδική ηλικία από την εφηβεία και την ενηλι-
κίωση ποικίλουν ανάλογα με τις ιστορικές εποχές, χωρίς όμως να λαμβάνονται απα-
ραίτητα υπόψη τα βιολογικά φαινόμενα. Άλλωστε, η βιολογική και σωματική ανά-
πτυξη αξιολογείται διαφορετικά και αναλόγως της εκάστοτε αξιολόγησης,  προκύπτει 
ο καθορισμός της ηλικίας. Η οριοθέτηση της παιδικής ηλικίας αποτελεί μια κοινωνική 
κατασκευή προσαρμοσμένη κάθε φορά στο κοινωνικό-ιστορικό περιεχόμενο, η οποία 
δομείται και αποδομείται  ανάλογα με την εκάστοτε κοινωνική περίοδο.  
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Ιστορικά η αντίληψη για την έννοια της παιδικότητας αρχίζει να υιοθετείται το l8ο  
αιώνα εξαιτίας των τεράστιων κοινωνικών αλλαγών που επέφερε τόσο ο Διαφωτισμός, 
όσο και η Βιομηχανική Επανάσταση. Πρώτος ο ιστορικός Philippe Aries στο έργο του 
Αιώνες Παιδικής Ηλικίας (1962) είναι αυτός που αναγνωρίζει τη παιδική ηλικία ως 
ξεχωριστό στάδιο ανάπτυξης. Ο Aries εισάγει την έννοια της «ανακάλυψης της παιδι-
κής ηλικίας». Δεν πρόκειται όμως για ανακάλυψη, αλλά περισσότερο για μια διαφορε-
τική πρόσληψη, διαφορετική αντίληψη, για «ανακωδικοποίηση» της παιδικής ηλικίας. 
Οι παιδικές ηλικίες κατά το Μεσαίωνα και τη πρώιμη νεωτερική περίοδο δεν έχουν 
καμία σχέση με αυτό που αντιλαμβανόμαστε σήμερα ως παιδική ηλικία. Μεταξύ 1500 
και 1800 άρχισε να δημιουργείται η κοινωνική κατασκευή της παιδικής ηλικίας με χα-
ρακτηριστικά που προσεγγίζουν τη σημερινή μας αντίληψη. Στην έρευνά του προβάλει 
τη δυστυχία των ηλικιών αυτών, την έλλειψη ευαισθησίας με την οποία αντιμετωπίζο-
νταν, καθώς και την απουσία ειδικής προετοιμασίας για την ενήλικη ζωή. Τα παιδιά 
αντιμετωπίζονταν ως μινιατούρες των ενηλίκων (Δασκαλάκης, 2013:27-32). Ο de 
Mause στο συλλογικό τόμο για την ιστορία της παιδικής ηλικίας καταγράφει τους έξι 
ιστορικά διαδοχικούς τρόπους ανατροφής των παιδιών, από τις απάνθρωπες και βίαιες 
πρακτικές της αρχαιότητας, στον ιδεατό και καινοτόμο «βοηθητικό» τρόπο ανατροφής. 
Ο τρόπος αυτός σέβεται την προσωπικότητα του παιδιού καλύπτοντας τις πολύπλευρες 
ανάγκες του, δυστυχώς όμως δεν εφαρμόζεται παρά από ελάχιστους γονείς (Δασκα-
λάκη, 2013:24-35). Παρατηρούμε το μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου η παιδική 
ηλικία, με τη σύγχρονή της έννοια, να γίνει αποδεκτή από το σύνολο της κοινωνίας.  

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο σεβασμός προς τη παιδική ηλικία θα παραμείνει απο-
κλειστικό προνόμιο των ανώτερων οικονομικά κοινωνικών τάξεων σε αντίθεση με τις 
χαμηλότερες, οι οποίες εξακολουθούσαν να αγνοούν την εξέλιξη αυτή. Συνεπώς, τα 
παιδιά υπήρχαν αρχικά εκεί που το επέτρεπαν οι υλικές συνθήκες διαβίωσης. Στη σύγ-
χρονη πλέον εποχή (1950 και μετά), η παιδική ηλικία έχει καθιερωθεί ως ξεχωριστή 
βιολογική κατηγορία και αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, υπερβαίνο-
ντας κοινωνικές και οικονομικές τάξεις. Το παιδί όμως, παρόλες τις διακηρύξεις και 
συνθήκες, συνεχίζει να διατρέχει σημαντικούς κινδύνους, ακόμα και από το ίδιο το 
περιβάλλον της οικογένειας. Μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το παιδί 
στη σημερινή εποχή είναι: η παιδική εργασία, η εκμετάλλευση, η κακοποίηση και η 
παραμέληση. Μορφές της παιδικής κακοποίησης και εγκατάλειψης είναι: η φυσική κα-
κοποίηση, η σεξουαλική κακοποίηση, η συναισθηματική κακοποίηση και εγκατά-
λειψη, η οργανωμένη κακοποίηση (πορνογραφία και εμπορία «λευκής σαρκός»), τα 
παιδιά-στρατιώτες (εμπόλεμες διαμάχες). 

Στις μέρες μας είναι ιδιαιτέρως έντονο το φαινόμενο των «ασυνόδευτων» ανήλικων  
προσφύγων, οι οποίοι διατρέχουν κινδύνους που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακο-
ποίηση ή ακόμα και την τρομοκρατία, αφού συχνά ανήλικοι χρησιμοποιούνται στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις ως «καμικάζι αυτοκτονίας». Συχνά, κυριότεροι εκμεταλλευ-
τές των παιδιών, είναι οι ίδιοι οι  γονείς ή άλλοι ενήλικοι του στενού περιβάλλοντος. 
Μια άλλη διάσταση της προβληματικής της παιδικής ηλικίας είναι η «εξαφάνισή» της 
κατά τον Postman. Μέσω της τηλεόρασης και των θεαμάτων που προβάλλονται, το 
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παιδί χάνει τη παιδικότητά του, αφού πια δεν υπάρχει τίποτα «μυστικό». Η ντροπή 
εξαφανίζεται μαζί με τη προβολή θεαμάτων χωρίς ηλικιακή διάκριση. Το τηλεοπτικό 
προϊόν δεν έχει διακριτό ηλικιακό κοινό, ισοπεδώνοντας έτσι τη παιδική ηλικία. Δεν 
παρεμβάλλεται η μητρική γλώσσα, η οποία εξομαλύνει οτιδήποτε ακατάλληλο και έτσι 
τα παιδιά βρίσκονται εκτεθειμένα στο κόσμο των ενήλικων, χωρίς καμιά προετοιμασία 
(Postman, 1997: 131-147). Στην ίδια προβληματική τίθεται και το ζήτημα της εξέλιξης 
της τεχνολογίας,  το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Όλα 
τα παραπάνω, εάν χρησιμοποιηθούν χωρίς διάκριση και εποπτεία από τον γονέα,  απο-
τελούν κίνδυνο για τη παιδικότητα. 

Ορισμός της οικογένειας 

Η οικογένεια είναι ένας κοινωνικός θεσμός, ο οποίος ορίζεται ως «ένα σταθερό πλέγμα 
κοινωνικά προσδιορισμένων ρόλων, δηλαδή ένα σύνολο τυποποιημένων τρόπων ατο-
μικής ή ομαδικής δράσης» (Michel, 2000:14). Βασικός ρόλος της είναι η συνέχεια της 
κοινωνίας και η μεταβίβαση από τη μια γενιά στην άλλη του πολιτισμού, του τρόπου 
ύπαρξης και των κοινωνικών θέσεων. Ο γονεϊκός ρόλος είναι βιολογικός και κοινωνι-
κός. Ο θεσμός της οικογένειας αφορά τους κοινωνικούς ρόλους που δεν συμπίπτουν 
αναγκαστικά με τους βιολογικούς. Η οικογένεια-πυρήνας θεωρείται συχνά ταυτόσημη 
με τη συζυγική οικογένεια. Kαθώς η κοινωνία εξελίσσεται από γεωργική-αγροτική σε 
σύγχρονη βιομηχανική-αστική, η οικογένεια επηρεάζεται και αλλάζει ως προς τις λει-
τουργίες που επιτελεί.  (Michel, 2000: 15-19) 

Υπάρχουν και αρκετές παραλλαγές-σχήματα στη δομή της οικογένειας εκτός της πυ-
ρηνικής ή συζυγικής οικογένειας. Η εκτεταμένη περιλαμβάνει τρεις ή περισσότερες 
γενιές προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς καταγωγής. Η πολυγαμική 
είναι μορφή εκτεταμένης οικογένειας με πολλαπλές και παράλληλες έγκυρες γενετή-
σιες ενώσεις π.χ στο Ισλάμ ή στις κοινωνίες του Θιβέτ. Η μονογονεϊκή οικογένεια, που 
απαρτίζεται από την άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη μητέρα και τα τέκνα της ή αντίστοιχα 
τον άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο πατέρα και τα τέκνα του. Επίσης υπάρχει και η πα-
τριαρχική και μητριαρχική οικογένεια (Τσαούσης, 1984). Στα παλαιότερα χρόνια η οι-
κογένεια αποτελούσε το βασικό φορέα αναπαραγωγής της κατεστημένης τάξης. Στις 
μέρες μας είναι περισσότερο μηχανισμός παρά θεσμός, ακολουθώντας την κοινωνική 
αρχιτεκτονική, που επιτάσσει την ιδιωτική ευημερία και την κοινωνική άνοδο, παραι-
τούμενη από τη διεκδίκηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων της (Danzelot, 
1997:431-434).  

Λειτουργίες της σύγχρονης οικογένειας 

Ο Parsons θεωρεί δεδομένο ότι η οικογένεια μεταδίδει στα παιδιά και τους νέους τις 
αξίες του «επιτεύγματος (achievement)» που χαρακτηρίζουν την ανεπτυγμένη βιομη-
χανική κοινωνία. Σύμφωνα με τη θεωρία του, η κοινωνικοποίηση του παιδιού και του 
νέου, ορίζονται ως: «η εσωτερίκευση της κουλτούρας μέσα στην οποία γεννήθηκε το 
παιδί» και συμπληρώνει «η διαδικασία απόκτησης των στάσεων και της ικανότητας που 
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είναι απαραίτητες προκειμένου να διαδραματίσει κανείς έναν συγκεκριμένο κοινωνικό 
ρόλο».  

Οι  λειτουργίες της οικογένειας μπορούν να ταξινομηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: 
1.Αναπαραγωγική. Μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η βιολογική αναπαραγωγή της κοι-
νωνίας. Τα παιδιά είναι απαραίτητα για τη δημιουργία οικογένειας ως ομάδας και για 
την εξασφάλιση της συνέχειας των συγγενικών δεσμών. 2.Οικονομική. Η οικογένεια 
ως ομάδα είναι μια μονάδα κατανάλωσης στη σύγχρονη κοινωνία, όπου πλέον το κέ-
ντρο παραγωγής δεν είναι το σπίτι, αλλά το εργοστάσιο, με ενεργά οικονομικά μέλη 
ως άτομα, τα οποία αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες. 3.Εκπαιδευτική. Η λειτουργία 
αυτή «συνιστάται στη μεταβίβαση της κοινωνικής κληρονομιάς, του πολιτισμού του κοι-
νωνικού συνόλου από τη μια γενιά στην άλλη» και ως προς την κοινωνικοποίηση την 
εσωτερίκευση των κανόνων συμπεριφοράς, των τόπων ενέργειας και του συστήματος 
των αξιών ενός κοινωνικού συνόλου (Τσαούσης, 1984) 4.Ψυχολογική. Η λειτουργία 
αυτή συνίσταται στην ικανοποίηση της ανάγκης των ατόμων να αισθάνονται ασφαλή 
και να απολαμβάνουν της στοργής των άλλων (Michel, 2000:19, 106). 

Η δομή και η δυναμική της οικογένειας μελετάται ως προς τέσσερις παράγοντες: α) τον 
αριθμό των παιδιών και την ηλικία τους, β) το εκπαιδευτικό επίπεδο των συζύγων, γ) 
την απασχόλησή τους και δ) τη διαφορά εισοδήματος μεταξύ των συζύγων. Βάσει των 
μελετών της Μαράτου-Αλιπράντη για τις μορφές της σύγχρονης οικογένειας στην Ελ-
λάδα και τις τάσεις που παρατηρούνται,  καταγράφονται τα παρακάτω: 

• Εμφανίζονται δομικές αλλαγές στη παραδοσιακή μορφή οικογένειας και υπάρχει 
διαρκής αύξηση της παρουσίας νέων σχημάτων οικογενειακής ζωής, όπως συμβίωση 
χωρίς γάμο, μονογονεϊκές οικογένειες, μοναχικά άτομα στο ευκολότερο διαζύγιο κ.α. 

• Η γαμηλιότητα (το ποσοστό των γάμων) υποχωρεί προοδευτικά, με την συρρίκνωση 
του αδρού δείκτη γαμηλιότητας, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ενώ από τη 
δεκαετία του 1990 καταγράφεται έντονη αύξηση των διαζυγίων. 

• Παρατηρείται  μείωση του μέσου μεγέθους των νοικοκυριών, σημαντική αύξηση των 
μονομελών νοικοκυριών, παρουσία αρκετών μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά πολύ 
λίγων ζευγαριών που συμβιώνουν. 

• Διαπιστώθηκε ότι πλέον σε αρκετές οικογένειες εργάζονται και οι δυο σύζυγοι/σύ-
ντροφοι. 

• Σχετικά με τη συγκατοίκηση των ενήλικων παιδιών με τους γονείς τους φάνηκε ότι οι 
νέοι στην Ευρώπη καθυστερούν την αναχώρησή τους από την οικογενειακή στέγη, 
παντρεύονται σε μεγαλύτερη ηλικία, αποκτούν λιγότερα παιδιά, τα οποία γεννούν σε 
μεγαλύτερες ηλικίες.  

• Οι νέοι και οι νέες στη χώρα μας καθυστερούν σε μεγαλύτερο βαθμό την αναχώρησή 
τους από τη πατρική στέγη, λίγοι ζουν μόνοι τους ή δημιουργούν μόνιμη σχέση. Η 
αναχώρηση από τη πατρική στέγη πραγματοποιείται για τα κορίτσια νωρίτερα και 
συνδέεται κυρίως με τη δημιουργία οικογένειας και όχι με την ανεξάρτητη διαβίωση. 
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• Οι Έλληνες νέοι εγκαταλείπουν τη γονική στέγη πολύ αργά, δηλαδή οι άνδρες στην 
ηλικία των 30 και γυναίκες στην ηλικία των 28 (Eurostat, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2009:29),  

 Παρατηρείται μια σταδιακή εξέλιξη της οικογένειας από την παραδοσιακή μορφή  σε 
μια μετα-οικογενειακή οργάνωση της κοινωνίας, όπου πλέον η οικογένεια δεν θα λει-
τουργεί ως ενδιάμεσος φορέας ανάμεσα στο Κράτος και στο άτομο (Μαράτου-Αλιπρά-
ντη, 2010:55-66). 

Παιδί και γονείς 

Οι σχέσεις γονέων και παιδιών σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζονται από ανιδιοτελή 
αγάπη και στήριξη. «Οι περισσότεροι Έλληνες νέοι, παρόλα τα σημαντικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν σε θέματα απασχόλησης, διαθέτουν σημαντικούς δεσμούς κοινωνι-
κής αλληλεγγύης και συμπαράστασης, κυρίως μέσω της οικογένειας, που αποτρέπουν στο 
να περιπέσουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας και περιθωριοποίησης (Χτούρης, 
2012:85)» 

 Στην Ελλάδα τα παιδιά προστατεύονται σε μεγάλο ποσοστό από τις οικογένειές τους 
και οι γονείς παραμένουν υποστηρικτικοί ως προς τις ανάγκες των παιδιών τους ακόμα 
και όταν αυτά έχουν μεγαλώσει. Με τη παρούσα όμως δυσχερή οικονομική κατάσταση 
και την ολοένα και αυξανόμενη ανεργία οι γονείς δυσκολεύονται να στηρίξουν τις οι-
κονομικές απαιτήσεις του νοικοκυριού, όμως η δυναμική της ελληνικής οικογένειας 
ακόμα είναι ισχυρή και παλεύει να κρατηθεί μέσα στην οικονομική τρικυμία που τα-
λαιπωρεί την χώρα μας τα τελευταία χρόνια.  

Η οικογένεια αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα, το οποίο δέχεται και ασκεί επιδράσεις, 
σύμφωνα με την οικολογική προσέγγιση του U. Bronfenbrenner, σε μια συνεχόμενη 
αλληλεπίδραση μεταξύ μικροσυστημάτων, μεσοσυστημάτων και εξωσυστημάτων τα 
οποία είναι οργανωμένα στο πλαίσιο ενός μακροσυστήματος. Τα μικροσυστήματα, ό-
πως η οικογένεια και το σχολείο χαρακτηρίζονται από μια άτυπη δομή και λειτουργία 
και  άμεση αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ των μελών τους. Το μεσοσύστημα 
αποτελεί ένα πιο απρόσωπο σύστημα αλληλεπιδράσεων και επικοινωνίας ανάμεσα στα 
μικροσυστήματα στα ποια ανήκει το άτομο. Συνεπώς, οικογένεια και σχολείο αλληλο-
επιδρούν. Τα εξωσυστήματα διαμορφώνουν έμμεση επικοινωνία και συμβολικές σχέ-
σεις μεταξύ των ατόμων. Όσο μεγαλώνει η απόσταση του υποσυστήματος από το ά-
τομο, τόσο ελαττώνεται η επίδραση που ασκεί σε αυτό, χωρίς όμως να μηδενίζεται. Η 
οικογένεια και το σχολείο ανήκουν σε αυτά τα  οποία ασκούν καθοριστικό ρόλο στην 
ανάπτυξη του παιδιού και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους θεωρείται επιθυμητή και αυ-
τονόητη (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006:108-116,129).  

Η οικογένεια ασκεί πολλαπλούς ρόλους: α) παρέχει στο παιδί υλικά αγαθά και ικανο-
ποίηση των βιολογικών αναγκών του, β) συναισθηματική στήριξη, γ) καθορίζει την 
ταυτότητα του παιδιού, δ) μεταδίδει  αξίες  και κανόνες της κοινωνίας, ε) εξοικειώνει 
με τους ρόλους των ενηλίκων, στ) αποτελεί το βασικότερο φορέα κοινωνικοποίησης, 
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ζ) δίνει την αίσθηση της ομαδικότητας και του «ανήκειν», η) αναπτύσσει τις γλωσσικές 
και νοητικές ικανότητες του παιδιού και θ) εξασκεί το νέο μέλος στο χειρισμό των 
διαπροσωπικών σχέσεων. Γενικότερα, είναι η ασφαλής βάση για την  ανάπτυξη του 
νέου μέλους. 

Γονεϊκή αποστέρηση και παραβατικότητα 

Η απουσία ενός ή και των δύο γονέων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 
παιδιού. Θεωρείται παράγοντας εγκληματογένεσης, αφού ο γονέας δεν μπορεί λόγω 
της απουσίας του να προσφέρει την πρέπουσα ανατροφή και τη σωστή αγωγή Διαφαί-
νεται σύνδεση παραβατικότητας με τη γονεϊκή απουσία και αποστέρηση (Δασκαλάκης, 
2013: 346). Οι λόγοι της απουσίας/ αποστέρησης μπορεί να είναι: α) θάνατος ενός ή 
και των δύο γονέων, β) διαζύγιο, γ) χωριστή διαβίωση για διάφορους λόγους, δ) απου-
σία γονέα για άλλους λόγους, ε) διαλυμένες οικογένειες, στ)μονογονεϊκές οικογένειες, 
θ) παιδιά που προήλθαν χωρίς να υφίσταται νόμιμος γάμος των γονέων. 

Αυτό που θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικός παράγοντας για την  εκδήλωση της παρα-
βατικότητας δεν είναι τόσο η δομή σύμφωνα με την  έννοια της «διαλυμένης οικογέ-
νειας», όσο η λειτουργία και η ποιότητα στις σχέσεις των μελών της (Νόβα -Καλ-
τσούνη, 2001:130-134).Η απουσία της μητέρας φαίνεται να είναι αυτή που επηρεάζει 
περισσότερο τα παιδιά ιδιαιτέρως μικρών ηλικιών, αφού το παιδί μη έχοντας βάση την 
εστία του σπιτιού, κυκλοφορεί στη γειτονιά και στον δρόμο όπου και εκτίθεται σε πε-
ρισσότερους κινδύνους (Γεωργούλας 2000:93-94).Ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγο-
ντας είναι και το μέγεθος της οικογένειας, διότι, όσο μεγαλύτερη είναι η οικογένεια, 
τόσο μικρότερος γονεϊκός έλεγχος ασκείται. Σε μία πολυπληθή οικογένεια, μεγάλος 
είναι εξίσου και ο κίνδυνος εμφάνισης πιθανών οικονομικών προβλημάτων λόγω των 
υπέρογκων εξόδων. Φυσικά αναλόγως των σχέσεων των μελών και της  ποιότητας 
τους, ένα παιδί εκτίθεται περισσότερο ή λιγότερο σε επιβαρυντικούς παράγοντες ε-
γκληματογένεσης και παραβατικότητας. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα συντελέ-
σουν στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού και μπορεί να λειτουργήσουν 
θετικά κατά τη κρίσιμη στιγμή ενός πιθανού κινδύνου για την εκδήλωση παραβατικής 
συμπεριφοράς (Δασκαλάκης, 2013:347-351). 

Ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση εκδήλωσης πα-
ραβατικότητας λόγω γονεϊκής αποστέρησης 

Το σχολείο λειτουργεί ως αντίβαρο στη προβληματική κατάσταση που μπορεί να δη-
μιουργεί η οικογένεια και ως εξίσου σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης και επίδρα-
σης στο παιδί, μπορεί, εάν υπάρξουν οι κατάλληλοι χειρισμοί από τους εκπαιδευτικούς, 
να δημιουργήσει στο παιδί θετικά συναισθήματα που θα το οδηγήσουν στη τόνωση της 
αυτοπεποίθησης και στη βελτίωση της συμπεριφοράς, αποτρέποντας την εκδήλωση 
παραβατικής συμπεριφοράς (Δασκαλάκης, 2013:362-365). Ειδικότερα, για το χώρο 
της εκπαίδευσης, επιμένοντας σε μια πιο θετική στάση απέναντι στα μέλη των ομάδων 
που αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι αναγκαίο να τεθούν υπό αμφισβήτηση όλοι οι 
απόλυτοι προϊδεασμοί ότι η φτώχεια, η φυλή ή το φύλο μπορούν να προκαθορίσουν το 
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επίπεδο μόρφωσης, τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει 
κίνδυνος η στατιστική συνάφεια να μετατραπεί σε στερεότυπο, που με τη σειρά του 
λειτουργεί ανασταλτικά, παρεμποδίζοντας κάθε περαιτέρω θετική προσπάθεια. Αυτό 
σημαίνει ότι η σκοποθεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας τίθεται υπό διαπραγμά-
τευση, παράλληλα με τη  μεθοδολογία και το υλικό που θα αποτελούν το γνωστικό 
αντικείμενο. Η εκπαιδευτική έρευνα προσφέρει πολλά τέτοια παραδείγματα εκπαιδευ-
τικών παρεμβάσεων, κατά τις οποίες αυξάνονται οι ευκαιρίες αποκλεισμένων εκπαι-
δευομένων και αποκλεισμένων παιδιών για σχολική ένταξη, αφού βεβαίως προσεχθεί 
και το κομμάτι κώδικας επικοινωνίας/γλωσσικά σχήματα που χρησιμοποιούνται για τις 
ομάδες αυτές (Swadener, 1999:166). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επίσης καθίσταται 
καίριας σημασίας, αφού μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση της συμπε-
ριφοράς των μαθητών και μαθητριών. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποτελεί θετικό 
πρότυπο συμπεριφοράς, ώστε να ταυτιστούν μαζί του οι μαθητές/τριες. Απαραίτητη 
κρίνεται και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, πρό-
ληψης και αντιμετώπισης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Σε συνεργασία με τις υ-
πηρεσίες ψυχικής υγείας, σχολικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και  παιδο-
ψυχίατρους,  ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να συνειδητοποιεί τη σημαντικότητα του 
ρόλου του και να παρεμβαίνει με τις ενδεδειγμένες από τους ειδικούς κατά περίπτωση 
τεχνικές. Γνώμονας της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών θα πρέπει να είναι η αποκα-
τάσταση της επικοινωνίας και  εμπιστοσύνης των παραβατικών μαθητών/τριων, ανα-
πληρώνοντας τις δυσλειτουργίες που εκδηλώνονται λόγω οικογενειακών προβλημάτων 
(Δασκαλάκης, 2013:332-366). 

Βιβλιογραφία 

Donzelot, J. (1997). Ο έλεγχος των παιδιών και της οικογένειας. Στο Μακρυνιώτη, Δ. 
(επιμ.). Παιδική ηλικία, Κείμενα. Αθήνα: Νήσος 

Eurostat, European Commission, (2009). Youth in Europe. A statistical portrait. Lux-
embourg: Publications Office of the European Union / ISBN 978-92-79-12872-1 

Michel, Α. (2000). Κοινωνιολογία της οικογένειας και του γάμου (μετάφρ. - επιμ. Μου-
σούρου, Λ.). Αθήνα: Gutenberg. 

Postman, N. (1997). Η εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας. Στο Μακρυνιώτη, Δ. (επιμ.)Παι-
δική Ηλικία. Κείμενα. Αθήνα: Νήσος 

Swadener, E. (1999). «Σε κίνδυνο» ή «Που υπόσχονται»; Από τις ελλειμματικές εκδοχές 
για τα «παιδιά της άλλης κατηγορίας» στις δυνατότητες ουσιαστικών συμμαχιών με παι-
διά και οικογένειες. Στο Σπανού, Ε. (επιμ.), Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

Γεωργούλας, Σ., (2000). Ανήλικοι παραβάτες στην Ελλάδα, Κοινωνική αναπαράσταση 
και  αντιμετώπιση, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 

Δασκαλάκης, Δ. (2013). Όψεις της παιδικής ηλικίας, Αθήνα: Διάδραση,  

2811

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (2010). Νέες μορφές οικογένειας. Τάσεις και εξελίξεις στη σύγ-
χρονη Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, Εγκέφαλος  

Μουσούρου, Λ.(2006). Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας, Αθήνα: Gutenberg 

Μυλωνάκου- Κεκέ, Η. (2006). Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Επικοινωνία 
Σχολείου, Οικογένειας και Κοινότητας. Αθήνα: Ατραπός 

Νόβα -Καλτσούνη, Χ. (1995). Κοινωνικοποίηση, Η γένεση του κοινωνικού υποκειμέ-
νου, Αθήνα: Gutenberg 

Νόβα-Καλτσούνη, Χ.(2001). Μορφές αποκλίνουσας συμπεριφοράς στην εφηβεία, Α-
θήνα, εκδόσεις Gutenberg  

Τσαούσης Δ. Γ.(1984). Χρηστικό Λεξικό Κοινωνιολογίας, Αθήνα, Gutenberg 

Χτούρης, Σ.(2012). Οι διαστάσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην 
ελληνική νεολαία: πολιτικές για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση και 
την επαγγελματική ζωή, στο Νέα φτώχεια &  Αποκλεισμός πολιτικές καταπολέμησης & 
καθιέρωση  ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων   

Διαδικτυακές πηγές :Ο.Η.Ε Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού 
http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=26232&It
emid=33 

2812

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Στρατηγικές εκμάθησης ορθογραφίας στη Γ΄ Δημοτικού 

Παπαδημητρίου Παναγιώτα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Υποψ. Διδάκτορας, yiotapap@yahoo.com 

Χατζή Μαρία 
Μ.Ed., Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, chatzi.mairi@gmail.com 

Μιχαήλ Αλέξανδρος 
Μ.Ed., Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, alexandrosfm@gmail.com 

Περίληψη  

Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας παρουσιάζει πολύ μεγάλες δυσκολίες, όμως δια-
δραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην επικοινωνία των ανθρώπων. Αρκετές φορές η από-
κτηση της ορθογραφικής επάρκειας από τους μαθητές/ριες δε διατηρείται στο χρόνο 
και δεν αποκτούν κριτική σκέψη για να καταφέρουν να χρησιμοποιούν αποτελεσματι-
κότερα τη γραπτή γλώσσα. Για το λόγο αυτό υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο καινοτόμο 
ερευνητικό πρόγραμμα σε Πειραματικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης, σε ένα τμήμα της 
Γ΄ τάξης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017. Σκοπός του προγράμματος 
ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας διδακτικής παρέμβασης δεκατριών 
ορθογραφικών φαινομένων, στη γνωστική επίτευξη μαθητών/τριών Γ΄ τάξης και συ-
γκεκριμένα στην κατάκτηση στρατηγικών εκμάθησης ορθογραφίας. Για τη συλλογή 
των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν γνωστικά τεστ που συμπληρώθηκαν στην αρχή και 
μετά τη λήξη της διδασκαλίας του κάθε ορθογραφικού φαινομένου. Από τα αποτελέ-
σματα φάνηκε ότι οι μαθητές/τριες βελτίωσαν σημαντικά τις γνώσεις τους, αναφορικά 
με την κατάκτηση των ορθογραφικών φαινομένων μετά το πέρας της εφαρμογής του 
ερευνητικού προγράμματος 

Λέξεις-Κλειδιά: ορθογραφία, παιγνιώδεις δραστηριότητες, καινοτόμο ερευνητικό 
πρόγραμμα 

Εισαγωγή (Introduction) 

Διδασκαλία της ορθογραφίας 

Η εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως στη μάθηση μέσω του γραπτού λόγου, με αποτέλεσμα 
ο βαθμός επιτυχίας εκμάθησης της ανάγνωσης και της ορθογραφημένης γραφής να α-
ποτελεί καθοριστικό παράγοντα, και ταυτόχρονα στόχο, της σχολικής επιτυχίας. Για το 
λόγο αυτό η γραφή και η γνώση της ορθογραφίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
μάθηση. Η ορθογραφία είναι γραφή με ανεκτό τρόπο, σε σχέση με μια σειρά φωνημι-
κών, μορφολογικών, γραμματικών κανόνων. Είναι η προϋπόθεση της ύπαρξής της. Ό-
ταν η γραφή δεν είναι ορθή, δεν είναι δυνατό να επιτελέσει τον πρωταρχικό της στόχο, 
την επικοινωνία (Τσεσμελή, 2007). 
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Η απόκτηση ορθογραφικής επάρκειας από τους μαθητές ώστε να γίνουν αποτελεσμα-
τικότεροι χρήστες της γραπτής γλώσσας, αποτελεί στόχο της διδασκαλίας της ορθο-
γραφίας. Για την παραγωγή ενός γραπτού κειμένου, η ορθογραφική δεξιότητα είναι 
απαραίτητη. Αν αυτή αποκτηθεί από τους μαθητές, απελευθερώνονται από τις διάφο-
ρες δυσκολίες που συναντούν στη γραφηματική απόδοση των ήχων της γλώσσας τους 
και εστιάζουν την προσοχή τους στο περιεχόμενο του κειμένου που παράγουν, το οποίο 
κυρίως ενδιαφέρει (Τσεσμελή, 2007).  

Πιο συγκεκριμένα, η συστηματική διδασκαλία της ορθής γραφής στην εκπαίδευση έχει 
στόχο:  

1. Να βοηθήσει τον μαθητή να εδραιώσει στη μακροπρόθεσμη μνήμη του την ορθή 
γραφή της κάθε λέξης, για να μπορεί να τις αναπαράγει όταν τις χρειάζεται κατά τη 
συγγραφή ενός κειμένου και να κατανοήσει τη λεξική δομή, τη «γραμματική» της 
λέξης για να είναι σε θέση να τη χρησιμοποιεί ορθά. 

2. Να προβάλει ταυτόχρονα τη σχέση της λέξης με το περιβάλλον στο οποίο συνα-
ντάται κάθε φορά, αφού η σχέση αυτή καθορίζει τον τρόπο γραφής της λέξης όχι 
μόνο αναφορικά με το κλιτικό μόρφημα αλλά και το ριζικό μόρφημά της.  

3. Να «απελευθερώσει» τον μαθητή από τις αμφιβολίες που νιώθει σχετικά με την 
ορθή γραφική απόδοση κάποιων τύπων κατά την παραγωγή ενός γραπτού κειμέ-
νου.  

4. Να συμβάλει γενικότερα στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας του μα-
θητή, καθώς όντας γνώστης της ορθογραφίας αποκτά περισσότερη αυτοπεποίθηση 
και αυτοεκτίμηση (Τσεσμελή, 2007). 

Διδακτικές αρχές της ορθογραφίας 

Η διδασκαλία της ορθογραφίας είναι απαραίτητο να ακολουθεί κάποιες διδακτικές αρ-
χές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχονται κίνητρα στους μαθητές για να αποδεχτούν 
αφενός τις δυσκολίες που παρουσιάζουν κατά την ορθή γραφή λέξεων και αφετέρου 
την ανάγκη να γραφούν σωστά και να μοιραστούν τις γνώσεις με τους συμμαθητές 
τους. 

 Επίσης, η μίμηση μοντέλου μέσα από τη δειγματική γραφή των λέξεων στον πίνακα 
από τον εκπαιδευτικό, βοηθά τους μαθητές να διακρίνουν τη διαδικασία που ακολου-
θείται και να κατανοήσουν τους κανόνες που απαιτούνται για την ορθή γραφή τους 
(Stowitschek & Jobes, 1977).  

Η ενθάρρυνση της αυθόρμητης ορθογραφίας, αποτελεί άλλη μία αξιοσημείωτη διδα-
κτική αρχή. Αναλυτικότερα, οι μαθητές πρέπει να ενθαρρύνονται για την σωστή γραφή 
όλο και περισσότερο για να είναι δυνατόν να ακολουθήσει διόρθωση των λαθών και 
στη συνέχεια μάθηση. Για να είναι εφικτό όμως αυτό, είναι καλό να απενεχοποιήσουν 
οι μαθητές την έννοια του λάθους και να νιώσουν ασφαλείς μέσα στο σχολικό 
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περιβάλλον, ώστε να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι η μάθηση (Τσολά-
κης, 1997).  

Επιπροσθέτως, η ενασχόληση με δραστηριότητες ορθής γραφής με νόημα, όπως για 
παράδειγμα η σχολική εφημερίδα, τα άρθρα από περιοδικά, γραπτοί διάλογοι, είναι 
σημαντική αρχή της ορθογραφίας γιατί οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι για να επικοι-
νωνήσουν σωστά με τους συνανθρώπους τους και να επιλύσουν διάφορα θέματα της 
καθημερινότητάς τους χρειάζονται να γνωρίζουν ορθογραφία (Τσεσμελή, 2009).  

Τέλος, η ανατροφοδότηση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό αποτελεί μία διδακτική 
αρχή που στοχεύει στη μάθηση. Ως επί τούτου, η εκάστοτε ανατροφοδότηση θα πρέπει 
να είναι θετική για την αποφευχθεί η εκδήλωση συναισθημάτων φόβου, απόρριψης και 
χαμηλής αυτοεκτίμησης από την πλευρά των μαθητών.  

Τρόποι διδασκαλίας της ορθογραφίας 

Για να προκύψει το συμπέρασμα ότι κάποιος μαθητής γνωρίζει ορθογραφία, δεν αρκεί 
μόνο η εφαρμογή των κανόνων που έχει διδαχτεί στην καθημερινή του εξέταση, αλλά 
και σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως για παράδειγμα σε προτάσεις που παράγει. Παρα-
κάτω παρατίθενται κάποιοι τρόποι, εφαρμοσμένοι από τους ερευνητές, με τους οποίους 
μπορεί να βοηθηθεί ο μαθητής στην εκμάθηση της ορθογραφίας και στη διατήρησή της 
στο χρόνο. 

Εικονογραφημένη μέθοδος: Δίνεται έμφαση στη σύνδεση εικόνας και σωστού τύπου 
μιας λέξης, ώστε ο μαθητής όταν συναντά δυσκολία στη γραφή της λέξης αυτής να 
ανακαλεί στη μνήμη του την εικόνα που του έχει αποτυπωθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με 
υπογράμμιση έντονου χρώματος του σημείου της λέξης που προκαλεί δυσκολία στη 
γραφή ή ακόμα και με τη χρήση καρτελών που θα διαφέρουν στο χρώμα στο σημείο 
της λέξης που επιθυμείται να τονιστεί. 

Παιχνίδι: Οι μαθητές με τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι ενισχύουν την κοινωνική αλ-
ληλεπίδραση, την έκφραση και την επικοινωνία, δομώντας με αυτόν τον τρόπο την 
εικόνα για τον κόσμο που τους περιβάλλει αλλά και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Το 
παιχνίδι κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης λαμβάνει χώρα σε ένα περιβάλλον 
ελεύθερο από αξιολογήσεις και αποδοκιμασίες και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 
σωματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Γερμανός, 1997). 
Συνεισφέρει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της δημιουργι-
κότητας και της φαντασίας των παιδιών (Σιβροπούλου, 1998, Aυγητίδου, 2001). Ανα-
φορικά με την εκμάθηση της ορθογραφίας το παιχνίδι μπορεί να εφαρμοστεί με τη 
μορφή κρεμάλας, σταυρόλεξου, μαντέματος της συνέχειας μιας λέξης, συμπλήρωσης 
κενών, σύνθεσης λέξεων. 

Οικογένειες λέξεων: Οι μαθητές δεν είναι σε θέση να κατανοούν πάντα σε ποια οικο-
γένεια ανήκει μια λέξη και να γενικεύουν τον κανόνα γραφής της. Ωστόσο, η δεξιότητα 
αυτή μπορεί να βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό με τη βοήθεια ενός χρωματιστού 
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λεξικού, που θα δημιουργήσουν οι ίδιοι και σε κάθε σελίδα του θα αναγράφεται μια 
οικογένεια λέξης. Οι μαθητές συμπληρώνουν λέξεις στην αντίστοιχη οικογένεια καθ’ 
όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

Αυτοδιόρθωση: Η αξιολόγηση ενός κειμένου όσον αφορά στην ορθή γραφή του από 
τον εκπαιδευτικό, πολλές φορές δεν επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην εκ-
μάθηση της ορθογραφίας. Ωφελεί περισσότερο η διόρθωση του κειμένου να γίνει από 
τους ίδιους τους μαθητές (Lerner, 1981). Η χρήση του λεξικού, διάφορα αποσπάσματα 
από εφημερίδες και η χρήση του προγράμματος Word μπορούν να βοηθήσουν σημα-
ντικά.  

Ποιήματα και τραγούδια: Μια αποτελεσματική μέθοδος στην εκμάθηση της ορθογρα-
φίας αποτελεί η δημιουργία τραγουδιών ή φράσεων που θα περιέχουν διάφορους κα-
νόνες ορθογραφίας. Για παράδειγμα: -ιζω, ιζω, βάζω γιώτα και καθαρίζω. Τα τραγού-
δια και οι φράσεις αυτές είναι προτιμότερο να επαναλαμβάνονται μεγαλόφωνα από 
τους μαθητές στην τάξη κάθε φορά που θα χρησιμοποιούν έναν κανόνα ορθογραφίας 
αντί να επισημαίνεται από τον εκπαιδευτικό με ρητό και στείρο τρόπο. Ο τρόπος αυτός 
ενδείκνυται για μικρές τάξεις του δημοτικού. 

Συμπερασματικά, η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας θεωρείται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό δύσκολη και περίπλοκη σε σχέση με τις αντίστοιχες άλλων γλωσσών. Για το 
λόγο αυτό μπορεί να αποκτήσει νόημα, μόνο όταν καλλιεργείται στο μαθητή η κριτική 
σκέψη και η ικανότητα να ελέγξει με λογικό τρόπο το κείμενό του. Στη βάση όλων 
όσων προαναφέρθηκαν θεωρήσαμε χρήσιμο να πραγματοποιήσουμε μια διδακτική πα-
ρέμβαση για την κατάκτηση στρατηγικών εκμάθησης ορθογραφίας εκ μέρους των μα-
θητών. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε καταγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο της με-
θοδολογίας.  

Μεθοδολογία  

Αρχικά, καταγράψαμε τους άξονες με τους οποίους θα ασχοληθούμε. Εφόσον η έρευνα 
έγινε σε Γ’ Δημοτικού θεωρήσαμε σημαντικό να κινηθούμε στα θεματικά πεδία που 
διδάσκονται σε αυτή την τάξη, ώστε να είμαστε κοντά στους στόχους των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων. Για το σκοπό αυτό επιλέξαμε 13 ορθογραφικά φαινόμενα, τα οποία 
συμπυκνώνονται στις εξής τρεις κατηγορίες:  

1. Ρήματα: είμαι, -εύω, -ίζω, -ώνω, -αίνω 

2. Ουσιαστικά: αρσενικά, θηλυκά, ουδέτερα 

3. Επίθετα 

Στη συνέχεια ετοιμάσαμε δραστηριότητες ελέγχου της προϋπάρχουσας γνώσης, οι ο-
ποίες δίνονταν στους μαθητές στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος χωρίς διδασκα-
λία του αντίστοιχου φαινομένου. Οι ίδιες δραστηριότητες δίνονταν στους μαθητές και 
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μετά την παρέμβαση για έλεγχο των αλλαγών. Πρόκειται για απλές δραστηριότητες 
ελέγχου ορθογραφίας, όπως η συμπλήρωση κενών και καταλήξεων, η συγγραφή μι-
κρών κειμένων με χρήση ορθογραφικού φαινομένου, η παραγωγή και σύνθεση λέξεων 
και άλλες παρόμοιες. Η παρέμβαση για κάθε ορθογραφικό φαινόμενο περιελάμβανε τη 
διδασκαλία του φαινομένου μέσω θεωρίας και δύο παιγνιωδών δραστηριοτήτων (βλ. 
παραπάνω). Χρησιμοποιήθηκαν όλες οι δραστηριότητες στις οποίες έχουμε κάνει ανα-
φορά, δύο κάθε φορά. Τόσο η θεωρία όσο και οι δραστηριότητες ήταν διδακτικό υλικό 
που παρήγαγε η ομάδα για τους σκοπούς της έρευνας. Οι δραστηριότητες γίνονταν 
κατόπιν της διδασκαλίας του φαινομένου σε ατομική βάση και αξιολογούνταν συνο-
λικά από την τάξη με τη χρήση προτζέκτορα. Κάθε νέο ορθογραφικό φαινόμενο διαρ-
κούσε συνήθως δύο διδακτικές ώρες, όχι συνεχόμενες, καθώς ο έλεγχος δεν γινόταν 
την ίδια μέρα. Σε επόμενη μέρα δίνονταν οι αρχικές δραστηριότητες τις οποίες συμπλή-
ρωναν μαθητές χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις. Ο έλεγχος της αλλαγής μετρήθηκε ανά ορ-
θογραφικό φαινόμενο. Ελέγχθηκε δηλαδή ο αριθμός και το ποσοστό των ορθών απα-
ντήσεων των μαθητών πριν και μετά την παρέμβαση ανά ορθογραφικό φαινόμενο και 
συνολικά. Ακολουθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. 

Αποτελέσματα-Συζήτηση  

Τα αποτελέσματα της δράσης αναφορικά με το σύνολο της κατάκτησης των γραμμα-
τικών φαινομένων από τους-τις μαθητές-τριες είναι θετικά και σε όλες τις περιπτώσεις 
παρουσιάζουν αύξηση στην επίδοση των μαθητών-τριών μετά την εφαρμογή των δια-
φόρων δραστηριοτήτων.  

Συγκεκριμένα, στο γραμματικό φαινόμενο γραφής των ρημάτων σε «–ώνω» το μαθη-
τικό δυναμικό παρουσιάζει επιτυχή επίτευξη των δραστηριοτήτων σε ποσοστό 55,71% 
στο τεστ πριν την εφαρμογή των δραστηριοτήτων και 75,85% μετά. Στα ρήματα σε «–
εύω» το ποσοστό βελτίωσης απόδοσης αγγίζει το 19,5%. Ποσοστό της τάξης του 
89,5% παρουσιάζουν οι σωστές απαντήσεις των μαθητών-τριών μετά την εφαρμογή 
της δράσης στο γραμματικό φαινόμενο των ρημάτων σε «-αίνω», έναντι του 72,1% 
πριν. Για το βοηθητικό ρήμα «είμαι» το ποσοστό βελτίωσης είναι 2,7%, ενώ στα ρή-
ματα σε «-ίζω» η θετική διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσοστά φτάνει το 15,7%. 

Αναφορικά με τον τομέα της εκμάθησης των ορθογραφικών κανόνων των ουσιαστι-
κών, επίσης η επίδοση των μαθητών-τριών εμφανίζεται βελτιωμένη μετά την εφαρμογή 
της δράσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό βελτίωσης (25,5%) εμφανίζεται στις δραστηριό-
τητες που σχετίζονται με τα αρσενικά ουσιαστικά σε «-ος», ενώ ακολουθούν αυτές που 
αφορούν τα ουδέτερα ουσιαστικά σε «-ος» (24,1%), τα θηλυκά ουσιαστικά σε «-η» 
(15,1%), τα ουδέτερα ουσιαστικά σε «-ι» (10,3%) και τα θηλυκά ουσιαστικά σε «-α» 
(8,5%). 
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Η ενασχόληση με την ορθογραφία των επιθέτων ακολουθεί την επιτυχή πορεία των 
υπόλοιπων γραμματικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, στα επίθετα σε «–ος,-η,-ο» οι μα-
θητές-τριες πετυχαίνουν ποσοστό 64,57% στις σωστές τους απαντήσεις στο αρχικό 
τεστ και 78,14% στο τελικό. Στα επίθετα σε «–ος,-α,-ο» το ποσοστό βελτίωσης φτάνει 
το 20,9% ενώ η μεγαλύτερη θετική αλλαγή εντοπίζεται στα επίθετα σε «-υς,-ια,-υ», 
όπου οι μαθητές-τριες εμφανίζονται να έχουν κατανοήσει καλύτερα τους συγκεκριμέ-
νους ορθογραφικούς κανόνες σε ποσοστό 44,5% μετά την ενασχόληση με τις δραστη-
ριότητες της δράσης. 
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Συμπεράσματα  

Η εφαρμογή της δράσης χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη στο σύνολό της. Είτε πρόκει-
ται για τον τομέα εκμάθησης των ορθογραφικών κανόνων των ρημάτων, είτε των ου-
σιαστικών ή των επιθέτων, οι σωστές απαντήσεις του μαθητικού δυναμικού στο τέλος 
της διαδικασίας για κάθε φαινόμενο είναι περισσότερες σε σχέση με την αρχή. Η βελ-
τίωση της επίδοσης των μαθητών-τριών στα τεστ που τους δόθηκαν καταδεικνύει το 
γεγονός πως οι δραστηριότητες της εν λόγω δράσης υπήρξαν στοχευμένες και αποτε-
λεσματικές. Τα ποσοστά θετικής διαφοράς ανάμεσα στις σωστές απαντήσεις των μα-
θητών-τριών στα τεστ πριν και μετά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων κυμαίνονται 
από 2,7% μέχρι 44,5%, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία της μεθόδου. Συμπερα-
σματικά, θα λέγαμε πως η δράση θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη σχολική τάξη και 
να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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 Ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις για τη Θρησκευτική Εκπαίδευση στο Δημοτικό 

Βαβέτση Χρυσάνθη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01-Π.Ε.70, Υπ..Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, chrisavavetsi@gmail.com 

Περίληψη 

Η διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
αποτελεί ένα επίκαιρο θέμα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα. Εάν δοθεί η 
κατάλληλη σημασία και με τις απαραίτητες ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις μπορεί το 
MτΘ να αποτελέσει το όχημα για την άρση των συγκρούσεων ανάμεσα στους μαθη-
τές/τριες, να ενισχύσει την ενσυναίσθηση και την ανεκτικότητα στο διαφορετικό και 
να γίνει ένα εργαλείο ερμηνείας των όσων συμβαίνουν γύρω τους σε τοπικό, αλλά και 
παγκόσμιο επίπεδο. Η Θρησκευτική Εκπαίδευση έχει πολλά να προσφέρει στην πραγ-
ματικότητα της σύγχρονης ελληνικής τάξης και θα ήταν χρήσιμο να μην παραθεωρείται 
ο ρόλος της στο Δημοτικό σχολείο, όπου θεμελιώνονται οι βάσεις για την μετέπειτα 
πορεία του ανθρώπου. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια συγκεντρωτική αναφορά 
σε απόψεις και πορίσματα έγκριτων ψυχολόγων και παιδαγωγών για το τι θα πρέπει να 
γνωρίζει ο εκπαιδευτικός της τάξης για τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/τριων του, 
πριν διδάξει θρησκευτικά ζητήματα. Τέλος δίνεται μια πρόταση διδακτικής προσέγγι-
σης μέσω της θεωρίας των «επτά διαστάσεων» της θρησκείας του Καθηγητή Smart. 

Λέξεις-Κλειδιά: Θρησκευτική Εκπαίδευση, Δημοτικό, ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγί-
σεις, «επτά διαστάσεις» της θρησκείας 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει πολύ μεγάλες αλλαγές στην ελληνική κοινωνική 
πραγματικότητα. Διανύουμε την εποχή της ύστερης νεωτερικότητας, όπου η εκκοσμί-
κευση και ο πολιτισμικός πλουραλισμός είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα. Η 
μετανεωτερικότητα, η οποία θεωρείται ότι έχει ένα διττό προσδιορισμό, αρχικά προσ-
διορίζεται ως μια πολιτισμική μορφή ή μια κοινωνική περίοδος που ακολουθεί τη νε-
ωτερικότητα, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο προσδιορίζεται ως μια επιστημολογία, ως 
μια μέθοδος ή ως ένας τρόπος πολιτισμικής παραγωγής που οδηγεί σε μια νέα αντίληψη 
για το πώς βιώνεται και ερμηνεύεται ο κόσμος (Δασκαλάκης-Φασούλης, 2015). Αυτή 
η πραγματικότητα διαμορφώθηκε κυρίως την τελευταία περίοδο του 20ου αιώνα, μέσα 
από τις καταλυτικές πολιτικές, οικονομικές και επιστημονικές εξελίξεις, οι οποίες έλα-
βαν χώρα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιούργησαν την αναγκαιότητα μιας πιο σύγ-
χρονης εκπαίδευσης, η οποία θα ανταποκρίνεται στα νέα κοινωνικά δεδομένα. Ζούμε 
σε «ρευστούς καιρούς» και οι επιπτώσεις της «αρνητικής παγκοσμιοποίησης» έχουν 
διαφανεί σε όλους μας με το ξερίζωμα των ανθρώπων, τα μεταναστευτικά κύματα και 
όλα τα συνεπακόλουθα. Εμείς όμως μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι. «Αυτό που μας 
απομένει είναι με επιμονή και υπομονή να προσπαθήσουμε να μάθουμε και να 
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αναγνωρίσουμε ποιος και τι μέσα στην κόλαση, δεν είναι κόλαση και να του δώσουμε 
διάρκεια, να του δώσουμε χώρο» (Μπάουμαν, 2008)  

Στο χώρο της εκπαίδευσης τα νέα αυτά δεδομένα ώθησαν προς επανεξέταση τις παλιές 
διδακτικές πρακτικές, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων, 
οι οποίες λαμβάνουν υπόψιν το γεγονός ότι απευθύνονται σε μαθητές/τριες, που ανή-
κουν στο σύνολο μιας πλουραλιστικής κοινωνίας, μέσα στην οποία οι ιδέες διακινού-
νται ελεύθερα. Ιδιαίτερα δε, στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και 
στο περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων, ήταν ανάγκη να ακολουθηθούν καινούρ-
γιοι τρόποι, οι οποίοι προέκυψαν ως επακόλουθα των νέων αιτημάτων της εποχής που 
διανύουμε. Η εποχή αυτή ισορροπεί επικίνδυνα μεταξύ ένωσης και διάσπασης, παγκο-
σμιοποίησης ή κατακερματισμού, με τις δύο αυτές αντιθετικές δυνάμεις να μάχονται 
για το ποια θα επικρατήσει (Benjamin R., 1998). 

Οι διαφορετικοί πολιτισμοί εκ των πραγμάτων, φέρουν μαζί τους και το θρησκευτικό 
πλουραλισμό, όπως και ποικιλία διαφορετικών αντιλήψεων, κοινωνικών και άλλων. Το 
άρθρο 13 του Ελληνικού Συντάγματος έχει εξασφαλίσει την κατοχύρωση της ανεξι-
θρησκίας στη χώρα μας. Με το άρθρο 16, οριοθετούνται οι σκοποί και στόχοι της ελ-
ληνικής εκπαίδευσης. Η Θρησκευτική Εκπαίδευση είναι αυτή μέσω της οποίας καλ-
λιεργείται στο χώρο του σχολείου η θρησκευτική συνείδηση. Η Ορθόδοξη χριστιανική 
πίστη ορίζεται ως «η επικρατούσα θρησκεία», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται 
αποδεκτές και σεβαστές οι άλλες θρησκείες, με την προϋπόθεση, βέβαια, να μην ακο-
λουθούνται πρακτικές προσηλυτισμού. Από την άλλη πλευρά, με τη σταδιακή αλλαγή 
των κοινωνικών δεδομένων η διδασκαλία του ΜτΘ θα πρέπει να προσαρμοστεί στα 
νέα ζητούμενα και να ακολουθήσει τη ροή των αλλαγών που συντελούνται στα διά-
φορα επιστημονικά πεδία, όπως της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής κλπ. Η εκπαί-
δευση αποτελεί έναν από τους πλέον βασικούς κοινωνικούς θεσμούς, οφείλει να είναι 
δεκτική στις κοινωνικές αλλαγές και να προσαρμόζει τις πρακτικές της σε σχέση με τα 
ζητούμενα της κάθε εποχής. Κρίνεται απαραίτητη η αρμονική συνύπαρξη στο σχολικό 
περιβάλλον μαθητών και μαθητριών, των οποίων η ετερότητα δεν θα είναι παράγοντας 
διαχωρισμού και διάκρισης, αλλά μια ευκαιρία αρμονικής σύνθεσης διαφορετικών 
στοιχείων. 

Σημαντικές παράμετροι κατά τη διδασκαλία 
του Μαθήματος των Θρησκευτικών 

Στο πολύχρωμο μωσαϊκό της σχολικής τάξης, ο σύγχρονος μαθητής/τρια για να μπορεί 
να επεξεργαστεί τις πληροφορίες για τον κόσμο γύρω του και για να μπορέσει να λει-
τουργήσει χωρίς φανατισμό, ρατσισμό και διακρίσεις στη ζωή του, όσο είναι δυνατόν, 
θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με την κάθε θρησκεία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε νοη-
τική ή συναισθηματική επήρεια. Ο μαθητής δεν θα πρέπει να μάθει εγκυκλοπαιδικά 
γνώσεις και πληροφορίες για την κάθε θρησκεία, αλλά να μπορέσει να μπει στη θέση 
του πιστού, «να περπατήσει με τα παπούτσια του πιστού», να νιώσει, να δει τον κόσμο 
μέσα από τα μάτια του άλλου. Τότε ίσως καταλάβει ότι δεν είναι άλλος και 
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διαφορετικός αυτός που στέκεται απέναντί του, αλλά είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Τότε 
μόνο θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα το «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν» 
(Μαρκ.12,33). Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για την υποκειμενική οπτική ενός 
άλλου ανθρώπου, αλλά για μια κατάσταση ενσυναίσθησης, που μπορεί να μας ωφελή-
σει στο να κατανοήσουμε τις "ξένες" εμπειρίες (Smart, 1998). 

Παράλληλα, δεν μπορούμε να μην τονίσουμε και μια σημαντικότατη παράμετρο που 
έχει άμεση σχέση με τη διδασκαλία του ΜτΘ, με τη ζώσα πίστη και την ουσία του 
πνευματικού μηνύματος του Χριστού, η παράμετρος της αγάπης για τον πλησίον, μαζί 
με την ανοχή και τη συγχώρεση. Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης εντός της τάξης 
ξεκινώντας από τα θέματα της θρησκευτικής παράδοσης του τόπου και τις εμπειρίες 
των μαθητών/τριών, θα επεκταθεί στα θέματα των άλλων μεγάλων θρησκειών. Μέσω 
της ενσυναίσθησης οι μαθητές/τριες θα μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να έρθουν στη 
θέση του άλλου, να κατανοήσουν τις εμπειρίες του και να σεβαστούν τον διαφορετικό 
τρόπο που εκείνος κινείται μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ανήκουν και οι ίδιοι. 

Το πρόβλημα των σημερινών κοινωνιών και κατ’ επέκταση του σημερινού σχολείου 
είναι ότι διαμερισματοποιεί και διαχωρίζει τα πάντα. Ας βρούμε λοιπόν χώρο για τα 
ζητήματα που είναι πανανθρώπινα και μας ενώνουν. Ο Νορβηγός ψυχολόγος 
Raundalen αποκαλεί την περίοδο από τα οκτώ έως τα δώδεκα έτη «χρυσή εποχή», εν-
νοώντας μια περίοδο κατά την οποία οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις μπορούν να 
ελαττωθούν σημαντικά, παραχωρώντας τη θέση τους στο σεβασμό και τη διαλλακτι-
κότητα, αρκεί οι εκπαιδευτικοί να δώσουν την απαιτούμενη προσοχή (Vandenbroeck, 
2004).  

Στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, οι μαθητές και μαθήτριες βρίσκονται σε πρό-
σφορο έδαφος ούτως ώστε να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση και να μάθουν μέσα 
από τα βιώματά τους. Να αποκτήσουν γνώσεις που θα είναι βασισμένες στις ανάγκες 
τους και θα τους κάνουν ενεργούς και συνειδητοποιημένους πολίτες με 
«glocal»(Global+local) αντίληψη για τα πράγματα δηλαδή σε επίπεδο τοπικό, αλλά και 
παγκόσμιο ταυτόχρονα. Να ψάξουν αυτά που ενώνουν τους ανθρώπους και να μην 
μείνουν σε αυτά που τους χωρίζουν (Jean Francois, 2015: 71). 

Ψυχοπαιδαγωγικές προϋποθέσεις χρήσιμες 
για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό 

Προτού διδάξει ο/η εκπαιδευτικός το ΜτΘ, θα πρέπει να γνωρίζει σε ποιο στάδιο ψυ-
χολογικής και νοητικής ωριμότητας βρίσκονται οι μαθητές/τριες. Η ηθική και η πίστη 
εξίσου κατατάσσονται σε στάδια ωριμότητας. Εάν γνωρίζει τις προϋποθέσεις αυτές θα 
επιλέξει το κατάλληλο υλικό και τις τεχνικές που θα προάγουν τη μάθηση και τα προσ-
δοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Ο Αμερικανός θεολόγος-αναπτυξιακός ψυχολό-
γος James Fowler κατατάσσει τους μαθητές στα κάτωθι στάδια, τα οποία αναφέρονται 
στις ηλικίες των μαθητών και μαθητριών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού. Κατά 
το 2ο στάδιο της μυθικής – κυριολεκτικής πίστης (mythic – literal faith) τα παιδιά 
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οικειοποιούνται ιστορίες, δοξασίες και τελετές που συμβολίζουν την ταυτότητα κά-
ποιου με την κοινότητα της πίστης. Δεν μπορούν να καταλάβουν τη βαθύτερη σημασία 
των συμβόλων και η ιδέα του Θεού είναι ανθρωπόμορφη. Κατά το 3ο στάδιο της συν-
θετικής – συμβατικής πίστης (synthetic – conventional faith) όπου η πίστη είναι δανει-
σμένη από το οικογενειακό περίγυρο και για να μπορέσει να ανοιχθεί προς την ολότητα 
του θρησκευτικού φαινομένου, απαιτείται να επεκταθεί πέρα από την οικογένεια.  

Ο James Fowler βασίστηκε στις προϋπάρχουσες θεωρίες των προγενέστερων ερευνη-
τών Κohlberg και Piaget. Κατά τους ερευνητές της ηθικοθρησκευτικής σκέψης οι μα-
θητές/τριες διέρχονται από τα παρακάτω στάδια. Ειδικότερα κατά τον L. Kohlberg, στο 
συμβατικό επίπεδο ακολουθεί την «ηθική του καλού παιδιού» (Cole- Cole, 2002) το 
οποίο διαρκεί κατά μέσο όρο από τα 10 μέχρι τα 14/15 χρόνια, αποκτά καθαρότερες 
και βαθύτερες αντιλήψεις για την ηθικότητα. Είναι ικανός να αντιληφθεί ότι το σωστό 
ή εσφαλμένο μιας πράξης του πρέπει να κρίνεται με βάση τους ηθικούς κανόνες. Πι-
στεύει στο «χρυσό κανόνα» «… μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να σου 
κάνουν» (Cole-Cole, 2002). Στο μετασυμβατικό επίπεδο γύρω στα 15/16 χρόνια ο έφη-
βος αποδέχεται τις αρχές της ηθικότητας, επειδή είναι πεπεισμένος για την ορθότητά 
τους. Όσον αφορά την ηθική ανάπτυξη, τα παιδιά στο δημοτικό και στις πρώτες τάξεις 
του Γυμνασίου πετυχαίνουν αυτό που ο Kohlberg ονομάζει ηθικό σχετικισμό. Σ’ αυτό 
το επίπεδο ακολουθεί αφηρημένες ηθικές αρχές, παγκοσμίως αποδεκτές και αρχίζει 
τους προβληματισμούς γύρω από την πολιτική, τη θρησκεία και γενικά τα υπαρξιακά 
ζητήματα. O Piaget κάνει λόγο για τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών στην παιδική 
ηλικία, στο στάδιο των συγκεκριμένων νοητικών επιχειρήσεων και κατά την εφηβεία 
των τυπικών νοητικών επιχειρήσεων. 

Τέλος μεγάλη είναι και η προσφορά του ερευνητή Erikson o οποίος τοποθετεί τους 
μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού από 6 έως 12 ετών στον τέταρτο κύκλο της ερ-
γατικότητας εναντίον του αισθήματος κατωτερότητας. Την περίοδο αυτό το παιδί συ-
γκρίνει τον εαυτό του με τους όμοιούς του. Τα παιδιά μαθαίνουν σημαντικές κοινωνι-
κές και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Αν είναι εργατικά, αποκτούν κοινωνικές και ακαδη-
μαϊκές ικανότητες και νιώθουν αυτοεπιβεβαίωση. Αποτυχία στην απόκτηση αυτών των 
σημαντικών ιδιοτήτων οδηγεί σε αισθήματα κατωτερότητας. Σημαντικοί κοινωνικοί 
παράγοντες είναι οι δάσκαλοι και οι όμοιοί τους. Στην συνέχεια εντάσσει τον έφηβο 
στον πέμπτο κύκλο, αυτόν της πάλης μεταξύ της ταυτότητας και της σύγχυσης των 
ρόλων (Cole-Cole, 2002, Περσελής, 2005). 

Θεωρούμε ότι μέσω της παραπάνω ανάλυσης διαφαίνεται ότι η ηθική και θρησκευτική 
ανάπτυξη των παιδιών του Δημοτικού σχολείου, της μέσης σχολικής – παιδικής ηλικίας 
ακολουθεί τη γενικότερη διανοητική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Η ποιότητα 
της θρησκευτικής ζωής κατά την περίοδο της σχολικής ηλικίας προσδιορίζεται κατά 
μεγάλο μέρος από το περιβάλλον του παιδιού, τις εμπειρίες και τα βιώματά του, μέσα 
στα οποία ζει και ανατρέφεται από τα υλικά πράγματα και τα αισθητά φαινόμενα που 
γνωρίζει και ερευνά και από τις συνεχείς εικόνες και τα σύμβολα της θρησκευτικής 
κοινότητας στην οποία ανήκει. Η ανάπτυξη της θρησκευτικότητάς του είναι 
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αποτέλεσμα της ένταξης του στη θρησκευτική κοινότητα και της ενσωμάτωσής του σ’ 
αυτήν με τους πιστούς ενήλικους συνανθρώπους του.  

Οι επτά διαστάσεις της θρησκείας κατά τον Ninian Smart 

Ο Καθηγητής Ninian Smart (1927-2001) γεννήθηκε στην Αγγλία το 1927, στο 
Cambridge από Σκωτσέζους γονείς. Συγγραφέας και ακαδημαϊκός θεωρείται ως πρω-
τοπόρος στις θεολογικές σπουδές. Ιδρυτής του Τμήματος Θρησκευτικών Σπουδών 
(Religious Studies) στην Αγγλία στο Πανεπιστήμιο Lancaster, ήταν ο πρώτος που α-
σχολήθηκε με τη φαινομενολογική προσέγγιση στη θρησκευτική αγωγή. 

Η Αγγλία του 1960 και το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα βασισμένο στις ανάγκες της 
πλουραλιστικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας έχει πλέον μεγάλες ομοιότητες με την 
ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα με τους εκατομμύρια των μεταναστών και την αλ-
λαγή στο κοινωνικοπολιτικό τοπίο. Θα μπορούσε άνετα να χρησιμοποιηθεί το σύστημα 
που περιγράφει ο Smart και να καλλιεργήσει στους μαθητές μια ενσυναισθητική αντί-
ληψη για το θρησκευτικό φαινόμενο και τις ποικίλες εκφάνσεις του. Ενώ για πολλά 
χρόνια γίνονταν προσπάθειες να οριστούν οι εκφάνσεις του θρησκευτικού φαινομένου 
ο πλέον επιτυχημένος ορισμός δόθηκε από τον Smart που περιέγραψε «seven 
‘dimensions’of religion» δηλαδή επτά διαστάσεις-εκφάνσεις της θρησκείας. Έγινε ευ-
ρύτερα γνωστός για τη θέση του αυτή και τις επτά διαστάσεις της θρησκείας, αναλύο-
ντας πως η θρησκεία θα πρέπει να προσεγγίζεται μέσω των ιστορικών απτών γεγονό-
των, των εμπειριών, των δογμάτων, των μύθων και των επιθυμιών, ούτως ώστε να μπο-
ρεί να αντιληφθεί κανείς για ποιο λόγο αντιδρά ο κάθε πιστός με έναν ορισμένο τρόπο. 
Ο Smart ήταν ο πρώτος που ίδρυσε το τμήμα των θρησκευτικών σπουδών στο Πανεπι-
στήμιο της Αγγλίας στα μέσα του 1960 και η επιρροή του άλλαξε τον τρόπο που διδα-
σκόταν το μάθημα προσδίδοντας μια πλουραλιστική προοπτική. Ενδιαφέρθηκε ιδιαί-
τερα για το μάθημα των θρησκευτικών στο σχολείο και με κείμενα του υποστήριξε το 
άνοιγμα του μαθήματος και σε παγκόσμια κλίμακα, προσπαθώντας να συνδυάσει τα 
ερωτήματα των μαθητών με τα επιστημονικά πορίσματα της Θεολογίας. Έτσι κατά-
φερε να κερδίσει επιχορήγηση από το Συμβούλιο των Σχολείων (School Council) και 
να ξεκινήσει μια νέα διαμόρφωση του Αναλυτικού Προγράμματος με μια ομάδα εργα-
σίας η οποία κατάφερε να συνδυάσει την φιλοσοφία της φαινομενολογικής προσέγγι-
σης με την παιδαγωγική πράξη, βασισμένη στα βιώματα και τα ενδιαφέροντα των μα-
θητών (Smart, 1968, Jackson, 2004:18,Schools Council Working Paper 36, 1971:27). 

Τις δεκαετίες ΄70 και ΄80 υπήρξαν αντιδράσεις στη φαινομενολογική προσέγγιση ως 
προς το κομμάτι των θρησκειών του κόσμου και έγινε μια στροφή περισσότερο προς 
τους μαθητές και λιγότερο στο θέμα καθαυτό της θρησκείας. Ο Michael Grimmitt ήταν 
αυτός που συνδύασε τα βιώματα και τις εμπειρίες των μαθητών με τη φαινομενολογική 
προσέγγιση, περισσότερο δηλαδή θρησκευτική εκπαίδευση και ανθρώπινη εξέ-
λιξη.“…Clearly in order to learn about religion one must investigate that part of the 
arena of faith responses which I have designated ‘traditional belief systems’ because it 
is in and through these that religious interpretations of meaning are made explicit in 
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the social world. Equally, however, in order to appreciate the necessary relationship 
that religious faith responses have to everyday experiences of life, one must also inves-
tigate ‘shared human experience.’....”. «Ξεκάθαρα για να μπορέσει κανείς να μάθει για 
τη θρησκεία θα πρέπει να μελετήσει την περιοχή της πίστης και πως συνδέεται η πίστη με 
την κοινωνία και την έκφραση των θρησκευτικών θεμάτων σε αυτήν. Για να μπορέσει 
κανείς να καταλάβει την σχέση που έχουν τα διαφορετικά θρησκευτικά φαινόμενα και 
πιστεύω στην καθημερινή ζωή, θα πρέπει κανείς να μελετήσει την κοινή ανθρώπινη ε-
μπειρία…» (Grimmitt, 1987:204) Με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, κυρίως 
τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος, προσομοιώσεις, παιχνίδια, παίξιμο ρόλων, σχεδίων 
εργασίας (projects) και εκπαιδευτικές επισκέψεις, η εμπειρία προάγεται και το μάθημα 
γίνεται βιωματικό (Κουκουνάρας-Λιάγκης, 2011:65). O Smart υποστήριζε ότι η θρη-
σκευτική αγωγή μπορεί να συμβάλει στην ηθική αγωγή μόνο μέσα από την εξερεύνηση 
των ηθικών προεκτάσεων της θρησκείας εξετάζοντας δηλαδή πώς η θρησκεία επηρεά-
ζει τις πράξεις και τα ηθικά πιστεύω αυτού που τη βιώνει (insider) (Jackson, 2004:18).  

Τη δεκαετία του ΄70 ξεκίνησε ένας καινούργιος τρόπος θρησκευτικής εκπαίδευσης βα-
σισμένος στη φαινομενολογική προσέγγιση της θρησκείας. Ο καθηγητής θρησκειοπαι-
δαγωγός και θεολόγος Ninian Smart εισήγαγε την παιδαγωγική αρχή για την θρησκευ-
τική μάθηση βασισμένη στις επτά διαστάσεις της θρησκείας. Τη δογματική (Doctrinal), 
τη μυθολογική (Mythological), την ηθική (Ethical), την τελετουργική (Ritual), την ε-
μπειρική (Experiential), την κοινωνική (Institutional) και την υλική (Material). Για να 
εξετάσουμε το θρησκευτικό φαινόμενο μία προσέγγιση είναι να δούμε τους διαφορε-
τικούς τομείς ή διαστάσεις της θρησκείας. Αναλύει κάθε διάσταση της θρησκείας ως 
εξής:  

Α) «The Practical and Ritual Dimension»- «Πρακτική και τελετουργική διάσταση» Εδώ 
αναφέρεται στο τελετουργικό κομμάτι, αναλυόμενο στις πρακτικές εκείνες που υπάρ-
χουν σε κάθε παράδοση σχετικά με τη λατρεία, την προσευχή, και γενικότερα την έκ-
φραση κατά την προσπάθεια επικοινωνίας με το Θεό είτε λατρευτικά είτε ως προσπά-
θεια ένωσης με αυτόν. Όλες οι θρησκείες έχουν τέτοιες πρακτικές και θα μπορούσε 
αυτό το κομμάτι να ερευνηθεί ξεχωριστά από τον μελετητή των θρησκειών. 

Β) «The Experiential and Emotional Dimension»-«Εμπειρική διάσταση» Σε αυτή τη 
διάσταση της θρησκείας καταγράφονται όλες εκείνες οι εμπειρίες όπου έζησαν άνδρες 
και γυναίκες σημαντικοί για την κάθε θρησκεία. Τα βιώματα που καταγράφηκαν και 
αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία και οι υπόλοιποι πιστοί θα νιώσουν και θα βιώ-
σουν ανάλογα συναισθήματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στα οράματα του Προφήτη 
Μωάμεθ, στη μεταστροφή του Παύλου και η αποστολική του ιδιότητα, στο φωτισμό 
του Σιντάρτα σε Βούδδα. Ο ίδιος πιστεύει ότι τα δόγματα θα πρέπει να συνοδεύονται 
από ενσυναίσθηση (empathy) και δέος να κινητοποιούν συναισθηματικά τον πιστό και 
να του δίνουν τα πρότυπα για το ιερό δέος, την εσωτερική γαλήνη, το δυναμισμό και 
την αναζωπύρωση της φλόγας της πίστης, την δυναμική της αγάπης την ιερή ελπίδα, 
την καρτερικότητα, την ευγνωμοσύνη για τις αφανείς και φανερές ευεργεσίες του 
Θεού. 
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Γ) «The Narrative or Mythic Dimension»-«Αφηγηματική ή Μυθική διάσταση». Στη διά-
σταση αυτή γίνεται αναφορά στην ουσιαστικής σημασίας χρήση της προφορικής αφη-
γηματικής παράδοσης και στη διήγηση των ιστοριών με διδακτικό περιεχόμενο, των 
ιστορικών γεγονότων, της διήγησης της ζωής των ηρώων και αγίων, των ιδρυτών, την 
μάχη του με το κακό, τις περιπέτειες των θεών κ.α. Οτιδήποτε μεταφέρεται προφορικά 
και αφηγηματικά μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία Εδώ μπορούμε να 
αξιοποιήσουμε τις Παραβολές του Ιησού (Smart,1998:15). Τονίζεται από τον ίδιο στη 
διάκριση του μύθου από το φανταστικό και ψεύτικο. Στη θρησκεία η έννοια του μυθι-
κού είναι σφιχταγκαλιασμένη και βαθιά ενωμένη με τις απαρχές της πίστης. Για τους 
ιστορικούς φυσικά εγείρονται αμφισβητήσεις και ερωτήματα, αλλά για τον μαθητή η 
μυθική διάσταση εμπεριέχει διδακτικό χαρακτήρα και για τον πιστό είναι ιστορικό γε-
γονός. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι αφηγήσεις αυτές και στο τελετουργικό κομ-
μάτι, αφού τελετουργία και ιστορία είναι δεμένες μεταξύ τους.  

Δ) «The Doctrinal and Philosophical Dimension»-«Δογματική και Φιλοσοφική διά-
σταση» Η διάσταση αυτή αναφέρεται στη δογματική ανάλυση και αναφορά. Τα δόγ-
ματα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά καθώς βάσει αυτών διαμορφώνεται και η κοινωνική 
ταυτότητα των πιστών και η ευρύτερη συμπεριφορά τους. Τα δόγματα εδράζουν στις 
Γραφές.  

Ε) «The Ethical and Legal Dimension»-«Ηθική διάσταση». Στη διάσταση αυτή περι-
λαμβάνεται η ηθική διάσταση, δηλαδή το γεγονός ότι μια θρησκεία ορίζει «ένα ηθικό 
μονοπάτι» (Περσελής, 1994:68) Μέσα από τα δόγματα και τις διηγήσεις προκύπτει και 
η ηθική διάσταση που διαμορφώνει μια συγκεκριμένη κοσμοθεωρία και εγείρει τα υ-
πέρτατα ερωτήματα για τη σωτηρία. Τέτοια ηθική διάσταση υπάρχει σε κάθε θρησκευ-
τικό φαινόμενο και δημιουργεί ένα συγκεκριμένο αξιακό σύστημα. Για παράδειγμα για 
τη χριστιανική πίστη το κεντρικό ηθικό μήνυμα είναι η αγάπη και όλα πηγάζουν από 
τη Σταυρική θυσία του Χριστού για να σωθούν οι άνθρωποι.  

ΣΤ) «The Social and Institutional Dimension»-«Κοινωνική διάσταση». Στη διάσταση 
αυτή καθώς και στην επόμενη την υλική (material), ο Smart κάνει έναν μικρό διαχωρι-
σμό ως προς τις προηγούμενες διαστάσεις και αναφέρει ότι αποτελούν την «ενσάρ-
κωση της θρησκείας», εννοώντας την πραγματική διάσταση που λαμβάνει το θρησκευ-
τικό φαινόμενο σε σχέση με τους ανθρώπους και λειτουργεί πλέον ως κοινωνικό φαι-
νόμενο ή θεσμός. 

Ζ) «The Material Dimension»-«Υλική διάσταση». Τέλος στην τελευταία έβδομη διά-
σταση περιλαμβάνονται τα υλικά επιτεύγματα και δημιουργήματα που προκύπτουν 
μέσα από την θρησκευτικότητα, όπως ναοί, έργα τέχνης, οποιαδήποτε ανθρώπινη δη-
μιουργία η οποία στόχο έχει να ευχαριστήσει τον Θεό, να δοξάσει και «ενσαρκώνεται» 
δηλαδή παίρνει υλική μορφή (Smart, 1998:13-16). 

Το μοντέλο που πηγάζει από την ανάλυση του Smart είναι αυτό που ασχολείται με τη 
διδασκαλία του πώς (teaching how) και διαφέρει αισθητά από το μοντέλο του τι 
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(teaching that). Βάσει της μελέτης και πρότασης του Smart το μοντέλο αυτό της «φαι-
νομενολογικής» ή της «άμεσης θρησκείας» ή της «μη δογματικής» προσέγγισης, θα 
πρέπει να εξυπηρετεί τους κάτωθι πέντε σκοπούς της Θρησκευτικής Αγωγής:  

1. Να υπερβαίνει την απλή πληροφόρηση 

2. Να μην είναι κατηχητικό το περιεχόμενο, αλλά να μυεί στην κατανόηση του νοήμα-
τος της ζωής και των υπαρξιακών ερωτήσεων που προκύπτουν γύρω από την αλήθεια 
και την αξία της θρησκείας 

3.Να είναι ανοιχτή (openness), να μην φέρει στερεότυπα και προκαταλήψεις και να 
μην πατρονάρει και οδηγεί σε τεχνητή κατανόηση και επιλογή 

4.Να βοηθά τους ανθρώπους να γκρεμίσουν τις φυλετικές διακρίσεις, να κατανοούν 
την ιστορία και τον πολιτισμό των υπολοίπων ανθρώπων 

5. Θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ιστορική περιγραφική πλευρά της θρησκείας αλλά 
και στις παραϊστορικές αξιώσεις και αντιθρησκευτικές θεωρήσεις, δηλαδή να μπαίνουν 
στην ουσία και στο πώς επηρεάζουν την καθημερινότητα, την προσωπικότητα και τις 
επιλογές των ανθρώπων κατ’ επέκταση πώς διαμορφώνουν και διαφοροποιούν την πα-
γκόσμια ιστορία (Περσελής, 1994: 71-72). 

 Αυτό που απασχολεί με το συγκεκριμένο μοντέλο διδασκαλίας είναι όχι η περιγραφική 
και πληροφοριακή μόνο ενημέρωση των μαθητών/ μαθητριών, αλλά θα πρέπει να σχε-
διαστεί έτσι ώστε «να προσφέρει στους ανθρώπους την δυνατότητα να κατανοούν τα 
θρησκευτικά φαινόμενα, να συζητούν με ευαισθησία θρησκευτικά αξιώματα, να βλέπουν 
τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ θρησκείας και κοινωνίας…» (Περσελής, 1994: 70-71). 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το μοντέλο αυτό ενδείκνυται περισσότερο 
για μαθητές/ μαθήτριες των τελευταίων τάξεων Δημοτικού (Ε΄-Στ΄). Γυμνασίου και 
Λυκείου, διότι σε μικρότερες ηλικίες μπορεί να προκαλέσει σύγχυση λόγω των περιο-
ρισμένων θρησκευτικών βιωμάτων τους. Η εμπειρία και το βίωμα αρχικά στην θρη-
σκευτική παράδοση του τόπου μας, προεκτείνοντας στις άλλες θρησκευτικές παραδό-
σεις. Μέσω του μοντέλου αυτού, οι μαθητές/τριες θα μπορέσουν να νοηματοδοτήσουν 
τον κόσμο και τις καταστάσεις γύρω τους, οι οποίες πηγάζουν από τα θρησκευτικά 
ζητήματα.  
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Αξιολόγηση της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας στο γλωσσικό μάθημα 

Παππάς Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
Παπαβασιλείου Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση μέσω γραπτών και προφορικών γλωσσικών δοκιμασιών αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά 
συστήματα στον κόσμο. Οι μορφές της ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της είναι η 
διαγνωστική, η διαμορφωτική και η συνολική. Οι τρόποι αξιολόγησης διακρίνονται σε 
παραδοσιακούς, σε μοντέρνους και σε μεταμοντέρνους. Οι εναλλακτικές μορφές 
αξιολόγησης περιλαμβάνουν τον ατομικό φάκελο του μαθητή, την πορεία και τα 
αποτελέσματα σχεδίων εργασίας, τη συστηματική παρατήρηση και το ημερολόγιο του 
εκπαιδευτικού.  

Λέξεις-Κλειδιά: αξιολόγηση, γλωσσικό μάθημα, γλωσσικές δοκιμασίες 

Αξιολόγηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας 

Τα τελευταία χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και στον διεθνή χώρο έχει εκδηλωθεί 
έντονο ενδιαφέρον και έχει προκληθεί μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις επιδιώξεις και 
το περιεχόμενο που μπορεί να έχει η αξιολόγηση σε καθεμία από τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης (Δαφέρμου et all., 2006, p. 41). 

Στην εκπαίδευση η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελεί μια λειτουργία άμεσα 
συνδεδεμένη με την εκπαιδευτική διαδικασία (Οικονομόπουλος et all., 2006). Με την 
ευρεία έννοια, η αξιολόγηση μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένα συνεχές που 
πραγματοποιείται από την άτυπη παρατήρηση στην τάξη ως και τη χορήγηση επίσημων 
τυποποιημένων δοκιμασιών (Kohonen, 1988, p. 18). Σκοπός της είναι η λήψη 
διδακτικών και εκπαιδευτικών αποφάσεων. 

Ο όρος αξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία αποδίδεται μια αξία 
σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια/δείκτες, η οποία περιλαμβάνει πολλές 
παραμέτρους, αναλυτικές εκτιμήσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ ο όρος 
βαθμολογία αναφέρεται στην ποσοτική αποτίμηση της μέτρησης της επίδοσης σε ένα 
ορισμένο γνωστικό αντικείμενο.  

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εξέταση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν τη 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία δηλαδή τους στόχους, την εξεταστέα ύλη, το 
σχέδιο του μαθήματος και τα υλικά (Hancock, 2006). Αποτελεί βασικό στάδιο κάθε 
οργανωμένης και συστηματικής διαδικασίας την οποία χαρακτηρίζει ο σχεδιασμός, ο 
προγραμματισμός και η εφαρμογή στην πράξη (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003, p. 8).  

Μορφές αξιολόγησης ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της 
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Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής της υπάρχουν τρεις τύποι: η αρχική ή διαγνωστική, η 
σταδιακή ή διαμορφωτική και η τελική ή συνολική. Η πρώτη πραγματοποιείται πριν 
την έναρξη των μαθημάτων με τη χρήση διαγνωστικών τεστ. Η δεύτερη λαμβάνει χώρα 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Η τελευταία πραγματοποιείται με το πέρας της 
διδασκαλίας μιας διδακτικής ενότητας με τη χρήση τεστ επίδοσης. Με αυτήν τη μορφή 
αξιολόγησης εκτιμάται η συνολική επίτευξη των στόχων του προγράμματος 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003, p. 8).  

Τρόποι αξιολόγησης 

Υπάρχουν τρεις τρόποι αξιολόγησης: οι παραδοσιακοί, οι μοντέρνοι και οι 
μεταμοντέρνοι. 

Στους παραδοσιακούς τρόπους αξιολόγησης ανήκουν της πρώτης γενιάς τεστ, τα οποία 
είναι υποκειμενικού τύπου και περιέχουν ερωτήσεις ανάπτυξης και ερωτήσεις 
ανάπτυξης σύντομης απάντησης. Οι παλαιότερες τάσεις στην αξιολόγηση 
αποσκοπούσαν στη μέτρηση της γνώσης, στην αξιολόγηση του τελικού προϊόντος, 
σχετίζονταν με την τελική αξιολόγηση και χρησιμοποιούταν μόνο μορφές γραπτής 
αξιολόγησης (Γρίβα, 2015). 

Στους μοντέρνους τρόπους αξιολόγησης ανήκουν της δεύτερης γενιάς τεστ, τα οποία 
είναι αντικειμενικού τύπου και αποτελούνται από ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών, 
Αντιστοίχισης, Σωστού-Λάθους, Συμπλήρωσης Κενών, Σύντομης Απάντησης. Με 
αυτού του τύπου τις ερωτήσεις η υποκειμενικότητα περιορίζεται στο ελάχιστο, 
ελέγχεται αποτελεσματικότερα το εύρος των γνώσεων και η διόρθωση δεν είναι 
χρονοβόρα.  

Πιο συγκεκριμένα οι ερωτήσεις Αντιστοίχισης καθιστούν ευχάριστη τη διαδικασία της 
εξέτασης καθώς οι μαθητές τραβούν γραμμές. Επιπλέον, διευκολύνουν ιδιαίτερα τις 
όψεις της μάθησης που σχετίζονται με κατάταξη, συσχέτιση, ταξινόμηση και 
οργάνωση. Επιπρόσθετα, ο παράγοντας τύχη επιλογής της απάντησης περιορίζεται 
σημαντικά.  

Στα τεστ Σωστού-Λάθους η βαθμολόγηση είναι εύκολη, γρήγορη και αντικειμενική. 
Συνήθως χρησιμοποιείται κάποια κλείδα για τη διόρθωσή τους. Παρέχει τη δυνατότητα 
εξέτασης μεγάλου μέρους της διδαχθείσας ύλης (Γρίβα, 2015). Οι επικριτές των τεστ 
αυτών διατείνονται ότι ένα σταθμισμένο τεστ φαίνεται άκαμπτο και στατικό, 
επικεντρώνονται στον τελικό βαθμό και δεν μπορούν να μετρήσουν τις ανώτερες 
πνευματικές λειτουργίες των μαθητών.  

Η αξιολόγηση μέσω γραπτών και προφορικών γλωσσικών δοκιμασιών αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων σπουδών σε όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά 
συστήματα στον κόσμο. Οι γλωσσικές δοκιμασίες εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες 
όπως η διάγνωση των γλωσσικών δυνατοτήτων και αδυναμιών του μαθητή, η επίδοσή 
του σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κτλ. (Tsaggari, 2004). Σύμφωνα με τους 
Frederiksen & Collins (1989) οι δοκιμασίες είναι σημαντικά εργαλεία που βοηθούν στη 
βελτίωση των γλωσσικών ικανοτήτων του μαθητή και της διδακτικής διαδικασίας. 
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Εντούτοις, η χρησιμότητα των γλωσσικών δοκιμασιών έχει αμφισβητηθεί ως κυρίως 
όργανο μέτρησης της γλωσσικής επίδοσης των μαθητών κυρίως λόγω της ποιότητας 
των στοιχείων που παρέχουν (Wolf et al., 1991). 

Οι μεταμοντέρνοι τρόποι αξιολόγησης, τρίτης γενιάς, είναι επικοινωνιακού τύπου 
(Γρίβα, 2015). Οι σύγχρονες τάσεις στην αξιολόγηση αποσκοπούν στην αποτίμηση 
δεξιοτήτων και στην αξιολόγηση της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας. 
Σχετίζονται με την τελική αξιολόγηση και συμβάλλουν σε ανατροφοδοτικές 
διαδικασίες. Γίνεται χρήση ποικίλων μορφών αξιολόγησης. Ωστόσο, η διαδικασία είναι 
χρονοβόρα και τίθενται ερωτήματα σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες των 
εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της. 

Οι μοντέρνοι και μεταμοντέρνοι τρόποι αξιολόγησης του γλωσσικού μαθήματος ως 
προς την αξιολόγηση δεξιοτήτων περιέχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου και η 
προσέγγιση του κειμένου γίνεται με κριτικό τρόπο, ως προς τη γραπτή έκφραση 
ενδείκνυται η συγγραφή ποικίλων κειμενικών ειδών σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ως 
προς την κατανόηση του προφορικού λόγου χρησιμοποιούνται ερωτήσεις κλειστού 
τύπου και η ερμηνεία, ο σχολιασμός ενός κειμένου και ως προς την παραγωγή 
προφορικού λόγου τα παιδιά συμμετέχουν σε παιχνίδια ρόλων και σε δραστηριότητες 
επίλυσης προβλημάτων (Γρίβα, 2015).  

Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 

Στα τέλη του 20ου αιώνα τρία σημαντικά κινήματα επηρέασαν ιδιαίτερα τον θεωρητικό 
προσανατολισμό των αναλυτικών προγραμμάτων και τη σχολική πρακτική. Το πρώτο 
είναι «το κίνημα του κοινωνικού «εποικοδομισμού», βασική θέση του οποίου είναι ότι 
η γνώση οικοδομείται μέσα από συλλογική προσπάθεια και συνεργασία (Vygotsky, 
1988). Το δεύτερο είναι «το κίνημα της κριτικής σκέψης», το οποίο δίνει έμφαση στη 
διδασκαλία με στόχο την κατανόηση (Bruner, 1997). Τρίτο είναι «το κίνημα για την 
ολιστική προσέγγιση της γνώσης» (Wineburg & Grossman, 2000) με το οποίο 
πραγματοποιείται υπέρβαση από τον κατακερματισμό της πραγματικότητας σε 
αποσπασματικές και συχνά ασύνδετες εικόνες γνώσεων της παραδοσιακής διδακτικής 
προς τη σύλληψη της ενότητας του διδασκόμενου αντικειμένου και την προβολή του 
στην αληθινή υπόσταση στη ζωή (Βαϊνά, 2008). Τα τρία αυτά κινήματα, σταδιακά 
οδήγησαν στη δημιουργία ενός ακόμη κινήματος, που αφορά αποκλειστικά την 
αξιολόγηση του μαθητή. Πρόκειται για το κίνημα της αυθεντικής αξιολόγησης, που 
είναι απότοκο των τριών προηγούμενων κινημάτων και υποστηρίζει, μεταξύ των 
άλλων, ότι η αξιολόγηση αποτελεί συνευθύνη εκπαιδευτικού και μαθητών και ότι 
πρέπει να αποβλέπει στην αποτίμηση τόσο των γνώσεων του μαθητή όσο και των 
ικανοτήτων του να αξιοποιεί τις γνώσεις του σε πραγματικές καταστάσεις 
(Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004). Η αξιολόγηση για τη μάθηση είναι η 
διαδικασία συλλογής, σύνθεσης και ερμηνείας πληροφοριών, που προκύπτουν από το 
πλαίσιο της καθημερινής εμπειρίας στην τάξη και γίνεται με σκοπό να συμβάλλει στη 
λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μάθηση και τη διδασκαλία. Τις αποφάσεις αυτές 
λαμβάνουν τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο ίδιος ο μαθητής. Η αξιολόγηση διευκολύνει 
και ενισχύει τη μάθηση όταν είναι συνεχής, αποτελεί συστατικό στοιχείο της 
μαθησιακής διαδικασίας, είναι αυθεντική και έχει νόημα για τους μαθητές, καλύπτει 
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ένα μεγάλο εύρος μαθησιακών εμπειριών, ενθαρρύνει την αυτοαξιολόγηση του μαθητή 
και είναι διαφοροποιημένη (Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, 2011, p. 40).  

Η εναλλακτική αξιολόγηση είναι διαρκής και ποιοτική. Προωθεί την αυτονομία του 
μαθητή. Επιπρόσθετα, είναι μια συνεργατική διαδικασία καθώς συμμετέχουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι της μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας. Τέλος, πραγματοποιείται 
συνδυαστικά με τη διδασκαλία και τη μάθηση.  

Τεχνικές της εναλλακτικής αξιολόγησης είναι ο ατομικός φάκελος του μαθητή, η 
πορεία και τα αποτελέσματα των σχεδίων εργασίας, η συστηματική παρατήρηση και 
το ημερολόγιο του εκπαιδευτικού (Brown, 1998).  

Αναφορικά με τις γλωσσικές δεξιότητες, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς 
να συλλέγουν λεπτομερή περιγραφικά στοιχεία για τη γλωσσική επίδοση των μαθητών 
(Alderson & Banerjee, 2001). Τα στοιχεία αυτά αφορούν τη γλωσσική επίδοση των 
μαθητών και τη διαδικασία της μάθησης. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα 
στον εκπαιδευτικό να παρέμβει για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των γλωσσικών 
δεξιοτήτων των μαθητών (Genesee & Hamayan, 1994). 

Συγκριτική θεώρηση των τυπικών και εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης του 
γλωσσικού μαθήματος 

Κεντρική θέση στις τυπικές μεθόδους αξιολόγησης έχουν οι γραπτές δοκιμασίες. 
Στοχεύουν στη μέτρηση της επίδοσης των μαθητών σε γλωσσικές δραστηριότητες, οι 
οποίες σχεδιάστηκαν για την εξέταση της διδαχθείσας ύλης. Αντιθέτως, στις 
εναλλακτικές μεθόδους αξιολόγησης υπάρχει ποικιλία μορφών, αντανακλάται το 
πρόγραμμα σπουδών στην πραγματικότητα με την εφαρμογή του στην αίθουσα 
διδασκαλίας. Στοχεύουν στην καταγραφή των ατομικών δεξιοτήτων των μαθητών 
παρέχοντας ποικίλους δείκτες για την εκτίμησή τους.  

Οι μεν χρησιμοποιούνται ως εργαλείο αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς, οι δε ως 
εργαλείο αυτοαξιολόγησης του μαθητή. Και αυτό, διότι, με την αυτοαξιολόγηση, ο 
μαθητής αναδεικνύει όχι μόνο τις αδυναμίες του, αλλά κυρίως τις ικανότητές και τις 
δεξιότητές του και με την άμεση εμπλοκή του ενεργοποιείται η συμμετοχική, δυναμική 
διαδικασία της αξιολόγησης.  

Επιπλέον, οι τυπικές συνδέονται με τη διαγνωστική ή τελική αξιολόγηση, ενώ οι 
εναλλακτικές σχετίζονται με τη διαρκή, διαμορφωτική. Ακόμη, οι εναλλακτικές είναι 
πιο ευαίσθητες διαπολιτισμικά στις γλωσσικές προκαταλήψεις, οι οποίες υπάρχουν 
στις τυπικές (Huertα-Macias, 1995).  

Εν κατακλείδι, διαφορετικές μορφές αξιολόγησης γίνονται για διαφορετικούς σκοπούς 
και χρησιμοποιούνται σε διαφορετικά στάδια για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με 
τους μαθητές. 

 

2833

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση 

Βαϊνά, Μ. (2008). Σύγχρονες Διδακτικές Κατευθύνσεις, Παιδαγωγική Επιμόρφωση 
Εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ: ΥΕΠΘ. 

Γρίβα, Ε. (2015). «Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης», Παρουσίαση. 

Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π., & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού. 
Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Κουλουμπαρίτση, Α., & Ματσαγγούρας, Η. (2004). Φάκελος εργασιών του μαθητή 
(Portfolio): Η αυθεντική αξιολόγηση στη διαθεματική διδασκαλία. Στο Π. Αγγελίδης 
και Γ. Μαυροειδής (επιμ.), Εκπαιδευτικές Καινοτομίες για το Σχολείο του Μέλλοντος. 
Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Οικονομόπουλος, Γ., Τζέτζης, Γ., & Κιουμουτζόγλου, Ε. (2006). Η αξιολόγηση των 
μαθητών στη Φυσική Αγωγή & και τον Αθλητισμό. Η Φυσική Αγωγή Σήμερα, (4)2, 
260-277. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 1ο Μέρος 
Παιδαγωγικό Πλαίσιο & Αρχές Προγράμματος Σπουδών Νηπιαγωγείου, Νέο Σχολείο 
(Σχολείο 21ου αιώνα)–Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Οριζόντια Πράξη: ΥΠΔΒΜΘ. 

Ξενόγλωσση 

Brown, J. B. (1998). New Ways of Classroom Assessment. TESOL: USA. 

Bruner, J. (1997). The Culture of Education. Harvard University Press, Cambridge: 
London. 

Frederiksen, J. R., & Collins, A. (1989). A Systems Approach to Educational Testing. 
Educational Researcher, (18) 9, 27-32. 

Hancock, C. R. (2006). Language Teaching and Language Testing: a way and ways to 
make appropriate connections. The Ohio State University. 

Huerta-Macias, A. (1995). Alternative assessment: Responses to commonly asked 
questions. TESOL Journal, 5, 8-10. 

Kohonen, T. (1988). The neural phonetic typewriter, Computer, (21)3, 11-22. 

2834

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Tsaggari, C. (2004). Alternative Methods of Assessment. In R. West & C. Tsaggari 
(ed.), Testing and Assessment in Language Learning Hellenic Open University Patras: 
3. 

Vygotsky, L. S. (1988). Thinking and speech. In R.W. Rieber and A.S. Carton (Eds.), 
The collected works of L.S. Vygotsky, (1): Problems of general psychology, (Trans. 
N.Minick). New York: Plenum. 

Wineburg, S., & Grossman, P. (2000). Interdisciplinary Curriculum: Challenges to 
Implementation. Teachers College Press. 

Wolf, D., Bixby, J., Glenn, J., & Gardner, H. (1991). To Use their Minds Well: 
Investigating New Forms of Student Assessment. Review of Research in Education, 17, 
31-74.  

2835

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Διδακτικές επισημάνσεις για το μάθημα των Λατινικών 
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Σκλείδα Σοφία  
Φιλόλογος, ΜΑ, Διδάκτωρ Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Παν/μίου Αθηνών 

Sofiaskleida70@gmail.com 

Περίληψη 

Οι κλασικές σπουδές αποτελούν το βασικό κορμό της ευρωπαϊκής παιδείας, υπηρετώ-
ντας τις πανανθρώπινες αξίες και ιδεώδη. Πέραν της προοπτικής των όποιων μελλοντι-
κών αρχαιογνωστικών σπουδών κάποιων μαθητών και παρά το γεγονός ότι τα Λατινικά 
θεωρούνται «νεκρή» γλώσσα, δεν παύουν να αποτελούν ωστόσο, ένα χρησιμότατο πε-
δίο ευρύτερης γνώσης. Η ίδια η δομή της λατινικής γλώσσας, καθώς επίσης και πλήθος 
λέξεων αυτής, βρίσκονται ακόμη σε χρήση σε πολλές σύγχρονες γλώσσες, μη λησμο-
νώντας ασφαλώς, την ευρύτατη χρήση λατινικών λέξεων στην ορολογία όλων σχεδόν 
των επιστημών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κλασικές γλώσσες, Λατινικά, Διδακτικές επισημάνσεις, Ελλάδα, Εκ-
παιδευτικό σύστημα  

Εισαγωγή 

Οι ανθρωπιστικές σπουδές παρουσιάζονται ως μια γνωστική και μορφωτική ανάγκη 
του πολιτισμένου ανθρώπου, που έχει για θέμα της τη μελέτη, την εξακρίβωση, την 
ανασκόπηση, την αξιοποίηση και τη μεταξίωση στο ιστορικό γίγνεσθαι (Γλη-
νός,χ.χ.σ.σ.11-30). Η ελληνική και η ρωμαϊκή αρχαιότητα και προπάντων η κλασική, 
στις διάφορες εκφάνσεις τους, αποτελούν το μεγαλύτερο, αλλά και το πιο σημαντικό 
μέρος, από τα μνημεία του Λόγου και της Τέχνης. Η μελέτη των κλασικών μας ενδια-
φέρει όλους, γιατί στην κλασική αρχαιότητα έχουμε τις βάσεις του δυτικού πολιτισμού. 
Εκεί γνωρίζουμε «τις βασικές μορφές κι αξίες της Ευρωπαϊκής πνευματικής ζωής» ό-
πως τις δημιούργησε, για πρώτη φορά, το ελληνικό πνεύμα (Δελμούζος,1983,σ.15).  

Διδακτικές επισημάνσεις 

Η διδακτέα ύλη των Λατινικών στο Λύκειο στην Ελλάδα, είναι δομημένη με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η βήμα προς βήμα εξοικείωση του μαθητή με τον πυρήνα 
του γνωστικού πεδίου ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση, έχει μια αμιγώς γλωσσική 
διάσταση. Αυτή η σταδιακή εξοικείωση, φαίνεται να βρίσκεται σε αντιστοιχία με την 
ηλικιακή παράμετρο και συνακόλουθα με τη συνεχόμενη πνευματική ωρίμανση του 
μαθητή μέσα στο χρόνο.  

Η παρουσία στο σχολικό βιβλίο Λατινικών της εισαγωγής, μπορεί να κριθεί ως θετική. 
Ο στόχος αυτής της εισαγωγής που εκπονήθηκε με βάση την άφθονη, παλαιότερη και 
σύγχρονη βιβλιογραφία γενική και ειδική, συνίσταται στο να αποτελέσει το πλαίσιο, 
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εντός του οποίου να εντάσσονται ομαλά, να κατανοούνται και να «ερμηνεύονται» τα 
διάσπαρτα γραμματολογικά στοιχεία που υπάρχουν στις επιμέρους ενότητες του εγχει-
ριδίου.  

Αξίζει να τονιστεί ότι αξιοποιούνται μικρά μόνο αποσπάσματα από τα έργα των Λατί-
νων συγγραφέων (Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αριθ. 
Πρωτ. 114356/Γ2/15-92010.Αριθ.Πρωτ.114356/Γ2/15-9-2010.Α-
ριθ.Πρωτ.104845/Γ2/6-9-2010).  

Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, είναι επιβεβλημένη η επιλογή των πιο κατάλληλων για τους 
σκοπούς του μαθήματος κειμένων και η διάταξη τους σε προοδευτική δυσκολία.  

Παράλληλα, ο περιορισμένος χρόνος που διατίθεται σήμερα για το μάθημα των Λατι-
νικών, υποχρεώνει το διδάσκοντα να κινείται διδακτικά, στα κατώτερα επίπεδα της τα-
ξινομίας του Bloom (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή), ώστε τουλάχιστον, η διδακτική 
του εργασία στα επίπεδα αυτά να είναι επιτυχημένη. (Bloom & Krathwohl, τ. Α’,1986. 
Bloom & Krathwohl, τ. Β’,1991. Πανέρης, Φιλόλογος, τ.χ. 54,1988, σ.σ. 254-258). Ε-
πιπλέον, είναι φανερό, ότι σε σχέση με το παρελθόν, συστηματοποιήθηκε περισσότερο 
η διδασκαλία τους σε μεθοδολογικό επίπεδο, παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν ακόμη σημαντικά διδακτικά ελλείμματα. Ταυτόχρονα, υποχώρησε εμφανώς 
η αποστήθιση, ενώ ενισχύθηκε η γνώση και η ετοιμότητα. 

Ως προς την προσφορά των Λατινικών, είναι φανερό, ότι από τους περισσότερους δεν 
θεωρούνται πια απαραίτητα στην εποχή μας και στον τόπο μας για την ανθρωπιστική 
μόρφωση. Σε κάθε περίπτωση, η εκμάθηση των Λατινικών μπορεί να οδηγήσει μεταξύ 
άλλων, στη δημιουργία γλωσσικής συνείδησης, στην καλύτερη κατανόηση της γραμ-
ματικής και των γραμματικών συστημάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εκ-
μάθηση σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών, στην κατανόηση των γλωσσικών δανείων 
και παραγώγων, στην καλύτερη εκφορά του λόγου με αυξημένη ακρίβεια και ορθότητα 
και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο συνδέονται οι γλώσσες μεταξύ τους (Bλ. 
CIRCE, το σύνδεσμο http://www.circe.becontent/view14/249/lang.gr). 

Δεν εκλείπουν εξάλλου - τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο -  οι φωνές που επισημαίνουν 
την πολλαπλή χρησιμότητα του μαθήματος ( Βλ. σχ., άρθρο της Σ. Πριόβολου στην 
διεύθυνση www.tanea.gr/ellada/article?aid=52915). Δεν εκλείπει ασφαλώς και η κρι-
τική, η οποία ασκείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στη σχέση αυτού με τη 
διδασκαλία των Λατινικών. Η κριτική αυτή μάλιστα, έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι 
σχετικά μακροχρόνια. 

Οι κύριες αιτιάσεις της εν λόγω κριτικής, αφορούν στην ίδια τη μέθοδο της διδασκα-
λίας του μαθήματος, από την οποία και απουσιάζει η πολιτιστική / πολιτισμική, αλλά 
και η ευρύτερη ιστορική διάσταση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, υπερτονίζεται το ζή-
τημα της στείρας αποστήθισης της γλώσσας από τους μαθητές, αλλά και ο ξεκάθαρα 
βαθμοθηρικός χαρακτήρας. Με την απουσία όμως ενός συνολικού και συγκροτημένου 
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ιστορικο - γραμματειακού υπόβαθρου, η ρωμαϊκή λογοτεχνία παραμένει για το μαθητή, 
terra ingognita (Νικήτας, Φιλόλογος, τ.χ. 94, 1998, σ.σ. 460-469. 

Κατά τον Φυντίκογλου, οι ρίζες των Λατινικών στη σημερινή νεοελληνική εκπαίδευση 
δεν φαίνεται να είναι υγιείς, ώστε ότι μπορεί να ειπωθεί για τη λατινογλωσσία και πολύ 
περισσότερο για την ανύπαρκτη ρωμαιογνωσία, να προαπαιτεί ένα τελείως διαφορε-
τικό πλαίσιο αναφοράς από το υφιστάμενο (Φυντίκογλου, Ημερίδα του Συλλόγου Φι-
λολόγων Νομού Τρικάλων,12-3-2010, σ. 1). 

Σύμφωνα με τον Κονομή, οι νεότεροι παιδαγωγοί στην Ελλάδα, στρίμωξαν τη διδα-
σκαλία των Λατινικών σε ιδιαίτερα λίγες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ οι διδά-
σκοντες χαμήλωσαν το επίπεδο των απαιτήσεών τους, αρκούμενοι σε μια αποστήθιση 
από τους μαθητές, σύντομων φράσεων δίχως να αποδίδουν καμία περαιτέρω εμβά-
θυνση στον εν γένει ρωμαϊκό πολιτισμό (Κονομής, Αθήνα 2011). Μια περισσότερο 
σοβαρή ενδεχομένως προσέγγιση αναφορικά με τη διδασκαλία της λατινικής γλώσσας, 
θα πρέπει να στηρίζεται ουσιαστικά στη διδασκαλία της αρχαίας γλώσσας στο Λύκειο 
ως μιας γλώσσας ζωντανής, η οποία θα επιτρέπει στο μαθητή να καλλιεργήσει, μέσα 
από ζωντανό και στη διδασκόμενη γλώσσα διάλογο, τις απαιτούμενες δεξιότητες και 
να τον οδηγήσει συνακόλουθα, σε μια πιο ουσιαστική επαφή με τη γλώσσα και σε μια 
απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων που θα έμεναν όμως στο μαθητή και μετά την 
απομάκρυνση του από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( Ιωαννίδου & Ιωαννίδης, 2010). 

Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία των Λατινικών, θα πρέπει να τεθεί σε στέρεες βάσεις και ευρεία προο-
πτική, απαλλαγμένη από προσωπικές ιδεολογίες και συμφέροντα. Οι ίδιοι οι εκπαιδευ-
τικοί με την κατάλληλη κατάρτιση, αλλά και την ευρεία πνευματική ανάπτυξη τους, 
είναι δυνατόν να προσφέρουν πολλά προς την κατεύθυνση αυτή. 

Γιατί και το καλύτερο εγχειρίδιο Λατινικών, θα είναι άχρηστο στα χέρια ενός καθηγητή 
που δεν διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις από τις σπουδές του, που δεν εμφορείται 
από το ζήλο της διδασκαλίας και που δεν τρέφει απεριόριστη αγάπη για τους μαθητές 
του( Άντλερ, Αθήνα 1978). 

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να αποδοθεί, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστή-
μης της μετρικής και της προσωδίας, τομέας ιδιαίτερα παραμελημένος και υποβιβα-
σμένος στην ελληνική εκπαίδευση. Θα μπορούσαν να προκύψουν αξιόλογα διδακτικά 
αποτελέσματα από αυτή την προσέγγιση. 

Για να λειτουργήσουν σωστά όμως οι αλλαγές και για να μπορέσει να επέλθει ουσια-
στικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ουσιαστική 
εκπαιδευτική και διαγνωστική έρευνα που θα αξιολογεί συνεχώς τα εκπαιδευτικά γε-
γονότα με βάση τις τελευταίες εξελίξεις . 
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 Παράλληλα, επιβάλλεται η ουσιαστική συνεργασία σε όλους τους τομείς και τις βαθ-
μίδες της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και από όλους τους φορείς που εμπλέκονται 
σε αυτή τη διαδικασία. 

Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο δικό μας εκπαιδευτικό 
σύστημα και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, με βάση την έγκυρη επιστημονική έρευνα, που 
θα αφορά σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά δεδομένα. 
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Δραστηριότητες στο σχολείο με βάση την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης 
 

Νατζίμ Θεοδώρα 
Απόφοιτος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, dorothi1993@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία της θεωρίας 
της πολλαπλής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και να τονιστεί η παιδαγωγική  της αξιο-
ποίηση σε προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων τόσο στο νηπια-
γωγείο όσο και στο γυμνάσιο. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται αναφορά στην έννοια της νοη-
μοσύνης, περιγράφεται εν συντομία η θεωρία, τα βασικά χαρακτηριστικά και αναλύο-
νται τα 8 είδη νοημοσύνης. Γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η θεωρία προ-
σεγγίσει το φαινόμενο μάθησης, οι λόγοι για τους οποίους απουσιάζει από την εκπαι-
δευτική πράξη και επισημαίνεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Στο τέλος της εργασίας 
παρουσιάζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων για την προσέγγιση του θέματος «δάχτυλα 
και χέρια», στην ευρύτερη ενότητα του νηπιαγωγείου «το σώμα μου», κατανεμημένων 
ανά είδος νοημοσύνης. Περιγράφονται, επιπλέον, «εργαλεία» για τον εκπαιδευτικό για 
την ενίσχυση των 8 τύπων νοημοσύνης στα διάφορα μαθήματα του γυμνασίου.  

Λέξεις-Κλειδιά: πολλαπλή νοημοσύνη, είδη νοημοσύνης, δραστηριότητες  

Εισαγωγή 

Οι συνεχείς κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και πολιτικές μεταβολές στην κοι-
νωνία μας αλλά και η στροφή των τελευταίων χρόνων στις Τεχνολογίες της Πληροφο-
ρίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) απαιτούν από τον σύγχρονο άνθρωπο-μαθητή γνώ-
σεις, δεξιότητες ζωής, αξίες, γλωσσικό-τεχνολογικό γραμματισμό και κριτικά αντανα-
κλαστικά ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως μελλοντικός πολίτης σε όλα τα 
επίπεδα της καθημερινότητας. Είναι προφανές ότι οι ίδιες συνθήκες επηρεάζουν τον 
ρόλο και το έργο του εκπαιδευτικού και απαιτούν να αλλάξει  μέρος της διδασκαλίας 
του για να γίνει πιο αποτελεσματικός και να ανταποκριθεί στις μαθησιακές διαφορές 
των μαθητών. Οι διαφορές αυτές μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες όπως: α) το γνω-
στικό υπόβαθρο των μαθητών που οφείλεται είτε στην προηγούμενη εκπαίδευση μα-
θητών είτε και στο οικογενειακό περιβάλλον β) διαφορές που αφορούν τη γνωστική 
ικανότητα (αντίληψη, μνήμη, συγκέντρωση, σκέψη, γλώσσα, κ.α.) και γ) στη διαφορε-
τικότητα του χαρακτήρα (κίνητρα, συμπεριφορά, ενδιαφέροντα, στυλ μάθη-
σης). Aυτό το σημείο, έρχεται ο H. Gardner να υποστηρίξει με τη Θεωρία της Πολλα-
πλής νοημοσύνης, ήδη το 1983, στο βιβλίο του Frames of Mind, ότι οι περισσότεροι 
από εμάς έχουμε κάποια ιδιαίτερη προτίμηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διο-
χετεύουμε τις πληροφορίες στον εγκέφαλο μας. Συγκεκριμένα, έχουμε 8 είδη νοημο-
σύνης (τη Γλωσσική, Λογικό/μαθηματική, Μουσική, Χωρική, Κιναισθητική, Ενδο-
προσωπική και Διαπροσωπική Νοημοσύνη) που σύμφωνα με τα βασικά 
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χαρακτηριστικά της θεωρίας, τις κατέχουμε όλοι οι άνθρωποι σε διαφορετικό βαθμό, 
αλληλεπιδρούν και εξελίσσονται. 

Σ’ αυτό το χαρακτηριστικό, βασίζεται ο Gardner για να τονίσει την παιδαγωγική  αξιο-
ποίηση της θεωρίας του σε προγράμματα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει 
να καλύπτει όλους τους τομείς ανάπτυξης του παιδιού (σωματικό, κοινωνικό, συναι-
σθηματικό - γνωστικό τομέα) και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικεί-
μενα (γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, μουσική, τέχνες, κοινωνικές σπουδές 
κ.α.). Το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να σταματήσει να ενισχύει μόνο  τις λογικο-
μαθηματικές – γλωσσικές δεξιότητες αλλά να αρχίζει να ευνοεί την ανάπτυξη άλλων 
δυνατοτήτων και ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών. Άλλωστε όπως αναφέρει 
ο Gardner κάποιος μπορεί να είναι έξυπνος με πολλούς τρόπους και όχι από την βαθ-
μολογία σε κάποιο τεστ νοημοσύνης (π.χ. Stanford and Binet) που μετρούν μόνο γλωσ-
σικές, μαθηματικές δεξιότητες και αφορούν μεμονωμένες δοκιμασίες. Αν γνωρίζουμε 
εκ των προτέρων τον τρόπο που μαθαίνει κανείς, θα διδάξουμε κάτι πιο αποτελεσμα-
τικά. Γι’ αυτό είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να βασίζονται σ’ ένα σχέδιο διδασκα-
λίας και να αναπτύσσουν ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες θα αλληλοδιαπλέκονται 
με τους στόχους του μαθήματος και δεν θα αποτελούν αποκομμένες δραστηριότητες. 
Τα παιδιά πετυχαίνοντας, θα νιώθουν αυτοπεποίθηση και θα μειώνονται περιπτώσεις 
σχολικής αποτυχίας. Στο πρώτο και θεωρητικό μέρος της εργασίας, γίνεται αναφορά 
στα 8 είδη νοημοσύνης και τα χαρακτηριστικά της θεωρίας. Στο δεύτερο και τελευταίο 
μέρος, βλέπουμε δυο παραδείγματα. 

Θεωρητικό Μέρος 

Έννοια νοημοσύνης 

Η νοημοσύνη είναι πολυδιάστατο χαρακτηριστικό που συνδέεται με ψυχοσωματικούς 
και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Γι’ αυτό το λόγο, η οριοθέτηση της είναι δύσκολη. 
Παρόλα αυτά, οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο ότι η νοημοσύνη έχει να κάνει 
με την επίλυση προβλημάτων και με την παραγωγή προϊόντων σε πραγματικές συνθή-
κες.   
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Εικόνα 1: Είδη νοημοσύνης 

Είδη νοημοσύνης 

• Γλωσσική Νοημοσύνη (Verbal /linguistic intelligence), σχετίζεται με την ικανότητα 
χρήσης της γλώσσας (σύνταξη, μορφολογία, φωνολογία, σημασιολογία).  

• Λογικό/μαθηματική Νοημοσύνη (Logical/ Mathematical intelligence), περιλαμβάνει 
την ικανότητα αντίληψης και έκφρασης ποσοτικών σχέσεων και λογικών εννοιών.  

• Μουσική Νοημοσύνη (Musical intelligence), αναφέρεται στην ικανότητα αντίληψης 
και παραγωγής του ρυθμού και των διαφόρων μορφών μουσικής έκφρασης.  

• Οπτικό-χωρική Νοημοσύνη (Spatial intelligence), αφορά την ικανότητα αντίληψης 
και παραγωγής του χώρου και στην αναγνώριση αντικειμένων που γίνονται ορατά 
από διαφορετικές οπτικές γωνίες.  

• Σωματική-Κιναισθητική Νοημοσύνη (Bodily intelligence), αναφέρεται στην ικανό-
τητα ελέγχου των κινήσεων του σώματος και στον επιδέξιο χειρισμό των αντικειμέ-
νων.  

• Διαπροσωπική Νοημοσύνη (Intrapersonal intelligence), αφορά την ικανότητα αντί-
ληψης και ανταπόκρισης στις διαθέσεις, στο χαρακτήρα ,στα συναισθήματα, στα κί-
νητρα, και στις προθέσεις των άλλων, όρος αναγκαίος για την ανάπτυξη καλών σχέ-
σεων.  

• Ενδοπροσωπική  Νοημοσύνη (Interpersonal intelligence), σχετίζεται με την ικανό-
τητα ελέγχου των προσωπικών συναισθημάτων, την αυτογνωσία και τη συνειδητο-
ποίηση των επιθυμιών και των δυνατοτήτων μας.  
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• Οικολογική-Φυσιογνωστική Νοημοσύνη (Naturalistic intelligence), αναφέρεται 
στην αντίληψη των φυσικών αντικειμένων και στην ικανότητα κατηγοριοποίησης και 
ένταξής τους μέσα στο φυσικό περιβάλλον. (Κασσιωτάκης , 20134)  

Βασικά χαρακτηριστικά θεωρίας: 

− Κάθε άνθρωπος κατέχει ένα μοναδικό συνδυασμό των ειδών νοημοσύνης που ονο-
μάζεται προφίλ νοημοσύνης (ακόμα και οι ομοζυγωτικοί δίδυμοι)  

− Η νοημοσύνη δεν είναι στατική αλλά εξελίσσεται (αφού το περιβάλλον αλλάζει , 
αλλάζει και η εμπειρία)  

− Όλοι διαθέτουν όλα τα είδη νοημοσύνης σε διαφορετικό βαθμό (γι’ αυτό μερικοί 
τύποι είναι ισχυρότεροι). Καθένας τους μπορεί να βελτιωθεί με την εξάσκηση.  

− Η κάθε νοημοσύνη δεν λειτουργεί απόλυτα μόνη αλλά σε αλληλεπίδραση με τις 
άλλες.  

Δραστηριότητες στις «γωνιές» του νηπιαγωγείου με βάση την θεωρία της πολλα-
πλής νοημοσύνης. 

Οι «γωνιές» παρέχουν το κατάλληλο πεδίο στους εκπαιδευτικούς ώστε να σχεδιάσουν 
ή/και να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που ανταποκρίνονται σ’ όλους τους  τύ-
πους πολλαπλής νοημοσύνης. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε 
βιωματικές – ενεργητικές εμπειρίες, να αλληλεπιδράσουν με τα υλικά και τους κατάλ-
ληλους ανθρώπους μέσα στο μαθησιακό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε 
ότι κάθε έννοια / δεξιότητα εισάγεται κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας του λεγό-
μενου «πρωινού κύκλου», όπου κεντρίζουμε το ενδιαφέρον, την προσοχή των παι-
διών  και έπειτα ενισχύεται στις «γωνιές».(Schiller & Phipps, 2003) 

Θέμα: Τα δάχτυλα και τα χέρια μου (στην ευρύτερη ενότητα «το σώμα μου»)   

1. Εικαστικών (Χωρική, Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη)  
Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν με άμμο, με αλατομπογιά, ότι τους αρέσει ή να 
ζωγραφίσουν το χέρι τους.  
2. Ανακαλύψεων (Νατουραλιστική, Διαπροσωπική)  
Δίνουμε ένα μεγεθυντικό φακό στα παιδιά να παρατηρήσουν τα χέρια τους. Δί-
νουμε ταμπόν για σφραγίδες και τα ενθαρρύνουμε να εξετάσουν με φακό τα δακτυ-
λικά τους αποτυπώματα. Θέτουμε το ερώτημα αν μπορούν να βρουν δυο ολόι-
δια;(Phipps, 2003)  
Να συγκρίνουν το μέγεθος των χεριών τους με των φίλων τους. 
3. Λεπτής κινητικότητας (Κιναισθητική, Χωρική, Λογικό/μαθηματική Νοημο-
σύνη)  
Μαθαίνουμε στα παιδιά πώς να πλέκουν, να φτιάχνουν βραχιόλια, να τραβάνε ξυλά-
κια χωρίς να πέσει ο πύργος όπως το επιτραπέζιο παιχνίδι Jenga.  

2844

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



4. Βιβλιοθήκης (Γλωσσική, Κιναισθητική)  
Παρατηρούν το αλφάβητο της νοηματικής γλώσσας. Τους δείχνουμε πώς να λένε το 
όνομα τους.  
5. Μουσικής (Μουσική, Ενδοπροσωπική, Κιναισθητική, Λογικό/μαθηματική 
Νοημοσύνη)   
Δημιουργούν ρυθμικά μοτίβα χτυπώντας παλαμάκια ή διάφορα μέρη του σώματος. 
Μπορούν να τραγουδήσουν το «Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ» και να παίξουν 
παιχνίδια με παλαμάκια π.χ. περνά περνά η μέλισσα. 
6. Θεάτρου (Γλωσσική, Λογικο/μαθηματική, Κιναισθητική Νοημοσύνη) 
Να παίξουν ένα θεατρικό έργο ή παραμύθι με δαχτυλοκούκλες.  

Στις δράσεις αυτές, οι εκπαιδευτικοί  είναι καθοδηγητές και συνδιαμορφωτές, συμμε-
τέχουν με τρόπο που να ενθαρρύνεται και να προωθείται η ανάληψη ευθύνης και η 
ανάπτυξη στάσεων- δεξιοτήτων αυτόνομης μάθησης. Στο τέλος, μπορούν να γίνονται 
ερωτήσεις στα παιδιά για να σκεφτούν και να κρίνουν τις εμπειρίες της ημέρας. Μερι-
κές δραστηριότητες πρέπει να επαναλαμβάνονται σε διάφορες θεματικές ενότητες. Η 
επανάληψη είναι σημαντικό μέρος της μάθησης (αύξηση αντιληπτικής ικανότητας, ε-
ξάσκηση όσων έχουν μάθει, κατανόηση σε μεγαλύτερο βαθμό της δραστηριότητας). Η 
διδασκαλία ενός θέματος δεν περιορίζεται σε μια ημέρα. Τα μαθήματα μπορούν να 
διαρκέσουν μία εβδομάδα ή όσο καιρό έλκουν το ενδιαφέρον των παιδιών.  

Εργαλεία για τον εκπαιδευτικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Πολλοί εκπαιδευτικοί γρήγορα θα σκεφτούν ότι είναι πιο εύκολη η εφαρμογή της θε-
ωρίας στο νηπιαγωγείο, αφού στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ο όγκος της ύλης είναι 
μεγάλος και πολύ λίγος ο χρόνος διδασκαλίας. Ίσως και να έχουν δίκιο. Αλλά είναι 
σίγουρο ότι οι μαθητές μας, μαθαίνουν πιο εύκολα, όταν δίνουν νόημα σε κάτι, που 
τους ευχαριστεί. Ο Gardner  δίνει χρήσιμα εργαλεία- εργασίες που μπορούν να αξιο-
ποιήσουν οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να ενισχύσουν τον κάθε 
τύπο νοημοσύνης των μαθητών τους.(Πόλκας, Τσουμάκης 2005)  

• Εργαλεία για την Γλωσσική Νοημοσύνη: λογοπαίγνια, ανέκδοτα, σταυρόλεξα, 
ημερολόγια, δημιουργία ιστοριών, δημιουργία λέξεων μέσω του επιτραπέζιου 
παιχνιδιού Scrabble, λεκτικές αντιπαραθέσεις, ρήσεις ιστορικών προσώπων, ε-
φημερίδες, μύθοι, ποιήματα, συνεντεύξεις- διάλογοι ιστορικών προσώπων, γρί-
φοι, η λέξη της ημέρας, αυτοσχεδιασμός σε προφορικό ή γραπτό λόγο.  

• Εργαλεία για Λογικό/μαθηματική Νοημοσύνη: παιχνίδια με αριθμούς 
π.χ. Sudoku, κωδικοί αποκρυπτογράφησης, γραφήματα, μοτίβα λογικής,  σχε-
διαγράμματα, πειράματα, ασκήσεις επίλυσης  προβλημάτων,  πίνακες ταξινό-
μησης - ομαδοποιήσεις (π.χ. οικονομικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά, πολιτικά, 
συμβολικά)  

• Εργαλεία για Σωματική – Κιναισθητική Νοημοσύνη: παιχνίδια ρόλων, παντο-
μίμα.   
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• Εργαλεία για τη Μουσική Νοημοσύνη: χρήση τραγουδιών ή ρυθμού για να μά-
θουν ή να απομνημονεύσουν πληροφορία, παρακολούθηση ταινίας (σχετικής 
με το μάθημα), δημιουργία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής με αφορμή ένα ιστο-
ρικό γεγονός ή ένα λογοτεχνικό έργο, ανεύρεση μουσικής με αφορμή ένα κεί-
μενο, ένα μύθο, μια έννοια, έναν πίνακα, μια φωτογραφία, μελοποίηση ποιημά-
των από τους μαθητές.  

• Εργαλεία για Χωρική/ Οπτική Νοημοσύνη: εικόνες, σχεδιαγράμματα(ιστοί), 
κολάζ, ζωγραφική, κατασκευές, λαβύρινθοι.  

• Εργαλεία για Διαπροσωπική Νοημοσύνη: δραματοποίηση, ομαδικές εργασία, 
αλληλοδιόρθωση γραπτών, συγγραφή κοινών ιστοριών (ένας ξεκινά, άλλος συ-
νεχίζει, κ.ο.κ.), κάρτες ερωτήσεων.  

• Εργαλεία για Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη: ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, λί-
στες.  

• Εργαλεία για Νατουραλιστική Νοημοσύνη: εκδρομή, βιωματικά εργαστήρια.   
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Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών του Δημοτικού στη ξένη γλώσσα 

Γουσταύος Σάμιος  
M.ed., Υπ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ 

samiosgmar@gmail.com 

Περίληψη 

Βασική θέση της σύγχρονης παιδαγωγικής είναι η ανάγκη μετατόπισης της αξιολόγη-
σης του μαθητή προς το ανθρωπιστικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στην ποιότητα της 
συμμετοχής του στη σχετική διαδικασία. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι ε-
ναλλακτικές μορφές αξιολόγησης οι οποίες αναδεικνύουν την αξιολόγηση για μάθηση 
και όχι την αξιολόγηση της μάθησης. Στην εναλλακτική αξιολόγηση εντάσσεται η αυ-
τοαξιολόγηση, η οποία, με πεδίο αναφοράς τη διδασκαλία και την εκμάθηση της ξένης 
γλώσσας στην Ε΄ και στην ΣΤ΄ Δημοτικού, θα αποτελέσει το αντικείμενο της παρούσης 
ανακοίνωσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: αυτοαξιολόγηση μαθητή, Ξένες Γλώσσες. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική ως κυρίαρχη κουλτούρα αξιολόγησης του μα-
θητή θεωρείται εκείνη της εναλλακτικής αξιολόγησης (Dochy, 2001) η οποία του απο-
δίδει το ρόλο που οφείλει να έχει στην αξιολογική διαδικασία: εκείνον του ενεργητικού 
μέλους (MacBeath, 2001). Οι εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης δεν έρχονται να α-
ντικαταστήσουν τις παραδοσιακού τύπου αξιολογικές διαδικασίες, όπως είναι οι εξε-
τάσεις, αλλά να συνυπάρξουν γόνιμα με αυτές συμβάλλοντας στην άμβλυνση των αγ-
χογόνων συναισθημάτων που οι τελευταίες προκαλούν. 

Η υιοθέτηση εναλλακτικών αξιολογικών μεθόδων προτείνεται και από το ισχύον Ε-
νιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ). Αναφερόμενοι, ειδικό-
τερα, στη διδασκαλία των ΞΓ στο Δημοτικό, τα πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών, 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Οδηγό του εκπαιδευτικού για τη ξενόγλωσση 
εκπαίδευση, συνίστανται στην ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών, στην ενδυνά-
μωση της αυτοπεποίθησής τους, στην ενίσχυση των κινήτρων τους και στην προώθηση 
της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.  

Δυναμική μορφή της εναλλακτικής αξιολόγησης είναι η αυτοαξιολόγηση, ο τρόπος με 
τον οποίο θα οδηγήσει σε αυτήν τους μαθητές του πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα 
της παιδαγωγικής σκέψης του εκπαιδευτικού (Trim, 1982). Με την εφαρμογή της αυ-
τοαξιολόγησης, ο μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο του αξιολογητή της δικής του επίδο-
σης και προόδου (Βεντήρης κ.ά. στο Δενδρινού & Καραβά, 2013) ενώ αναδεικνύεται 
η αξιολόγηση για μάθηση σε αντιδιαστολή με την αξιολόγηση της μάθησης όπως συμ-
βαίνει με τη σύνοψη της επίδοσης του μαθητή σε ένα βαθμό. 
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Εννοιολόγηση του όρου αυτοαξιολόγηση 

Η αυτοαξιολόγηση ορίζεται ως η διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής κρίνει την ποι-
ότητα της εργασίας του βάσει των στόχων που τίθενται και αναθεωρεί αναλόγως των 
εκτιμήσεών του με σκοπό την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων (Ross & Rolheiser, 
2003· Andrade & Valtcheva, 2008). 

Η νοητική και η βουλητική διάσταση της αυτοαξιολόγησης 

Δεδομένου πως η διδασκαλία των ΞΓ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ξεκινάει από την 
Α΄ Δημοτικού, το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι σε ποιά τάξη μπορεί να εφαρ-
μοστεί αποτελεσματικά η αυτοαξιολόγηση; Με άλλα λόγια, οι μαθητές ποιών τάξεων 
πληρούν, βάσει της ηλικίας τους, τις νοητικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη 
διενέργεια αυτοαξιολόγησης;  

Οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού, είναι η απάντηση, σύμφωνα με τα πορίσματα 
της αναπτυξιακής ψυχολογίας, αν δεν συντρέχουν εγγενείς διαταραχές που αποδίδο-
νται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι μαθητές των δύο αυτών 
τάξεων, διανύοντας τα τελευταία στάδια της μέσης παιδικής ηλικίας, διαθέτουν μετα-
γνωστικές ικανότητες καθώς σκέφτονται για τις δικές του πράξεις και για τις στρατη-
γικές που ακολούθησαν στο πλαίσιο της ενασχόλησής τους με διάφορες δραστηριότη-
τες (Piaget, 1983). Ακόμα, έχουν αυξημένες απομνημονευτικές δυνατότητες, στοιχείο 
με ιδιαίτερη σημασία στην αυτοαξιολόγηση η οποία συνιστά ένα είδος αντανάκλασης 
στο παρόν (Stefanakis, 2002) των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν επιφέροντας ως 
αποτέλεσμα τις συγκεκριμένες μαθησιακές συμπεριφορές.  

Επίσης, οι μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού έχουν μια πιο ευρεία αντίληψη των 
καταστάσεων που τους αφορούν και συνεπή λογική. Η τελευταία, μάλιστα, όπως η ίδια 
η αναπτυξιακή ψυχολογία διατείνεται, μπορεί να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά των 
τυπικών λογικών διεργασιών της πρώτης εφηβείας. Αυτό, βέβαια, θα εξαρτηθεί από τη 
συχνότητα και, κυρίως, την ποιότητα των νοητικών ερεθισμάτων που προσφέρονται 
από το περιβάλλον (Cole & Cole, 2002b) η διαμόρφωση του οποίου ανήκει στη σφαίρα 
επιρροής του εκπαιδευτικού, που καλείται να παράσχει στους μαθητές του πολλαπλές 
δυνατότητες που θα τους επιτρέψουν να καταστούν επιδέξιοι κριτές του εαυτού τους. 

Μην, όμως, ατεκμηρίωτα, θεωρούμε αυτονόητο πως οι μαθητές οικειοθελώς θα συμ-
μετάσχουν στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, γιατί ζητούμενο δεν είναι η εφαρμογή 
της ως μια διαδικαστική υποχρέωσή τους. Αυτό που πρέπει να επιτευχθεί είναι η εκού-
σια και συνειδητή εμπλοκή τους. Και αυτή θα καταστεί δυνατή αν είναι προϊόν της 
βούλησης των μαθητών, η οποία είναι εκείνη που θα δώσει σε μια συγκεκριμένη επι-
θυμία προτεραιότητα έναντι άλλων προκειμένου να ξεκινήσουν να κατευθύνονται στην 
πορεία της εκπλήρωσής της (Κωσταρίδου, 1999).  
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Υπάρχει, λοιπόν, η βούληση; Όπως ισχυρίζεται και ο Perrenoud (2006) η αυτοαξιολό-
γηση κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών. Οι τελευταίοι θα εκτιμήσουν την εναλλα-
κτική διαδρομή που τους δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψουν στο πλαίσιο της αξιο-
λόγησής τους στο σχολείο που την περιβάλλουν, συνήθως, με στρεσογόνα συναισθή-
ματα. Υπάρχει, λοιπόν, η βούληση. Και επειδή, ακριβώς, υπάρχει και θα μετουσιωθεί 
σε πράξη μέσα από την οποία θα αντιληφθούν τα οφέλη της νέας, για αυτούς, πρακτι-
κής, αναμένεται πως θα υιοθετήσουν και θετική στάση απέναντι στον ίδιο το θεσμό της 
αξιολόγησης (Ross et al., 1998). 

Παιδαγωγική θεώρηση της αυτοαξιολόγησης 

Η αυτοαξιολόγηση συνιστά ιδανικό εργαλείο διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, η ο-
ποία πρέπει να πλαισιώνει μεθοδολογικά τη διδακτική πράξη (De Peretti, 1983) δεδο-
μένου πως όλες οι τάξεις είναι μικτής ικανότητας (Sottiaux, 2009). Εισάγοντας στην 
τάξη συστηματικές διαδικασίες αυτοαξιολόγησης ευνοούμε την πρόοδο όλων των μα-
θητών (Chappuis & Stiggins, 2002) ενώ παρέχουμε τη δυνατότητα προαγωγής της δια-
νοητικής αυτονομίας τους (St-Pierre, 2004).  

Παράλληλα, η αυτοαξιολόγηση συνιστά την έμπρακτη αναγνώριση και υποστήριξη 
του διαμορφωτικού χαρακτήρα της αξιολόγησης, καθότι, διαμέσου αυτής, δίνεται 
στους μαθητές ουσιαστική ανατροφοδότηση (Ross et al., 1998b). Η αυτοαξιολόγηση 
μετατρέπεται σε μέσο παροχής πληροφοριών για τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, την 
αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που εφαρμόστηκαν, τα εμπόδια που ανέκυψαν 
και την πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδε-
χόμενες ελλείψεις (de Vecchi & Carmona Magnaldi, 1996).  

Η αυτοαξιολόγηση είναι μια γνήσια δεξιότητα μεταγνώσης (Lafortune & St-Pierre, 
1998) η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Campanale, 
2007b) ενώ ωθεί τους μαθητές να αναστοχάζονται την προσπάθεια που κατέβαλαν προ-
κειμένου να υλοποιήσουν το έργο τους (Sung et al., 2005). Λειτουργεί με τρόπο που 
ισχυροποιεί τα κίνητρα μάθησης (Ματσαγγούρας, 2004) και ενισχύει την αυτενέργεια 
του μαθητή ο οποίος υιοθετεί θετική στάση απέναντι στην ίδια την αξιολογική διαδι-
κασία (Ross et al., 1998). Ακόμα, αυξάνεται η σαφήνεια για τις προσδοκίες όλων των 
μαθητών ενώ, παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος τους στη διαδικασία σύστασης του 
αποτελέσματος (Λάμνιας, 1997). 

Η αυτοαξιολόγηση, ακόμα, συμβάλλοντας στο να γίνει ο μαθητής ανεξάρτητος ερευ-
νητής της μάθησης και της γνώσης, υπεύθυνος και αυτόνομος (Costa & Kallick, 2000), 
ταυτίζεται στοχοθετικά με τις αρχές του Νέου Σχολείου στις βασικές αποστολές του 
οποίου είναι η ενίσχυση της αυτοαντίληψης, της υπευθυνότητας και της αυτοακαθοδη-
γούμενης μάθησης. 

Πέραν των όσων εκτέθηκαν έως εδώ, η εν λόγω διαδικασία έχει μεγάλη ανατροφοδο-
τική αξία και για το έργο του εκπαιδευτικού. Αφενός, πληροφορεί τον τελευταίο για το 
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επίπεδο των ικανοτήτων, των γνώσεων και των στρατηγικών που έχουν κατακτήσει οι 
μαθητές (Thomas et al., 2011). Αφετέρου, του παρέχει τη δυνατότητα να αντλήσει χρή-
σιμες πληροφορίες, μη διαθέσιμες χωρίς τη συγκεκριμένη μέθοδο (Rolheiser & Ross, 
2000) βάσει των οποίων επικυρώνει, βελτιώνει ή τροποποιεί διδακτικές και παιδαγω-
γικές αντιλήψεις και πρακτικές (Hattie, 2009). Και υπό αυτή την οπτική, η αυτοαξιο-
λόγηση ανταποκρίνεται στο ρόλο που καλείται να επιτελέσει η αξιολόγηση στο Δημο-
τικό, πρώτιστος στόχος της οποίας, βάσει του Π.Δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3, τ.Α΄), είναι η συ-
νεχής βελτίωση της διδασκαλίας προκειμένου να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά 
μαθησιακά αποτελέσματα.  

Μέθοδοι και προϋποθέσεις εφαρμογής 

Όσον αφορά τις μεθόδους εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης, οι πλέον διαδεδομένες και 
προσοδοφόρες για τους μαθητές είναι οι λίστες ελέγχου, οι λίστες διαβαθμισμένων κρι-
τηρίων, τα αναστοχαστικά ημερολόγια, οι ερωτήσεις αναστοχασμού και το portfolio. 
Ανεξάρτητα, πάντως, από τη μέθοδο εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης, ο εκπαιδευτι-
κός καλείται να προβεί σε ορισμένες βασικές ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αντικειμενική κρίση κατά τη διενέργειά της, ενέργειες που συνιστούν και τις προϋ-
ποθέσεις εφαρμογής της. Ποιές είναι αυτές; 

Πρωταρχική των ενεργειών του εκπαιδευτικού είναι η γλώσσα στην οποία θα διενερ-
γείται η αυτοαξιολόγηση. Δεδομένου πως το κοινό στο οποίο απευθύνεται το συνθέ-
τουν μαθητές της Ε΄ και της ΣΤ΄ Δημοτικού, ενδεδειγμένος γλωσσικός κώδικας είναι 
η μητρική τους γλώσσα, η προσφυγή στην οποία διασφαλίζει την απρόσκοπτη παιδα-
γωγική διαχείριση και επικοινωνία στην τάξη (Castellotti, 2001). 

Θεμελιώδης προϋπόθεση για την ακρίβεια στην αυτοαξιολόγηση είναι η διαμόρφωση 
μεταξύ όλων των μελών της τάξης υγιών διαπροσωπικών σχέσεων (Κασσωτάκης, 
2003). Εξίσου σημαντική για την ενσυνείδητη εμπλοκή των μαθητών είναι η κατανό-
ηση των επιστημολογικών αρχών που διέπουν την αυτοαξιολόγηση, δεδομένου πως η 
επιστημολογική επάρκεια είναι πυρηνικής σημασίας στην ουσιαστική κινητροποίησή 
τους (Develay, 2004). Συγκεκριμένα, τρία είναι τα θεμελιώδη επιστημολογικά ερωτή-
ματα στα οποία πρέπει να απαντήσει ο εκπαιδευτικός (University of Reading, 2015): 
α. τί είναι ακριβώς η αυτοαξιολόγηση, β. γιατί χρησιμοποιείται; και γ. ποιά είναι η αξία 
των αποτελεσμάτων της;  

Πέραν των ενεργειών που αναφέρθηκαν, ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι τακτικές διαδικα-
σίες μετα-στοχασμού κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (Giglio, 2013). Μέσα από 
αυτές, οι μαθητές εξοικειώνονται με τη λειτουργία της αυτοαξιολόγησης αποκτώντας 
στέρεες δεξιότητες αυτογνωσίας και κριτικής σκέψης (Cooper, 2006) ενώ ενθαρρύνε-
ται η προσδοκία για αναθεώρηση, γεγονός που συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πολι-
τισμού κριτικής (White & Frederiksen, 1998). Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να 
αποσπάσει την ειλικρινή διάθεση των μαθητών όταν τους επισημαίνει πως τα 
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αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησής τους δεν έχουν καμία επίδραση στη βαθμολογία 
(Dunnig et. al., 2004).  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα 

Η συστηματική αυτοαξιολόγηση του μαθητή συνεπάγεται μια ποιοτική διαφοροποίηση 
της σχολικής κουλτούρας συμβάλλοντας, παράλληλα, στη δημιουργία μιας ουσιαστι-
κής αμφίδρομης επικοινωνίας στην τάξη. Ως προς τους εκπαιδευτικούς, η εμπλοκή των 
μαθητών με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης παρέχει μιαν άμεσα αξιοποιήσιμη α-
νατροφοδότηση του διδακτικού και του παιδαγωγικού τους έργου. 

Όσον αφορά τους μαθητές, σύμφωνα και με τα ευρήματα σχετικών εμπειρικών μελε-
τών (ενδεικτικά, Ross & Starling, 2005), προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι:  

• να αποκτήσουν ενεργητικό ρόλο στη μάθηση και στην αξιολόγησή τους, 
• να ασπαστούν την κουλτούρα της αυτοαξιολόγησης ως δια βίου μεταβιβάσιμης δε-

ξιότητας, τόσο οριζόντια, σε άλλα, δηλαδή, μαθήματα, όσο και κάθετα, στην επόμενη, 
δηλαδή, βαθμίδα εκπαίδευσης, 

• να αναπτύξουν το έθος της αυτογνωσίας και του αναστοχασμού για το επίπεδο γλωσ-
σομάθειας που έχουν κατακτήσει, 

• να εμβαθύνουν στις παραμέτρους που στοιχειοθετούν την προσδοκώμενη μαθησιακή 
συμπεριφορά σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους, 

• να διερευνούν τους θετικούς και τους αρνητικούς παράγοντες που επιδρούν στη μα-
θησιακή τους συμπεριφορά, 

• να αναλαμβάνουν δράση για τη βελτίωση ή την τροποποίηση στρατηγικών εκμάθησης 
και πρακτικών μελέτης. 
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Περίληψη 

Οι όροι «Αγία Γραφή», «Βίβλος», «Ιερά Γράμματα» δηλώνουν τη χριστιανική παρά-
δοση με δύο συλλογές βιβλίων: μία αρχαιότερη «την Παλαιά Διαθήκη» και μία νεότερη 
την «Καινή Διαθήκη» που αναφέρονται στην αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ανθρώ-
πινη ιστορία. Με τον όρο «Παλαιά Διαθήκη» δηλώνεται το πρώτο μέρος της παραπάνω 
συλλογής θεόπνευστων βιβλίων, που αποτέλεσε την πρώτη Αγία Γραφή της αρχαίας 
χριστιανικής εκκλησίας και που αναγνωρίζεται και από τον ιουδαϊσμό ως ιερή βίβλος 
του (39 βιβλία). Η σύγκριση μετά από έρευνα με άλλες εκκλησίες θα γίνει αναλυτικό-
τερα, όπου παρατίθενται ολόκληρο το κεφάλαιο 24 του βιβλίου του Ιώβ από το ορθό-
δοξο κείμενο, από το λατινικό , από το καθολικό κείμενο στη γερμανική γλώσσα και 
σε μετάφραση, από το ευαγγελικό κείμενο στη γερμανική γλώσσα και σε μετάφραση.   

Λέξεις-Κλειδιά: Αγία Γραφή, γνώση, έρευνα 

Εισαγωγή 

Υπόθεση του βιβλίου του Ιώβ 

Μετά τους ψαλμούς δεύτερο διδακτικό και ποιητικό βιβλίο επιγράφεται ο Ιώβ κατά 
μέγεθος και σπουδαιότητα. Η υπόθεση του είναι η αναζήτηση των λόγων και των ου-
σιών των βιοτικών περιπετειών του πολυπαθούς εκείνου άνδρα των αρχαίων χρόνων. 
Η καταγωγή του δε συγκαταλέγεται στους απογόνους του Ιακώβ, αλλά στους απογό-
νους του Ησαύ και ήταν κάτοικος της χώρας Ους ή Αυσήτιδι ( Γεν. 10,23. 22,21) η 
οποία εκτεινόταν ανατολικά της Ιδουμαίας κατά την Πετραίαν Αραβίαν. Υπήρξε όμως 
κληρονόμος της πίστεως και της ευσεβείας του Πατριάρχη Αβραάμ. Παρά την ευσέ-
βεια του και τον άμεμπτο βίο του, την ευτυχία και τον πλούτο που είχε υποβάλλεται 
από τον διάβολο σε σκληρές δοκιμασίες. Χάνει όλα του τα αγαθά, τα κτήματα, τα τέκνα 
και την υγεία του από και από την ύψιστη ευδαιμονία περιέρχεται στην έσχατη κακο-
δαιμονία. Δεν ενθαρρύνεται από την ίδια του τη γυναίκα, αλλά ακούει απ’ αυτήν λό-
γους απογνώσεως και υπόνοιας. Οι φίλοι του, ακούγοντας για τις συμφορές του, πη-
γαίνουν να του μιλήσουν και προκαλούν περισσότερο πίκρα παρά παρηγοριά και ανα-
κούφιση, διότι τον υποβάλουν αυτόν σε περισσότερους πειρασμούς, όπως, ηθικής και 
συνειδήσεως, εφόσον διαμφισβητούν το καθαρό και άμεπτο βίο του και αναζητούν την 
αιτία των παθημάτων του. Ως άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να μην υποστεί τις συνέπειες 
των αμαρτιών του και επιδεινώνει τη θέση του μάλλον, αντί να είναι ταπεινόφρων και 
πρόθυμος υποταγής στη δίκαια βούληση του Θεού. Απαρηγόρητος βρίσκει τον εαυτό 
του εγκαταλειμμένο και σε απόγνωση, όμως η απόγνωση αυτή δεν είναι πλήρης, ούτε 
αποβάλλει την πεποίθηση που έχει για την αθωότητα του και την τελική επικράτηση 
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της δικαιοσύνης του Θεού, αλλά αναμένει παρόλα αυτά το τέλος των συμφορών του 
και των θλίψεων, ώσπου τελικά αποκαθίσταται στην αρχική υγεία και ευτυχία και ως 
αμοιβή της πίστεως του και της σταθερότητας του στους πειρασμούς λαμβάνει από το 
Θεό τα διπλάσια από αυτά που έχασε και βλέποντας παιδιά και εγγόνια πεθαίνει ευτυ-
χισμένος και πλήρης.   

Ανάλυση του βιβλίου του Ιώβ κεφ.24: Γιατί ο Θεός αφήνει ασύδοτους τους α-
μαρτωλούς. 

Στο κεφάλαιο αυτό εκφράζεται η απορία γιατί ο Θεός ανέχεται τις διάφορες και πολ-
λαπλές αμαρτίες των ασύδοτων, όπως αδικίες αυτών απέναντι σε χήρες, φτωχούς και 
ορφανά, να ζουν ως μοιχοί και κλέφτες και να μην τους τιμωρεί. Παράλληλα εκφράζε-
ται μέσα στο κεφάλαιο η πίστη στη δύναμη και στη δικαιοσύνη του Θεού, ο οποίος 
τους αφήνει κάποτε να ζουν ασύδοτα, ωστόσο τους παρακολουθεί και έρθει η μέρα της 
κρίσεως τους. Το κομμάτι χωρίζεται σε θεματικές ενότητες, οι οποίες ολοκληρώνονται 
νοηματικά. Ο λόγος είναι ποιητικός και συχνά συναντώνται ελλείψεις υποκειμένων ή 
και ρημάτων (ελλειπτικός λόγος). Είναι όμως γραμμένο στη νέα ελληνική γλώσσα και 
γίνεται κατά τον τρόπο αυτό κατανοητός από τον απλό λαό. Παρακάτω παρουσιάζο-
νται οι ενότητες του κεφαλαίου αυτού αναλυτικότερα: Ενότητα 1η: Η πρώτη ενότητα 
ξεκινάει με μια ερώτηση που προδιαθέτει εισαγωγικά τον αναγνώστη στο θέμα του 
κεφαλαίου. Η ερώτηση είναι: «Γιατί ο Θεός δεν καθορίζει της κρίσεως τον καιρό». Ο 
τίτλος της ενότητας αυτής είναι: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ». Ενότητα 2η: εδάφιο 2 – 4. Ο τίτλος 
της ενότητας είναι: «Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ». Περιγράφονται στη ενότητα 
αυτή οι πράξεις που γίνονται εις βάρος των φτωχών, ορφανών, των εν χηρεία γυναικών 
και που χαρακτηρίζουν τους άδικους ανθρώπους,  εκείνους δηλαδή, που δε σέβονται 
και καταδιώκουν τους αδυνάτους.  Ενότητα 3η:εδ. 5 – 8. Ο τίτλος της ενότητας είναι: 
«ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΡΩΝ». Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα  βάσανα των 
φτωχών με τρόπο παραστατικό που προκαλεί λύπη και απαύδηση καθώς και συναισθή-
ματα αγανάκτησης προς τους ισχυρούς και απορίας όσον αφορά την ανοχή του Θεού 
για τον εξευτελισμό των αδυνάτων. Ενότητα 4η:εδ . 9 – 12. Ο τίτλος της ενότητας είναι: 
«ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ». Στην ενότητα αυτή παρουσιά-
ζεται μία κλιμάκωση των δεινών των φτωχών που παρά τα όσα κουβαλάνε στις πλάτες 
τους όντως φτωχοί και αδύναμοι δοκιμάζονται ακόμη παραπάνω από το Θεό. Ενότητα 
5η: εδ.18 – 17. Ο τίτλος της ενότητας είναι: «ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΤΩΝ 
ΑΔΙΚΩΝ». Γίνεται αναλυτικά μια περιγραφή των εσχάτων των αμαρτιών των αδίκων, 
οι οποίοι αγνοούν το Θεό και δεν ακολουθούν το δρόμο και τις εντολές του. Κρύβονται 
από το φως και ενεργούν ύπουλα, καταχθόνια και στο σκοτάδι. Ενότητα 6η: εδ. 18 – 
21. Ο τίτλος της ενότητας είναι: «Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ». 
Οι συνέπειες των πράξεων των ασεβών δεν αργούν να έρθουν και μάλιστα με τρόπο 
άσχημο. Δίνει με παραστατικό τρόπο στον αναγνώστη να καταλάβει τι ακολουθεί έ-
πειτα από μια άσωτη ζωή. Ενότητα 7η: εδ. 22 – 25. Ο τίτλος της ενότητας είναι: «Η 
ΘΕΙΑ ΔΙΚΗ». Αποτελεί την κατακλείδα του κεφαλαίου. Το συμπέρασμα που βγαίνει 
είναι ότι ο Θεός είναι δίκαιος και πάντα το αποδεικνύει· και κανείς δεν πρέπει να το 
αμφισβητεί, αλλά η πίστη όλων να είναι ακλόνητη. Ο Θεός μπορεί να αφήνει τους 

2856

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



ισχυρούς να ζουν για ένα διάστημα στην υπεροψία και στην ασυδοσία και ίσως για να 
τους παρακολουθήσει και να τους δώσει την ευκαιρία να μετανοήσουν και αν όχι τους 
θερίζει σαν τα στάχυα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Ιώβειος Υπομονή: Η φράση 
προέκυψε μέσα από το βιβλίο του Ιώβ της Παλαιάς Διαθήκης καθώς ο Ιώβ υπόμεινε 
τα δεινά που ο Θεός του έστειλε και μέσα από τις δοκιμασίες που πέρασε η πίστη του 
παράμεινε ακλόνητη και όλα αυτά χάριν της υπομονής του. Στην γυναίκα του, που τον 
προέτρεψε να βλασφημήσει τον Θεό και να δώσει τέλος στην ζωή του, απάντησε: 
«γιατί μίλησες έτσι σαν μία ανόητη γυναίκα; εάν δεχθήκαμε τα αγαθά από τον Θεό, τα 
κακά δεν θα τα υπομείνουμε;». «Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλετο·ως τω Κυρίω 
έδοξεν, ούτω και εγένετο·είη το όνομα του Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας».  

Αναλυτική σύγκριση του ορθόδοξου κειμένου του βιβλίου του Ιώβ, κεφ. 24 από 
μετάφραση με το αντίστοιχο κεφάλαιο των Ευαγγελιστών 

Το κείμενο στο κεφάλαιο 24 του βιβλίου του Ιώβ στην ευαγγελική εκκλησία έχει άλλη 
μορφή. Χωρίζεται σε δύο μέρη, με πρώτο μέρος του τίτλου: «Οι ισχυροί δε ρωτούν για 
τη βούληση του Θεού» που κόβεται στη μέση και συνεχίζεται στο δεύτερο μέρος. Ε-
δάφιο1: στη πρώτη σειρά του ορθόδοξου κειμένου «ο Παντοδύναμος» ονομάζεται 
«Θεός» στους Ευαγγελιστές και «οι δικοί του» ονομάζονται «πιστοί» αντίστοιχα. Εδά-
φιο 2: «οι άδικοι» του ορθόδοξου κειμένου ονομάζονται «ισχυροί» στο κείμενο των 
Ευαγγελιστών. Το «ξένα κοπάδια αρπάζουνε» γίνεται στο ευαγγελικό κείμενο «των 
μικρών ανθρώπων κλέβουν τα κοπάδια» και το «στους κάμπους τα βοσκάνε» γίνεται 
«τα κινούν στους δικούς τους κάμπους»: Εδάφιο 3: η φράση «Παίρνουνε το γαϊδούρι 
απ’ τα ορφανά» είναι πρώτη στο ορθόδοξο κείμενο ενώ στο ευαγγελικό τελειώνει με 
τη φράση αυτή ως εξής «των ορφανών το τελευταίο γαϊδουράκι αρπάζουνε». Ως πρώτη 
φράση στο ευαγγελικό κείμενο είναι «Το βόδι της χήρας παίρνουνε ως ενέχυρο» και 
ξεκινάει με τη λέξη βόδι, ενώ στο ορθόδοξο κείμενο «από τη χήρα αρπάζουν για ενέ-
χυρο το βόδι». Εδάφιο 4: στο ορθόδοξο κείμενο λέει «Παραμερίζουν τους φτωχούς στο 
δρόμο» ενώ στο ευαγγελικό «φεύγουν από φόβο (οι φτωχοί) και πρέπει να κρυφτούν». 
Εδάφιο 5: η λέξη «έρημος» στους Ευαγγελιστές ονομάζεται «άβροχη στέπη». Στο ορ-
θόδοξο κείμενο λέει, «Και περιμένουν από την έρημο να θρέψει τα παιδιά τους» στο 
ευαγγελικό «Για τα παιδιά τους ψάχνουν για τροφή». Εδάφιο 6: στο ορθόδοξο κείμενο 
υπάρχει η φράση «κι ό,τι απ’ τον τρύγο απόμεινε στ αμπέλι του» ενώ στους Ευαγγελι-
στές «στο αμπέλι του ψάχνουν για ρώγες». Εδάφιο 7: το «Γυμνοί περνούν τη νύχτα 
τους και δίχως σκεπάσματα, από την παγωνιά να τους φυλάξει» γίνεται «Γυμνοί πρέπει 
στην ύπαιθρο να διανυκτερεύσουν και κανένα σκέπασμα δεν τους φυλάει απ’ το κρύο». 
Εδάφιο 8: στο κείμενο των Ευαγγελιστών ξεκινάει με τη λέξη «Στα βουνά» αντί με το 
ρήμα «Μουσκεύουν» όπως γίνεται στο ορθόδοξο κείμενο και οι «νεροποντές» γίνονται 
«βροχή» στους Ευαγγελιστές. Εδάφιο 9: από το ορθόδοξο κείμενο οι λέξεις «φτωχός» 
και «ρούχο» στους Ευαγγελιστές μετατρέπονται σε «οφειλέτη» και «παλτό» αντί-
στοιχα. Δεν υπάρχει η λέξη «ενέχυρο» του ορθόδοξου κειμένου, αλλά αντί του ουσια-
στικού αυτού, στους Ευαγγελιστές υπάρχει το ρήμα «κατάσχουν». Εδάφιο 10: το «οι 
φτωχοί δεν έχουν να ντυθούν» του ορθόδοξου κειμένου γίνεται «οι φτωχοί πρέπει χω-
ρίς ρούχα να πορεύονται» την επεξήγηση «πεινούν, επειδή δεν έχουν να φάνε» δεν την 
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έχει το ορθόδοξο κείμενο. Εδάφιο 11: στους Ευαγγελιστές η φράση του ορθόδοξου 
κειμένου «Στων πλουσίων τα λιοτριβιά» γίνεται «Στο κήπο βγάζουν το λάδι». Η φράση 
του ορθόδοξου κειμένου «στα πατητήρια τους πατούν κι ωστόσο αυτοί διψούν» αλλά-
ζει και γίνεται «πατούν για κρασί και πρέπει να μείνουν διψασμένοι». Το ρήμα «δι-
ψούν» γίνεται μετοχή «διψασμένοι». Υπάρχει επιπλέον η λέξη «κρασί» στο ευαγγελικό 
κείμενο. Εδάφιο 12: «Στις πολιτείες οι δύστυχοι στενάζουν, των πληγωμένων φθάνει ο 
ρόγχος στον ουρανό» βάσει του ορθόδοξου κειμένου, όμως οι Ευαγγελιστές «Οι φτω-
χοί κάτοικοι της πόλης μοιρολογούν δυνατά, το αγκομάχημα των πληγωμένων βοά 
στον ουρανό». Το «στενάζουν» των Ορθοδόξων γίνεται «μοιρολογούν» στους Ευαγ-
γελιστές και « οι δύστυχοι», «οι φτωχοί κάτοικοι της πόλης» αντίστοιχα. Ακόμη ο 
«ρόγχος» του ορθόδοξου κειμένου γίνεται «αγκομάχημα» και το ρήμα «φθάνει» αλλά-
ζει σε «βοά».  Οι Ευαγγελιστές αποδίδουν το «Μα ο Θεός δε νοιάζεται για όλον αυτό 
τον παραλογισμό» του ορθόδοξου κειμένου με το «όμως ο Θεός δεν προσέχει όλη αυτή 
την παραφροσύνη». Εδάφιο 13: το « υπαίτιοι» του ορθόδοξου κειμένου, οι Ευαγγελι-
στές το αποδίδουν «οι κακοί». Οι «δρόμοι» του Θεού του ορθόδοξου κειμένου είναι 
«μονοπάτια» στους Ευαγγελιστές. Και το «δε ρωτούν τι του αρέσει» είναι επιπλέον 
φράση στους Ευαγγελιστές. Εδάφιο 14: στο ορθόδοξο κείμενο έχουμε δύο αντικείμενα 
το «φτωχό», και τον «αδύναμο». Ενώ στους Ευαγγελιστές έχουμε μόνο το φτωχό με 
τον επιθετικό προσδιορισμό αβοήθητος. Το «και γίνεται τη νύχτα κλέφτης» στους 
Ευαγγελιστές «διαρρηγνύει τα σπίτια και κλέβει». Εδάφιο 15: στο ορθόδοξο κείμενο 
«βλέπει ο μοιχός…» ενώ στο καθολικό «περιμένει ο μοιχός…».Το «κάλυμμα» του μοι-
χού, γίνεται «μάσκα» στους Ευαγγελιστές. Εδάφιο 16: η λέξη «νύχτα», γίνεται «σκό-
τος» στους Ευαγγελιστές. Στο ορθόδοξο κείμενο έχουμε «αλλά τη μέρα κρύβονται και 
τ’ αποφεύγουν το φως» ενώ στους Ευαγγελιστές «Την ημέρα κρύβονται όλοι μέσα, 
διότι δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα από το φως». Εδάφιο 17: Στο ορθόδοξο κείμενο 
ξεκινάει το εδάφιο αυτό «Για όλους αυτούς η μέρα αρχίζει όταν νυχτώνει» ενώ στο 
ευαγγελικό κείμενο «Η μέρα τους ξεκινάει, μόλις νυχτώσει». «Και το σκοτάδι τρόμο 
δεν τους προκαλεί» στους Ευαγγελιστές «και το σκοτάδι δε μπορεί να τους τρομάξει». 
Τελειώνοντας ο στίχος 17 τελειώνει και το πρώτο μέρος του κεφαλαίου 24 του βιβλίου 
του Ιώβ για τους Ευαγγελιστές. Ο τίτλος συνεχίζει ως εξής: «…αλλά ο Θεός θα τους 
καταστρέψει». Προφανώς αυτός ο διαχωρισμός γίνεται, με αφορμή, ότι το συγκεκρι-
μένο κεφάλαιο ολοκληρώνεται σε δυο θεματικές ενότητες: α) οι ισχυροί και ασύδοτοι 
αμαρτωλοί β) η καταστροφή αυτών. Εδάφιο 18: οι «ασεβείς» του ορθόδοξου κειμένου, 
αλλάζουν αριθμό και επίθετο και έχουμε ο «κακός» στους Ευαγγελιστές. Επίσης το 
«ποτάμι», «τα χωράφια», γίνονται «πλημμύρα», «ιδιοκτησία» αντίστοιχα. Ακόμη 
στους Ευαγγελιστές αναφέρεται ρητά, ότι η κατάρα είναι από το Θεό. Εδάφιο 19: το 
ρήμα «λιώνει» του ορθόδοξου κειμένου γίνεται «εξαφανίζει» με το ίδιο αντικείμενο το 
χιόνι. Εδάφιο 20: το ρήμα «λησμονάει … η μάνα» του ορθόδοξου κειμένου, γίνεται 
στο ευαγγελικό «δε το σκέφτεται πια» και «γίνεται των σκουληκιών τροφή» αλλάζει 
στο ευαγγελικό κείμενο σε «είναι παχιά τροφή για τα σκουλήκια». Η αδικία κόβεται 
σαν δέντρο κατά τους Ορθόδοξους, ενώ στους Ευαγγελιστές ο κακός κόβεται σα δέ-
ντρο. Εδάφιο 21: στο ορθόδοξο κείμενο λέει «και άφησε τις χήρες ανυπεράσπιστες», 
ενώ στο ευαγγελικό «καμία ευγένεια δεν έδειξε στη χήρα». Εδάφιο 22: «Μα ο Θεός 
έχει τη δύναμη τους ισχυρούς να τους σαρώσει» αλλάζει στο κείμενο των 
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Ευαγγελιστών η σειρά των λέξεων και γίνεται «Η δύναμη του Θεού σαρώνει τους ι-
σχυρούς». Η συνέχειά του εδαφίου αυτού «ορθώνεται κι εκείνοι χάνουν κάθε βεβαιό-
τητα ζωής» στους Ευαγγελιστές γίνεται «ορθώνεται, κι αυτοί απελπίζονται από την 
ζωή τους». Εδάφιο 23: στο ορθόδοξο κείμενο έχουμε «κι ωστόσο παρακολουθούν τα 
μάτια του τον τρόπο ζωής τους» ενώ στο ευαγγελικό «όμως παρακολουθεί (ο Θεός) με 
ακρίβεια τις πράξεις τους». Εδάφιο 24: «Οι ισχυροί για λίγο υψώνονται» στο ορθόδοξο 
κείμενο, ενώ στο ευαγγελικό «κι αυτοί απελπίζονται από τη ζωή τους». «τ’ άνθη» γί-
νονται «μια φούντα από άνθη». Εδάφιο 25: στο ορθόδοξο κείμενο υπάρχει η καταφα-
τική ερώτηση «Έτσι δεν είναι;», ενώ στο ευαγγελικό κείμενο η καταφατική πρόταση 
«Έτσι είναι!».  

Σύγκριση του κεφαλαίου 24 του βιβλίου του Ιώβ της ορθόδοξης εκκλησίας με το 
κεφάλαιο 24 του βιβλίου του Ιώβ των Καθολικών. 

Στο καθολικό κείμενο του κεφαλαίου 24 του βιβλίου του Ιώβ, κάθε φορά που αλλάζει 
η αράδα, βάζει ως σύμβολο για την αλλαγή μια πλάγια κάθετο. Το κεφάλαιο χωρίζεται 
σε δύο θεματικά μέρη με δύο τίτλους. Το πρώτο μέρος έχει τίτλο: «Η αποθράσυνση 
των αμαρτωλών». Το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου 24 έχει τίτλο: «Το τέλος του βλά-
σφημου» Η γλώσσα του γερμανικού κειμένου των Καθολικών διαφοροποιείται ολό-
τελα από αυτήν των Ευαγγελιστών, η οποία στο συγκεκριμένο κείμενο είναι πολύ απλή 
και κατανοητή, είναι η κοινή γλώσσα των Γερμανών που ομιλείται και σήμερα 
(Hochdeutsch). Στους Ευαγγελιστές η σύνταξη της πρότασης είναι ολοκληρωμένη και 
υπάρχουν οι βασικοί όροι της πρότασης, όπως υποκείμενο και ρήμα. Σε αντίθεση η 
γλώσσα του κειμένου 16 των Καθολικών είναι ποιητική και θα μπορούσε να χαρακτη-
ριστεί «παλιά γλώσσα» των Γερμανών. Πολλές από τις λέξεις του κειμένου χρήζουν 
ερμηνείας ακόμη κι από τους ίδιους τους Γερμανούς ομιλητές π.χ η λέξη erspähen ση-
μαίνει εδώ αγναντέψει. Πολλές φορές στο καθολικό κείμενο λείπει το υποκείμενο, το 
οποίο στη γερμανική σύνταξη πάντα υπάρχει και άλλες φορές λείπει και το ρήμα και 
αυτό κάνει τη σύνταξη και την ερμηνεία του κειμένου ακόμη πιο δύσκολη. Εδάφιο 1: 
η φράση του ορθόδοξου κειμένου «της κρίσης τον καιρό» οι Καθολικοί το αποδίδουν 
«…δεν έχει καθορίσει προθεσμία». Εδάφιο 2: «Οι άδικοι μετακινούν τα σύνορα» του 
ορθόδοξου κειμένου γίνεται «Αυτοί μετατοπίζουν τα σύνορα». Το ρήμα «αρπάζουνε» 
γίνεται «κλέβουν» και το ρήμα «βοσκάνε» δεν υπάρχει στο καθολικό κείμενο. Εδάφιο 
3: το «αρπάζουν για ενέχυρο το βόδι (της χήρας)» γίνεται «κατάσχουν το βόδι της χή-
ρας» στους Καθολικούς. Εδάφιο 4: «Οι άποροι» του ορθόδοξου κειμένου αναφέρονται 
στο καθολικό κείμενο «καταβεβλημένοι». Κι ενώ στο ορθόδοξο κείμενο τους «ανα-
γκάζουν τους άπορους» στο καθολικό κείμενο «κρύβονται οι καταβεβλημένοι». Εδά-
φιο 5: η λέξη «άμοιροι» του ορθόδοξου κειμένου δεν υπάρχει στο καθολικό. Το υπο-
κείμενο στο καθολικό κείμενο δεν αναφέρεται αλλά εννοείται ότι είναι το ίδιο με αυτό 
στους προηγούμενους στίχους. Η λέξη «έρημος» αναφέρεται ως «στέπη» στους Καθο-
λικούς ενώ απουσιάζει και η λέξη «αυγή» από το καθολικό κείμενο. Εδάφιο 6: υπάρχει 
μια διαφοροποίηση στο καθολικό κείμενο το οποίο αρχίζει «Στο χωράφι περνούν τη 
νύχτα», ενώ στο ορθόδοξο κείμενο δεν υπάρχει καθόλου η φράση αυτή. Αντίθετα  η 
φράση «ό,τι απ’ το θέρο απόμεινε» δεν υπάρχει στο καθολικό κείμενο. Η φράση «στου 
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πλουσίου το χωράφι» του ορθόδοξου κειμένου, γίνεται σύντομη στο καθολικό και α-
ναφέρεται «στο αμπέλι του βλάσφημου». Το ίδιο συμβαίνει με το « ό,τι απ’ τον τρύγο 
απόμεινε στ’ αμπέλι του» που αναφέρεται απλά «μαζεύουν…αποστάφυλα» στο καθο-
λικό κείμενο. Εδάφιο 7: το «σκέπασμα» του ορθόδοξου κειμένου γίνεται «ρούχο» στο 
καθολικό και η φράση του ορθόδοξου κειμένου «από την παγωνιά να τους φυλάξει» 
αποδίδεται με το «δεν έχουν κανένα σκέπασμα στο κρύο» στο καθολικό. Εδάφιο 8: οι 
«νεροποντές» γίνονται «βροχή» στους Καθολικούς και «στους βράχους πλάι στριμώ-
χνονται για να προστατευτούν» στους Καθολικούς «γαντζώνονται χωρίς προστασία 
στο βράχο». Εδάφιο 9: η φράση του ορθόδοξου κειμένου «Αρπάζουν το βρέφος που 
θηλάζει», γίνεται στο καθολικό «Από το μητρικό στήθος αρπάζουν τα ορφανά» αντί το 
«θηλάζει» υπάρχει το «μητρικό στήθος». Ακόμη στο ορθόδοξο κείμενο «και παίρνουν 
από το φτωχό για ενέχυρο το ρούχο» γίνεται  στο καθολικό «το βρέφος των φτωχών 
παίρνουν ως ενέχυρο». Το «ρούχο» ως ενέχυρο γίνεται στο καθολικό κείμενο «βρέ-
φος». Εδάφιο 10: η λέξη του ορθόδοξου κειμένου «των πλουσίων» απουσιάζει από το 
καθολικό επίσης και το υποκείμενο «οι φτωχοί». Το ρήμα «πεινούν» γίνεται μετοχή 
«πεινώντας» στους Καθολικούς. Εδάφιο 11: η φράση του ορθόδοξου κειμένου «Στων 
πλουσίων τα λιοτριβιά βγάζουν αυτοί το λάδι», γίνεται στο καθολικό «Μεταξύ των 
τοίχων πρεσάρουν το λάδι». Το υποκείμενο πάλι δεν αναφέρεται. Στο καθολικό κεί-
μενο η φράση «πατούν στα πατητήρια…» ξεκινάει με το ρήμα, στο ορθόδοξο «στα 
πατητήρια τους πατούν». Εδάφιο 12: η λέξη «δύστυχοι» του ορθόδοξου κειμένου γίνε-
ται «μελλοθάνατοι» και ακόμη η φράση «των πληγωμένων φθάνει ο ρόγχος στον ου-
ρανό» αλλάζει στο καθολικό και γίνεται «των χτυπημένων από τη ζωή κραυγή δυ-
νατή». Από το ορθόδοξο κείμενο «Μα ο Θεός δε νοιάζεται για όλον αυτό τον παραλο-
γισμό» στο καθολικό γίνεται «Αλλά ο Θεός αγνοεί τις παρακλήσεις τους». Ο «παρα-
λογισμός» δεν υπάρχει στο καθολικό κείμενο, όπως επίσης  η λέξη, «παρακλήσεις» 
λείπει από το ορθόδοξο κείμενο. Εδάφιο 13: στο ορθόδοξο κείμενο λέει  «Όσοι είν’ 
υπαίτιοι εχθρεύονται το φως», ενώ στο καθολικό λέει ότι «Αυτοί είναι επαναστάτες 
κατά του φωτός». Το «εχθρεύονται» δεν υπάρχει στο καθολικό κείμενο αλλά εμπεριέ-
χεται νοηματικά στο ουσιαστικό «επαναστάτες» στο καθολικό κείμενο. Το «κι ούτε 
βαδίζουν στα μονοπάτια του» αλλάζει κι αυτό σε «δε μένουν στα μονοπάτια του». Ε-
δάφιο 14: ο «αδύναμος» γίνεται «κακόμοιρος» και προηγείται στο καθολικό κείμενο. 
Ακόμη στο καθολικό κείμενο λέει ότι «η νύχτα μοιάζει με το κλέφτη» ενώ στο ορθό-
δοξο «ο φονιάς γίνεται τη νύχτα κλέφτης». Εδάφιο 15: το «νομίζει (ο μοιχός) πως κα-
νείς δε θα τον δει» του ορθοδόξου κειμένου στο καθολικό γίνεται « κανένα μάτι, λέει, 
πρέπει να με αγναντέψει». Εδάφιο 16: στο ορθόδοξο κείμενο «Τη νύχτα οι κλέφτες 
μπαίνουν μες στα σπίτια» στο καθολικό «στο σκοτάδι διαρρηγνύει τα σπίτια» λείπει το 
υποκείμενο και «αλλά τη μέρα κρύβονται το αποφεύγουνε το φως» γίνεται «δε θέλουν 
να ξέρουν τίποτα για το φως». Εδάφιο 17: η φράση «η μέρα αρχίζει όταν νυχτώνει» 
γίνεται στο καθολικό κείμενο «Το σκοτάδι είναι γι αυτούς συνάμα πρωί» και «το σκο-
τάδι τρόμο δε τους προκαλεί» επεξηγεί στο καθολικό κείμενο «διότι με την τρομάρα 
τους έχουν εξοικειωθεί».    Εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του κεφαλαίου 24 του κα-
θολικού κειμένου του βιβλίου του Ιώβ  και ξεκινάει το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου 
αυτού με το τέλος του βλάσφημου. Εδάφιο 18: ούτε εδώ υπάρχει το υποκείμενο στο 
καθολικό κείμενο, που εννοείται ότι είναι ο βλάσφημος, ενώ στο ορθόδοξο κείμενο το 
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υποκείμενο είναι «οι ασεβείς». Άλλη διαφορά είναι ότι ενώ στο ορθόδοξο κείμενο 
«Τους ασεβείς τους παίρνει το ποτάμι» στο καθολικό «Γρήγορα τον παρασέρνει το 
νερό», κι ενώ το ορθόδοξο κείμενο κλείνει με «καταραμένα είναι τα χωράφια τους στ’ 
αμπέλια τους δε θα γυρίσει κανείς» στο καθολικό «καταραμένο είναι το μερτικό τους 
στη γη, δε στρέφεται αυτός στο δρόμο των αμπελιών». Εδάφιο 19: η φράση του ορθό-
δοξου κειμένου « ο άδης καταπίνει αυτόν που αμάρτησε» αποδίδεται εν συντομία «ο 
άδης των αμαρτωλών» στο καθολικό κείμενο, όπου λείπει το ρήμα και η απόδοση του 
νοήματος στο καθολικό κείμενο γίνεται δύσκολη. Εδάφιο 20: στο ορθόδοξο κείμενο 
«Τον λησμονεί ακόμα κι η ίδια του η μάνα» γίνεται στο καθολικό «ο κόρφος της μάνας 
τον ξεχνά». Η φράση «και γίνεται των σκουληκιών τροφή» απλοποιείται στο καθολικό 
κείμενο σε «σκουλήκια τον τρώνε». Το «Έτσι σαν δέντρο η αδικία έχει κοπεί» γίνεται 
«σαν ξύλο συντρίβεται ο βλάσφημος» και επιβεβαιώνεται με τη λέξη «ναι». Εδάφιο 
21: το «στείρες» του ορθόδοξου κειμένου, αναφέρεται δύο φορές στο καθολικό κείμενο 
για έμφαση «…στείρες, άτεκνες». Ακόμη το « και άφησε τις χήρες ανυπεράσπιστες» 
του ορθόδοξου κειμένου, γίνεται «καλό δεν αποτίνει σε καμιά χήρα». Εδάφιο 22: «Μα 
έχει ο Θεός τη δύναμη τους ισχυρούς να τους σαρώνει». Η σειρά των λέξεων στο κα-
θολικό κείμενο αλλάζει και γίνεται « Ο Θεός σαρώνει τους ισχυρούς με τη δύναμή 
του». Στο ορθόδοξο κείμενο «εκείνοι χάνουν κάθε βεβαιότητα ζωής» στο καθολικό 
«κανείς δεν είναι σίγουρος για τη ζωή του». Εδάφιο 23: στο ορθόδοξο κείμενο η φράση 
«Κάποτε τους αφήνει να ζούνε με ασφάλεια» γίνεται στο καθολικό «Σιγουριά του δίνει, 
στεφανώνεται με αυτήν». Εδάφιο 24: η φράση «μα ύστερα πια τίποτα» στο ορθόδοξο 
κείμενο «μετά τελειώνει» στο καθολικό. Το  «μαραίνονται σαν τα κομμένα τ’άνθη» 
δεν υπάρχει στο καθολικό κείμενο. Όπως  το «αυτοί λυγίζονται, όλοι με τη γροθιά αρ-
πάζονται» δεν υπάρχει στο ορθόδοξο. Ακόμη «πέφτουν στη γη σαν στάχυα που τα θέ-
ρισαν» απλουστευμένο στο καθολικό κείμενο «και σαν στάχυα κόβονται». Εδάφιο 25: 
στο ορθόδοξο κείμενο υπάρχει η φράση «ποιος μπορεί να με διαψεύσει και ν’ αποδείξει 
το αντίθετο;» ενώ στο καθολικό ρωτά «ποιος με τιμωρεί για ψέμα και το λόγο μου 
φέρνει στη σιωπή;». 

Ο σκοπός της ανάλυσης του βιβλίου του Ιώβ 

Διαφαίνεται από τη σύγκριση τόσο στο ορθόδοξο όσο και στο καθολικό και ευαγγελικό 
κείμενο πως κύρια υπόθεση αποτελεί  η σχέση της ηθικής ποιότητας του ανθρώπου με 
την ευπραγία ή τη δυσπραγία του βίου του. Είναι πιθανόν ότι τα γεγονότα δε συνέβη-
σαν πάντοτε με τον τρόπο ακριβώς τον οποίο γράφτηκαν, αλλά θεωρείται βέβαιο, ότι 
η συγγραφή υπόκειται σε ιστορική βάση και υπόσταση, ότι το πρόσωπο του Ιώβ και τα 
παθήματά του κατά τα ουσιώδη και τα καίρια σημεία είναι ιστορία πραγματική, η οποία 
περιήλθε στην αντίληψη του συγγραφέα από αρχαία παράδοση, γραπτώς ή προφορι-
κώς. Ένας σκοπός της συγγραφής του βιβλίου είναι η αποτύπωση στο πρόσωπο του 
Ιώβ της αληθινής ευσέβειας και ευστάθειας μέσα από τα δεινά του βίου του ή από την 
αλληγορική παράσταση των παθημάτων του λαού του Θεού κατά τη βαβυλωνιακή ή 
ασσυριακή αιχμαλωσία του ή και την εισήγηση του δόγματος για την καθολικότητα 
της αμαρτίας. Τα παθήματα πάντοτε είναι ενδείξεις ανθρώπινης κακίας και της δίκαιης 
οργής του Θεού, που κατά συνέπεια τιμωρεί. Ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει χωρίς λόγο 
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οφείλει να έχει πίστη και αφοσίωση στο Θεό, ακλόνητη πεποίθηση στη θεία δικαιοσύνη 
του Θεού, στην αγαθότητα και σοφία του.  
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Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγησή τους από τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας 

Κοκκινέλη Κυριακή                                             Τσατσούλη Αγγελική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.ed. Ειδική Αγωγή                    Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
  M.Ed. Οργάνωση, Διοίκηση και                                M.Ed. Οργάνωση, Διοίκηση και 
    Αξιολόγηση στην Εκπ/ση                                              Αξιολόγηση στην Εκπ/ση          
 kiriaki_kokkineli@yahoo.gr angeliki.tsatsouli@gmail.com 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα πολυσυζη-
τημένα θέματα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σκοπός του άρθρου είναι η 
παρουσίαση της διαδικασίας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού βάσει του 
Π.Δ.152/2013, μέρος της οποίας αποτελεί η διοικητική του αξιολόγηση από τον διευ-
θυντή της σχολικής μονάδας, καθώς και η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τη διοικητική τους αξιολόγηση από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. 
Όπως διαπιστώνεται από τα ευρήματα σχετικής έρευνας, η πλειονότητα των εκπαιδευ-
τικών διάκειται θετικά απέναντι στην αξιολόγηση, όταν αυτή δεν συνδέεται με κυρώ-
σεις, ενώ διατηρεί επιφυλάξεις όσον αφορά την αντικειμενικότητά της. 

Λέξεις-Κλειδιά: αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, εκπαιδευτικός, διευθυντής 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δρά-
σης. «Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε αυτή αποτελεί μια κοινή προσπάθεια από την 
καθημερινή ζωή είτε αυτή παίρνει οργανωμένη και συστηματική μορφή, ενέχει το στοι-
χείο της αξιολόγησης…» (Κωνσταντίνου, 2007:13). Στην ελληνική πραγματικότητα το 
ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αποτέλεσε αντικείμενο και στόχο 
των εκπαιδευτικών πολιτικών από τα τέλη της δεκαετίας του ΄90 και συνοδεύτηκε από 
σειρά πρωτοβουλιών σε νομοθετικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Ωστόσο, 
μέχρι και σήμερα, ο θεσμός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου παραμένει ανε-
νεργός (Ι.Ε.Π., 2011:5).  

Το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου επανέρχεται στο προσκήνιο, κα-
θώς με βάση της διακηρυγμένες διαβουλεύσεις πρόθεση της πολιτείας είναι η διαμόρ-
φωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης 
αποτελεί η διαδικασία της διοικητικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον διευ-
θυντή της σχολικής μονάδας και η ανάδειξη των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά 
με την αξιολόγηση τους.  

 
Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Αναφορικά με τον όρο «αξιολόγηση» ο Δημητρόπουλος (2010:24) διαπιστώνει ότι 
«δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των θεωρητικών όσον αφορά στην έννοια και το 

2863

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

mailto:kiriaki_kokkineli@yahoo.gr
mailto:angeliki.tsatsouli@gmail.com


περιεχόμενο του όρου». Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνου (2007:13), η αξιολόγηση νοεί-
ται «ως ένα αυτονόητο και εκ των πραγμάτων επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο, συν-
δέεται με την αποτίμηση μιας οποιασδήποτε ατομικής ή συλλογικής δραστηριότητας κα-
θώς και του αποτελέσματός της… με την αξιολόγηση επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθ-
μός επίτευξης του αρχικά σχεδιασμένου στόχου και να εντοπιστούν οι παράμετροι που 
παρεμπόδισαν την πραγματοποίησή του». Επίσης, δηλώνει τη διαδικασία ελέγχου της 
καταλληλότητας, λειτουργικότητας ή αποτελεσματικότητας όλων των παραγόντων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, των προϊόντων της και των διασυνδέσεων του εκπαιδευτι-
κού συστήματος με το ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα (Κασσωτάκης, 
2003).  

Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα ο όρος «αξιολόγηση», συχνά, ταυτίζεται με την 
εξέταση, τη βαθμολογία, τα τεστ (Αθανασίου, 2000:31) ή θεωρείται συμπλήρωμα της 
μέτρησης ή συνώνυμο της εκτίμησης (Δημητρόπουλος, 2010:25-26), ενώ αποτελεί την 
«ομπρέλα» όλων των συναφών εννοιών, καθώς είναι ευρύτερη των άλλων (Κωνστα-
ντίνου, 2007:15).  

Ο όρος «εκπαιδευτικό έργο» αρχίζει να χρησιμοποιείται συστηματικά στη χώρα μας 
μετά το 1982 με την κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή, προκειμένου να εφαρμο-
στεί πάλι η αξιολόγηση και να επαναπροσδιοριστεί το περιεχόμενο και η διαδικασία 
της (Παπακωνσταντίνου, 2005). Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (1992:46), ως εκπαιδευ-
τικό έργο ορίζεται «το σύνολο των ποικιλόμορφων δραστηριοτήτων που πραγματοποι-
ούνται σε μια χώρα κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, οι οποίες στοχεύουν στην 
υλοποίηση των καθιερωμένων σκοπών της εκπαίδευσης… και διαλαμβάνει όλα τα προϊ-
όντα του εκπαιδευτικού συστήματος». Με τον ανωτέρω ορισμό φαίνεται να συμφωνεί 
και ο Παπακωνσταντίνου (2005:19-20), ο οποίος  ορίζει το «εκπαιδευτικό έργο» ως το 
σύνολο των ενεργειών και των προσπαθειών, που πραγματοποιούνται είτε σε επίπεδο 
εκπαιδευτικού συστήματος, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας, είτε σε επίπεδο σχολι-
κής τάξης, προκειμένου να επιτευχθεί η εκπαιδευτική πράξη. 

Εν κατακλείδι, από τη βιβλιογραφική επισκόπηση των σχετικών ορισμών διαπιστώνε-
ται ότι ο όρος «εκπαιδευτικό έργο» χρησιμοποιείται είτε ως διαδικασία, είτε ως αποτέ-
λεσμα, σε τουλάχιστον τρία επίπεδα: α) του εκπαιδευτικού, β) της σχολικής μονάδας, 
γ) του εκπαιδευτικού συστήματος. Μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τον εκπαιδευ-
τικό, ως αυτόνομο συντελεστή του εκπαιδευτικού συστήματος, στο συνολικά παραγό-
μενο αποτέλεσμα (Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008:42). Ωστόσο, ανακύπτει ζή-
τημα μεθοδολογικής, εκπαιδευτικής ή ιδεολογικής υπόστασης, όταν από το σύνολο των 
συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου η αξιολόγηση επιλέγεται να εφαρμοστεί μόνο 
για τον εκπαιδευτικό, καθιστώντας τον με τον τρόπο αυτό ως έναν από τους βασικούς 
υπεύθυνους για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Κωνσταντίνου & Κων-
σταντίνου, 2017:31). 
Αναγκαιότητα, σκοπός και κριτήρια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

 
Ο θεσμός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί, σήμερα, αναπόφευκτη 
και επιτακτική αναγκαιότητα, αφού επιδιώκει την παιδαγωγική και διδακτική 
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αναβάθμιση των σχολικών διαδικασιών και στοχεύει στην ανάπτυξη των γνωστικών, 
νοητικών και συναισθηματικών αναγκών και ενδιαφερόντων του μαθητή (Κωνσταντί-
νου, 2000:80). Όπως επισημαίνει ο Σολομών (1999:15), «η αξιολόγηση πρέπει να συμ-
βάλει στη διερεύνηση της γνώσης για το επιτελούμενο σε κάθε σχολική μονάδα εκπαιδευ-
τικό έργο, να προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων και να ενθαρρύνει τις πρω-
τοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, να υποστηρίζει τη λήψη ορθολο-
γικών αποφάσεων και να λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών 
πρακτικών και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος». Συνεπώς, η αναγκαιότητα 
εφαρμογής της ανάγεται σε οικονομικό, ψυχολογικό-παιδαγωγικό και πρακτικό-διοι-
κητικό επίπεδο (Δημητρόπουλος, 2010:33-36).  

Σύμφωνα με το Π.Δ. 152, ΦΕΚ 240/5/11/2013, σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευ-
τικών είναι «η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού τους έργου 
μέσω της άμεσης σύνδεσή της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, των μαθητών 
και της κοινωνίας». Επίσης, ο εκπαιδευτικός αξιολογείται σε πέντε κατηγορίες με τα 
αντίστοιχα κριτήρια: Ι) εκπαιδευτικό περιβάλλον, ΙΙ) σχεδιασμός, προγραμματισμός 
και προετοιμασία της διδασκαλίας, ΙΙΙ) διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγηση μαθη-
τών, ΙV) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, V) επιστημονική και επαγγελματική ανά-
πτυξη εκπαιδευτικού. Στις κατηγορίες I, II, III, V ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον 
σχολικό σύμβουλο, ενώ στην κατηγορία ΙV από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

Η διοικητική και εκπαιδευτική αξιολόγηση λαμβάνει χώρα έπειτα από κοινοποίηση 
έγγραφης πρόσκλησης στον αξιολογούμενο, ενώ η παράλειψή της επιφέρει ακύρωση 
της έκθεσης αξιολόγησης. Επίσης, η διοικητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών διεξά-
γεται τουλάχιστον ανά διετία με ή χωρίς αίτηση. Οι εκθέσεις αξιολόγησης γνωστοποι-
ούνται στους αξιολογούμενους εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία σύνταξης και 
συντάσσονται σε τρία αντίτυπα (υπηρεσιακό φάκελο, διευθυντή σχολείου, αξιολογού-
μενο). Ο εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της αξιολογικής έκθε-
σης εντός πέντε ημερών από την κοινοποίησή της. 

Ο Διευθυντής ως φορέας εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει άμεση αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων του σχο-
λείου, των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Διαθέτει εμπεριστατωμένη αντίληψη σχε-
τικά με την ενδεδειγμένη άσκηση των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών, την εκπλή-
ρωση των εργασιών που τους ανατίθενται, τη συνεργασία με τους μαθητές, τους συνα-
δέλφους, τους γονείς και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων πέρα από 
τις υποχρεώσεις τους (Κωνσταντίνου, 2000:84). 

Ο διευθυντής του σχολείου βρίσκεται σε άμεση, καθημερινή επαφή και συνεργασία με 
τον εκπαιδευτικό και βάσει του Π.Δ. 152, ΦΕΚ 240/5.11.2013 παίζει σημαντικό ρόλο 
στην αξιολόγησή του, αφού είναι υπεύθυνος να διαμορφώσει την αξιολογική έκθεσή 
του αξιολογώντας τον στην κατηγορία IV: Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία 
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: α) τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις, β) συμμετοχή 
στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτοαξιολόγησή της, γ) επικοινωνία 
και συνεργασία με γονείς και φορείς. 
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Απόψεις εκπαιδευτικών για την αξιολόγησή τους από τον διευθυντή 

Στη χώρα μας η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δεν εφαρμόστηκε ακόμη, αν και έγιναν 
πολλές προσπάθειες. Ενώ όλα έδειχναν ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγη-
σης του εκπαιδευτικού, παρά τις όποιες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
των εκπαιδευτικών το σχετικό Π.Δ. 152/2013 αποσύρθηκε, αν και ποτέ δεν καταργή-
θηκε. Στην παρούσα μελέτη βασιστήκαμε στην έρευνα της Κάλλια (2014) που διεξή-
χθη στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία Γενικής Αγωγής του Ν. Άρτας και συμμετείχαν 
364 δάσκαλοι (μόνιμοι και αναπληρωτές). Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικό-
τερα, κατά τη γνώμη μας, ευρήματα.  

Η γενικότερη στάση των δασκάλων απέναντι στην αξιολόγηση είναι θετική, καθώς το 
72,7% των εκπαιδευτικών την θεωρεί αναγκαία, ενώ το 27,3% διάκειται αρνητικά. Η 
πλειονότητα συμφωνεί σχετικά με την αναγκαιότητα της αξιολόγησης, εφόσον διασφα-
λίζεται η αντικειμενικότητά της  και προσδιορίζονται με σαφήνεια τα κριτήριά της. 
Πρέπει να διεξάγεται μόνο για παιδαγωγικούς λόγους με σκοπό την ανατροφοδότηση, 
να μην συνδέεται με τη βαθμολογική – μισθολογική εξέλιξη ή απολύσεις και να αρθεί 
η οποιαδήποτε μορφή ποσόστωσης. Παράλληλα, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης και την 
αξιοκρατική κατάληψη θέσεων στην εκπαίδευση.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι θεωρούν, κυρίως, τον διευθυντή και, στη συ-
νέχεια, τον σύλλογο διδασκόντων ως τους πλέον αρμόδιους για τη διοικητική τους α-
ξιολόγηση. Δέχονται η διοικητική τους αξιολόγηση να γίνεται από τον διευθυντή, ω-
στόσο είναι αρνητικοί στη συμμετοχή του διευθυντή στην εκπαιδευτική τους αξιολό-
γηση. Συνεπώς, ο διευθυντής αποκόβεται από τον παιδαγωγικό του ρόλο. 

Σχετικά με την ιεράρχηση των προσόντων του διευθυντή, προκειμένου να αξιολογεί 
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θεωρούν ότι πρωτίστως οφείλει να διαθέτει «όραμα» 
για το σχολείο που διευθύνει και έπονται η επιμόρφωση σε θέματα αξιολόγησης και 
διοίκησης, η παιδαγωγική κατάρτιση και οι γνώσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Οι 
εκπαιδευτικοί που είναι αρνητικοί στην εφαρμογή της  αιτιολογούν τη στάση τους εκ-
φράζοντας αμφιβολία για την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, την ικανότητα των 
αξιολογητών, την εφαρμογή των επιστημονικών κριτηρίων της και το αποτέλεσμά της 
αξιολόγησης στην εκπαίδευση. 

Η διοικητική αξιολόγηση από τον διευθυντή, σύμφωνα με την πλειοψηφία, συμβάλλει 
λίγο ή καθόλου στην ανατροφοδότηση, στην παροχή κινήτρων, στη μισθολογική-βαθ-
μολογική και αξιοκρατική εξέλιξη. Σχετικά με τη συμβολή της διοικητικής αξιολόγη-
σης στην καλύτερη λειτουργία της σχολικής μονάδας και σε συνδυασμό με τα προη-
γούμενα ευρήματα φαίνεται να μην τους αγγίζει προσωπικά. Στο σημείο αυτό, ίσως θα 
μπορούσαμε να εντοπίσουμε ψήγματα μιας αρχόμενης αποξένωσης του εκπαιδευτικού 
από το έργο του. Αυτό πιθανόν να δείχνουν και τα αρκετά υψηλά ποσοστά αυτών που 
πιστεύουν ότι η διοικητική αξιολόγηση οδηγεί στον περιορισμό της παιδαγωγικής ε-
λευθερίας και αυτονομίας των εκπαιδευτικών, στον ιδεολογικό και πολιτικό έλεγχο της 
εκπαίδευσης και των σκοπών της και στον διοικητικό έλεγχο και τη συμμόρφωση των 
εκπαιδευτικών.  
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Πιστεύουν ότι η αξιολόγηση δεν θα γίνεται αμερόληπτα, αν και ο διευθυντής μπορεί 
να τους αξιολογήσει σε συγκεκριμένες διαδικασίες με αρκετή έως πολύ μεγάλη εγκυ-
ρότητα. Οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει ο διευθυντής με τους συναδέλφους 
του, τα χρόνια υπηρεσίας του, οι ακαδημαϊκές του σπουδές, οι πολιτικές του πεποιθή-
σεις και οι πολιτικές διαφορές αποτελούν παραμέτρους που επηρεάζουν τον διευθυντή 
κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.  

Οι απόψεις αυτές των εκπαιδευτικών, ενδεχομένως, αποτυπώνουν το κλίμα που κυ-
ριαρχεί, σήμερα, στις σχολικές μονάδες. Η πλειονότητα αναφέρει, χαρακτηριστικά, την 
ομαδοποίηση, με ισχυρότερη ομάδα αυτή που πρόσκειται στον διευθυντή και ως κρι-
τήρια ομαδοποίησης, την αρχαιότητα και το κύρος των πολλών πτυχίων ή του μετα-
πτυχιακού. Για τον λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η αξιολόγηση θα επηρε-
άσει αρνητικά τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και του διευθυντή, καθώς και ευρύτερα το σχολικό κλίμα.  

Εξαιρετικά υψηλό είναι το ποσοστό που αισθάνεται λίγο έως καθόλου ασφάλεια από 
τη σαφήνεια των νομοθετημένων κριτηρίων. Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι διακατέ-
χονται από καχυποψία αναφορικά με το κατά πόσο θα ισχύσουν τα επιστημονικά κρι-
τήρια της αξιολόγησης και ότι αισθάνονται μεγάλη ψυχολογική πίεση. Τέλος, είναι ι-
διαίτερα υψηλό το ποσοστό που απαντά ότι φοβάται αρκετά έως πάρα πολύ για το 
εργασιακό του μέλλον. 

Επίλογος 

«Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δεν είναι αυτοσκοπός, ούτε εργαλείο απειλών, κυρώ-
σεων και εκδίκησης, αλλά διαδικασία αφενός αναβάθμισης του διδακτικού, παιδαγωγι-
κού και γενικά υπηρεσιακού του έργου και κατ’ ακολουθία της προσφοράς του προς το 
μαθητή και αφετέρου επαγγελματικής ανέλιξής του. Για τον λόγο αυτό πρέπει να διασφα-
λιστούν εκείνες οι προϋποθέσεις που, αφενός κάνουν έγκυρο, αξιόπιστο, αντικειμενικό 
και συνεπώς αποδεκτό το αποτέλεσμα των αξιολογικών διαδικασιών και αφετέρου δί-
νουν κίνητρα στον εκπαιδευτικό» (Κωνσταντίνου, 2000:87).  
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Σύγχρονες Ουμανιστικές θεωρίες στην Εκπαίδευση: Η ψυχολογική οπτική του 
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Περίληψη 

 
Σε αυτή τη μελέτη θα εστιάσουμε σε δύο επιστήμονες οι οποίοι, αν και προέρχονται 

από διαφορετικούς χώρους σκέψης, συγκλίνουν στο γεγονός ότι εισήγαγαν στο πεδίο 

της εκπαίδευσης καινοτόμες θεωρίες που θα οδηγήσουν σε έναν σύγχρονο ουμανιστικό 

εκπαιδευτικό μοντέλο, αυτό της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Από τη μια, θα 

ασχοληθούμε με την Ψυχολογική θεωρία του Carl Rogers η οποία αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία επειδή τον εμβάθυνε στο πως το άτομο θα μπορέσει να αποδεσμευτεί από την 

πλασματική ταυτότητά του, και θα χτίσει από την αρχή, έναν αληθινό εαυτό και θα 

οικειοποιηθεί μια απόλυτα προσωπική και ιδιαίτερη ταυτότητα. Από την άλλη, ο Paulo 

Freire ως παιδαγωγός ασχολείται ευρέως με τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα και βλέπει 

μέσα από την αλλαγή της φιλοσοφίας και του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού συστή- 

ματος την λύση στα παγκόσμια κοινωνικά προβλήματα. Για τον Freire ο κοινωνικός 

μετασχηματισμός θα προκύψει μόνο μέσα από μια παιδεία που θα μάθει στον άνθρωπο 

το πώς να χειρίζεται το εργαλείο της δημιουργικής αυστηρότητας για να μπορεί να 

μεταβάλλει την κοινωνική πραγματικότητα προς όφελος αυτών που στην κοινωνική 

σκέψη του o Freire ονομάζει «καταπιεζόμενους». 

 

Λέξεις-Κλειδιά: πρόσωπο, δημιουργική αυστηρότητα, κοινωνική δραστηριότητα 

 
Εισαγωγή 

 
Τί σημαίνει ένα σύγχρονο ουμανιστικό εκπαιδευτικό μοντέλο; 

 
«…Το μόνο κοινό που έχω με όλους τους άλλους είναι η δυνατότητα να συμμετάσχω στην 

ίδια τη δημιουργία μου, με βάση αυτά που προσέλαβα. Πρέπει όμως να με αφήσετε να το 

κάνω. Ευχαριστώ, οικογένειά μου, για την τροφή, τη ζεστασιά, την τρυφερότητα, που μου 

επέτρεψαν να μεγαλώσω και να διαμορφωθώ. 

 

Ευχαριστώ, δάσκαλοί μου, για τη μεταβίβαση όσων γνώσεων μπόρεσε να συσσωρεύσει 

η ανθρωπότητα ερευνώντας το Σύμπαν. Ευχαριστώ εσάς που με αγαπήσατε, για την ανα- 

ντικατάστατη αγάπη σας… Εγώ, όμως, πρέπει να ολοκληρώσω το έργο μου, να το επι- 

στεγάσω. Ξεχάστε αυτό που θα θέλατε να είμαι… Για να γίνω αληθινός άνθρωπος, μου 

οφείλετε ένα τελευταίο δώρο: την ελευθερία να γίνω αυτός που επιλέγω να είμαι.» 

(Jacquard, 2002). 

 

Αναμφισβήτητα δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πιο ξεκάθαρη εισαγωγή 

από αυτά τα λόγια της κοινωνιολόγου Jacquard, τα οποία αναδεικνύουν με τον πιο 
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σαφή τρόπο τόσο την πρόθεση της παρούσας μελέτης μας όσο και την ουσία της φιλο-
σοφικής σκέψης των ερευνητών και συγγραφέων που θα προσπαθήσουμε να παρου-
σιάσουμε, Carl Rogers και Paulo Freire.  

Πώς δικαιολογείται η άποψή μας αυτή ;  

Από το γεγονός και μόνο ότι το συγκεκριμένο χωρίο δεν αποτελεί μια ακόμη επιστη-
μονική διαπίστωση ή ένα ακόμη απόφθεγμα μιας επιστημονικής έρευνας, αλλά μια ει-
λικρινής εξομολόγηση ενός ανθρώπου, ενός προσώπου - όπως θα τον αποκαλέσει απο-
λύτως δικαιολογημένα παρακάτω ο Rogers - ο οποίος επιχειρεί αγωνιωδώς να αρθρώ-
σει λόγο, να υπερασπιστεί και να επιβάλλει ένα Εγώ που εδώ είναι συνώνυμο όχι μιας 
εγωιστικής διάθεσης, αλλά ενός εαυτού, μιας δηλαδή πολύμορφης και πολυσύνθετης 
ταυτότητας.  

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται το πρώτο ενικό πρόσωπο, προκειμένου να δηλωθεί 
η βαθύτερη ανάγκη του ατόμου να απελευθερωθεί από την αντίφαση ανάμεσα σε αυτόν 
και τον εαυτό του αλλά και από την δυσαρμονία ανάμεσα στον «εαυτό» και το περι-
βάλλον που του είχαν επιβάλλει οι πάσης φύσεως κοινωνικές συμβάσεις, προκατα-
σκευασμένες αλήθειες και πραγματικότητες και πλαστές ταυτότητες. Το άτομο που 
προσπαθεί να μας σκιαγραφήσει εδώ ο Jacquard δεν είναι παρά μια φωνή που αγωνί-
ζεται σθεναρά να μετατραπεί σε οντότητα, σε πρόσωπο και μέσα από μια εσωτερική 
αναζήτηση να θέσει ανοιχτά ένα θεμελιώδες ζήτημα της ίδιας του της ύπαρξης : το 
θέμα της επανασύστασης της ταυτότητάς του, το πώς αυτή επηρεάζεται από τις σχέσεις 
του προσώπου με το περιβάλλον του όπως επίσης και με ποιο τρόπο το ίδιο το πρόσωπο 
θα προσδιορίζει την δική του υποκειμενική γνώση και αλήθεια γύρω από τον εαυτό και 
το περιβάλλον του και θα οδηγηθεί κατά συνέπεια να καθορίζει την κοινωνική του 
πραγματικότητα. 

Σε αυτό το σημείο για να καταθέσουμε μια πλήρη εικόνα αυτής της προσπάθειας του 
προσώπου να αναγεννηθεί, κατά την ανάγλυφη περιγραφή της Jacquard, ας επιχειρή-
σουμε μια αναδρομή στα αίτια αυτής της διττής ρήξης που βιώνει το άτομο, από τη 
μια, μπροστά σε μια αλλοιωμένη ταυτότητα του εαυτού, από την άλλη, απέναντι σε μια 
πλαστή γνώση της κοινωνικής διάστασης αυτής της ταυτότητας. Προκειμένου να ανα-
τρέξουμε στο παρελθόν για να διαπιστώσουμε με τα ίδια μας τα μάτια το φαινόμενο 
της γέννησης αυτής της διττής διάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης, με άλλα λόγια αυ-
τής της δυσαρμονίας στην ανθρώπινη οντότητα, προς το εσωτερικό της, τον «εαυτό» 
και έξω από αυτήν, το κοινωνικό περιβάλλον, δεν μπορούμε παρά να υιοθετήσουμε το 
κείμενο των Horkheimer-Adorno, Η Γένεση της βλακείας ( Εκπαίδευση Ενηλίκων,3, 
2004) στο οποίο οι συγγραφείς χρησιμοποιούν εντέχνως κάποιους παραλληλισμούς με 
τη φύση για να μας παρουσιάσουν έναν εαυτό διχοτομημένο, καταπιεσμένο, όπως θα 
τον αποκαλέσει και ο Paulo Freire στα έργα του. Οι συγγραφείς Horkheimer-Adorno 
μιλούν για ουλές, για παρακώλυση κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης της ανθρώπινης 
προσωπικότητας, μια μορφή βίας, τρόμου και καταπίεσης δηλαδή, που ασκείται πάνω 
στον άνθρωπο από το περιβάλλον του και τον αντιπαραθέτει με αυτό και δεν του 
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επιτρέπει να συνδιαλεχθεί, να διαπραγματευθεί και να συμφιλιωθεί μαζί του, μέσα σε 
μια σχέση αλληλεπίδρασης, πάνω στη βάση του Ποιος είμαι. Είναι προφανές ότι κάτω 
από δεδομένες συνθήκες εξέλιξης της ανθρώπινης ύπαρξης- που θα μας περιγράψουν 
οι Horkheimer-Adorno- το άτομο βρίσκεται σε πλήρη δυσαρμονία και με τον εαυτό και 
με το περιβάλλον του.  

Σαφής σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα της αδυναμίας του προσώπου να συμφιλιωθεί 
με το Εγώ και με το περιβάλλον του και να διαμορφώσει την δική του πραγματική 
πολυδιάστατη και πολύμορφη ταυτότητα είναι και η διαπίστωση του Παπανούτσου : 
«…Κοιτάξτε έπειτα τους άλλους, τους δυσαρμονικούς, εκείνους που κουβαλούν μέσα 
τους τη διάσταση, την αντίφαση, την ασυναρτησία. Για αλλού ξεκίνησαν και αλλού βρέ-
θηκαν…» (Παπανούτσος,1964). 

Ποια όμως είναι τα αίτια αυτού του φαινομένου της δυσαρμονίας;     

Η περιγραφή των αιτίων από τους Horkheimer-Adorno είναι ζοφερή και εύγλωττη: 
«…Το αισθητήριο του σαλιγκαριού εξαρτάται από τον μυ και οι μύες ατονούν, όταν πα-
ρεμποδίζονται οι ελεύθερες κινήσεις τους. Ο σωματικός τραυματισμός παραλύει το 
σώμα, ο τρόμος το πνεύμα… Η καταπίεση των δυνατοτήτων από την άμεση αντίσταση 
της περιβάλλουσας φύσης συνεχίστηκε προς τα μέσα με τον μαρασμό των οργάνων μέσα 
από τον τρόμο… Όπως τα είδη στην εξέλιξη των ζώων, έτσι και οι πνευματικές βαθμίδες 
στο ανθρώπινο γένος, ακόμα και τα νεκρά σημεία στο ίδιο άτομο, σημαδεύουν σταθμούς 
όπου η ελπίδα ναυάγησε και οι οποίοι στην απολίθωσή τους μαρτυρούν ότι κάθε ζωντα-
νός οργανισμός απειλείται από ένα ανάθεμα.» (Εκπαίδευση Ενηλίκων, 3, 2004).  

Είναι φυσικό, κατά συνέπεια, ο άνθρωπος να δηλώσει, σύμφωνα με την Jacquard, την 
επιθυμία του να απαλλαγεί από τις ουλές και τον τρόμο του παρελθόντος και για να το 
πετύχει αυτό θα πρέπει ελεύθερα να προχωρήσει προς τον αυτοπροσδιορισμό του. Κάτι 
τέτοιο όμως απαιτεί να αναζητήσει ή να ανακαλύψει ή ακόμα και να εφεύρει την απο-
λύτως υποκειμενική και ιδιαίτερη αλήθεια ή γνώση για την ταυτότητά του εαυτού, ή 
αλλιώς  του προσώπου, η οποία  ορίζεται ως »une configuration à deux faces indisso-
ciables, intégrant à la fois l΄ensemble des valeurs du monde où nous nous installons et 
la promotion de notre valeur individuelle, ce dernier aspect correspondant à ce qu΄ on 
peut appeler la dimension ontologique de l΄identité» - «Ένας συγκερασμός δύο αναπό-
σπαστων όψεων, ο οποίος ενσωματώνει ταυτόχρονα τόσο το σύνολο των  αξιών του 
κόσμου μέσα στον οποίο είμαστε εγκατεστημένοι όσο και την προώθηση της προσωπικής 
μας αξίας, ενώ αυτή η τελευταία οπτική αντιστοιχεί σε αυτό που ονομάζουμε «οντολογική 
διάσταση της ταυτότητας»- (Camilleri, 1998), αλλά και η οποία, επίσης, χαρακτηρίζεται 
από το γεγονός ότι «η γνώση αυτή συνοδεύεται από τη συναισθηματική και αξιολογική 
σημασία αυτής της υπαγωγής» (Δραγώνα et al, 2001). 

Επομένως το ερώτημα που τίθεται άμεσα και αβίαστα είναι με ποιο τρόπο θα θεραπεύ-
σουμε την ουλή ή αλλιώς τον τρόμο για τον οποίο μιλούν οι Horkheimer-Adorno ή την 
καταπίεση,  για να χρησιμοποιήσουμε τον προσφιλή όρο του Freire, με άλλα λόγια, με 
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ποιο τρόπο το άτομο θα μπορέσει να προσδιορίσει την ταυτότητά του, ή κατά την οικεία 
θεωρία του Rogers τι σημαίνει ο άνθρωπος να μετατρέπεται σε πρόσωπο, όπως θα εξε-
τάσουμε στη συνέχεια της μελέτης μας :»…ο όρος ταυτότητα δεν πιστοποιείται τόσο με 
την συνοχή της ιδιαιτερότητας, δηλαδή της παράδοσης, όσο με την ανακαίνιση και ανα-
γέννηση της ιδιαιτερότητας. Μια τέτοια αναζήτηση ταυτότητας παρουσιάζεται ως εργα-
στήρι ταυτότητας…. Η αναζήτηση αυτή περιλαμβάνει ή πρέπει να τείνει να περιλαμβάνει 
όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής: ταυτότητα σημαίνει εδώ ότι ο άνθρωπος γνω-
ρίζει τον εαυτό του ως δημιουργό και δημιούργημα μιας ειδικής κουλτούρας, πράγμα που 
σημαίνει ταυτόχρονα ότι έτσι πρέπει να γνωρίζεται και να αναγνωρίζεται.», (Κωνστα-
ντινίδης, 1989). 

Σε αυτήν τη δύσκολη και επώδυνη πορεία του ο άνθρωπος, για την απελευθέρωσή του 
από την ουλή, την καταπίεση, για την ανακάλυψη της πραγματικής του ταυτότητας και, 
κατά συνέπεια, για την καθιέρωση μιας εναρμόνισής με τον εαυτό και το περιβάλλον 
μέσα στο οποίο αναπτύσσεται και δρα, θα αναζητήσει τη συνδρομή πολλών επιστημο-
νικών κλάδων όπως η παιδαγωγική, η κοινωνιολογία, η φιλοσοφία, ψυχολογία, ο συ-
γκερασμός των οποίων, σε ένα πρώτο επίπεδο, θα προσφέρει διέξοδο σε όλα τα παρα-
πάνω ερωτήματα-ζητήματα, και σε μια δεύτερη ανάγνωση, θα εγκαταστήσει στη συ-
νείδηση του σύγχρονου ανθρώπου την αναγκαιότητα για ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης 
που δεν θα αποξενώνει το άτομο από το πρόσωπο, τον πραγματικό  εαυτό, θα καταργεί 
δηλαδή αυτό που ο Freire ονομάζει δυαδικότητα στο άτομο, και θα τον οδηγεί μέσα 
από τον αυτοπροσδιορισμό, την αυτοπραγμάτωση, στον μετασχηματισμό της προσω-
πικής και κοινωνικής πραγματικότητας.  

Σε αυτό το σημείο η συμβολή των Rogers και Freire είναι καθοριστική επειδή δάνεισαν 
τα επιστημονικά εργαλεία τους, δηλαδή τη φιλοσοφία τους και τις εμπειρίες τους, προ-
κειμένου να εγκατασταθεί μια σύγχρονη ουμανιστική αντίληψη στην εκπαίδευση.  

Από τον χώρο της κοινωνιολογίας ο Freire θα έχει ως εφαλτήριο της φιλοσοφικής του 
σκέψης την εικόνα του καταδυναστευόμενου χωρικού της Λατινικής Αμερικής και το 
πώς αυτός ο καταπιεζόμενος θα γίνει απελεύθερος :»Ο χωρικός αρχίζει να παίρνει θάρ-
ρος για να αποτινάξει την εξάρτησή του, όταν αντιληφθεί ότι είναι εξαρτημένος» (Freire, 
1977).  

Από το πεδίο της ψυχολογίας ο Carl Rogers θα επικεντρωθεί στο ζήτημα This is me, 
ξεκινώντας από τις εμπειρίες του στην ψυχοθεραπεία και από το πώς μπορούμε να ο-
δηγήσουμε τον άνθρωπο στην αυτογνωσία και στην αυτοπραγμάτωση του.  

Ο καταπιεζόμενος άνθρωπος του Freire θα μετασχηματιστεί σε person (πρόσωπο) κατά 
τον Rogers, όταν φτάσει να συνειδητοποιήσει ποιας φύσεως είναι η ουλή, η παρακώ-
λυση που υφίσταται και ότι ο μόνος τρόπος για πετύχει κάτι τέτοιο είναι η γνώση γύρω 
από τον εαυτό του και την κοινωνική πραγματικότητα που τον περιβάλλει, η οποία 
όμως θα κατακτάται αβίαστα μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα έχει ως κε-
ντρικό άξονα τον ελεύθερο άνθρωπο και δεν θα ενισχύει ένα διχοτομημένο Εγώ που 
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«…γίνεται κατώτερο και απεχθές, ένα δοχείο που χρησιμεύει για να αποτοξινωθούμε, 
κάποιος που μπορούμε να μισήσουμε και να προβούμε σε διακρίσεις εναντίον του», 
(Δραγώνα et al, 2001). 

Πράγματι οι ουμανιστικές θεωρίες των Rogers και Freire οδηγούν τον σύγχρονο άν-
θρωπο «προς την ανοιχτή κοινωνία στην οποία οι πολίτες θα λειτουργούν με προσωπική 
υπευθυνότητα για τα καθήκοντά τους και τις αποφάσεις που λαμβάνουν» (Μουλαδούδης, 
2006). 

Φιλοσοφικές προσεγγίσεις  

Η διερεύνηση της έννοιας του «προσώπου» («person») από τον Carl Rogers 

O Carl Rogers ήταν ψυχοθεραπευτής αλλά η εμπειρία του, οι απόψεις του και γενικό-
τερα η θεωρία του αντιμετώπισης της ανθρώπινης ύπαρξης ξεπερνά τα όρια του αμιγώς 
δικού του επιστημονικού πεδίου και δίνουν μια πραγματικά πιο ολοκληρωμένη και α-
νανεωτική ώθηση στην υπόθεση που λέγεται άνθρωπος και συμβάλλουν καθοριστικά 
στο να διαφωτίσουν, να διευρύνουν και να προβάλλουν όλο και περισσότερες πτυχές 
που αφορούν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, οι οποίες πιθανόν να είναι άγνωστες 
και στο ίδιο το άτομο, χαρτογραφώντας με αυτόν τον τρόπο το ανάγλυφο της ψυχής 
του.                    

 Για τον Rogers λοιπόν, η λέξη person (πρόσωπο) αποτελεί κεντρικό σημείο της φιλο-
σοφίας του και κεντρικό μοχλό θεώρησης και αντιμετώπισης στο χώρο της εργασίας 
του. Είναι ο εμπνευστής άλλωστε, ως γνωστόν, της θεωρίας  της προσωποκεντρικής  
προσέγγισης (person-centered approach).  Κάτω απ’ αυτή την οπτική, σημασία έχει 
πάνω απ’ όλα, για τον Rogers, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να ανακαλύψει, να επανε-
φεύρει ο ίδιος τον πραγματικό του εαυτό, το αληθινό του πρόσωπο, να αποκτήσει συ-
νείδηση του ποιος είναι στο βάθος του υποσυνείδητου του, να μπορέσει στη συνέχεια 
να αποκαλύψει αυτό το Εγώ στο περιβάλλον του και να εξελιχθεί ως μια ολοκληρω-
μένη προσωπικότητα. Ο χώρος της ψυχολογίας, η κύρια απασχόληση του, δεν αποτελεί 
παρά το πρόσχημα, το εφαλτήριο, το κίνητρο για να υψώσει το οικοδόμημα της σκέψης  
γύρω από το πώς θα οδηγήσει τον άνθρωπο να κοιτάξει και να ερευνήσει στα κατάβαθα 
της ψυχής του για να υπερασπιστεί και να εμπιστευτεί τo πρόσωπο που πραγματικά 
είναι και κυρίως να επενδύσει στην υπόθεση της αυτοπραγμάτωσης αυτού του ιδιότυ-
που  προσώπου.  

Πραγματικά, η έννοια του προσώπου εισβάλλει και κατακλύζει και το χώρο της εκπαί-
δευσης, όπως ο ίδιος ο συγγραφέας μας εξηγεί και ο οποίος μάλιστα τη συνδέει με ένα 
είδος αγωγής  των πολιτών: «…προσπάθησα να δείξω ότι εάν θέλουμε πολίτες που να 
μπορούν να ζουν μέσα σε αυτόν τον Κόσμο που  βρίσκεται σε μια καλειδοσκοπική μετα-
βολή όπως είναι ο δικός μας δεν μπορούμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο παρά μόνο με το 
να θέλουμε να καταστήσουμε μαθητευόμενους που θέτουν τους εαυτούς τους σε κινητο-
ποίηση και παίρνουν αυτούς στα χέρια τους. Πρόθεσή μου ήταν να δείξω μέσα στο παρόν 
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καθεστώς γνώσεων αυτό το είδος μαθητευόμενου που αναπτύσσεται καλύτερα μέσα σε 
ένα πλαίσιο σχέσης που προωθεί την ανάπτυξη, που είναι διευκολυντικό μέσο εν συντο-
μία μέσα σε ένα πλαίσιο σχέσεων με ένα πρόσωπο « (Rogers,1996).  

Το σημαντικότερο έργο του Rogers, αυτό το οποίο εκφράζει πληρέστερα και σαφέ-
στερα την οπτική του φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο On Becoming a Person (Προ-
σπαθώντας να γίνουμε Πρόσωπα) και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο What it Means 
to become a Person (1995) - το οποίο αποδίδεται στα ελληνικά ως Τι Σημαίνει το να 
γινόμαστε Πρόσωπα – ο συγγραφέας και στοχαστής αφουγκράζεται τόσο βαθιά και 
συμμερίζεται τόσο έντονα τις βαθύτερες αγωνίες και ανησυχίες του ανθρώπου που γί-
νεται ο φορέας αυτού του εσωτερικευμένου ανθρώπινου πόνου, αλλά και μεταμορφώ-
νεται στη φωνή που φέρνει στην επιφάνεια αυτόν τον πόνο: «Καθώς παρακολουθώ την 
εμπειρία με πολλούς πελάτες στην σχέση θεραπείας την οποία προσπαθώ να δημιουρ-
γήσω με αυτούς, μου φαίνεται ότι καθένας τους εγείρει την ίδια ερώτηση… Ποιος είμαι 
στην πραγματικότητα; Πως μπορώ να έρθω σε επαφή με τον πραγματικό εαυτό μου, ο 
οποίος έρπει κάτω από την επιφανειακή μου συμπεριφορά; Πως μπορώ να γίνω ο εαυτός 
μου;» (Rogers, 1995).  

Πρόκειται για το ίδιο κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πάντοτε: Ποιος είμαι πραγματικά; 
Ποια είναι η ταυτότητά μου; Και αυτό το ερώτημα, άλλωστε, είναι λογικό να μετατίθε-
ται στο χώρο της εκπαίδευσης και να βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο μιας ευρείας προ-
βληματικής για τους στόχους και το περιεχόμενο ενός σύγχρονου ανθρωπιστικού εκ-
παιδευτικού σχεδιασμού. Σε αυτό το ερώτημα ο Rogers θα απαντήσει μέσα από την 
θεωρία της προσωποκεντρικής  προσέγγισης (person-centered approach), η οποία 
πολύ σύντομα θα γίνει σημείο αναφοράς ως φιλοσοφικό σχήμα που συνδέει την ψυχο-
λογία, την παιδαγωγική, την κοινωνιολογία. Το ιδεολογικό υπόβαθρο αυτής της αν-
θρωπιστικής προσέγγισης στηρίζεται σε κάποιες απλές αλλά πολύ καθοριστικές λέξεις 
κλειδιά που χαρακτηρίζουν τον ίδιο τον Rogers κυρίως ως προσωπικότητα και όχι μόνο 
ως ψυχοθεραπευτή :mask (μάσκα), feeling (συναίσθημα), self  (εαυτός), experience (ε-
μπειρία).  

Η σπουδαιότητα του έργου του Rogers είναι ακριβώς ότι πρότεινε στην κοινωνία, στον 
σύγχρονο άνθρωπο κάποιες λιτές, καθημερινές  λέξεις οι οποίες όμως στη σκέψη του 
Rogers συνιστούν ένα ολόκληρο φιλοσοφικό σύμπαν, τόσο απλό όσο και σύνθετο, α-
φού αποτελούν τους εταίρους μιας εξίσωσης που πρέπει να μας οδηγήσει σε ένα ορι-
σμένο ζητούμενο : a person ( πρόσωπο), τόσο διαφορετικό και ξεχωριστό για τον κα-
θένα μας, αλλά κυρίως αληθινό και ελεύθερο, μια ταυτότητα που αντικατοπτρίζει ένα 
ακέραιο Εγώ, συμβατό και ως προς τον εσωτερικό του κόσμο και ως προς το σύμπαν 
που το περικλείει. Και είναι αυτός ακριβώς ο στόχος που προσπαθεί απεγνωσμένα και 
επώδυνα να επιτύχει ο άνθρωπος, έστω και ασυνείδητα πολλές φορές: «….ο στόχος το 
οποίο το άτομο επιθυμεί να επιτεύξει το αποτέλεσμα το οποίο συνειδητά ή ασυνείδητα 
κυνηγά είναι να γίνει ο εαυτός του»,(Rogers, 1995).  
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Με ποιο τρόπο οδηγεί ο Rogers τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει το βάρος των παρα-
πάνω όρων, έτσι ώστε να λύσει την μαθηματική εξίσωση του δικού του εαυτού (self) 
και να καταλήξει στο δικό του ιδιαίτερο This is me (Αυτός είμαι εγώ), δηλαδή, στην 
δική του ιδιαίτερη και ξεχωριστή ταυτότητα ; 

Η διαδικασία που εισάγει ο στοχαστής προς το on Becoming a Person, δηλαδή προς 
αυτό που αποκαλούμε αυτογνωσία και αυτοπραγμάτωση περιλαμβάνει δύο θεμελιώ-
δεις κεντρικούς άξονες : «φτάνοντας πίσω από την μάσκα» («getting behind the mask») 
και  «βιώνοντας τα συναισθήματά μας» («the experiencing of feeling»). 

Πράγματι σε ένα πρώτο επίπεδο, ο συγγραφέας θα φέρει στο φως, το φαινόμενο της 
αντίφασης, της ασυναρτησίας, της δυαδικότητας, που κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώ-
που για το οποίο ήδη μίλησαν πιο πάνω οι Παπανούτσος και Freire, αυτό το καθεστώς 
ανελευθερίας που βιώνει το άτομο, αφού είναι αναγκασμένο να φοράει διάφορες μά-
σκες, να υποδύεται ρόλους που υπονομεύουν τον πραγματικό εαυτό (self) :»Ο άνθρω-
πος θα μάθει σε ποιο σημείο η συμπεριφορά του, ακόμα και τα συναισθήματα που βιώνει, 
δεν είναι πραγματικά, δεν αποτελεί κάτι το οποίο πηγάζει από τις αυθόρμητες αντιδράσεις 
του οργανισμού του, αλλά συνιστούν ένα προσωπείο, μια ψεύτικη πρόσοψη πίσω από το 
οποίο κρύβεται ο πραγματικός εαυτός. Θα ανακαλύψει σε ποιο σημείο η ζωή του κατευ-
θύνεται απ΄αυτό που νομίζει ότι έπρεπε να είναι και όχι απ΄αυτό που είναι στην πραγμα-
τικότητα.», (Rogers, 1995).  

Κατά συνέπεια, εκείνο που πρέπει να συμβεί, κατά τα λεγόμενα του Rogers, είναι να 
οδηγηθεί ο άνθρωπος μέσα από έναν κατάλληλο σχεδιασμό, που θα ξεκινήσει από το 
πεδίο της ψυχολογίας και θα επεκταθεί στην παιδαγωγική και κοινωνική σκέψη να α-
ποτινάξει το ζυγό, τον τρόμο και τη βία που ασκεί πάνω του η ουλή, η παρακώλυση – 
για τα οποία μιλούν οι Horkheimer-Adorno, ή αλλιώς ένα ψεύτικο προσωπείο (false 
front), ένας τοίχος (wall) που υιοθετεί ο εαυτός που δεν του επιτρέπουν να γίνει a person 
(πρόσωπο), δηλαδή να προσεταιριστεί αυτό που είναι στην πραγματικότητα και να υ-
περασπιστεί την αληθινή του ταυτότητα. Για να φτάσει όμως τόσο το άτομο όσο και 
καθοδηγητής του, είτε είναι ψυχολόγος, είτα παιδαγωγός, στον στόχο που μόλις θέσαμε 
θα πρέπει πριν απ΄όλα να υιοθετηθεί μία στρατηγική που όχι μόνο δεν θα αλλοιώνει 
την πραγματική ταυτότητα του εαυτού αλλά θα φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή με την 
ταυτότητα του εαυτού του μέσα σε μια ατμόσφαιρα ελεύθερων επιλογών :»Είναι στό-
χος μου να καταλάβω τον τρόμο που βιώνει τα συναισθήματά του στον εσωτερικό του 
κόσμο, να τον αποδεχτώ όπως πραγματικά είναι, να δημιουργήσω μία ατμόσφαιρα ελευ-
θερίας μέσα στην οποία μπορεί να κινηθεί γύρω από τις σκέψεις του, τα συναισθήματά 
του, το είναι του, σε όποια κατεύθυνση κι αν επιθυμήσει. Πώς θα χρησιμοποιήσει αυτήν 
την ελευθερία ; Είναι έργο μου ως επιστήμονας να τον οδηγήσω να την χρησιμοποιήσει 
για να γίνεται όλο και περισσότερο ο εαυτός του», (Rogers, 1995).  

Ο ίδιος ο Carl Rogers, επιδιώκει να μεταθέσει το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει 
δίπλα στον άνθρωπο, και όχι απέναντί του, από την ψυχοθεραπεία στην εκπαίδευση 
και προσπαθεί να σκιαγραφήσει ένα σύγχρονο παιδαγωγικό σύστημα το οποίο θα 
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κινείται γύρω από τον άνθρωπο, στο πως αυτός θα γνωρίσει και θα ταυτιστεί με τον 
πραγματικό εαυτό του, δηλαδή, «…να βιώνει τον εαυτό του σε όλο τον πλούτο που υ-
πάρχει μέσα σε αυτόν τον εαυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει αυτό που είναι στην πραγ-
ματικότητα.», (Rogers, 1995).  

Πώς λοιπόν περιγράφει ο Rogers στο δικό του φιλοσοφικό σύστημα ένα ανθρωπιστικό 
παιδαγωγικό μοντέλο;  Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου και η θέση του μαθητή;  

Για το σύγχρονο δάσκαλο, ο νέος του ρόλος μπορεί να παρομοιασθεί με μια  αποστολή, 
με ένα ατέρμονο και ριψοκίνδυνο ταξίδι προς αναζήτηση του υποκειμενικού στοιχείου, 
τόσο του δικού τους εαυτού όσο και των μαθητών τους, να αποτινάξουν και τα δυο 
μέρη τα ψεύτικα προσωπεία και να εγκαινιάσουν μια εντελώς καινούργια και ειλικρινή 
σχέση και με τον εαυτό τους και με τον άλλον : «Υπάρχουν λοιπόν καθηγητές που παίρ-
νουν τον ρίσκο να είναι ο εαυτός τους, να εμπιστεύονται τους εκπαιδευόμενους, να ρί-
χνονται στην περιπλάνηση στο άγνωστο, να κάνουν το άλμα μέσα στο υποκειμενικό. Και 
τι θα συμβεί; Ανθρώπινα γεγονότα συναρπαστικά και απίστευτα. Μπορεί κάποιος πραγ-
ματικά να αισθανθεί ότι δημιουργούνται άνθρωποι, ότι εκτυλίσσονται διάφορες μαθη-
σιακές διαδικασίες, ότι μεγαλώνουν οι μελλοντικοί πολίτες που θα σηκώσουν την πρό-
κληση προς άγνωστους κόσμους. Αν μόνο ένας καθηγητής στους εκατό τολμούσε να ρι-
σκάρει, (αν) τολμούσε να είναι ο εαυτός του, (αν) τολμούσε να εμπιστευτεί, (αν) τολμούσε 
να καταλάβει, θα βλέπαμε ένα ζωντανό πνεύμα να κυριεύει την εκπαίδευση και κάτι τέ-
τοιο θα ήταν πιστεύω ανεκτίμητης αξίας.», (Rogers, 1996). 

Αυτήν ακριβώς την κοινωνική-παιδαγωγική διάσταση του εαυτού από τη στιγμή που 
φτάνει να μετατραπεί σε person, θα εξετάσει η κοινωνιολογική ματιά του Paulo Freire. 

Η απελευθερωτική («liberating») και ανα-δημιουργική («re-creative») παιδαγωγική 
φιλοσοφία του Paulo Freire 

Η παιδαγωγική σκέψη του Paulo Freire δε συνιστά ένα ξεχωριστό ή ανεξάρτητο επι-
στημονικό πεδίο στο οποίο εστίασε την προσοχή του ο στοχαστής, αλλά ωστόσο απο-
τελεί ένα ιδιαίτερο και ευδιάκριτο υποσύνολο μιας ολοκληρωμένης και συμπαγούς θε-
ώρησής του γύρω από τα οξυμένα κοινωνικά ζητήματα-παρατηρώντας τα καταρχάς 
στη χώρα καταγωγής του την Βραζιλία- όπως η φτώχεια, η καταπίεση, ο αναλφαβητι-
σμός, και κυρίως αυτό που τον απασχόλησε κατεξοχήν, ήταν το πώς ο άνθρωπος θα 
μπορέσει να διαδραματίσει το ρόλο του υποκειμένου στον κοινωνικό μετασχηματισμό. 
Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι, από τη στιγμή που η κοινωνική πραγματικότητα κα-
ταλαμβάνει την κεντρική αρτηρία της φιλοσοφικής σκέψης του Freire, δεν μπορεί παρά 
το ενδιαφέρον του να κατευθύνεται προς ένα εκπαιδευτικό μοντέλο με άμεσο αντί-
κτυπο και αντίκρισμα στην κοινωνική δράση : «Γι’ αυτόν σκοπός της γνώσης είναι η 
δράση. Γνωρίζουμε για να πράξουμε. Συλλογιζόμαστε για να μετασχηματίσουμε. Ο 
Freire απέρριψε ρητά την ιδέα πως η γνώση υπάρχει για δικό της λογαριασμό. Η εκπαί-
δευση πρέπει να φωτίζει τη δύναμη των σχέσεων σε μια κοινωνία και να διδάσκει τους 
μαθητές πώς να συμμετέχουν στην αλλαγή των δυνάμεων δομής.», (Μάνθου, 2007). Υπό 
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μια τέτοια οπτική οι μελετητές συγκαταλέγουν τον  Freire σε μια ριζοσπαστική αντί-
ληψη για την παιδεία και σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη η γνώση ταυτίζεται με την 
πράξη ή αλλιώς, την δράση. Κατά συνέπεια, σε αυτό το σημείο, τίθεται το ερώτημα : 

 Τι είδους γνώση προβάλλει αυτό το ριζοσπαστικό, ουμανιστικό εκπαιδευτικό μοντέλο 
του Freire και ποιας φύσεως είναι η δράση την οποία υπερασπίζεται ; 

Απαντώντας στο ερώτημα που θέσαμε θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσουμε από το δεύ-
τερο μέρος του και αυτό επειδή ο όρος δράση αποκτά κοινωνικές προεκτάσεις και, άλ-
λωστε, οι αντίστοιχες εννοιολογικές αναλογίες στις οποίες παραπέμπει βρίσκονται στο 
επίκεντρο της φιλοσοφικού στοχασμού του Freire ως κοινωνιολόγου. Από κι και πέρα, 
είναι ευνόητο ότι η παιδαγωγική του σκέψη θα αναπτυχτεί και θα σηματοδοτηθεί σε 
άρρηκτη σχέση με την κοινωνιολογική διάσταση του ιδεολογικού του συστήματος. Με 
άλλα λόγια, στον φιλοσοφικό στοχασμό του Freire, η γνώση προσδιορίζεται, κατευθύ-
νεται και ορίζεται, κατ΄απόλυτο τρόπο, από την δράση. Αν θελήσουμε λοιπόν να εξε-
τάσουμε τα χαρακτηριστικά της γνώσης στην φιλοσοφική σκέψη του Freire, θα πρέπει 
απαραιτήτως και πρωτίστως να κάνουμε μια ενδοσκόπηση στο χαρακτήρα της δράσης 
η οποία δεν λογίζεται ανεξάρτητη από τη γνώση.  

Κάτω από αυτήν την οπτική γωνία θα οδηγηθούμε αβίαστα στην ανακάλυψη μιας στι-
βαρής παιδαγωγικής αντίληψης και ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος 
που εφηύρε ο Freire και τα οποία έχουν ως απώτερο στόχο, όχι τη στείρα γνώση που 
παραμένει στατική και άγονη, αλλά τη γνώση που ανακυκλώνεται και αναδομείται 
μέσα από την διαδικασία που απελευθερώνει αυτό που ο Rogers ονομάζει  self-actual-
izing natural tendencies (αυτοενεργοποιούμενες φυσικές κλίσεις) του προσώπου, ή α-
κόμα και τη γνώση που ο Freire ταυτίζει με την ελευθερία και επιτρέπει στους ανθρώ-
πους «να δημιουργούν και να οικοδομούν, ν’ απορούν και να τολμούν. Μια τέτοια ελευ-
θερία ζητά από το άτομο να είναι δραστήριο και υπεύθυνο και όχι ένας σκλάβος ή ένας 
καλολαδωμένος τροχός της μηχανής…»,  (Freire, 1977).  

Από αυτήν την προσέγγιση σε ένα πρώτο επίπεδο, διαπιστώνουμε ότι γνώση και δράση 
βρίσκονται σε μια συνεχή διαλεκτική σχέση στην θεώρηση του Freire πάνω στη βάση 
της υπόθεσης της ελευθερίας του ατόμου απέναντι σε κάθε καταπίεση αυθεντία, βία, 
τρόμο, ουλή, ή δυσαρμονία. Πρόκειται εδώ για κάποιες λέξεις κλειδιά που επεξεργα-
στήκαμε πιο πάνω στη μελέτη μας και οι οποίες έγιναν αντικείμενο παρατήρησης και 
διαπίστωσης από τους συγγραφείς που αναφέραμε, αλλά μόνο στον Rogers και στον 
Freire εντάσσονται σε εξειδικευμένο ιδεολογικό, φιλοσοφικό επιστημονικό πλαίσιο 
που αφορούν ένα σύγχρονο παιδαγωγικό μοντέλο. Αυτό το παιδαγωγικό μοντέλο ή 
εκπαιδευτικό σύστημα ταυτίζεται με τον ίδιο τον άνθρωπο δεν είναι ξένο προς αυτόν, 
ούτε τον αλλοτριώνει, ούτε τον εγκλωβίζει σε προκαταλήψεις και πάσης φύσεως δυα-
δικότητες και αυθεντίες, αλλά τον απελευθερώνει και τον ενεργοποιεί ως άτομο. 

 Στην πραγματικότητα το παιδαγωγικό σύστημα που προτείνει ο Freire αποτελεί έναν 
σύγχρονο ουμανισμό, αυτό που ονομάζει ο ίδιος μια αγωγή του ανθρώπου :‘‘H αγωγή 
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του καταπιεζόμενου, εμπνευσμένη από την αυθεντική γενναιοψυχία του ανθρωπιστή (…) 
είναι η αγωγή του Ανθρώπου»,  (Freire, 1977).  

Το σύγχρονο αυτό ουμανιστικό παιδαγωγικό μοντέλο το οποίο, όπως είπαμε, στα μάτια 
του Freire δεν αντιπροσωπεύει παρά μια αγωγή του Ανθρώπου που ξεκινάει από τον 
άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο έχει ως θεμελιώδη σκοπό να αποδράσει ο εαυτός 
από την απανθρώπιση, από την καταδυνάστευση και να μετατραπεί –κατά τον Rogers - 
σε πρόσωπο το οποίο αντικατοπτρίζει την εικόνα του περιβάλλοντα χώρου και παράλ-
ληλα αναγνωρίζει την ταυτότητά του σε αυτό το περιβάλλον :»Η απανθρώπιση χαρα-
κτηρίζει όχι μόνο εκείνους από τους οποίους αφαιρέθηκε η ανθρωπιά, αλλά κι εκείνους 
που την έχουν αφαιρέσει. Είναι μια πραγματική διαστρέβλωση, μια διαστροφή του προ-
ορισμού του ανθρώπου που είναι ένας : να γίνει άρτιος άνθρωπος», (Freire, 1977). 

Επομένως είναι φυσικό ότι προβάλλεται από τον στοχαστή ένα απολύτως αναδομημένο 
πλέγμα ή πλαίσιο παιδαγωγικών σχέσεων μέσα στο οποίο πρωτεύοντα ρόλο θα δια-
δραματίσουν όροι όπως dialogical experience (βίωμα διαλόγου), liberating classrooms 
(απελευθερωτικές τάξεις), discussing truth (η αλήθεια που μπορεί να συζητηθεί και να 
αμφισβητηθεί), creative rigor (δημιουργική αυθεντία), όρους τους  οποίους ο Freire α-
ναλύει και παρουσιάζει, για πρώτη φορά στη σύγχρονη εποχή και στις σύγχρονες κοι-
νωνίες στο βιβλίο του A pedagogy for liberation (Για μια Απελευθερωτική Παιδαγω-
γική) ή με άλλα λόγια που θα ερμήνευαν με ακρίβεια την φιλοσοφία του συγγραφέα 
μια δημιουργική παιδαγωγική. Ο συγγραφέας επενδύει σε αυτό το είδος παιδείας τον 
μετασχηματισμό του ατόμου από ένα παραμορφωμένο– κατά τους Horkheimer-Adorno  
- ή καταπιεζόμενο – κατά τον Freire,  -  σε ένα απελευθερωμένο πρόσωπο (person) – 
κατά τον Rogers - για να επιτύχει στη συνέχεια τον μετασχηματισμό της κοινωνικής 
πραγματικότητας :» Έχουμε να κάνουμε με μια δημιουργική παιδαγωγική η οποία ψά-
χνει να επανεφεύρει τη γνώση η οποία κατοικεί πλέον στα ζητήματα, στις ανάγκες και 
στη γλώσσα των διδασκομένων, ως μια πράξη διαφωτιστικής εξουσίας στην κοινωνία», 
(Freire, 1987). 

Ωστόσο σε έναν εκπαιδευτικό σχεδιασμό σημαντική θέση πρέπει να κατέχει η οπτική 
κάτω από την οποία εξετάζεται ο ρόλος του δασκάλου. Ο Freire δεν απορρίπτει την 
έννοια της αυθεντίας (rigor), όμως η θεώρησή του στρέφεται γύρω από μια δημιουργική 
αυθεντία (creative rigor), δηλαδή, έναν διαμεσολαβητή ανάμεσα στον καταδυναστευό-
μενο άνθρωπο και στην κοινωνική πραγματικότητα την οποία το άτομο πρέπει να τη 
γνωρίσει ανακατασκευάζοντάς την ως δική του γνώση ή αλήθεια και να την αντιπαρα-
θέσει στο περιβάλλον του :»Για να μπορεί να λειτουργήσει η αυθεντία πρέπει να είναι 
με το μέρος της ελευθερίας, και όχι ενάντιά της….. Οι άνθρωποι αλληλοδιδάσκονται, 
αλληλοσυνδεόμενοι με τον κόσμο που τους περιβάλλει, με τα προς γνώση αντικείμενα…»,  
(Freire, 1977).  

Πρόκειται για το κέντρο της κοινωνικής θεωρίας του Freire το οποίο ταυτίζεται με την 
υπόθεση της παιδείας και όπου παραδοσιακοί όροι όπως αυθεντία επιφορτίζονται με 
νέες οπτικές, πιο σύγχρονες προεκτάσεις και μετασχηματίζονται οι σημασίες τους για 
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να μετασχηματίσουν στη συνέχεια τον άνθρωπο και το περιβάλλον του :»Αυτή είναι η 
ανα-δημιουργική αυθεντία στα πλαίσια μιας απελευθερωτικής εκπαίδευσης» («… This is 
the re-creative rigor of liberating education»), (Freire,1987).  

Τι σημαίνει λοιπόν ο όρος Εκπαίδευση για τον Freire; Η απάντηση που δίνει ο φιλόσο-
φος είναι σύντομη, σαφής αλλά και μεστή σε σημασιολογία :»Εκπαίδευση δεν σημαίνει 
να κατεβάζουμε βιβλία αλλά σημαίνει τον μετασχηματισμό των σχέσεων ανάμεσα σε δι-
δασκόμενους, διδάσκοντα, σχολείο και κοινωνία.», (Freire, 1987). 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ : 

Ανακεφαλαιώνοντας το «πρόσωπο» του σύγχρονου ανθρώπου 

Έχοντας εμβαθύνει – όσο ήταν κάτι τέτοιο δυνατό – στα θεμελιώδη ζητήματα της  φι-
λοσοφικής σκέψης των στοχαστών που παρουσιάσαμε πιο πάνω, εκείνο που τελικά 
αποκομίσαμε απ΄όλο αυτό το ταξίδι, ήταν η γνωριμία μας με τον άνθρωπο που στέκεται 
απέναντι στον εαυτό του με θάρρος, με ειλικρίνεια και ο οποίος φέρει μια ιδιαίτερη, 
μια ξεχωριστή, μια μοναδική παρρησία, αυτήν που οδηγεί στην αλήθεια: «Όποιος δια-
θέτει παρρησία αποδεικνύει ότι έχει μια ειδική σχέση με την αλήθεια, που στηρίζεται στο 
θάρρος και στην ειλικρίνεια, μια ορισμένη σχέση με τη ζωή που συνεπάγεται την ευθύνη 
και τον κίνδυνο, μια αυθεντική επικοινωνία με τους άλλους και με τον εαυτό του που 
περνάει μέσα από την κριτική και την αυτοκριτική, μιαν ηθική αντίληψη που αναγνωρίζει 
την αξία της ελευθερίας και το χρέος να λέει την αλήθεια. Γεννιέται έτσι εκείνος ο πολίτης 
που είναι ελεύθερος γιατί επιλέγει να μιλάει ανοιχτά και ειλικρινά αντί να εξαπατά το 
συνομιλητή του…. γιατί επιλέγει την αλήθεια και όχι τη σιωπή ή το ψέμα, τον κίνδυνο της 
ζωής αντί για την κολακεία, το ηθικό χρέος αντί για το προσωπικό του όφελος, την πα-
θητικότητα και την αδιαφορία.», (Γιαλκέτσης, 1996).  
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Συνδιδασκαλία: Προκλήσεις και δυνατότητες 

Αποστόλου Βασιλική, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, vasilikiapostolou@gmail.com 

Περίληψη 

Η συνδιδασκαλία είναι η διδασκαλία που λαμβάνει χώρα σε μια γενική τάξη από δύο 
συνήθως εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής αντίστοιχα, οι οποίοι προετοιμα-
ζόμενοι καταλλήλως επιδιώκουν με συγκεκριμένους διδακτικούς τρόπους και πρακτι-
κές να οδηγήσουν στη σχολική επιτυχία τόσο μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες όσο και μαθητές χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για μια πολύ απαιτητική 
διαδικασία που όμως υπό προϋποθέσεις και εφόσον ξεπεραστούν συγκεκριμένα εμπό-
δια, είναι ικανή να αλλάξει προς το καλύτερο τόσο τη σχολική εκπαιδευτική πραγμα-
τικότητα όσο και την ίδια την κοινωνία σε ένα πιο ευρύ πλαίσιο.  

Λέξεις-Κλειδιά: συνδιδασκαλία, εκπαιδευτικός, μαθητής, συνεκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να σκιαγραφήσει το τι είναι η συνδιδασκαλία, ποιες οι 
προϋποθέσεις για την εφαρμογή της, ποιες μορφές μπορεί να λάβει, ποια τα οφέλη για 
τους εμπλεκόμενους σε αυτή, καθώς και ποιες είναι οι δυσκολίες που μπορεί να προ-
κύψουν κατά την εφαρμογή της. Στην πρώτη ενότητα οριοθετείται η συνδιδασκαλία 
καθώς και τα προαπαιτούμενα για την εφαρμογή της. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 
στους εμπλεκομένους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις υποδομές του σχολείου. 
Στην επόμενη ενότητα μελετάται το κατά πόσον η συνδιδασκαλία ωφελεί τους εμπλε-
κομένους της χωρίς να παραγνωρίζονται και οι δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπι-
στούν επιτυχώς, για να μπορέσει να εφαρμοστεί και να αποδώσει τα μέγιστα.     

Εισαγωγή στη συνδιδασκαλία 

Οριοθέτηση συνδιδασκαλίας 

Όλα τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση. Η 
πολιτεία δεσμεύεται να παρέχει την κατάλληλη ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε αυτά 
τα άτομα δωρεάν. Επίσης, δεσμεύεται αυτά τα άτομα να αντιμετωπίζονται ισότιμα 
τόσο στο εκπαιδευτικό πλαίσιο όσο και στο κοινωνικό πλαίσιο (Νόμος 3699/2008 & 
Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού). Αναφορικά με τη φοίτηση, τα άτομα 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με τον βαθμό της αναπηρίας τους, μπορούν 
να φοιτήσουν είτε σε γενικά σχολεία είτε σε εξειδικευμένες δομές και προγράμματα. 
Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη φοίτηση αυτών των ατόμων στα γενικά σχολεία, 
οι ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες συνήθως είναι ήπιας μορφής (Νόμος 3699/2008). 

Μια μορφή διδασκαλίας η οποία υπάγεται στο πλαίσιο της συν-εκπαίδευσης μαθητών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μη, λαμβάνοντας χώρα σε μια τάξη γενικής εκ-
παίδευσης είναι η λεγόμενη συν-διδασκαλία. Συνήθως στη συνδιδασκαλία 
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συμμετέχουν δύο εκπαιδευτικοί και σπανιότερα περισσότεροι. Από αυτούς, ο ένας εκ-
παιδευτικός είναι εκπαιδευτικός γενικής εκπαίδευσης και ο άλλος είναι εκπαιδευτικός 
ειδικής αγωγής (Cook & Friend, 1995 & Νόμος 3699/2008).  Και οι δύο επαγγελματίες 
της εκπαίδευσης συμμετέχουν ισάξια και διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, συνεργαζόμενοι στενά (Cook & 
Friend, 1995). Αναφορικά με τους μαθητές οι οποίοι είναι οι αποδέκτες της συνδιδα-
σκαλίας, το ζητούμενο είναι να λαμβάνουν μια όσο πιο ποιοτική, ισότιμη και αποδο-
τική διδασκαλία είναι εφικτό (UNESCO, 2008, 2009, Bauer, Kaprova, Μιχαηλίδου & 
Pluhar, 2009). Οι μαθητές για τους οποίους ενδείκνυται η μέθοδος της συνδιδασκαλίας 
είναι μαθητές με ή και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, η συνδιδασκαλία 
μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο Δημοτικό, όσο στο Γυμνάσιο και το Λύκειο (Βεκύρη 
& Κωτούλας, χ.χ.). 

Προαπαιτούμενα για τη συνδιδασκαλία  

Η εμπλοκή των δύο εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να είναι 
ισάξια. Να συμμετέχουν δηλαδή από κοινού, συνεργατικά και στον ίδιο βαθμό σε όλες 
τις πτυχές και τις εκφράσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε πρόκειται για την α-
ξιολόγηση των μαθητών και του εκάστοτε μαθήματος, είτε για τον καθορισμό των στό-
χων, καθώς και τον σχεδιασμό και την παρουσίαση του εκάστοτε μαθήματος. Η συν-
διδασκαλία είναι μια απαιτητική διαδικασία στην οποία, για να μπορέσουν οι εκπαι-
δευτικοί να ανταποκριθούν με επιτυχία, θα πρέπει από κοινού να έχουν οριοθετήσει 
τους ρόλους τους και να έχουν συνειδητοποιήσει τι επιδιώκουν να επιτύχουν (Gately 
& Gately, 2001). 

Σημαντικό είναι, οι εκπαιδευτικοί να έχουν αυτογνωσία σχετικά με τον χαρακτήρα και 
τις δυνατότητές τους, μια και γνωρίζοντας τα όριά τους θα μπορέσουν να συνεργα-
στούν με τον άλλο εκπαιδευτικό με επιτυχία. Στο πλαίσιο της αυτογνωσίας ανήκει και 
η γνώση των δυνατών και αδύνατων σημείων των εκπαιδευτικών. Η αναπτυγμένη κρι-
τική και δημιουργική ικανότητα και σκέψη αποτελούν σημαντικά εφόδια, σε συνδυα-
σμό και με αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  (Cook & Friend, 1995).  

Καθοριστικό ρόλο για τη διαμόρφωση θετικών στάσεων των εκπαιδευτικών σχετικά 
με τη συνδιδασκαλία διαδραματίζει η πολύ καλή γνώση του γενικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος σπουδών της τάξης από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και αντίστοιχα 
η πολύ καλή γνώση του ειδικού προγράμματος σπουδών της τάξης από τον εκπαιδευ-
τικό γενικής αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο θα επέλθει ο αλληλοσεβασμός και η αλλη-
λοκατανόηση. (Keefe & Moore, 2004 & Bauer, Kaprova, Μιχαηλίδου & Pluhar, 2009). 
Εξίσου σημαντική είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στη συνδιδασκαλία είτε από 
το ίδιο το σχολείο στο οποίο βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί είτε και από άλλους αρμό-
διους φορείς (Bauer, Kaprova, Μιχαηλίδου & Pluhar, 2009). 

Για να εφαρμοστεί επιτυχώς η προσέγγιση του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, θα πρέπει να μελετηθούν συγκεκριμένες παράμετροι, ώστε να διαφανεί σε ένα 
πρώτο στάδιο αν οι ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητή είναι συμβατές με των 
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υπολοίπων μαθητών της τάξης και κατά δεύτερον να αναπτυχθούν συγκεκριμένες εξα-
τομικευμένες μαθησιακές προσεγγίσεις και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα σπουδών γι’ 
αυτόν τον μαθητή. Στη διαμόρφωση των μαθησιακών στόχων και προσεγγίσεων ση-
μαντικό είναι να συμμετέχει και ο ίδιος ο μαθητής, καθώς και η οικογένειά του εφόσον 
αυτό είναι εφικτό (Cook & Friend, 1995 & Bauer, Kaprova,  Μιχαηλίδου & Pluhar, 
2009). 

Η γενική τάξη, επίσης, στην οποία θα φοιτά ο μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες είναι πολύ σημαντικό να είναι κατάλληλα διαμορφωμένη γι’ αυτόν τόσο από υλι-
κοτεχνικής άποψης όσο και από δυναμική μαθητών. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο 
πραγματοποιείται η συνδιδασκαλία εξαρτάται από το εκάστοτε μάθημα που πρέπει να 
διδαχτεί, την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητας των μαθητών, καθώς και από τη δη-
μιουργικότητα των εκπαιδευτικών (Cook & Friend, 1995).  

Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη συνδιδασκαλία είναι και ο βαθμός της διοι-
κητικής υποστήριξης του κάθε σχολείου. Η στάση του εκάστοτε διευθυντή για παρά-
δειγμα έχει άμεση επίδραση στην ποιότητα της συνδιδασκαλίας. Ένα σχολείο το οποίο 
υποστηρίζει και προάγει την ενσωμάτωση, που αποδέχεται τη διαφορετικότητα, την 
αντιμετωπίζει με σεβασμό και αγκαλιάζει όλους τους γονείς, τους μαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς, αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον και υπόβαθρο για μια επιτυχή συν-
διδασκαλία. Ένας ακόμη σημαντικός ενισχυτικός παράγοντας για μια επιτυχή συνδι-
δασκαλία αλλά ακόμη και για την υλοποίηση της ίδιας της συνδιδασκαλίας είναι η 
ύπαρξη των απαραίτητων πόρων. Δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί, τέλος, και η ανάγκη 
ύπαρξης του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που διαμορφώνει τις πολιτικές για τη 
συνεκπαίδευση και την ενσωμάτωση (Bauer, Kaprova,  Μιχαηλίδου & Pluhar, 2009). 

Αντιμετώπιση συνδιδασκαλίας 

Οφέλη συνδιδασκαλίας  

Τα οφέλη της συνδιδασκαλίας είναι σημαντικά εφόσον πληρούνται οι προαναφερθεί-
σες προϋποθέσεις. Δεδομένου ότι υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί στην τάξη, αυτό επιτρέ-
πει μια ποικιλία στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία και είναι πολύ πιθανό 
όχι μόνο οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και οι μαθητές που δεν 
έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να βγουν πολύ κερδισμένοι από αυτήν την αύξηση 
των επιλογών της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί αλληλοβοηθιούνται και αλληλοϋπο-
στηρίζονται, αλληλοσυμπληρώνονται με αποτέλεσμα να γίνονται και αυτοί σταδιακά 
καλύτεροι (Cook & Friend, 1995 & UNESCO 2009). Υπάρχει ένας πλουραλισμός χάρη 
στη συνδιδασκαλία, ο οποίος είναι ωφέλιμος και για όλους τους μαθητές μιας και αντί 
να διδάσκονται μόνο από έναν εκπαιδευτικό, διδάσκονται από δύο εκπαιδευτικούς με 
αποτέλεσμα οι γνώσεις και τα ερεθίσματα που λαμβάνουν για το κάθε πραγματευόμενο 
θέμα να διευρύνονται (Βεκύρη & Κωτούλας, χ.χ.). 

Από την άλλη, αναφορικά με τους μαθητές που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
η συνδιδασκαλία τους επιτρέπει να μην απομακρύνονται από την αίθουσα γενικής 
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αγωγής για συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα, αλλά να παραμένουν όπως και οι υπόλοι-
ποι μαθητές στην αίθουσα (Cook & Friend, 1995). Δέχονται την υποστήριξη που χρειά-
ζονται εντασσόμενοι ταυτόχρονα σε μία τάξη γενικής εκπαίδευσης, γεγονός που είναι 
πολύ πιθανό να οδηγήσει και σε καλύτερες επιδόσεις αυτών των μαθητών (Βεκύρη & 
Κωτούλας, χ.χ. & UNESCO, 2008, 2009 & Bauer, Kaprova,  Μιχαηλίδου & Pluhar, 
2009).  

Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της συνδιδασκαλίας κοινωνικο-
ποιούνται, μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά, να αλληλοβοηθιούνται. Η δημιουρ-
γική και κριτική τους σκέψη αναπτύσσεται σημαντικά και μαθαίνουν να αποδέχονται 
το διαφορετικό. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν την ικανότητα της ευελιξίας στο 
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, εφόδιο πολύ σημαντικό για την μετέπειτα ε-
παγγελματική πορεία τους. Δηλαδή, μέσα από τη μεταξύ τους  συνεργασία και με την 
πάροδο του χρόνου, καλλιεργείται η προσαρμοστικότητα, καθώς και η συνειδητοποί-
ηση ότι πάντα υπάρχει περιθώριο μεταβολής του μαθήματος ανάλογα με τις εκάστοτε 
ανάγκες των μαθητών. Η διδασκαλία δηλαδή δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως κάτι 
αυστηρά προκαθορισμένο, μιας και στην ουσία πρόκειται για μια διαδικασία συνεχώς 
μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη  (Bauer, Kaprova, Μιχαηλίδου & Pluhar, 2009).  

Στάσεις εκπαιδευτικών 

Ενδεικτικό είναι ότι τόσο στην έρευνα του Σούλη (2008) όσο και στην έρευνα των 
Keefe & Moore (2004), και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, καθώς και οι Αμερικανοί εκπαι-
δευτικοί συμφωνούν στο ότι ειδικά αν έχουν εμπλακεί ξανά σε συνδιδασκαλία ή είναι 
και νιώθουν κατάλληλα καταρτισμένοι, διάκεινται θετικά στη συνδιδασκαλία και επι-
θυμούν να εμπλακούν εκ νέου  (Σούλης, 2008 & Keefe & Moore, 2004). Στην έρευνα 
του Σούλη (2008) προέκυψε πως οι νέοι εκπαιδευτικοί είναι πιο θετικοί στη συνδιδα-
σκαλία σε σχέση με τους πιο μεγάλους σε ηλικία και πως η συνδιδασκαλία γι’ αυτούς 
εκφράζει το συναίσθημα ότι προσφέρουν και βοηθούν τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες καθώς και την ευρύτερη κοινωνία να γίνει καλύτερη (Σούλης, 2008). 

Εμπόδια στη συνδιδασκαλία 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής  που έλαβαν μέρος στην 
έρευνα των Keefe & Moore (2004), ένα βασικό εμπόδιο για την αρμονική συνεργασία 
των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της συνδιδασκαλίας είναι η έλλειψη χρόνου. Ο προ-
γραμματισμός της συνδιδασκαλίας απαιτεί αρκετό χρόνο από τους εκπαιδευτικούς, ει-
δικά στα πρώτα στάδια της γνωριμίας και συνεργασίας τους και μπορεί να λειτουργή-
σει ανασταλτικά στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν καταλλήλως το πρόγραμμα 
σπουδών. Επίσης, οι τάξεις γενικής εκπαίδευσης στις οποίες λαμβάνει χώρα η συνδι-
δασκαλία σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πάρα πολλούς μαθητές, κάτι που καθιστά α-
κόμη πιο δύσκολο και απαιτητικό το έργο των εκπαιδευτικών. Η σωστή διαχείριση 
τόσων μαθητών για κάποιους εκπαιδευτικούς φαντάζει σχεδόν ακατόρθωτη και μάλι-
στα σε μια περίπτωση η γενική τάξη που είχε 45 μαθητές και δύο δασκάλους χαρακτη-
ρίστηκε ως «εφιάλτης» από τους εκπαιδευτικούς (Keefe & Moore, 2004). 
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Ο τρόπος επίσης με τον οποίο θα γίνει ο διαχωρισμός των ρόλων των δύο εκπαιδευτι-
κών που λαμβάνουν μέρος στη συνδιδασκαλία είναι πάρα πολύ σημαντικός. Στο πλαί-
σιο ξανά της ίδιας έρευνας, διαφάνηκε πως πολύ συχνά στους εκπαιδευτικούς ειδικής 
αγωγής δίνεται ένας περιορισμένος ρόλος σε σχέση με τον εκπαιδευτικό της γενικής 
αγωγής, στο πλαίσιο μιας γενικότερης υποτίμησής του (Keefe & Moore, 2004). Επι-
πρόσθετα, στην έρευνα του Σούλη (2008) που επικεντρώνεται σε απόψεις εκπαιδευτι-
κών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ως εμπόδια για τη συνεκπαίδευση και 
εν συνεχεία για τη συνδιδασκαλία αναφέρεται «η έλλειψη υποδομών, η απουσία κα-
τάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ο ανεπαρκής τεχνολογικός εξοπλισμός και 
η απουσία εξειδικευμένου προσωπικού Ειδικών Παιδαγωγών»  (Σούλης, 2008: 290).  

Συμπεράσματα 

Καταλήγοντας, η συνδιδασκαλία είναι μια μορφή διδασκαλίας εξαιρετικά απαιτητική 
που όμως, εάν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και καταπολεμηθούν επιτυχώς 
τα όποια εμπόδια προκύψουν, συμβάλλει τα μέγιστα στη ζωή των άμεσα εμπλεκομέ-
νων αλλά και έμμεσα εμπλεκομένων, δηλαδή των μελών της ευρύτερης κοινωνίας  που 
γι’ αυτήν το σχολείο είναι το κύτταρο, ο μικρόκοσμος της. Οι απαιτήσεις των καιρών 
αυξάνονται σε σχέση με το παρελθόν και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτύσσο-
νται αποτελεσματικοί και ολοκληρωμένοι τρόποι εκπαίδευσης και διδασκαλίας όλων 
ανεξαιρέτως των ανθρώπων, μιας και όλοι έχουν δικαιώματα στην εκπαίδευση, την 
ισότητα και το ευ ζην.   
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Τα αναλυτικά προγράμματα Ειδικής Αγωγής στη Γλώσσα στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση Ελλάδας, Κύπρου και Φινλανδία: Μια κριτική και συγκριτική θεώ-

ρηση 

Πιερράτου Λαμπρινή, lapierratou@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα διερευνήθηκε η ενταξιακή πολιτική και πρακτική της Ελλάδας 
ύστερα από μια συγκριτική μελέτη με την εκπαιδευτική πολιτική της Κύπρου και της 
Φινλανδίας σε θέματα ειδικής αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών της Γλώσσας των τριών χωρών ώστε να αναδυθούν οι διαφο-
ρές και οι ομοιότητές τους ανάμεσα στις τρεις χώρες. Επίσης, διερευνήθηκε κατά πόσο 
συντάσσονται και εφαρμόζονται εξατομικευμένα προγράμματα από τους εκπαιδευτι-
κούς κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να αναζητη-
θούν οι παράγοντες που οδήγησαν τη Φινλανδία στη συνεχόμενη επιτυχημένη παρου-
σίασή της στους διαγωνισμούς του Pisa σε θέματα ανάγνωσης και κατανόησης κειμέ-
νου. Όπως διαφάνηκε, η εκπαιδευτική πολιτική της Φινλανδίας δείχνει ευελιξία κατά 
την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων η οποία αποδείχτηκε καθοριστικός πα-
ράγοντας επιτυχίας της κατά την αξιολόγηση της ικανότητας της ανάγνωσης και ερμη-
νείας κειμένων.  

Λέξεις-Κλειδιά: ΑΠΣ, Ειδική Αγωγή, Φινλανδία, Κύπρος, Ελλάδα 

Εισαγωγή 

Οι επιστήμες της Αγωγής που ασχολούνται με τα Αναλυτικά Προγράμματα έχουν γνω-
ρίσει μεγάλη εξέλιξη και γι΄αυτό η ανάπτυξη και αξιολόγησή τους είναι στοιχεία που 
επαναπροσδιορίζονται και οργανώνονται πάνω σε νέες επιστημονικές βάσεις. Αυτά 
συνιστούν για τον εκπαιδευτικό ένα εργαλείο που το χρησιμοποιεί καθημερινά για τις 
ανάγκες της διδακτικής πράξης και τον βοηθά να γνωρίζει το τι, το πώς και πότε θα 
διδαχθεί. Είναι, λοιπόν, μεγάλη η σημασία των Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς η 
ποιότητά τους καθορίζει και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Βρεττός, Κα-
ψάλης, 2008).  

Η σημασία της έρευνας γίνεται εμφανής από το γεγονός ότι τα ΑΠΣ έχουν θεμελιώδη 
και ουσιαστική σημασία στην εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Ιδιαίτερα η διδασκαλία της Γλώσσας αποτελεί ζήτημα κεντρικού εν-
διαφέροντος είτε ως γνωστικό αντικείμενο είτε ως εργαλείο άσκησης και πραγμάτωσης 
του εκπαιδευτικού έργου συνολικά. Από την άλλη, οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές 
που συντελέστηκαν λόγω των αναγκαστικών μετακινήσεων των οικονομικών μετανα-
στών και των πολιτικών προσφύγων οδήγησε στην αύξηση των μαθητών που προέρ-
χονται από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτικά περιβάλλοντα. Επίσης, με παρόμοιο 
τρόπο τοποθετείται και το ζήτημα της παρουσίας στην τάξη παιδιών με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, σύνδρομο 
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ελλειμματικής προσοχής κ.ά. Οι μαθητές αυτοί έχουν ανάγκη μιας διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας, για να αναπτύξουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους και να ενταχθούν στην 
τάξη (Συμεωνίδη κ.ά., 2011).  

Προκύπτει, λοιπόν, η ανάγκη παιδαγωγικής έρευνας που θα κατευθύνει την αναμόρ-
φωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων σε συνολική εξέταση. Στη χώρα μας η αξιολό-
γηση των διάφορων παραμέτρων της εκπαίδευσης έχει ατονήσει σε αντίθεση με τη Φι-
λανδία και άλλες Σκανδιναβικές χώρες που παρέχουν στους μαθητές των σχολείων 
τους ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και είναι πρωτοπόρες στην εξάλειψη των εμποδίων 
για μάθηση. Απόδειξη αποτελεί η υψηλή απόδοση της Φινλανδίας στην ικανότητα α-
νάγνωσης και ερμηνείας κειμένων σε διεθνείς διαγωνισμούς, όπως αυτόν του Pisa 
(Välijärvi et al. 2002). Αποτελεί, λοιπόν, ανάγκη να διερευνηθούν πιο αναλυτικά οι 
τρόποι οργάνωσης και υλοποίησης αυτής της υψηλής επίδοσης των Φινλανδών μαθη-
τών.  

Μεθοδολογία έρευνας 

Η μέθοδος προσέγγισης που εφαρμόζεται στην παρούσα έρευνα είναι η ποιοτική- ε-
ρευνητική στρατηγική η οποία επιλέγεται στην περίπτωση που υπάρχουν γραπτά δεδο-
μένα όπως τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Γλώσσας. Ως βοηθητικό εργα-
λείο άντλησης ποιοτικού υλικού από το ερευνητικό πεδίο χρησιμοποιήθηκε η συνέ-
ντευξη (Mason J.2003). Προκειμένου να διερευνηθούν καλές πρακτικές στη διδασκα-
λία του γλωσσικού μαθήματος στα δημόσια σχολεία των τριών χωρών έγιναν συνε-
ντεύξεις. Όσον αφορά την ανάλυση των συνεντεύξεων, επιλέχθηκε η θεματική και κρι-
τική ανάλυση περιεχομένου η οποία επιτρέπει να αναλυθούν κριτικά τα κύρια θέματα 
και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα (Πιερράτου, 2017). 

Δείγμα  

Όσον αφορά την επιλογή των ατόμων που συμμετείχαν στη διαδικασία των προσωπι-
κών συνεντεύξεων, χρησιμοποιήθηκε σκόπιμη δειγματοληψία. Συγκεκριμένα, επιλέ-
χθηκαν έξι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, δύο σε κάθε χώρα, οι οποίοι διδάσκουν το 
γλωσσικό μάθημα σε παιδιά ηλικίας 12 έως 15 χρονών. Οι δύο Έλληνες φιλόλογοι 
εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής έχουν από 16 έως 23 χρόνια υπηρεσίας στη δημόσια και 
ιδιωτική εκπαίδευση. Και οι δύο εκπαιδευτικοί κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο στην ει-
δική αγωγή και έχουν ολοκληρώσει σεμινάριο με ειδίκευση στην ειδική εκπαίδευση. 
Επίσης, συνέντευξη έδωσαν και δύο Κύπριες εκπαιδευτικοί, φιλόλογοι που έχουν υπη-
ρετήσει στη δημόσια εκπαίδευση πάνω από 23 χρόνια. Όσον αφορά τους Φινλανδούς 
εκπαιδευτικούς, δέχτηκαν να δώσουν συνέντευξη δυο πτυχιούχοι του παιδαγωγικού 
τμήματος με διδακτορικό τίτλο στην Ειδική Αγωγή που υπηρετούν στην κατώτερη δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση πάνω από 23 χρόνια και διδάσκουν Μητρική Γλώσσα και Λο-
γοτεχνία (Πιερράτου, 2017). 

Ερευνητικά Ερωτήματα 
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 Στο πλαίσιο της έρευνας θα επιδιωχθεί να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

1. Ποιο είναι το διδακτικό και μαθησιακό υλικό στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
των τριών χωρών;  

2. Ποιοι είναι οι μέθοδοι διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος σύμφωνα με τα Ανα-
λυτικά Προγράμματα Σπουδών των τριών χωρών;  

3. Ποιοι είναι οι τρόποι αξιολόγησης της επίτευξης του έργου των εκπαιδευτικών των 
τριών χωρών;  

4. Ποιος είναι ο ρόλος των ΤΠΕ στη διδασκαλία της μητρικής Γλώσσας στις τρεις χώρες;  
5. Ποιοι είναι οι λόγοι που οι Φιλανδοί μαθητές στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευ-

σης έχουν υψηλότερες επιδόσεις στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένου σε σχέση με 
τους Κύπριους και Έλληνες μαθητές; (Πιερράτου, 2017). 

Ερευνητική διαδικασία 

Το ερευνητικό μέρος της εργασίας χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος της πα-
ρούσας έρευνας κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των Αναλυτικών 
Προγραμμάτων των τριών χωρών με βάση έξι ερωτήματα (κριτήρια) που συντάχθηκαν 
με σκοπό να αναδειχθούν οι βασικές πτυχές της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήμα-
τος στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στο δεύτερο μέρος της έρευνας γίνεται 
μια σύγκριση των Αναλυτικών Προγραμμάτων των τριών χωρών ώστε να αναδειχθούν 
οι ομοιότητες και οι διαφορές τους στην πολιτική και πρακτική της εκπαίδευσης των 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη συνέχεια, μέσω της κωδικοποίησης 
των ποιοτικών δεδομένων των συνεντεύξεων γίνεται μια σύγκριση των πρακτικών των 
ειδικών παιδαγωγών να εντάξουν ομαλά τους μαθητές με ειδικές ανάγκες στην τάξη 
τους, ώστε να ερμηνευτεί η διαφορά στις επιδόσεις των μαθητών των τριών χωρών στο 
τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο μάθημα της Γλώσσας (Πιερράτου, 2017). 

Αποτελέσματα- Συμπεράσματα 

Η ανάλυση των περιεχομένων των τριών Αναλυτικών Προγραμμάτων της Γλώσσας 
οδήγησε στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται 
κατά τη διδασκαλία της Γλώσσας, ο Έλληνας εκπαιδευτικός έχει στη διάθεσή του το 
σχολικό εγχειρίδιο και συγκεκριμένα διδακτικές ενότητες, ενώ ο Κύπριος εκπαιδευτι-
κός χρησιμοποιεί τα σχολικά εγχειρίδια μόνο ως πηγή άντλησης πληροφοριών για να 
υλοποιήσει τα διδακτέα και να οδηγηθεί στα μαθησιακά αποτελέσματα (Υ-
ΠΕΠΘ,2016–2017,ΥΠΠ,2010β). Αντίθετα, στο Φινλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα ως 
διδακτικό υλικό δίνονται μόνο κατηγορίες δεξιοτήτων. Οι δεξιότητες που πρέπει να 
καλλιεργηθούν ως το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι αυτή της αλληλεπί-
δρασης, της κατανόησης κειμένου, της παραγωγής κειμένου, της γλωσσικής επεξεργα-
σίας και της καλλιέργειας της φιλανδικής και παγκόσμιας γλωσσικής κατάστασης 
(FNBE,2004). Ο εκπαιδευτικός απολαμβάνει την πλήρη αυτονομία κι αυτενέργεια 
στην εκπαιδευτική πράξη αντλώντας πηγές από οποιοδήποτε χώρο, ψηφιακό και μη, 
για να επιτύχει την αποτελεσματική διδασκαλία των γλωσσικών δεξιοτήτων. Όσο 
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αφορά τη διδασκαλία κειμένων, ο δεκαπεντάχρονος Έλληνας μαθητής θα διδαχθεί πε-
ριγραφή, αφήγηση και επιχειρηματολογία και όλες τις γλωσσικές τεχνικές που απαι-
τούνται ενώ ο κύπριος αντίστοιχης ηλικίας μαθητής περιορίζεται στη διδασκαλία του 
κειμενικού τύπου της επιχειρηματολογίας και στα γλωσσικά χαρακτηριστικά της. Τέ-
τοιες οδηγίες δε δίνονται στα Α.Π της Φιλανδίας για τους δεκαπεντάχρονους μαθητές. 
Οι τελευταίοι διδάσκονται τεχνικές ανάλυσης, ανάπτυξης και σύγκρισης κειμένων με 
μεγάλη θεματική εμβέλεια ώστε να γίνουν όλοι ικανοί πληροφοριοδότες, αναγνώστες 
και χρήστες της φιλανδικής και της παγκόσμιας γλώσσας και κουλτούρας ( 
FNBE,2004). 

Όσον αφορά τη μεθοδολογία σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα ώστε να καλ-
λιεργηθούν οι δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, 
ο Έλληνας και Κύπριος εκπαιδευτικός ακολουθεί κοινές διδακτικές προσεγγίσεις 
(π.χ.project). Αντίθετα, στο τέλος του 2010, το Υπουργείο Παιδείας της Φινλανδίας 
εξέδωσε οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες, για να αναπτυχθούν οι δεξιότητες που δίνο-
νται στους γενικούς στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (ΑΠΣ), όπως και 
η δυνατότητα ανάπτυξης της εργατικότητας και της επίλυσης προβλημάτων, προτείνε-
ται η διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας ως το πρωταρχικό τρόπο διδασκαλίας 
του εκπαιδευτικού ύστερα από συνεργασία με τους κηδεμόνες (National Board of Ed-
ucation Regulations,2010). Άρα και σε αυτό τον τομέα, η υιοθέτηση τρόπου διδακτικής 
προσέγγισης επαφίεται στην αυτενέργεια και την επιστημονική κατάρτιση του εκπαι-
δευτικού.  

Από την άλλη, απώτερος στόχος της αξιολόγησης και στις τρεις χώρες αποτελεί η πλή-
ρης εναρμόνισή της με το σύνολο των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπου-
δών. Στην Ελλάδα και την Κύπρο η αξιολόγηση χωρίζεται στην αρχική-διαγνωστική, 
στη διαμορφωτική, και στη τελική αξιολόγηση. Στη Φινλανδία η αξιολόγηση έχει ως 
απώτερο στόχο τον έλεγχο της απόκτησης δεξιοτήτων, της προόδου και της συμπερι-
φοράς αλλά και της εργατικότητας. Όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης, ενώ για την 
Ελλάδα και την Κύπρο αποτελούν κριτήρια ελέγχου των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
με τη χρήση δοκιμίων και γραπτών δραστηριοτήτων που αποδεικνύουν το βαθμό κα-
τανόησης προφορικού ή γραπτού λόγου, για τους Φινλανδούς τα κριτήρια αξιολόγησης 
αποδεικνύουν πότε είναι ικανός ο μαθητής να αποδείξει ότι κατέχει δεξιότητες αλλη-
λεπίδρασης, ερμηνείας και παραγωγής κειμένων, σύγκρισης της φιλανδική γλώσσα με 
άλλες γλώσσες που ομιλούνται στη χώρα (Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της 
νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο γυμνάσιο, 2011, ΥΠΠ,Π.Ι.Κ., 2010α, 
FNBE,2004). Σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο μαθητής πρέπει να ελέγξει την πρόοδό του, 
γι αυτό ο ίδιος ενημερώνεται τακτικά σχετικά με το έργο του σε αντίθεση με την Ελ-
λάδα και την Κύπρο όπου η ενημέρωση γίνεται απευθείας στους γονείς ώστε οι ίδιοι 
να προβούν σε πρακτικές βελτίωσης της προόδου των παιδιών τους.  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία αποτελεί μέσο προσέγγισης για 
τους εκπαιδευτικούς και των τριών χωρών. Ο Έλληνας και Κύπριος μαθητής ως κοι-
νωνός και μέτοχος του σύγχρονου κόσμου κατανοεί την αναγκαιότητα της χρήσης των 
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τεχνολογικών προγραμμάτων εκπαίδευσης (ΤΠΕ) σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προ-
γράμματα Σπουδών. Ταυτόχρονα, στη Φιλανδία το μαθησιακό περιβάλλον είναι εξο-
πλισμένο με υπολογιστές καθώς ο μαθητής σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα 
της χώρας πρέπει να αναπτυχθεί ως μέλος της σύγχρονης κοινωνίας των πληροφοριών. 
Προκειμένου να αναπτυχθεί η δεξιότητα επικοινωνίας που αποτελεί εθνικό στόχο στη 
Βασική Εκπαίδευση χρησιμοποιούν ευέλικτα το διαδίκτυο και ερμηνεύουν μηνύματα 
των μέσων ενημέρωσης (FNBE,2004). Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι και στις τρεις 
χώρες οι ΤΠΕ αποτελούν βασικά εργαλεία στο χέρι του εκπαιδευτικού και του μαθητή 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τα ισχύοντα ΑΠ. Η διαφορά έγκειται 
στην εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Παρατηρείται ότι στην Ελλάδα και την Κύ-
προ αν και προβλέπεται στα ΑΠΣ και τα ΔΕΠΠΣ ανάθεση εργασιών με αξιοποίηση 
των ΤΠΕ , η εφαρμογή τους εξαρτάται από το βαθμό εξοικείωσης του εκπαιδευτικού 
και από την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας. Τέτοιες προϋποθέσεις δεν 
υφίσταται στα σχολεία της Φιλανδίας, αφού όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι 
στη χρήση τεχνολογιών και όλα τα σχολεία είναι εξοπλισμένα με κατάλληλη υλικοτε-
χνική υποδομή (Πιερράτου, 2017).  

Όσον αφορά τους λόγους υπεροχής των γλωσσικών επιδόσεων των Φινλανδών μαθη-
τών σε σχέση με τους Κύπριους και Έλληνες μαθητές, η σύνταξη και η εφαρμογή εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων αποτελεί σημαντικό στοιχείο υπεροχής της φινλανδικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής (Välijärvi et al. 2002). Τα εξατομικευμένα σχέδια εκπαίδευ-
σης που περιέχουν στόχους, μεθόδους και υλικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
τα προσόντα των μαθητών απέχουν πολύ από τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούν 
οι Έλληνες και οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί (Eyrydice,2014a). Στόχος του Φινλανδικού 
προγράμματος είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής θα καταφέρει να 
φτάσει τους στόχους του γενικού προγράμματος σπουδών και να ολοκληρώσει το πρό-
γραμμα αυτό (Finnish Basic Education Act, 628\1998, FNBE, 2004,).  

Το φινλανδικό σύστημα εκπαίδευσης ξεχωρίζει και για την αυτονομία του στην επι-
λογή προγραμμάτων σπουδών. Λόγω του ευέλικτου αυτού εθνικού αναλυτικού προ-
γράμματος που λειτουργεί ως πλαίσιο οι Φιλανδοί εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να σχε-
διάσουν το δικό τους πρόγραμμα σπουδών και να επιλέξουν το δικό τους βιβλίο. Τα 
φιλανδικά σχολεία έχουν υψηλό βαθμό αυτονομίας στις παιδαγωγικές και εξωσχολικές 
πρακτικές. Αυτό επιβεβαιώνεται από τα ευρήματα του Pisa που αποκαλύπτουν ότι οι 
εκπαιδευτικοί έχουν σημαντικό βαθμό λήψης αποφάσεων στη διαχείριση των προβλη-
μάτων του σχολείου. Έχουν σχεδόν αποκλειστική ευθύνη στην επιλογή σχολικών βι-
βλίων, στον καθορισμό του περιεχομένου του μαθήματος, στη θέσπιση πολιτικών α-
ξιολόγησης των μαθητών ακόμη και στην κατανομή του προϋπολογισμού μέσα στο 
σχολείο (OECD, 2010). Το φιλανδικό σχολικό σύστημα λοιπόν, δε θεωρείται το καλύ-
τερο σχολείο του κόσμου αλλά το καλύτερο «σχολείο για όλους» στον κόσμο 
(Hausstatter & Takala, 2011).  

Σύμφωνα με έρευνα επιστημόνων για τους λόγους επιτυχίας της Φιλανδίας στους δια-
γωνισμούς του Pisa, ένας σημαντικός παράγοντας της διάκρισης των Φιλανδών σε 
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αυτόν τον τομέα είναι η εμπλοκή των μαθητών στην ανάγνωση στο σχολικό αλλά και 
στο οικογενειακό περιβάλλον (Välijärvi et al, 2002). Το φινλανδικό ολοκληρωμένο 
σχολείο καταφέρνει με τη χρήση ευέλικτων μεθόδων και εξατομικευμένων προγραμ-
μάτων στήριξης να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών στην ανάγνωση και έτσι δια-
δραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενθάρρυνση των μαθητών να αναλάβουν τα δικά τους 
συμφέροντα όσον αφορά την ανάγνωση και ερμηνεία κειμένων. Στόχος δεν είναι να 
φτάσουν όλοι στο ίδιο επίπεδο. Η αποδοχή στη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και 
η επιστημονική τοποθέτηση κατά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποτε-
λούν βασικούς παράγοντες για την υπεροχή της γενικής και ειδικής αγωγής της Φιλαν-
δίας έναντι των άλλων χωρών (Πιερράτου, 2017).  

Συμπερασματικά, στη Φιλανδία και σε άλλες σκανδιναβικές χώρες αποτελεί βασικό 
στόχο εθνικής πολιτικής στην εκπαίδευση η επίτευξη υψηλής συνολικής απόδοσης. Η 
παροχή σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση και εξάλειψη εμποδίων 
στη μάθηση κυρίως ανάμεσα στους σπουδαστές με λιγότερες επιτυχίες αποτελεί βα-
σική αρχή της φιλανδικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Γι αυτό το λόγο στη χώρα αυτή 
παρουσιάζεται μικρότερη διαφορά ανάμεσα στους μαθητές με υψηλότερη και χαμηλό-
τερη επίδοση. Ακόμη και το λιγότερο επιτυχημένο σχολείο κατορθώνει ένα σχετικά 
υψηλό επίπεδο ανάγνωσης σε σχέση με άλλες χώρες (Välijärvi et al, 2002). Η Φιλανδία 
έχει αυτορυθμιζόμενο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι δήμοι και τα σχο-
λεία έχουν ως στόχο να συμπεριλάβουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πα-
ρέχοντας εξειδικευμένη διδασκαλία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αντίθετα, η ελ-
ληνική και κυπριακή εκπαιδευτική πολιτική αναλώνεται σε αποσπασματικά εκπαιδευ-
τικά προγράμματα με σοβαρές ελλείψεις που οδηγούν στην απομόνωση και την περι-
θωριοποίηση τους μαθητές με κάθε είδους αναπηρία. Τέλος, ενώ η Ελλάδα και η Κύ-
προς στοχεύει στην ένταξη όλων σχεδόν των μαθητών στη γενική εκπαίδευση με πρό-
γραμμα στήριξης, την παράλληλη στήριξη και το τμήμα ένταξης, η ειδική εκπαίδευση 
στη Φιλανδία περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, μια πολλαπλότητα προσεγγί-
σεων στην ένταξη για την καλύτερη μαθησιακή αποτελεσματικότητα (Πιερράτου, 
2017). 
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θεώρηση. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία). Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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Μελέτη της Πυκνότητας: Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε 

Αντωνίου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός, ΠΕ04.01, M.Εd, torinouli@gmail.com 

Περίληψη 

Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται φανερό ότι υπάρχει δυσκολία στην κα-
τανόηση της έννοιας της πυκνότητας από τους μαθητές. Σκοπός της εργασίας είναι η 
παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου για τη μελέτη της πυκνότητας σε ένα μαθησιακό 
περιβάλλον που αξιοποιεί τη χρήση Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και 
την εποικοδομητική προσέγγιση. 

Λέξεις-Κλειδιά: πυκνότητα, διδακτικό σενάριο, Τ.Π.Ε, εποικοδομητική προσέγγιση. 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές προσέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία με ένα σύνολο ιδεών για τον 
κόσμο που τους περιβάλλει, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι συμβατές με 
τις απόψεις της επιστημονικής γνώσης. Οι πρώτες αναπαραστάσεις τους προέρχονται 
από άτυπες διαδικασίες μάθησης που συντελούνται μέσα στην οικογένεια, στην παρέα 
και επηρεάζονται από τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και το πολιτιστικό πλαίσιο μέσα 
στο οποίο βρίσκονται.  

Οι μαθητές του Γυμνασίου έχουν δυσκολίες στην κατανόηση της έννοιας της πυκνό-
τητας, καθώς η πυκνότητα δεν είναι ένα μέγεθος άμεσα αντιληπτό με τις αισθήσεις, 
ούτε μπορεί και να μετρηθεί άμεσα (Adey & Shayer 1988). Πολλοί μαθητές θεωρούν 
ότι η πυκνότητα είναι εκτατική ιδιότητα, δηλαδή ότι εξαρτάται από την ποσότητα του 
σώματος και συγχέουν την έννοια του πυκνού με το πυκνόρρευστο (Rowell & Dawson 
1977). Ακόμα θεωρούν ότι πυκνότητα έχουν μόνο τα στερεά σώματα και το νερό. Τέ-
λος, σχετίζουν την πυκνότητα με την σκληρότητα του αντικειμένου και νομίζουν ότι η 
πυκνότητα εξαρτάται μόνο από τις αποστάσεις των μορίων (Hewson 1986). 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα υποστηρίζουν την ιδέα της οικοδόμησης 
της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, καθώς αυτός προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα, 
αλληλεπιδρώντας με το υλικό περιβάλλον (στο οποίο εντάσσεται το εκπαιδευτικό λο-
γισμικό), τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό.  

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου που απευθύνεται 
σε εκπαιδευτικούς και αφορά τη μελέτη της έννοιας της πυκνότητας. Το σενάριο βασί-
ζεται στην εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας, που στηρίζεται στις προϋπάρ-
χουσες ιδέες των μαθητών, και περιλαμβάνει τα παρακάτω πέντε στάδια: το στάδιο του 
προσανατολισμού, της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών, της αναδόμησης, της εφαρ-
μογής των νέων ιδεών και της ανασκόπησης. 

Για να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή των μαθητών, χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό 
εργαλείο η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, στην οποία η πορεία της γνώσης συντελεί-
ται μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση, η οποία διαμεσολαβεί τη γνώση και 
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συντελεί στην εσωτερίκευσή της. Επιπρόσθετα, παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για την 
ανάδειξη των ιδεών των μαθητών και στη συνέχεια για την τυχόν σύγκρουση και ανα-
διαμόρφωσή τους, σύμφωνα με τις νέες επιστημολογικές τάσεις στη διδακτική. 

Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν δυνατότητες για αποτελεσματική ομαδική εργασία. Χρη-
σιμοποιήθηκαν εύχρηστες διαδικτυακές προσομοιώσεις, δωρεάν λογισμικά προγράμ-
ματα που υπάρχουν στο παγκόσμιο δίκτυο και αξιοποιήθηκε κατάλληλο πρόγραμμα 
παρουσιάσεων μέσω Η/Υ. 

Το παρόν διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος που διαρθρώνεται σε 
δέκα δραστηριότητες που βασίζονται στο σχήμα «πρόβλεψη ή παρατήρηση-πειραμα-
τικός έλεγχος- συμπεράσματα» που διατυπώνονται σε ένα φύλλο εργασίας. Αρχικά, οι 
μαθητές καλούνται να προβλέψουν, στη συνέχεια, να επιβεβαιώσουν την ορθότητα των 
προβλέψεων τους και τελικά να διατυπώσουν τα συμπεράσματά τους. Κατά το σχεδια-
σμό του χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαι-
δευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (Ζαγούρας κ.ά, 2010, 2013) και η χρήση 
του σχολικού βιβλίου φυσικής Β΄ Γυμνασίου (Αντωνίου κ.ά, 2010). 
 

Διδακτικό σενάριο 
 

Μάθημα: Φυσική Β΄ Γυμνασίου 
 

Τίτλος: Μελέτη της Πυκνότητας 
 
Εμπλεκόμενες Γνωστικές Περιοχές: Στη φυσική: «Τα φυσικά μεγέθη και οι μετρήσεις 
τους» και ειδικότερα «Μάζα-Όγκος-Πυκνότητα», στη Χημεία: «Φυσικές Ιδιότητες των 
υλικών-Πυκνότητα» 
 
Απαιτούμενη υλικοτεχνική δομή: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολέας, διαδικτυακές 
προσομοιώσεις, λογισμικά, βίντεο, πρόγραμμα παρουσιάσεων μέσω Η/Υ 
 
Γνωστικά Προαπαιτούμενα: 
• Περιγραφική προσέγγιση των φυσικών μεγεθών της μάζας, του όγκου, της πυκνό-

τητας, καθώς και της δομής της ύλης (ύλη Ε΄ δημοτικού) 
• Ποσοτική προσέγγισή των φυσικών μεγεθών μάζας και όγκου, εξάσκηση λήψης 

και καταγραφής μετρήσεων μάζας με τον ζυγό και όγκου με τον ογκομετρικό κύ-
λινδρο, υπολογισμός της πυκνότητας ενός σώματος με τη βοήθεια των μεγεθών 
μάζας και όγκου 
 

Γενικοί Στόχοι: 
• Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών και μελλοντικών πολιτών, ώστε να 

συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων 
• Η ανάπτυξη συνεργασίας και αυτενέργειας 
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• Η εξοικείωσή τους με την επιστημονική μέθοδο και τη διαδικασία «Πρόβλεψη, Ε-
πιβεβαίωση, Συμπεράσματα» 

• Η ενίσχυση της θετικής στάσης απέναντι στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 

Ειδικοί γνωστικοί στόχοι: 
• Να αναγνωρίζουν την πυκνότητα, ως χαρακτηριστική ιδιότητα ομογενούς σώματος 
• Να αναγνωρίζουν την πυκνότητα, ως φυσική ιδιότητα όλων των σωμάτων, στερεών 

υγρών, αερίων 
• Να εξηγούν την πλευστότητα ή τη βύθιση ενός ομογενούς στερεού σώματος σε 

υγρό, συγκρίνοντας την πυκνότητά του με την πυκνότητα του υγρού. 
• Να διαχωρίζουν τις έννοιες πυκνό και πυκνόρρευστο 

 
Εκτιμώμενη διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες.  
 
Περιγραφή του σεναρίου: 
Το παρόν διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος που διαρθρώνεται σε 
τέσσερις δραστηριότητες που βασίζονται στο σχήμα «πρόβλεψη ή παρατήρηση-πειρα-
ματικός έλεγχος- συμπεράσματα».  

Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 2-3 ατόμων και σε κάθε ομάδα θα δοθεί φω-
τοτυπημένο το φύλλο εργασίας, μαζί με οδηγίες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, 
υπό την επίβλεψη του καθηγητή.  
 
Με τις δραστηριότητες αναδεικνύονται η εισαγωγή της πυκνότητας ως χαρακτηριστι-
κής ιδιότητας των σωμάτων, η σχέση πλευστότητας και πυκνότητας σε γνωστά και 
άγνωστα σώματα. 

Στις δύο πρώτες δραστηριότητες ενθαρρύνονται οι μαθητές, με τη διατύπωση κατάλ-
ληλων ερωτήσεων ή παρατήρηση εικόνων, να ερμηνεύσουν ή να προβλέψουν την πλη-
ροφορία μέσα από εκτενή διάλογο σε ομάδες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη δραστηριό-
τητα, αρχικά, εκμαιεύεται ο τρόπος που συνδέεται το μέγεθος της πυκνότητας με φαι-
νόμενα της καθημερινής ζωής και διερευνώνται τυχόν λανθασμένες γνωστικές αντιλή-
ψεις που συνδέουν την τιμή της πυκνότητας με την ποσότητα ύλης. Επίσης, ανιχνεύο-
νται οι ιδέες των μαθητών για το αν η πυκνότητα αποτελεί χαρακτηριστική ιδιότητα 
όλων των σωμάτων, στερεών, υγρών και αερίων. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να κάνουν προβλέψεις σε θέ-
ματα που αφορούν τη βύθιση σωμάτων σε νερό, μέσω ασκήσεων, στηριζόμενοι στις 
προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 

Στις δύο επόμενες δραστηριότητες οι μαθητές θα επιβεβαιώσουν ή θα απορρίψουν τις 
αρχικές προβλέψεις τους και θα οδηγηθούν στην οικοδόμηση της νέας γνώσης, ελέγ-
χοντας τις αρχικές υποθέσεις τους, κυρίως, μέσα από εικονικές δραστηριότητες, χρη-
σιμοποιώντας εκπαιδευτικές προσομοιώσεις. 
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Ακολουθεί φύλλο εφαρμογής με ερωτήσεις σωστού -λάθους, ανάπτυξης και ασκήσεις 
που οδηγούν σε μεγαλύτερη εμβάθυνση, όπως τη διερεύνηση της πυκνότητας μη ομο-
γενών υλικών (π.χ. του αυγού), αλλά και την ταυτοποίηση της πυκνότητας σωμάτων. 

Φύλλο εργασίας: «Μελέτη της πυκνότητας» 
 

Δραστηριότητα 1η 
1.1. Παρατηρήστε τη φωτογραφία που απεικονίζει δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε μία 
Εθνική οδό. Στη δεξιά πλευρά φαίνεται ότι η κυκλοφορία είναι πιο πυκνή, καθώς ο 
αριθμός των οχημάτων που κινούνται στο μήκους της οδού τη δεδομένη χρονική είναι 
πολύ μεγαλύτερος από την αριστερή πλευρά. Αναρωτηθείτε τι σημαίνει πυκνότητα 
στην καθημερινή ζωή. Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να σκεφτείτε τι μας δείχνει η πυ-
κνότητα ενός υλικού; 
1.2. Θεωρείτε ότι η πυκνότητα έχει χαρακτηριστική τιμή για κάθε υλικό ή αλλάζει α-
νάλογα με την ποσότητά του; Εξηγήστε. 
1.3. Πιστεύετε ότι όλα τα σώματα κάθε φυσικής κατάστασης (στερεά, υγρά, αέρια) 
έχουν την ιδιότητα της πυκνότητας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 
 

Δραστηριότητα 2η 
2.1. Διαθέτετε τα παρακάτω αντικείμενα: ένα μεταλλικό συνδετήρα, ένα ξύλινο αλο-
γάκι σκακιού, μία φελιζόλ μπάλα και ένα αυγό. 
• Ποιο ή ποια από αυτά τα αντικείμενα νομίζετε ότι θα βουλιάξουν, αν τα βάλετε σε 

νερό; 
• Μπορείτε μόνο από τη μάζα ή τον όγκο του υλικού να συμπεράνετε, αν αυτό βυθι-

στεί ή επιπλεύσει; Εξηγήστε. 
2.2. Αν τοποθετούσατε το αυγό σε αλατόνερο θα βούλιαζε ή όχι; 
 

Δραστηριότητα 3η 
3.1.α. Πηγαίνετε στο εργαστήριο Density για μετρήσεις από την εφαρμογή 
https://www.explorelearning.com/index.cfm?method=cResource.dspView&ResourceI
D=629. Πάρτε διαδοχικά από το τρίτο ράφι, το πρώτο και το τρίτο από τα χρυσά αντι-
κείμενα και υπολογίστε πρώτα τη μάζα τους με το ζυγό και μετά τον όγκο τους με τον 
ογκομετρικό κύλινδρο. Στη συνέχεια υπολογίστε την πυκνότητά τους (διαιρώντας τη 
μάζα με τον όγκο, όπως έχει ορισθεί στο προηγούμενο μάθημα) και συμπληρώστε τον 
παρακάτω πίνακα. 

3.1.β. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις σε σωστές ή λανθασμένες. 
• Η πυκνότητα του σώματος εξαρτάται από την ποσότητα του αντικειμένου. 
• Η πυκνότητα των δύο αντικείμενων είναι ίδια. 

Αντικείμενα  Μάζα (g) Όγκος (cm3) Πυκνότητα (g/cm3) 
Χρυσό αντικείμενο  

(gold nugget) 
   

Χρυσό στέμμα (Crown 2)    
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3.2. Επισκεφτείτε τη http://www.harcourtschool.com/activity/states_of_matter/ και πα-
τήστε διαδοχικά τα κουμπιά gas (αέριο), liquid (υγρό) και solid (στερεό) για να παρα-
τηρήσετε τον αριθμό των μορίων και τις κινήσεις τους σε ένα κλειστό δοχείο. Στη συ-
νέχεια, μελετήστε τις πυκνότητες μερικών υλικών στον πίνακα που σας δίνεται. 

Υλικό Πυκνότητα (kg/m3) 
Άζωτο 0,03 

Αέρας (0 C) 1,3 
Φελλός  250 

Οινόπνευμα  800 
Ελαιόλαδο  900 

Πάγος  920 
Νερό 1000 

Τσιμέντο 2400 
Αλουμίνιο 2700 
Σίδηρος  7800 

Μόλυβδος  11340 
Υδράργυρος  13600 

Χρυσός 19300 
Όσμιο 22587 

 
Βασισμένοι στις προηγούμενες παρατηρήσεις σας, χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτά-
σεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):  
(α) Η πυκνότητα εκφράζει τα σωματίδια που υπάρχουν σε ένα ορισμένο όγκο 
(β)Τα αέρια σώματα δεν έχουν πυκνότητα 
(γ) Στα στερεά συναντάμε τις μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας 
(δ) Όλα τα σώματα έχουν πυκνότητα 

Δραστηριότητα 4η 

4.1.α.Επισκεφτείτε το εικονικό εργαστήριο phet-Colorado για μετρήσεις από τη διαδι-
κτυακή εφαρμογή http://phet.colorado.edu/el/simulation/density. 
Συμπληρώστε τις τρεις πρώτες στήλες του πίνακα, αλλάζοντας το υλικό. 
4.1.β.Διαλέξτε τη σωστή απάντηση: 
(α) Τα σώματα με τη μικρότερη μάζα επιπλέουν 
(β) Τα σώματα με τον μεγαλύτερο όγκο βυθίζονται 

 Μάζα 
(g) 

Όγκος(ml) Επιπλέει ή βυθίζεται Πυκνότητα 
(g/ml)  

Ξύλο     
Φελιζόλ     
Αλουμίνιο     
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http://phet.colorado.edu/el/simulation/density


(γ) Τα σώματα που έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα από το νερό (~1 g/ml) βυθίζονται. 

4.2. Παρακολουθήστε ένα πραγματικό πείραμα με τη χρήση αυγών στο βίντεο Egg 
Density Experiment της διαδικτυακής διεύθυνσης: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=fqLCwuKMBMA και συ-
μπληρώστε τις φράσεις: 
Το αυγό στο αλατόνερο……………………(βυθίζεται/δεν βυθίζεται), γιατί η πυκνό-
τητα του αλατόνερου είναι …………………..(μεγαλύτερη/μικρότερη) από του αυγού. 
 

Συζήτηση 

Το παρόν διδακτικό σενάριο με τη χρήση ΤΠΕ μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαθητές Γυ-
μνασίου και να τους δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πιο σύγχρονο τρόπο 
διδασκαλίας. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εμπειρίες, 
ευνοώντας τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 
Η διδακτική πρόταση βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης από τη συγγραφέα. Οι πρώτες 
ενδείξεις προεικονίζουν ότι οι μαθητές βρίσκουν ελκυστικό το περιβάλλον μάθησης με 
Τ.Π.Ε. και οι εφαρμογές με προσομοιώσεις τους δίνουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν 
δυσνόητες έννοιες της θεωρίας, με ένα διασκεδαστικό τρόπο. Όμως, διαπιστώνεται ότι 
δεν έχουν όλοι την ίδια ευχέρεια με τους Η/Υ και ότι, συχνά, κατά τη διάρκεια της 
ομαδικής συνεργασίας, μερικοί μαθητές θορυβούν, καθώς δεν είναι εξοικειωμένοι αρ-
κετά με τις διαδικασίες της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης. 
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Συναισθηματικές παράμετροι στην παιγνιώδη εκπαιδευτική αλληλεπίδραση 
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              Υποψήφια Διδάκτωρ  Τ.Π.Τ.Ε.          Επίκ. Καθηγητής Τ.Π.Τ.Ε. 
                          ekalatha@aegean.gr                   Επιβλέπων Καθηγητής 
                                                                                    gcari@aegean.gr  

Περίληψη 

Η παιγνιώδης μάθηση είναι μια παιδαγωγική προσέγγιση ιδιαίτερα αποτελεσματική 
καθώς παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευομένους και είναι ταυτόχρονα ελκυστική και 
διασκεδαστική. Τα συναισθήματα δεδομένου ότι επιδρούν κατά τη διάρκεια οποιασ-
δήποτε ανθρώπινης μαθησιακής ή εκπαιδευτικής διαδικασίας, επιδρούν και κατά την 
παιγνιώδη εκπαιδευτική αλληλεπίδραση. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται βα-
σικές έννοιες σχετικές με το αντικείμενο της παιγνιώδους μάθησης και γίνεται εκτενής 
αναφορά στην επίδραση των συναισθημάτων κατά την παιγνιώδη εκπαιδευτική αλλη-
λεπίδραση. Τέλος, παρατίθενται ενδεικτικά το παιχνίδι σοβαρού σκοπού Crystal Island 
και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα των Sabourin και Lester (2014) 
αναφορικά με τις συναισθηματικές καταστάσεις, τις σχετικές με τη μάθηση, που βίω-
σαν οι εκπαιδευόμενοι – παίκτες κατά την αλληλεπίδραση τους με το εκπαιδευτικό 
παιχνίδι.   

Λέξεις-Κλειδιά: Συναίσθημα, παιχνίδι, παιγνιοκεντρική εκπαίδευση, παιγνιώδης μά-
θηση 

Εισαγωγή 

Το παιχνίδι σύμφωνα με ορισμένους από τους πιο σημαντικούς παιδαγωγούς, όπως ο 
Comenius, ο Frobel, ο Dewey, η Montessori και ο Claparede, έχει ιδιαίτερη εκπαιδευ-
τική αξία κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Σκουμπουρδή, 2015). Η παιγνιοκεντρική εκ-
παίδευση (Game Based Learning) ή παιγνιώδης μάθηση είναι μια παιδαγωγική προ-
σέγγιση που αξιοποιεί το παιχνίδι, ελεύθερο ή καθοδηγούμενο, με απώτερο σκοπό την 
επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων μέσω ευχάριστων και διασκεδαστικών διαδικασιών. 
Κατά την παιγνιοκεντρική εκπαίδευση συναισθηματικοί παράμετροι επιδρούν άμεσα 
στη μαθησιακή διαδικασία.  

Έρευνες που έχουν διεξαχθεί έχουν δείξει ότι οι συναισθηματικές καταστάσεις που 
βιώνει ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιδράσουν σημαντικά στο πως εκείνος μαθαίνει 
(Picard, Papert, Bender, Blumberg, Breazeal, Cavallo, Machover, Resnick, Roy & Stro-
hecker, 2004) και αλληλεπιδρά στο μαθησιακό περιβάλλον (Baker, D’Mello, Rodrigo 
& Graesser, 2010), . Η ενσωμάτωση χαρακτηριστικών και τεχνικών που άπτονται της 
παιγνιώδους μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να συμβάλει στην αύξηση 
της αποτελεσματικότητας της μάθησης, καθώς δύναται να βελτιώσει την εμπλοκή του 
εκπαιδευόμενου, να παρέχει κίνητρα, να αυξήσει το ενδιαφέρον του και να επιδράσει 
θετικά στη συναισθηματική του εμπειρία  (Gee, 2003), (Rowe, Shores, Mott, & Lester, 
2011), (Sabourin & Lester, 2014). 
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Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται μια εκτενής αναφορά στον ορισμό του παιχνι-
διού και στα χαρακτηριστικά του καθώς και στο ψηφιακό παιχνίδι. Επίσης, παρουσιά-
ζεται η παιγνιοκεντρική εκπαίδευση και η σχέση της με το συναίσθημα. Τέλος, παρα-
τίθεται μια εκπαιδευτική εφαρμογή, η οποία συγκαταλέγεται στα ψηφιακά παιχνίδια  
που σκοπό έχουν τη μάθηση, καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την 
έρευνα των Sabourin και Lester (2014) αναφορικά με τις συναισθηματικές καταστάσεις 
που βίωσαν οι εκπαιδευόμενοι – παίκτες κατά τη διάρκεια της παιγνιώδους μάθησης. 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Το παιχνίδι και τα βασικά χαρακτηριστικά του 

Το παιχνίδι έχει μελετηθεί από αρκετούς ερευνητές -ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, 
παιδαγωγούς, ψυχολόγους κ.ά.- και έχουν αναπτυχθεί αρκετές θεωρίες γύρω από αυτό. 
Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς δεδομένης της πολυσύνθετης 
φύσης του. Συνιστά γεγονός ότι για την προσέγγιση του παιχνιδιού έχουν δοθεί πολυά-
ριθμοι ορισμοί. Σύμφωνα με τον Huizinga (1955), το παιχνίδι είναι μια ελεύθερη δρα-
στηριότητα, η οποία συνειδητά αναπτύσσεται εκτός της “κανονικής” ζωής καθώς “δεν 
είναι σοβαρή”, και ταυτόχρονα απορροφά τον παίκτη έντονα και ολοκληρωτικά (Καλ-
πογιάννη, Φύσσα & Αβδελίδου, 2017). Η Barlett (1996) ορίζει το παιχνίδι ως μια «πα-
θιασμένη» ενασχόληση με το περιβάλλον που µας περιβάλλει µέσω της εξερεύνησης, 
της µεταβολής, του πειραµατισµού και της προσποίησης, είτε µόνοι µας είτε µε άλλους 
(Καλπογιάννη κ.ά., 2017). Η Youell (2008) υποστηρίζει ότι το παιχνίδι δεν είναι µόνο 
διασκέδαση αλλά μια διαδικασία κατά την οποία ο παίκτης σκέφτεται ευέλικτα, ρισκά-
ρει και επιτρέπει σε δημιουργικές σκέψεις να έρθουν στην επιφάνεια (Καλπογιάννη 
κ.ά., 2017).  

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για το παιχνίδι, η πλειο-
ψηφία των ερευνητών ταυτίζεται, όσον αφορά στη θεώρηση των βασικών χαρακτηρι-
στικών που το διέπουν. Ορισμένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα 
(Gray, 2013): 

1. Το παιχνίδι έχει εθελοντικό χαρακτήρα και είναι αυτοκατευθυνόμενο.  
2. Είναι ιδιαίτερα παρακινητικό καθώς ο παίκτης βρίσκεται σε εγρήγορση δίχως να τον 

καταλαμβάνει ένταση ή εκνευρισμός. 
3. Διέπεται από κανόνες.  
4. Προϋποθέτει φαντασία. 
5. Έχει εσωτερικά κίνητρα.  

Ψηφιακό παιχνίδι 

Η τεχνολογική ανάπτυξη που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες έχει επιφέρει αλ-
λαγές, οι οποίες ασκούν επιρροή και στο παιχνίδι. Στις μέρες μας το ψηφιακό παιχνίδι 
συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας μας ακόμα και της καθημερινότητας 
ορισμένων από εμάς. Κατά τους Kirriemuir & McFarlene (2004, όπ. αναφ. στο 
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Πλουμιδάκη, 2005), το ψηφιακό παιχνίδι (digital game), το οποίο ορίζεται ως το παι-
χνίδι, το οποίο παρέχει ψηφιακή πληροφορία, δέχεται εισαγωγή δεδομένων από τους 
χρήστες - παίκτες, διαχειρίζεται τα δεδομένα αυτά με βάση κάποιους κανόνες, τροπο-
ποιεί τις ψηφιακές πληροφορίες στους παίκτες και παίζεται σε κονσόλες, υπολογιστές 
ή / και φορητές συσκευές, εμφανίζει τεράστια ποικιλία εφαρμογών και αποκτά συνεχώς 
νέες μορφές (παιχνίδια δράσης, παιχνίδια περιπέτειας, προσομοιώσεις πραγματικού / 
φανταστικού κόσμου κ.ά) (Prensky, 2001).  

Ευφυή παιχνίδια σοβαρού σκοπού (Serious games) 

Τα ευφυή παιχνίδια σοβαρού σκοπού είναι ψηφιακά παιχνίδια που επιτελούν εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς και δεν έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη διασκέδαση των εμπλεκομένων 
(Michael & Chen, 2006), (Γαληνός, 2014). Χαρακτηρίζονται από διαδραστικές προσο-
μοιώσεις καταστάσεων, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να βιώσουν κατα-
στάσεις που είναι απίθανο στην πραγματική ζωή λόγω κόστους, χρόνου και ασφάλειας 
(Corti, 2006).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι αυτά που διέπουν κάθε παιχνίδι. Ειδικότερα, τα 
παιχνίδια έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, με σαφώς καθορισμένους κανόνες, κάποιο 
σύστημα ανατροφοδότησης και έντονο το ανταγωνιστικό στοιχείο. Το μόνο στοιχείο 
των παιχνιδιών το οποίο αρκετές φορές δεν είναι παρόν στα ευφυή παιχνίδια σοβαρού 
σκοπού είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας τους, δεδομένου ότι τα συγκεκριμένα παιχνί-
δια αξιοποιούνται στη διδασκαλία ή στην κατάρτιση εκπαιδευομένων (Rankin & 
Vargas, 2008), (Γαληνός, 2014),  και οι εμπλεκόμενοι συνήθως δεν ερωτώνται για το 
αν επιθυμούν να αλληλεπιδράσουν με το παιχνίδι σοβαρού σκοπού καθώς η αλληλεπί-
δραση τους θεωρείται δεδομένη.   

 

Εικόνα 1 - Τα χαρακτηριστικά των ευφυών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού 
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Παιγνιοκεντρική εκπαίδευση / Παιγνιώδης μάθηση 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το παιχνίδι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μάθηση. Σύμ-
φωνα με την Acherman (1999) από όλους τους τρόπους μάθησης που χρησιμοποιεί ο 
εγκέφαλος μας, το παιχνίδι είναι ο αγαπημένος του (Prensky, 2001).  

Η παιγνιοκεντρική εκπαίδευση ή παιγνιώδης μάθηση (Game Based Learning) είναι μια 
παιδαγωγική προσέγγιση που αξιοποιεί το παιχνίδι, ελεύθερο ή καθοδηγούμενο, με α-
πώτερο σκοπό την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων (Mood & Specht, 1954) μέσω ευ-
χάριστων και διασκεδαστικών διαδικασιών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες και τα μαθησιακά στιλ των εκπαιδευομένων της σημερινής γενιάς, οι ο-
ποίοι «διψούν» για περισσότερη ενεργητικότητα και αλληλεπίδραση κατά τη μαθη-
σιακή διαδικασία. Βασικά πλεονεκτήματα της εν λόγω προσέγγισης είναι ότι προσφέ-
ρει κίνητρα στον εκπαιδευόμενο, μιας και είναι διασκεδαστική καθώς και η ευελιξία 
που τη διέπει, δεδομένου ότι είναι σε θέση να προσαρμοστεί σε κάθε αντικείμενο, πλη-
ροφορία ή δεξιότητα. 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον, κατά την παιγνιώδη μάθηση, συχνά περιλαμβάνει καινο-
τόμες τεχνολογίες, όπως τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους (3d virtual worlds), εκ-
παιδευτική ρομποτική, απτικές διεπαφές (tangible user interfaces), εργαλεία Web 2.0. 
και αποσκοπεί στον ισορροπημένο συνδυασμό της μάθησης με την ψυχαγωγία 
(education + entertainment = edutainment (Prensky, 2001)).  

Αναντίρρητα, η παιγνιώδης μάθηση η οποία βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι είναι ι-
διαίτερα αποτελεσματική καθώς η μάθηση είναι ελκυστικότερη όταν παίρνει τη μορφή 
παιχνιδιού και η διαδραστικότητα, που εξ’ ορισμού χαρακτηρίζει το παιχνίδι, κάνει την 
όλη διαδικασία ευχάριστη και αξιομνημόνευτη. Ο Scheuerl (1979) υποστήριζε ότι η 
παιγνιώδης μάθηση είναι το ανώτερο επίπεδο μάθησης καθώς επιτυγχάνεται ο υψηλό-
τερος βαθμός αφομοιωτικής ικανότητας.  

Παιγνιώδης μάθηση και συναίσθημα 

Τα συναισθήματα επιδρούν άμεσα στη μαθησιακή διαδικασία (Bruton, 2003) και χρη-
σιμεύουν ως ένα ισχυρό μέσο για την ενίσχυση ή την αναστολή της μάθησης 
(Greenleaf, 2003). Διαφορετικό συναίσθημα (θετικό / αρνητικό συναίσθημα) μπορεί 
να ενεργοποιήσει, να τερματίσει, να διακόψει την επεξεργασία πληροφοριών ή να ο-
δηγήσει σε επιλεκτική επεξεργασία αυτών καθώς και να συμβάλλει στην οργάνωση 
της ανάκλησης.  

Το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο μάθησης, έχει διαπιστωθεί ότι συμβάλλει 
στην ωρίμανση του συναισθηματικού τομέα (Vankúš, 2005) και συνοδεύεται από αι-
σθήματα έντασης και χαράς (Χουιζίνγκα,  1989), (Σκουμπουρδή, 2015). Επίσης, δη-
μιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο προκειμένου να εκδηλωθούν μη αποδεκτές συμπεριφο-
ρές και αρνητικά συναισθήματα, χωρίς συνέπειες (Αυγητίδου, 2001), (Σκουμπουρδή, 
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2015) . 

Οι Sabourin και Lester (2014) σε έρευνα που διενήργησαν προκειμένου να ελέγξουν 
την επίδραση των συναισθημάτων και της εμπλοκής σε περιβάλλοντα βασιζόμενα στην 
παιγνιώδη μάθηση απέδειξαν ότι τα εν λόγω περιβάλλοντα μπορούν ταυτόχρονα να 
υποστηρίξουν τη μάθηση και να προωθήσουν την εμπλοκή και τη βίωση θετικών συ-
ναισθημάτων. Τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να αλληλεπιδράσουν 
με το ψηφιακό παιχνίδι Crystal Island. 

Το Crystal Island είναι ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο βασίζεται στην αφήγηση και 
απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φοιτητές μικροβιολογίας. Πρόκειται για ένα παιχνίδι 
σοβαρού σκοπού, το οποίο πραγματεύεται μια υπόθεση μυστηρίου, η οποία εξελίσσε-
ται σε ένα ηφαιστειακό νησί. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής παίζει το ρόλο επισκέπτη που 
έφτασε στο νησί, για να δει τον άρρωστο πατέρα του. Ωστόσο, αναλαμβάνει την απο-
στολή να σταματήσει την εξάπλωση της επιδημίας, χειριζόμενος εικονικά αντικείμενα, 
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό εργαστηρίου και άλλους πόρους και εμπλεκόμενος σε συ-
νομιλίες με χαρακτήρες του παιχνιδιού. Καθώς ο φοιτητής διερευνά το μυστήριο, συ-
μπληρώνει ένα φύλλο διάγνωσης με ευρήματα, υποθέσεις και την τελική του διάγνωση. 
Το μυστήριο λύνεται, όταν ο φοιτητής υποβάλει μια πλήρη, σωστή διάγνωση και σχέ-
διο θεραπείας στη νοσοκόμα του καταυλισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρ-
κεια του παιχνιδιού οι φοιτητές δεν λάμβαναν πληροφορίες από το σύστημα, αναφο-
ρικά με τις ενέργειες που θα έπρεπε να ολοκληρώσουν. 

 

Εικόνα 2 -  Εκπαιδευτικό περιβάλλον Crystal Island (Sabourin et al., 2014) 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι κατά την παιγνιώδη μάθηση η πλειοψηφία 
των συμμετεχόντων βίωσε θετικές εστιασμένες στη μάθηση συναισθηματικές κατα-
στάσεις, όπως προσήλωση (24%) και περιέργεια (19%). Η σύγχυση (16%) και η απο-
γοήτευση (16%) ήταν οι αμέσως επόμενες πιο συχνές συναισθηματικές καταστάσεις.  
Έπονταν ο ενθουσιασμός (13%), η βαριεστημάρα (8%) και το άγχος (4%). Συμπερα-
σματικά, κατέληξαν ότι οι φοιτητές που αλληλοεπίδρασαν με το εκπαιδευτικό παιχνίδι 
κατά κύριο λόγο βίωσαν θετικά παρά αρνητικά συναισθήματα. 
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Συμπεράσματα 

Οι συναισθηματικές παράμετροι κατά την παιγνιώδη εκπαιδευτική αλληλεπίδραση ή-
ταν το θέμα που μας απασχόλησε στην παρούσα εισήγηση. Αρχικά, παρουσιάστηκαν 
οι βασικές έννοιες, τις οποίες κρίνεται σκόπιμο να γνωρίζει κάποιος, προκειμένου να 
είναι σε θέση να μελετήσει με ευκολία την επισκοπική εργασία και να εμβαθύνει τις 
γνώσεις του σχετικά με το θέμα. Στη συνέχεια, δεδομένου ότι τα συναισθήματα επι-
δρούν κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ανθρώπινης μαθησιακής ή εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, έγινε εκτενής αναφορά στην επίδραση τους κατά την παιγνιώδη μάθηση. Τέ-
λος, παρουσιάστηκε το παιχνίδι σοβαρού σκοπού Crystal Island και παρατέθηκαν τα 
συμπεράσματα που εξήχθησαν από την έρευνα των Sabourin και Lester (2014) αναφο-
ρικά με τις συναισθηματικές καταστάσεις, τις σχετικές με τη μάθηση, που βιώσαν οι 
εκπαιδευόμενοι – χρήστες κατά την αλληλεπίδραση τους. 

Συνοψίζοντας, τα συναισθήματα οδηγούν το άτομο προς ή το απομακρύνουν από τα 
ζητήματα της μάθησης (Ellis & Ashbrook, 1988). Η παιγνιώδης μάθηση συμβάλλει 
στην αύξηση της προσοχής του μαθητή δεδομένων των κινήτρων και της ελκυστικό-
τητας που τη διέπουν, όταν πρόκειται για προσεκτικά σχεδιασμένη μάθηση. Σε αυτήν 
την αύξηση της προσοχής  επιδρούν και τα συναισθήματα, καθώς τα συναισθήματα 
επιδρούν στη μαθησιακή διαδικασία και στην αποτελεσματικότητα της, με τη «μεσο-
λάβηση» της προσοχής, της αυτορρύθμισης και των κινήτρων. Επιπροσθέτως, συναι-
σθηματικές καταστάσεις, όπως απόλαυση, περιέργεια και ενθουσιασμός, εμφανίζονται 
πιο συχνά στα συστήματα παιχνιδιών, σε σύγκριση με τη σύγχυση που εμφανίζεται στα 
παραδοσιακά συστήματα διδασκαλίας (Baker & al., 2010). 

Τα μαθησιακά περιβάλλοντα τα υποστηριζόμενα από ψηφιακά παιχνίδια υπόσχονται 
βελτίωση της εμπλοκής, θετική επίδραση στη συναισθηματική κατάσταση του εκπαι-
δευόμενου και κατ’ επέκταση αύξηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας. Παρόλα 
αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμή ζητήματα αναφορικά με το πως η παιγνιώδη 
μάθηση επηρεάζει τη μαθησιακή εμπειρία των εμπλεκομένων (Sabourin et al., 2014). 
Κρίνεται σκόπιμη, λοιπόν, η ανάγκη για εμβάθυνση και ευρύτερη έρευνα σχετική με 
το θέμα, που παρουσιάζεται στην εν λόγω εργασία. 
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Αξιοποίηση των Ρομποτικών Συστημάτων Εδάφους στη διδασκαλία των γνωστι-
κών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου στο μάθημα των Εικαστικών 

Σαρρής Δημήτρης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.08 (MSc, MΕd), dimitriossarris@gmail.com 

Περίληψη 

Στο παρόν βιωματικό εργαστήριο επιχειρείται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην 
ανάλυση έργων τέχνης μέσω της χρήσης των ρομποτικών συστημάτων εδάφους. Αξιο-
ποιήθηκε στη θεωρία και στην πράξη το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, σύμ-
φωνα με το οποίο οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους σε ευέλικτες ομάδες και  α-
ναλαμβάνουν  συγκεκριμένους  ρόλους,  μέσα  από  τους  οποίους αναπτύσσουν  δε-
ξιότητες (Καλογρίδη,  Κόκκος  &  Μέγα,  2013). Επίσης η εκπαιδευτική ρομποτική 
παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να βελτιωθούν γνωστικά μέσα από την επίλυση 
γνήσιων προβλημάτων (Alimisis & Boulougaris, 2014) και κοινωνικά μέσα από την 
αλληλεπίδραση της ομαδοσυνεργατικής εργασίας (Mpakali, Lytridis & Pogaridis, 
2016). 

Λέξεις-Κλειδιά: Τέχνη, Ρομποτικά συστήματα, BeeBot, Εικαστικά έργα, κριτική 
σκέψη. 

Εισαγωγή 

Για την πραγματοποίηση του βιωματικού σεμιναρίου βασική προϋπόθεση αποτελεί η 
χρήση της εμπειρικής μάθησης δηλαδή της πιότερης γνώσης των μαθητών, η οποία 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής σκέ-
ψης και την ενεργοποίηση της στοχαστικής διάθεσης. Οι μαθητές χρειάζεται να εμπλέ-
κονται ενεργά στην όλη διαδικασία,  να οδηγούνται στην πράξη  και εν συνεχεία, στον 
στοχασμό όσων έπραξαν. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός  να δημιουργήσει ένα τέτοιο 
υποστηρικτικό περιβάλλον θα πρέπει να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει ανάλογα με 
την περίσταση ένα πλήθος μεθόδων και τεχνικών. 

Εκπαιδευτικά Σενάρια 

Οι πίστες που αφορούν το βιωματικό εργαστήριο αποτελούνται από διάσημα έργα τέ-
χνης τα οποία έχουν χωριστεί σε τετράγωνα  διαστάσεων 15 εκ. Χ 15εκ., ώστε να γίνε-
ται ομαλή η κίνηση του Bee Bot. Αυτό βοηθάει τους μαθητές της Π/θμιας Εκπ/σης να 
αναλύσουν ξεχωριστά το κάθε τετράγωνο του έργου ακολουθώντας τα στάδια του Bee 
Bot παρά όλο το έργο. 

Στο παρόν βιωματικό σεμινάριο παρουσιάζονται δύο εκπαιδευτικά σενάρια: 

Στο 1ο εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές καλούνται μέσω της χρήσης του Bee Bot αλλά 
και της πίστας η οποία είναι ένα διάσημο εικαστικό έργο, να ακολουθήσουν τον προ-
γραμματισμό που έχει δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός πέραν του 
προγραμματισμού του Bee Bot για το πώς θα κινηθεί στην πίστα (βήματα στα τετρά-
γωνα που έχουν διαμορφωθεί) δεν δίνει κανένα στοιχείο για το έργο π.χ. όνομα καλλι-
τέχνη και έργου, κίνημα στην ιστορία της τέχνης αλλά και οποιαδήποτε πληροφορία 
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μπορεί να αποσαφηνίσει το έργο που θα μελετηθεί. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 
καλούνται να αναλύσουν σε στάδια, να διερευνήσουν και να δημιουργήσουν λογικά 
επιχειρήματα αναλύοντας τα στοιχεία του πίνακα στο τετράγωνο στο οποίο η «μέ-
λισσα» έχει σταματήσει. Ακολουθώντας τη διαδικασία σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό του εκπαιδευτικού στο Bee Bot, δημιουργούν τις δικές τους παρατηρήσεις, απο-
σαφηνίζουν με λογικά επιχειρήματα στοιχεία του έργου, τα οποία στην αρχή τους ήταν 
άγνωστα.  

Στο 2ο εκπαιδευτικό σενάριο ακολουθείται η ίδια διαδικασία σύμφωνα με το πρώτο 
εκπαιδευτικό σενάριο με τη διαφορά ότι οι ίδιοι οι μαθητές καλούνται να προγραμμα-
τίσουν το Bee Bot ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα που τίθενται. 
 
Ανάλυση εικαστικού έργου με την προγραμματισμένη χρήση του Bee-Bot. 
 
Δραστηριότητα 1: Προγραμματισμός Bee-Bot στην πίστα.  
 
Δραστηριότητα 2: Συζήτηση στην ολομέλεια ώστε οι μαθητές μέσω της  ανάκλησης 
της πρότερης γνώσης τους, του καταιγισμού των ιδεών τους, της ιδεοθύελλας, των ε-
ρωτήσεων – απαντήσεων, να απαντήσουν σχετικά με: 
 
• τις απορίες που έχουν για το έργο τέχνης,  
• σημαντικά στοιχεία,  
• τι τους δημιουργεί μεγαλύτερη έκπληξη,  
• τι συναισθήματα νιώθουν, ποια η ψυχική τους διάθεση (χαρά – λύπη),  
• τι τους αρέσει στο έργο και τι δεν τους αρέσει, 
• που υπάρχει η μεγαλύτερη ένταση (κίνηση) στο έργο,  
• ποιο είναι το κεντρικό ερώτημα του έργου και σε ποιο μέρος, 
• ανάλυση  χρωμάτων του έργου,  
• να συνδυάσουν το έργο με προσωπικά βιώματα, κ.α. 

Προσεγγίζοντας ένα  έργο τέχνης με βάση το μοντέλο των τεσσάρων φάσεων του Per-
kins (1994),  ο παρατηρητής είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές δράσεις, τις πιθανές 
ερωτήσεις και τις διδακτικές ενέργειες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της στο-
χαστικής διάθεσης. Πρόκειται για μια δομημένη προσέγγιση, όπως ο ίδιος τη χαρακτη-
ρίζει, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί, στο πλαίσιο επεξεργασίας οποιουδήποτε έργου 
τέχνης, με τις ανάλογες, κατά περίπτωση προσαρμογές (Μέγα, 2002, Κόκκος και 
Μέγα, 2007). 

Στόχος είναι η καλλιέργεια της στοχαστικής σκέψης ως στάση ζωής, μέσα από τη συ-
στηματοποίηση, την έρευνα και την ανάλυση της σκέψης, καθώς και την επεξεργασία 
γνωστικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου τις τέχνες και τη ρομποτική. 
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Οι στόχοι που τίθενται στο παρόν βιωματικό εργαστήριο με τη χρήση ρομποτικών συ-
στημάτων εδάφους, χωρίζονται σε στόχους γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων και α-
φορούν :  
 
ΓΝΩΣΕΩΝ  
 

• Να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τα μηνύματα του έργου τέχνης. 
• Να αναγνωρίζουν τα μηνύματα στο έργο τέχνης. 
• Να ερμηνεύουν τα εικαστικά έργα.  
• Να διατυπώνουν πρωτότυπες ιδέες. 
• Να γνωρίσουν τις τεχνοτροπίες που ακολούθησε ο κάθε καλλιτέχνης. 
• Να συνδέουν την πρότερη γνώση μέσω του καταιγισμού των ιδεών τους σε νέα 

γνώση. 
• Να συνθέτουν λογικά επιχειρήματα. 
• Να κατανοήσουν την έννοια της τέχνης και ποιοι οι κύριοι στόχοι της. 
• Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους στο πεδίο της φαντασίας. 
• Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με την τεχνολογία και τα εικαστικά. 

 
 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
 

• Να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις στην καθημερινή μαθησιακή πρακτική. 
• Να αναπτύσσουν δεξιότητες προγραμματισμού, κριτικής σκέψης και δημιουρ-

γικότητας μέσω των εικαστικών τεχνών. 
• Να μπορούν να περιγράψουν αυτά που βιώνουν με επιχειρήματα. 
• Να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες. 
• Να εξασκηθούν στην ανάκληση της βιωματικής τους εμπειρίας και να  εντοπί-

σουν τις αδυναμίες τους ως προς τη στρατηγική επίλυσης προβλημάτων που 
χρησιμοποίησαν. 

• Να νιώσουν την ανάγκη να εκφραστούν «παίζοντας», γιατί μ' αυτό τον τρόπο 
διερευνούν, χωρίς να το συνειδητοποιούν, τις βαθύτερες επιθυμίες τους, τις α-
νεξερεύνητες ικανότητές τους. 

 
ΣΤΑΣΕΩΝ 
 

• Να μπορούν να διακρίνουν τις τεχνοτροπίες του έργου τέχνης.   
• Να μπορούν να χειρίζονται θέματα δημιουργώντας μια καινούργια στάση απέ-

ναντι στα έργα τέχνης και τη χρήση της ρομποτικής. 
• Να υιοθετήσουν μια καινούρια στάση για τη σημασία των εικαστικών τεχνών 

και κατ΄ επέκταση να εξελιχθούν σε ενήλικες ευαίσθητους σε θέματα που άπτο-
νται την τέχνη. 

• Να εξοικειωθούν με τα έργα τέχνης 
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• Να εργάζονται συλλογικά. 
• Να εκφράζονται δημιουργικά. 
• Να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες 
• Να υιοθετήσουν μια καινούργια στάση απέναντι στο έργο τέχνης. 
• Να δημιουργούν θετικό κλίμα στην ομάδα. 

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές μέσω της εμπλοκής τους με τα Bee Bot στην ανάλυση έργων τέχνης, μπο-
ρούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία, να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους, να 
συνειδητοποιήσουν διαφορές ως προς τον τρόπο σκέψης τους, αλλά και να δουν την 
τέχνη με μια διαφορετική οπτική ματιά. Εμπλέκονται στην κατασκευή ιδεών και την 
επίλυση προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, έχουν προσωπικό νόημα για τους 
ίδιους και με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο αποτελεσματική η μάθησή τους. Δίνει τη 
δυνατότητα να δράσουν ως επιστήμονες - εφευρέτες και να ανακαλύψουν δικές τους 
καινοτόμες ιδέες και λύσεις στο μάθημα των εικαστικών και όχι μόνο. Τους εμπλέκει 
ενεργά στη μάθησή τους με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Υποστηρίζει τη διε-
ρευνητική μάθηση και ενισχύει τη διερευνητική στάση τους. Δίνει κίνητρα να μελετή-
σουν την επιστήμη της ρομποτικής και τις Καλές Τέχνες. Επιτρέπει την ελεύθερη έκ-
φραση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας. Καλλιεργείται η επι-
κοινωνία και η λεκτική έκφραση ιδεών μέσα από τη λειτουργία της ομάδας όταν οι 
μαθητές καλούνται να εξηγήσουν ιδέες και σκέψεις τους.  Υποστηρίζει τη συμμετο-
χική/συνεργατική και βιωματική μάθηση. Η διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων μέσα 
από την αισθητική εμπειρία προσφέρει εναύσματα σκέψης και διακίνησης συναισθη-
μάτων που ίσως δεν μπορούν να αναδυθούν με τέτοια ένταση μέσα από άλλες εκπαι-
δευτικές πρακτικές. 
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Διδασκαλία των ελληνικών, σε ενήλικουςς εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό με τη 
χρήση έργων τέχνης 

Κούνα Ελένη Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.13, ΜΑ & M.Ed, elenikouna@hotmail.com 

Περίληψη 

Η ανακοίνωση αφορά έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικους εκπαιδευόμενους  
του εξωτερικού, με στόχο τη μελέτη του ρόλου της τέχνης στην εκμάθηση των ελληνι-
κών από αρχάριους ενήλικους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευόμενοι ήταν γυναίκες στο 
σύνολό τους, μη ελληνίδες, που επέλεξαν να μάθουν ελληνικά στο ελληνικό παροι-
κιακό σχολείο μεγάλης πόλης της Αγγλίας, από ελληνίδα δασκάλα και κατά τη διάρ-
κεια  απογευματινών ωρών. Η διάρκεια της έρευνας ήταν 2 διδακτικές ώρες και μέσα 
από αυτή γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί ο ρόλος της τέχνης σε δύο επίπεδα, σε αυτό 
της σχέσης της με την ελληνική γλώσσα και το ελληνικό περιβάλλον και σε αυτό του 
μετασχηματιστικού της χαρακτήρα. Στο πρώτο επίπεδο επιχειρείται η διερεύνηση του 
πλαισίου εκμάθησης των ελληνικών που δημιουργείται από τη χρήση έργων τέχνης 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σημαντική είναι στο σημείο αυτό και η στάση των εκ-
παιδευμένων απέναντι στη χρήση έργων τέχνης καθώς και η ενσωμάτωσή τους στο 
μάθημα. Στο δεύτερο επίπεδο εξετάζεται κατά πόσο η εισαγωγή της τέχνης στη διδα-
σκαλία μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων μέσω του κριτικού 
στοχασμού.  

Λέξεις-Κλειδιά: αισθητική εμπειρία, εκπαίδευση ενηλίκων, τέχνη, ελληνικά  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Gibson και Levin (1975, όπως ανάφ. στην Canning-Wilson, 2001), 
η ίδια η έννοια της ικανότητας κάποιου να διαβάζει βασίζεται στην ερμηνεία των συμ-
βόλων που αντιστοιχούν σε κάθε γράμμα. Κάθε γράμμα είναι ένας ήχος και όταν βά-
ζουμε πολλά γράμματα (σύμβολα) μαζί δημιουργούν κάποιο νόημα που προέρχεται 
από την αναγνώριση της λέξης που σχηματίζουν. Οι λέξεις γίνονται σύμβολα και στοι-
χεία τα οποία μας βοηθούν στη λεκτική και γραπτή επικοινωνία μας. Γι’ αυτό και το 
διάβασμα ορίζεται συνήθως ως η εξαγωγή νοήματος από το κείμενο (Wright, 1989). 

Παράλληλα με το κείμενο και οι εικόνες χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες για να δι-
δάξουν στους μαθητές τις διαφορετικές πτυχές μίας ξένης γλώσσας. Οι εικόνες αποτε-
λούν κίνητρο για τους μαθητές, κάνουν το περιεχόμενο του θέματος που μαθαίνουν πιο 
ξεκάθαρο και αποτυπώνουν τη γενική ιδέα και τη μορφή ενός αντικειμένου ή μιας κα-
τάστασης που περιγράφεται μέσα στην κοινωνία και τον πολιτισμό στον οποίο ανήκει. 
Για παράδειγμα η γενική ιδέα του «σπιτιού» μπορεί να μεταφραστεί λεκτικά αλλά όχι 
και η μορφή που έχει το κάθε σπίτι σε διαφορετικές χώρες ή ακόμα και σε διαφορετικά 
μέρη της ίδια χώρας (Τσιλιμένη, 2007·  Wright, 1989). 
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Οπτικές Εικόνες και εκμάθηση ξένων γλωσσών 

H χρήση οπτικών εικόνων κατά τη διάρκεια εκμάθησης μίας ξένης γλώσσας, μπορεί 
να διευκολύνει τη μάθηση και μάλιστα σε συνδυασμό με τη χρήση κειμένου είναι πιο 
πιθανό να κάνει τους εκπαιδευόμενους να σκεφτούν τη διαδικασία της μάθησης πιο 
ολοκληρωτικά (Canning, 2001· Wright, 1989). Η αισθαντικότητα του εκπαιδευομένου 
για τη γλώσσα που μαθαίνει και η ικανότητά του να δημιουργεί σχέσεις μεταξύ των 
λέξεων μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση οπτικών αναπαραστάσεων. Η χρήση μίας ει-
κόνας μπορεί να οδηγήσει το μαθητή σε πιο γενική σκέψη, να του δώσει τη δυνατότητα 
να διαχωρίζει ιδέες ή και να τον βοηθήσει να αποκτήσει περισσότερες οργανωτικές 
ικανότητες μέσα από τη χρήση «λογικών εικόνων». Οι οπτικές αναπαραστάσεις δίνουν 
τη δυνατότητα για μεγαλύτερη γνωστική απεικόνιση, του τι μαθαίνουν οι μαθητές και 
τοποθέτησης των εννοιών αυτών μέσα στο περιβάλλον που συναντούνται. Συνολικά η 
χρήση εικόνων μπορεί να δημιουργήσει μία πολυδιάστατη αισθαντικότητα για το μα-
θητή σε σχέση με τη γλώσσα που μαθαίνει (Canning 1998, 2000· Wright, 1989 · 
Vasquez, 2016). 

Η χρήση της τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Η αισθητική εμπειρία μέσα από τη συστηματική παρατήρηση των έργων τέχνης στη 
εκπαίδευση ενηλίκων έχει διαφορετικό νόημα από αυτό που της προσδίδεται στη τυ-
πική εκπαίδευση. Η αισθητική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, μέσα κυρίως από 
τη θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, δεν έχει ως στόχο μόνο την αποκόμιση 
γνώσεων και στοιχείων που περιγράφουν μία κοινωνία ή μία γλώσσα, αλλά μέσα από 
τον κριτικό στοχασμό και την κριτική σκέψη έχει ως στόχο την αμφισβητήση προβλη-
ματικών δεδομένων και αξιών της κοινωνίας, που περιγράφεται προς όφελος του εκ-
παιδευόμενου (Μezirow, 2006· Κόκκος, 2011). Σύμφωνα με τον Κόκκο (2011) «Εάν, 
λοιπόν δεχτούμε το αξίωμα ότι συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η 
κριτική επαναξιολόγηση των ιδεών μας...έως...χρειαζόμαστε μία μέθοδο παρατήρησης 
των τεχνών που να ενισχύει την αυτοδυναμία της σκέψης» (σ. 72). 

Η έρευνα 

Ο σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί η στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στη 
χρήση της τέχνης στη διδασκαλία των ελληνικών, καθώς και η συμβολή της χρήσης 
της μεθόδου «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» στην αλ-
λαγή αρνητικών απόψεων και αντιλήψεων απέναντι στη χρήση των μέσων μαζικής με-
ταφοράς στην Ελλάδα. Ο στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί η συμβολή της με-
θόδου «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» στη διδασκαλία 
των ελληνικών, ως ξένη γλώσσα, σε τμήμα ενηλίκων σε σχολείο της Μεγάλης Βρετα-
νίας.  

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η έρευνα δράσης. Σύμφωνα με την Τσιάμη 
(2013) η έρευνα δράσης «...αποτελεί σε κάθε περίπτωση μία ερευνητική διαδικασία, 
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στην οποία οι άνθρωποι της πράξης (practitioners) διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό 
ρόλο, έχοντας ως απώτερο στόχο να βελτιώσουν τις πρακτικές που υιοθετούν και ε-
φραμόζουν» (σ. 22). Σκοπός της έρευνας δράσης δεν είναι μόνο η βελτίωση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας αλλά και η βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες πραγματο-
ποιείται το μάθημα καθώς και του ρόλου του επαγγελματία εκπαιδευτικού (Cohen, 
Manion & Morrison, 2007· Τσιάμη, 2013). Η έρευνα δράσης προσπαθεί να ενώσει, τη 
θεωρία με την πράξη και το όποιο κενό υπάρχει ανάμεσά τους και προωθεί τη δημο-
κρατική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων μέσω της ενεργητι-
κής συμμετοχής των τελευταίων στα στάδια της έρευνας (Cohen et al, 2007· Παπα-
ϊωάννου, 2013· Τσιάμη, 2013). Χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι συλλογής δεδο-
μένων (φύλλα παρατήρησης και ομαδική συνέντευξη) λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο στό-
χος είναι η διερεύνηση και κατανόηση ενός φαινομένου μικρής κλίμακας που πραγμα-
τοποιείται σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, δίνεται η ευκαιρία να αντληθούν 
χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα που εξετάζεται και να δοθούν απαντήσεις σε ερω-
τήματα όπως "Γιατί;" και "Πώς;" εκπαιδευτικών φαινομένων. Έτσι, δίνεται περισσό-
τερο σημασία στην παρατήρηση νέων φαινομένων και μοντέλων και λιγότερο στην 
επαλήθευση υποθέσεων, μελετούνται σε βάθος αναπαραστάσεις, στάσεις, αντιλήψεις, 
κίνητρα, συμπεριφορές και ερμηνεύονται καταστάσεις και γεγονότα. Επιτυχγάνεται η 
σφαιρική, ολιστική κατανόηση του φαινομένου ή της συμπεριφοράς που εξετάζεται 
και όχι η απλή περιγραφή. Επιπλέον σημασία δινεται στις εμπειρίες των ατόμων και 
στις αντιλήψεις τους, στα νοήματα και τις πεποιθήσεις που τις απαρτίζουν και τις κα-
θορίζουν, δίνοντας έμφαση στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυ-
τές διαμορφώνονται (Creswell, 2011· Κεδράκα, 2008β· Παρασκευοπούλου - Κόλλια, 
2008· Τσιώλης, 2011). Χαρακτηριστικά της ποιοτικής προσέγγισης των δεδομένων εί-
ναι το μικρό δείγμα συμμετεχόντων, η ανάλυση λόγου, κειμένων ή/και εικόνων και η 
φυσιολογική τους ροή. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από ευελιξία και από γενικές και 
κλιμακούμενες ερωτήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ώστε να μην περιορίζουν τον 
συμμετέχοντα στις απαντήσεις του αλλά του επιτρέπουν να εκφέρει ελεύθερα και ανε-
πηρέαστα τις απόψεις του. Η επιλογή της τοποθεσίας και των ατόμων που συμμετέχουν 
στην έρευνα έγινε με βάση τη σκόπιμη δειγματοληψία και πιο ειδικά με τη στρατηγική 
της τυπικής δείγματοληψίας. Η επιλογή έγινε εκ προθέσεως προκειμένου να εξυπηρε-
τηθεί καλύτερα ο σκοπός της έρευνας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για να συλ-
λεχθούν οι πληροφορίες και τα δεδομένα είναι η συνέντευξη και η παρατήρηση 
(Creswell, 2011· Παρασκευοπούλου - Κόλλια, 2008). 

Τα έργα τέχνης που χρησιμοποιήθηκαν 
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Εικ.1 Απόσπασματα από την ταινία «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη 

 

Εικ.2 Πίνακας ζωγραφικής «The Taxi Rank, Hydra» M.Richardson 

 

Εικ.3 Πίνακας ζωγραφικής «Οδός Αθηνάς -Το τραμ στο Μοναστηράκι» Γ. Σαββάκης 

Τα αποτελέσματα 

Συνολικά η άποψη των εκπαιδευομένων για τη διδακτική παρέμβαση ήταν θετική. Την 
βρήκαν ενδιαφέρουσα και διαφορετική, κυρίως για την εκμάθηση της ιστορικής, πολι-
τιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Eλλάδας για τα μέρη και τους τόπους 
στα οποία έγινε αναφορά κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Επίσης, θεωρήθηκε πιο 
ολοκληρωμένη η προσέγγιση της γλώσσας, αφού δεν μαθαίνεις μόνο τη λέξη, αλλά την 
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έννοιά της και πώς αυτή ενσωματώνεται στο ελληνικό περιβάλλον και στους επιμέρους 
τόπους που συζητήθηκαν (Αθήνα – Μοναστηράκι, Ύδρα, Σαμοθράκη και νησιά).  

Όλες οι εκπαιδευόμενες υπογράμμισαν το γεγονός, ότι δυσκολεύτηκαν αρκετά κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, λόγω του επιπέδου των ελληνικών τους, τόσο στην κατανό-
ηση των ερωτημάτων όσο και στην έκφραση των δικών τους απόψεων στα γραπτά ή 
στα προφορικά. Κυρίως στάθηκαν στο γεγονός, ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένες σε 
επίπεδο λεξιλογίου. Αν γνώριζαν από πριν το λεξιλόγιο, θεωρούσαν, ότι θα ήταν πιο 
«έτοιμες» για το μάθημα. Το πρόβλημα αυτό είχε προβλεφθεί και είχε γίνει ένα εισα-
γωγικό μάθημα από τη δασκάλα της τάξης, που προφανώς δεν ήταν αρκετό για την 
προετοιμασία της τάξης. 

Σχετικά με την αλλαγή των απόψεών τους για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελ-
λάδα, που θεωρήθηκαν προβληματικές, διαφαίνεται μία μεταβολή, που όμως δεν είναι 
ουσιαστική. Αρχίζουν να αντιλαμβάνονται, πως λέγοντας μέσα μαζικής μεταφοράς για 
κάποια μέρη της Ελλάδας, δεν είναι μόνο το λεωφορείο, το τρένο ή το τραμ αλλά μπο-
ρεί να είναι τα γαϊδουράκια, όπως στην περίπτωση της Ύδρας για λόγους που δεν μπο-
ρούσαν στην αρχή του μαθήματος να εξηγήσουν. Οι εκπαιδευόμενες ενδιαφέρονται 
περισσότερο για το ευρύτερο ελληνικό περιβάλλον που παρουσιάζεται στα έργα τέχνης 
και για το επίπεδο των ελληνικών τους που δεν τους επιτρέπει να εκφραστούν στο 
βαθμό που θέλουν ώστε ο μετασχηματισμός των αντιλήψεών τους περνά σε δεύτερη 
μοίρα με ελάχιστη σημασία. 
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Google Glass: Όροι και προϋποθέσεις για την ορθή συμπεριφορά των χρηστών 

Χρήστος Κυριακόπουλος, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, MEd, kyriakopoulos@gmail.com, 
Μαρία-Αναστασία Μοσχοβάκου, Εκπαιδευτικός ΠΕ19, MEd, nmoschov@yahoo.com 

Περίληψη 

Οι τεχνικές δυνατότητες χρήσης της συσκευής Google Glass την προάγουν σε καινο-
τόμο και ελκυστικό μέσο το οποίο αναμένεται να αξιοποιηθεί ευρέως από το αγορα-
στικό κοινό, γι’ αυτό η εισαγωγή πρωτοκόλλου ορθής πρακτικής των χρηστών θεωρεί-
ται αναγκαίο να συμπεριληφθεί στο εγχειρίδιο χρήσης με σκοπό την προστασία των 
δικαιωμάτων διαφύλαξης της ιδιωτικότητας. Προτείνονται κανόνες χρήσης που συμ-
βαδίζουν με αναγνωρισμένες κοινωνικές και ηθικές αξίες τις οποίες πραγματεύεται το 
επιστημονικό πεδίο Ηθικά Ζητήματα και Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα της 
επιστήμης των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με κύριο στόχο την υιο-
θέτηση αντίστοιχης κουλτούρας από τους χρήστες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Google Glass, δεοντολογική χρήση, κανόνες ορθής πρακτικής, εφαρ-
μοσμένη ηθική. 

Εισαγωγή 

Κατά το πρότυπο του Moor (2005) κάθε αναδυόμενη τεχνολογία ακολουθεί κατά σειρά 
τα στάδια της εισαγωγής, της εισχώρησης στην καθημερινή ζωή και της δυναμικής. Η 
συσκευή Google Glass παρουσιάστηκε, τον Απρίλιο του 2013 και κυκλοφόρησε στο 
κοινό τον Μάιο του 2014. Παρόλο τον αρχικό ενθουσιασμό, η χρήση της συσκευής 
συνοδεύτηκε από έντονο σκεπτικισμό σχετικά με την προστασία των προσωπικών δε-
δομένων των χρηστών αλλά και των ατόμων που αλληλεπιδρούν με αυτούς (Streitfeld, 
2013).  

Στο παρόν κείμενο, προτείνονται κανόνες χρήσης της συσκευής, σύμφωνοι με αναγνω-
ρισμένες κοινωνικές και ηθικές αξίες, με στόχο να συμπεριληφθούν στην κατηγορία 
«κανόνες σωστής συμπεριφοράς χρηστών» του εγχειριδίου της. Σε κάθε κανόνα πέρα 
από την περιγραφή, γίνεται αιτιολόγηση της ανάγκης εισαγωγής του, με βάση αποδε-
κτές μεθοδολογίες.  

Η συσκευή Google Glass 

Αποτελεί ένα ζεύγος φακών που ενσωματώνει κάμερα με δυνατότητα λήψης εικόνων 
και βίντεο, ενώ παρέχει και τη δυνατότητα ηχογράφησης και φωνητικού ελέγχου της. 
Υποστηρίζει σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα καθώς και Bluetooth. Έχει υπολογιστική 
ισχύ, ενώ συγκρίνεται με συσκευές τύπου smartphones. Αντί οθόνης υπάρχει ένα μικρό 
πρίσμα που προβάλλει την εικόνα στο δεξί μάτι του χρήστη που φοράει τη συσκευή. Ο 
χρήστης μπορεί να κάνει χρήση και άλλων υπηρεσιών της Google π.χ. Google Maps, 
Youtube, Gmail, ακόμα και να έχει πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα. Η συσκευή είναι 
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συμβατή με συσκευές iOS και Android και μπορούν να ανταλλάξουν δεδομένα με τη 
χρήση της εφαρμογής MyGlass (Google Glass, 2017). 

Πλαίσιο ορθής πρακτικής κατά τη χρήση της συσκευής 

Σύμφωνα με τον Hoven (2008, σσ. 49-68) η εφαρμοσμένη ηθική, δηλαδή το πως μπο-
ρούμε να εφαρμόσουμε ηθικούς κανόνες στα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα-ερω-
τήματα, ακολουθεί τρεις βασικές μεθοδολογίες: της γενικοποίησης, της ειδίκευσης και 
της αναθεώρησης ισοζυγίου. 

Η αρχή της γενικοποίησης στηρίζεται στην αντίληψη ότι η ηθική σκέψη και άποψη 
βασίζεται σε μια υπάρχουσα ηθική αρχή ή προκύπτει από συνδυασμό υπαρχουσών α-
ποδεκτών ηθικών αρχών. Δηλαδή οι ηθικές αξίες με βάση τη συγκεκριμένη θεώρηση 
έχουν αντικειμενική αιτιολόγηση διότι στηρίζονται είτε σε υπάρχον νομικό πλαίσιο, 
είτε σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουν εξεταστεί στο παρελθόν στη λογική της ίδιας 
και ίσης μεταχείρισης. Η αρχή της ειδίκευσης εδράζεται σε πιο υποκειμενικά κριτήρια 
όπως στο δικαίωμα της διαφορετικότητας και της κρίσης του κάθε ατόμου ανάλογα με 
την περίσταση, τις εμπειρίες του και τις γνώσεις του. Τέλος, η αρχή της αναθεώρησης 
ισοζυγίου συνδυάζει τις παραπάνω μεθοδολογίες αναγνωρίζοντας και την ανάγκη γε-
νικοποίησης των ηθικών αξιών όπως η ιδιωτικότητα, η διαφάνεια και η συνέπεια, αλλά 
και το δικαίωμα του καθενός να κρίνει ανάλογα με την περίσταση, τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες του. Στην προκειμένη περίπτωση ακολουθείται το «πνεύμα» του νόμου και 
όχι το «γράμμα» του νόμου (ό.π.): 

1. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από διαφορετικούς χρήστες πέρα του χρή-
στη λογαριασμού Google+ που δηλώθηκε κατά τη ρύθμιση της συσκευής. Κατά την 
πρώτη εκκίνηση της συσκευής απαιτείται η ρύθμιση των παραμέτρων και η καταχώ-
ρηση του λογαριασμού Google+ (Google Developers, 2017). Ο λογαριασμός Google+ 
είναι μοναδικός και επομένως ταυτοποιεί και τον χρήστη της συσκευής Google Glass, 
ενώ ακολουθεί την ίδια πολιτική απορρήτου (Google, 2017). Επιπλέον με βάση τον 
νόμο 3783/2009 που προβλέπει την ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλι-
σμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στα άρθρα 2 και 3, ορίζεται η διαδικασία και 
ο τρόπος ταυτοποίησης του χρήστη με τη συσκευή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, 2009). Δεδομένου των ανωτέρω και με βάση την αρχή της 
γενικοποίησης υπάρχει ήδη το νομικό πλαίσιο που δεσμεύει τον χρήστη ως αποκλει-
στικό κάτοχο, αλλά και υπεύθυνο της χρήσης της συσκευής. 
2. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μεταπώλησης της συσκευής πρέπει να γίνεται αλ-
λαγή χρήστη αποκλειστικά και μόνο με επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε 
αντίθετη περίπτωση ως χρήστης της συσκευής θεωρείται αυτός στον οποίο ανήκει ο 
λογαριασμός Google+ που είναι καταχωρημένος στη συσκευή. Με τον κανόνα αυτό 
ενημερώνεται ο χρήστης για τη σημασία της ταυτοποίησης του λογαριασμού του με τη 
συσκευή ώστε να γνωρίζει ότι κάθε ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί μέσω τη συ-
σκευής είτε από τον ίδιο, είτε από οποιονδήποτε άλλο, την ευθύνη φέρει αυτός στον 
οποίο είναι καταχωρημένος ο λογαριασμός Google+. Ο νόμος 3783/2009 στο άρθρο 4 
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προβλέπει τη διαδικασία μεταβίβασης και αλλαγής χρήστη συσκευών επικοινωνίας με 
αποκλειστική ευθύνη του αρχικού κατόχου της συσκευής, που στην περίπτωση αυτή 
οφείλει να ενημερώσει τον πάροχο και την εταιρεία που του την εκχώρησε (Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 2009). Επιπλέον σύμφωνα με το εγ-
χειρίδιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως έχει συνταχθεί από τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, στη σύμβαση της Βουδαπέστης (παρ. 7.1.2), αναγνωρίζεται η ανάγκη για 
προστασία από αξιόποινες πράξεις και εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και στο πλαίσιο 
αυτό ζητείται η αποκλειστική σύνδεση του προϊόντος Google Glass με το λογαριασμό 
Google+, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον καταναλωτή από την ευθύνη των δικών του 
ενεργειών όπως αυτές απορρέουν από τον νόμο 3789/2009 (FRA-European Union 
Agency for Fundamental Rights, 2014). Συνεπώς ο συγκεκριμένος κανόνας εντάσσεται 
στη μεθοδολογία της γενικοποίησης, διότι η χρήση της συσκευής από τρίτους δεν επι-
τρέπεται ρητά και στηρίζεται σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπι-
κών δεδομένων και ποινικών ευθυνών που μπορεί να προκύψουν από τη μη ορθή χρήση 
της συσκευής. 
3. Συστήνεται η αποκλειστική χρήση της εφαρμογής MyGlass και οποιασδήποτε 
υπηρεσίας/προγράμματος/εφαρμογής προτεινόμενης από την Google για τη συγκεκρι-
μένη συσκευή. Σε περίπτωση τροποποίησης ή οποιασδήποτε παρέμβασης στο εγκεκρι-
μένο λογισμικό ή προσθήκη άλλου λογισμικού μη εγκεκριμένου, δίνεται η δυνατότητα 
στην εταιρεία απενεργοποίησης του λογαριασμού Google+ με συνέπεια τη διακοπή της 
λειτουργίας του προϊόντος. Η συσκευή είναι σχεδιασμένη με συγκεκριμένες τεχνικές 
προδιαγραφές υλικού (hardware), επομένως έχει και πεπερασμένες τεχνικές δυνατότη-
τες. Παράλληλα υποστηρίζει τις εφαρμογές της οικογένειας Google, οι οποίες έχουν 
δοκιμαστεί και ανταποκρίνονται άριστα στις δυνατότητες της συσκευής (Google 
Developers, 2017). Μόνο με τη χρήση των εφαρμογών της Google μπορεί η εταιρεία 
να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία της συσκευής, ενώ παράλληλα με την εφαρμογή 
MyGlass εξασφαλίζεται η επικοινωνία της συσκευής με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές 
που έχουν εγκατεστημένο λογισμικό iOS ή Android (Google Glass, 2017). Σε κάθε 
περίπτωση δεν συνιστάται η χρήση άλλου λογισμικού πέρα του εγκεκριμένου, γιατί 
δεν μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει ο χρήστης την ομαλή λειτουργία της εφαρμο-
γής και επιπλέον την αλληλεπίδρασή της με το υπάρχον λογισμικό της Google. Ο συ-
γκεκριμένος κανόνας βασίζεται στη μεθοδολογία της ειδίκευσης, γιατί ενδεχομένως ο 
χρήστης μπορεί να έχει την εμπειρία και εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να χειριστεί τη 
συσκευή ως developer, αλλά δε μπορεί η εταιρεία να εξασφαλίσει ότι θα διορθώσει 
πιθανά σφάλματα που θα προκύψουν από τις ενέργειες αυτές.  
4. Η μεταφορά δεδομένων (ή πληροφοριών) που ελήφθησαν από τη συσκευή 
Google Glass (εικόνες, βίντεο, ήχος, κείμενα) προς άλλες συσκευές και η αναπαραγωγή 
αυτών, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη, ενώ για την ασφάλεια μεταφοράς 
τους συστήνεται η χρήση της εφαρμογής ΜyGlass. Τα δεδομένα (ή πληροφορίες) που 
μπορεί να αποθηκεύσει η συσκευή ακολουθούν τη φιλοσοφία cloud. Δηλαδή δεν απο-
θηκεύονται σε αποθηκευτικό χώρο εντός της συσκευής, αλλά σε χώρο της εταιρείας 
που έχει δεσμευθεί για τον εκάστοτε χρήστη και ανήκει σε αυτόν (Google Glass, 2017). 
Ακολουθώντας την ηθική στη διαφάνεια των πληροφοριών κατά τους Turilli και 
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Floridi (2009), οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσβάσιμες από τον ιδιοκτήτη ανά 
πάσα στιγμή και οι διαδικασίες εισαγωγής, επεξεργασίας και εξαγωγής τους προκαθο-
ρισμένες και γνωστές στους χρήστες. Υιοθετώντας τη συγκεκριμένη στάση, η ανά-
κτηση των πληροφοριών αυτών για λόγους ασφάλειας προσωπικών δεδομένων προτεί-
νεται να γίνεται με την εφαρμογή MyGlass, για την οποία δεσμεύεται η εταιρεία για το 
απόρρητο και την προστασία από επιθέσεις τρίτων, σύμφωνα πάντα με τους ευρωπαϊ-
κούς κανονισμούς όπως έχουν συνταχτεί στο «πλαίσιο και εξέλιξη του ευρωπαϊκού 
δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων» (FRA-European Union 
Agency for Fundamental Rights, 2014), σσ. 15-40) και τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο 
νόμος για αξιόποινες πράξεις στο άρθρο 12 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (2009). 

Ο συγκεκριμένος κανόνας βασίζεται στη μεθοδολογία αναθεώρησης ισοζυγίου, διότι 
παρόλο που υπάρχει το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και του απορρήτου της επικοινωνίας δεν είναι δυνατό να αποτραπούν παραβιάσεις από 
λάθος επιλογές του χρήστη όταν εκτελεί τη μεταφορά προσωπικών του δεδομένων με 
άλλους από τους ενδεδειγμένους τρόπους ή υλοποιεί την αναπαραγωγή προσωπικών 
του δεδομένων σε άλλες συσκευές. 

5. Η οποιαδήποτε δημοσίευση δεδομένων που ελήφθησαν με τη συσκευή Google 
Glass (εικόνες, βίντεο, ηχογραφήσεις, ενημέρωση τοποθεσίας κ.λπ.) προς το διαδίκτυο 
(κοινωνικά δίκτυα, ιστοτόπους, forums, chat rooms κ.ά.), γίνεται με αποκλειστική ευ-
θύνη του χρήστη και διέπεται από τους ισχύοντες νόμους της πόλης, πολιτείας, χώρας 
που είναι σε ισχύ. Η εφαρμογή ηθικών αξιών στα κοινωνικά δίκτυα υπήρξε αντικείμενο 
μελέτης της Vallor (2010) που στο πλαίσιο αυτό προβάλλει τις αρετές της υπομονής, 
της ειλικρίνειας και της ενσυναίσθησης. Οι αρετές αυτές δεν έχει διερευνηθεί αν μπο-
ρούν να καλλιεργηθούν με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων μέσω της συσκευής 
Google Glass, αλλά στόχος της συσκευής είναι να παρέχει την ευκολία άμεσης πρό-
σβασης στον χρήστη στα δίκτυα που τον αφορούν. Με το συγκεκριμένο όρο επιδιώκε-
ται να συνειδητοποιήσει ο χρήστης ότι η δραστηριότητα που αναπτύσσει μέσω της συ-
σκευής Google Glass στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα μέσω των κοινωνικών δικτύων, πρέ-
πει να είναι ελεγχόμενη. Αποσαφηνίζεται ότι στη προϋπόθεση αυτή εφαρμόζεται η με-
θοδολογία της γενικοποίησης δεδομένου ότι η χρήση της συσκευής για τη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο ακολουθεί όλους τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων και 
ορθής συμπεριφοράς όπως προσδιορίζονται από το γενικότερο νόμο 2472/1997 που 
συμπληρώνεται από τον 3471/2006 σε θέματα διαδικτύου (Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 1997˙ 2006). 
6. Δε εγκρίνεται η χρήση της συσκευής ως επαγγελματικό εργαλείο για την κατα-
γραφή και απεικόνιση δεδομένων, τη μετέπειτα επεξεργασία τους ή την εξαγωγή συ-
μπερασμάτων, γνωματεύσεων, διαγνώσεων, νομική υποστήριξη ή ως αποδεικτικό 
στοιχείο για σύσταση εκθέσεων, μηνύσεων, παρακολούθησης χώρων ασφαλείας και 
συναφών δραστηριοτήτων. Ο συγκεκριμένος κανόνας κρίνεται αναγκαίος να εισαχθεί 
μετά από μελέτη που έγινε στο διαδίκτυο, όπου βρέθηκε ότι γίνεται χρήση της συ-
σκευής Google Glass και για διαγνωστικούς/ιατρικούς σκοπούς ή για την αρχειοθέτηση 
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φακέλων ασθενών (Kisliuk, 2014) και (White, 2015). Ειδικά η δεύτερη περίπτωση υπό 
το πρίσμα των Turilli και Floridi (2009) εγείρει σημαντικά ζητήματα ως προς τη δια-
φάνεια των πληροφοριών δεδομένου ότι ο ασθενής πρέπει να ενημερωθεί για τον τρόπο 
με τον οποίο ο ιατρός εισάγει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τις πληροφορίες για 
αυτόν σε μια συσκευή που δεν έχει, ο ασθενής, πρόσβαση. Στις περιπτώσεις αυτές η 
εταιρεία Google δεν μπορεί να λάβει την ευθύνη για τη χρήση του προϊόντος για ιατρι-
κούς σκοπούς δεδομένου ότι δεν έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη τέτοιων σκοπών, 
καθώς επίσης και για τα λάθη που μπορεί να προκύψουν από εσφαλμένες γνωματεύ-
σεις. Η αντίληψη ότι ο υπολογιστής (και γενικά οποιαδήποτε συσκευή με υπολογιστική 
ισχύ) μπορεί να δώσει τέτοιου είδους αποκρίσεις αμφισβητήθηκε ήδη από το 1985 από 
την Johnson ενώ και το 1990 ο Gotterbarn μετέφερε την ευθύνη της σωστής χρήσης 
των υπολογιστών στους ανθρώπους που τους χειρίζονται (Bynum, 2008, σσ. 25-48). 
Επίσης, η χρήση ως επαγγελματικού εργαλείου καταγραφής ακόμα και σε χώρους όπου 
υπάρχει η σχετική άδεια δεν συστήνεται γιατί αποκλειστικός ιδιοκτήτης των δεδομέ-
νων είναι ο χρήστης του λογαριασμού Google+ της συσκευής και η εταιρεία έχει υπο-
χρέωση να γνωστοποιήσει μόνο στο συγκεκριμένο χρήστη τα δεδομένα που φυλάσσο-
νται στο λογαριασμό του Google+ για προσωπική του χρήση, σεβόμενη τις διατάξεις 
περί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και διασφάλισης απορρήτου (FRA-
European Union Agency for Fundamental Rights, 2014). Ο εν λόγω όρος εντάσσεται 
στην αρχή της ειδίκευσης, δεδομένου ότι δεν μπορεί να απαγορέψει στο χρήστη τη 
χρήση της συσκευής για τους παραπάνω σκοπούς, ωστόσο η εταιρεία ενημερώνει πως 
ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητα της συσκευής δεν μπορεί να τους εξυπηρετήσει. 

Επίλογος 

Η υιοθέτηση συγκεκριμένων κανόνων εξασφαλίζει τη διαυγή θέση της εταιρείας 
Google στον καταναλωτή για το προϊόν Google Glass, ξεπερνώντας το δίλημμα του 
Moor (2005) μεταξύ της εκμετάλλευσης των υπηρεσιών της νέας τεχνολογίας και του 
σεβασμού στις ηθικές αξίες. Πέρα από την οριοθέτηση του πλαισίου λειτουργικής χρή-
σης της συσκευής, προτείνονται οι παραπάνω κανόνες που θα προστατέψουν τον κα-
ταναλωτή σε ζητήματα ηθικά και κυρίως στη σωστή συμπεριφορά και ορθή χρήση της 
συσκευής, αποδεχόμενος γενικές αξίες και αρχές προφυλάσσοντάς τον από πιθανούς 
κινδύνους που ενδεχομένως να προκύψουν από λαθεμένη κρίση του. 

Με αφορμή τη συγκεκριμένη συσκευή, προτάσσεται ως αναγκαιότητα η υιοθέτηση 
ψηφιακής κουλτούρας που επιτρέπει στους χρήστες να μην θέτουν σε κίνδυνο τα δικά 
τους προσωπικά δικαιώματα και να μην καταπατούν τα δικαιώματα των υπολοίπων 
κατά τη χρήση αντίστοιχων  συσκευών στο μέλλον με ακόμα πιο εντυπωσιακές δυνα-
τότητες. 
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Περίληψη 

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην εκπαίδευση 
μπορεί να επιδράσει θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία και να αποτελέσει ένα 
ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτών. Σκοπός της εργασίας είναι η 
παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου για την ενότητα «Γραφική παράσταση 
κατανομής συχνοτήτων», στο οποίο αξιοποιούνται Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., διδακτικό σενάριο, στατιστικά διαγράμματα 

Εισαγωγή 

Οι λεγόμενες «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» (Τ.Π.Ε.) συμβάλλουν στη 
διάδοση πληθώρας πληροφοριών με ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχονται μέσω 
διαδικτύου (Ανδρεοπούλου, 2009). Με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 
επιδιώκεται να εμπλέκονται περισσότερο οι εκπαιδευόμενοι καθώς και οι εκπαιδευτές 
στη διδακτική διαδικασία (Βάσσιος & Λεφάκης, 2015). Σκοπός της εργασίας είναι η 
παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου για την εκπαιδευτική ενότητα «Γραφική 
παράσταση κατανομής συχνοτήτων», με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε. Μέσω αυτού 
προτείνεται μια διαφορετική διδακτική προσέγγιση που στοχεύει στη μεγαλύτερη 
συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης. Αξιοποιήθηκαν 
εύχρηστα λογισμικά και προγράμματα με τα οποία οι χρήστες εξοικειώνονται γρήγορα. 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν το πακέτο συγγραφικών εργαλείων Hot Potatoes και 
εφαρμογές του Microsoft Office (Excel και PowerPoint). Επίσης, αξιοποιήθηκε το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ώστε να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τη 
χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Για την 
υλοποίηση του σχεδίου μαθήματος και των φύλλων διδασκαλίας, χρησιμοποιήθηκε 
σχετική βιβλιογραφία (Κιόχος, 1983· Αδαμόπουλος, Δαμιανού, & Σβέρκος, 
1999· Μάτης, 2003· Γουλτίδης, 2008· Γαλάνης, 2014).  

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος καθώς και φύλλα 
διδασκαλίας (φύλλο εφαρμογής, φύλλο ελέγχου, φύλλο ανάθεσης εργασίας και φύλλο 
πληροφοριών), τα οποία υλοποιήθηκαν για να δοθούν διαδοχικά στους 
εκπαιδευόμενους. Το σχέδιο μαθήματος αποτελεί τον προγραμματισμό της 
διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα κύρια μέρη και τη σχεδιαζόμενη πορεία αυτής 
(Κιτσαράς, 2004). Το φύλλο εφαρμογής βοηθάει στην αφομοίωση της ύλης, το φύλλο 
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ελέγχου συμβάλλει στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων και της διδασκαλίας, το 
φύλλο ανάθεσης εργασίας περιλαμβάνει εργασία που δίνεται στους εκπαιδευόμενους 
για να γίνει στο σπίτι, ενώ το φύλλο πληροφοριών επισημαίνει τα βασικά σημεία μιας 
ενότητας και εμπλουτίζει την ύλη (Πλαγιανάκος, 2000). Ως εκπαιδευτικές τεχνικές 
χρησιμοποιήθηκαν η εισήγηση, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η εργασία σε ομάδες και η 
εκπαίδευση μέσω υπολογιστή. Με την τεχνική της εργασίας σε ομάδες οι 
εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν καλύτερα και προωθείται το ομαδικό πνεύμα, ενώ με τις 
ερωτήσεις-απαντήσεις ενθαρρύνεται η συμμετοχή και το θέμα της ενότητας 
προσεγγίζεται σταδιακά. Με την εισήγηση παρουσιάζεται γρήγορα πληθώρα 
πληροφοριών αλλά πρέπει να συνδυαστεί και με άλλες τεχνικές και οπτικοακουστικά 
μέσα, για να μην κουραστούν οι εκπαιδευόμενοι (Οικονόμου, 2011). Στην εκπαίδευση 
μέσω υπολογιστή αξιοποιούνται ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα λογισμικά αυτού 
ως εκπαιδευτικό υλικό (Noyé & Piveteau, 1998). 

Διδακτικό σενάριο 

Σχέδιο μαθήματος 

Μάθημα: Στατιστική  

Τίτλος ενότητας: Γραφική παράσταση κατανομής συχνοτήτων 

Εκπαιδευόμενοι: Σπουδαστές Ι.Ε.Κ. Διοίκησης και Οικονομίας  

Απαιτούμενα όργανα-υλικά: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολέας  

Λογισμικά και εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν: Πρόγραμμα δημιουργίας 
υπολογιστικών φύλλων (Excel), πρόγραμμα παρουσιάσεων (PowerPoint), πακέτο 
συγγραφικών εργαλείων Hot Potatoes, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

Βασικοί στόχοι της ενότητας: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να αναγνωρίζουν, οι εκπαιδευόμενοι, βασικά στατιστικά διαγράμματα. 

• Να σχεδιάζουν βασικά στατιστικά διαγράμματα.  

• Να επιλέγουν, ανάλογα με το είδος των μεταβλητών, το κατάλληλο στατιστικό 
διάγραμμα για τη γραφική απεικόνιση των δεδομένων. 

• Να επεξηγούν και να ερμηνεύουν στατιστικά διαγράμματα. 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών  

• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του Η/Υ, αξιοποιώντας αυτόν 
και τα διάφορα λογισμικά και προγράμματα ως εργαλεία επίλυσης εργασιών 
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και προβλημάτων. 

• Να σχεδιάζουν βασικά στατιστικά διαγράμματα με τη χρήση του Excel. 

Διαδικασία υλοποίησης του μαθήματος (συνολική διάρκεια δύο εκπαιδευτικές ώρες): 

1η εκπαιδευτική ώρα: 

1. Σύνδεση της ύλης της διδακτικής ενότητας με την προηγούμενη ενότητα 
(στατιστικοί πίνακες & συχνότητες) (Τεχνικές: εισήγηση) (Διάρκεια 5΄). 

2. Παρουσίαση και περιγραφή στατιστικών διαγραμμάτων (ποια είναι, τι πληροφορίες 
παρέχουν, τι είδους δεδομένα απεικονίζουν) (Τεχνικές: εισήγηση, ερωτήσεις-
απαντήσεις. Μέσα: Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες) (Διάρκεια 20΄). 

3. Παρουσίαση του προγράμματος δημιουργίας υπολογιστικών φύλλων Excel και 
σχεδίαση στατιστικών διαγραμμάτων με τη χρήση αυτού (Τεχνικές: εισήγηση, 
εκπαίδευση μέσω υπολογιστή. Μέσα: Η/Υ, προβολέας, Excel) (Διάρκεια 20΄).  

2η εκπαιδευτική ώρα: 

1. Φύλλο εφαρμογής με ερώτηση κρίσεως καθώς και σχεδιασμό γραφικών 
παραστάσεων στο χαρτί αλλά και ψηφιακά [Τεχνικές: εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, 
εργασία σε ομάδες (2 άτομα ανά υπολογιστή). Μέσα: Η/Υ, Excel] (Διάρκεια 25΄). 

2. Φύλλο ελέγχου αποτελούμενο από τρεις ερωτήσεις σωστού-λάθους βασισμένες στη 
θεωρία της ενότητας (Θα γίνει μέσω υπολογιστή. Το φύλλο υλοποιήθηκε με το 
πρόγραμμα Hot Potatoes) [Τεχνικές: εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, εργασία σε ομάδες 
(2 άτομα ανά υπολογιστή). Μέσα: Η/Υ, Hot Potatoes] (Διάρκεια 10΄).  

3. Ανακεφαλαίωση με αναφορά στα στατιστικά διαγράμματα αλλά και τις δυνατότητες 
του προγράμματος Excel στη σχεδίαση διαγραμμάτων (Τεχνικές: εισήγηση, ερωτήσεις-
απαντήσεις. Μέσα: Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες). Θα σταλεί στους μαθητές, μέσω e-
mail, φύλλο πληροφοριών (σε μορφή pdf) για τoν εμπλουτισμό της θεωρίας της 
ενότητας (Διάρκεια 5΄).  

4. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι με εφαρμογή βασισμένη στην κατασκευή 
γραφημάτων με τη χρήση του Excel. Αποστολή της λυμένης εργασίας, από τους 
εκπαιδευόμενους, με e-mail εντός 7 ημερών (Διάρκεια 5΄). 

Φύλλο εφαρμογής 

1η δραστηριότητα: Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των δεικτών του λιανικού 
εμπορίου «Αριθμός απασχολούμενων», «Ώρες εργασίας» και «Μισθοί & 
ημερομίσθια» ανά τρίμηνο για τα έτη 2014 και 2015. Τι συμπεράσματα συνάγετε; 
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Γράφημα 1. Εξέλιξη δεικτών του λιανικού εμπορίου  

2η δραστηριότητα: Οι έντεκα μαθητές της Β΄ Τάξης ενός δημοτικού σχολείου σε ένα 
μικρό χωριό ρωτήθηκαν πόσα αδέρφια έχουν. Οι τρεις απάντησαν «0 αδέρφια», οι έξι 
«2 αδέρφια» και οι δύο «3 αδέρφια». Να κατασκευάσετε στο χαρτί (α) το διάγραμμα 
συχνοτήτων και (β) το κυκλικό διάγραμμα των απαντήσεων. Κατασκευάστε εκ νέου το 
κυκλικό διάγραμμα χρησιμοποιώντας το Excel.    

Φύλλο ελέγχου 

(Θα γίνει μέσω υπολογιστή. Το φύλλο υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα Hot Potatoes. 
Ακολουθεί τροποποιημένο στιγμιότυπο οθόνης του ψηφιακού φύλλου ελέγχου). 

 

Φύλλο ανάθεσης εργασίας 

Σε μια δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγια σε δήμο της χώρας μας για την 
πρόθεση ψήφου στις επόμενες εκλογές, απάντησαν συνολικά 500 ενήλικα άτομα. Όσον 
αφορά στην ερώτηση «Επάγγελμα», οι 160 απάντησαν ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, 
οι 130 ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι 90 ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 120 άνεργοι. Να 
κατασκευάσετε με τη χρήση του Excel (α) το ραβδόγραμμα συχνοτήτων και (β) το 
κυκλικό διάγραμμα των σχετικών συχνοτήτων %. Η παράδοση της εργασίας θα γίνει 
με e-mail μέσα στις επόμενες 7 ημέρες. Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει αρχείο xls στο 
οποίο θα υπάρχουν τα δύο γραφήματα καθώς και πίνακας με τα δεδομένα.   

Φύλλο πληροφοριών 

Εισαγωγικές πληροφορίες:  

2930

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Τα διαγράμματα (ή αλλιώς γραφήματα) είναι ευκολότερα στην κατανόηση από τους 
πίνακες αλλά περιέχουν λιγότερες λεπτομέρειες. Τα διάφορα προγράμματα ανάλυσης 
στατιστικών δεδομένων παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών γραφημάτων τα 
οποία βοηθούν στη συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων.  

Περιεχόμενο:  

Ραβδόγραμμα: Το ραβδόγραμμα (barchart) χρησιμοποιείται για τη γραφική απεικόνιση 
ποιοτικών μεταβλητών ή ασυνεχών ποσοτικών μεταβλητών.  

Διάγραμμα συχνοτήτων: Το διάγραμμα συχνοτήτων (line diagram) χρησιμοποιείται για 
τη γραφική απεικόνιση ποσοτικών μεταβλητών.  

Κυκλικό διάγραμμα: Το κυκλικό διάγραμμα ή αλλιώς διάγραμμα «πίτας» (pie chart) 
χρησιμοποιείται για τη γραφική απεικόνιση κυρίως ποιοτικών μεταβλητών αλλά σε 
αρκετές περιπτώσεις και ποσοτικών. Το εμβαδό κάθε κυκλικού τομέα είναι ανάλογο 
προς το μέγεθος του χαρακτηριστικού που θέλουμε να παρουσιάσουμε. 

Σημειόγραμμα: Το σημειόγραμμα ή αλλιώς γραφικό στιγμών (dot diagram / dot plot) 
βοηθά στη γραφική απεικόνιση μόνο όταν υπάρχουν λίγες παρατηρήσεις στα δεδομένα 
μας.  

Χρονόγραμμα: Το χρονόγραμμα (time chart) ή αλλιώς χρονοσειρές (time series) 
απεικονίζει γραφικά τη διαχρονική εξέλιξη ενός φαινομένου ή ενός μεγέθους. Ο άξονας 
των Χ αναφέρεται στον χρόνο και μπορεί να είναι διαιρημένος σε δεκαετίες, χρόνια, 
εξάμηνα, μήνες κ.ο.κ.  

Ιστόγραμμα συχνοτήτων: Σε περίπτωση ομαδοποιημένων δεδομένων, αυτά 
απεικονίζονται γραφικά με το ιστόγραμμα (histogram) συχνοτήτων. Το ιστόγραμμα 
χρησιμοποιείται στην περίπτωση ποσοτικών μεταβλητών.  

Άλλα γραφήματα που χρησιμοποιούνται, υπό συνθήκες, είναι τα ημιλογαριθμικά και 
λογαριθμικά, τα χαρτογράμματα, τα ειδογράμματα, τα θηκογράμματα, τα 
νομογραφήματα κ.λπ.  

Το Microsoft Office Excel είναι ένα δημοφιλές και ισχυρό πρόγραμμα λογιστικών 
φύλλων με το οποίο ο χρήστης μπορεί να εκτελεί αριθμητικές πράξεις, να ταξινομεί 
δεδομένα και φυσικά να δημιουργεί γραφήματα. Εκτός όμως του Excel υπάρχουν 
προγράμματα λογιστικών φύλλων σε δωρεάν πακέτα εφαρμογών γραφείου 
(OpenOffice, LibreOffice, Kingsoft Office Suite Free κ.λπ.), τα οποία είναι σχετικά 
καλοί αντικαταστάτες του εμπορικά διαθέσιμου Microsoft Office και είναι διαθέσιμα 
στο διαδίκτυο. Για περισσότερες επιλογές στην κατασκευή γραφημάτων καθώς και για 
πιο προχωρημένες στατιστικές αναλύσεις, υπάρχουν άλλα πιο εξειδικευμένα 
προγράμματα όπως π.χ. το S.P.S.S. 

Συζήτηση 
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Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία ενθαρρύνει τη συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων στη διεργασία της μάθησης. Όσον αφορά στη σχεδίαση και την 
ερμηνεία στατιστικών γραφημάτων, αυτές αποτελούν βασικές δεξιότητες που θα 
πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς θα κληθούν 
να τις χρησιμοποιήσουν σε διάφορους τομείς (εκπαίδευση, εργασία κ.ά.). Το 
πρόγραμμα δημιουργίας υπολογιστικών φύλλων Excel αποτελεί ένα πολύ καλό 
εργαλείο με αρκετές δυνατότητες, που μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες σχετικές 
διδακτικές ενότητες. Ο χρόνος που θα αφιερωθεί για την παρουσίαση και την 
εξοικείωση με αυτό, αποτελεί επένδυση σε εμπειρία την οποία οι εκπαιδευόμενοι θα 
μπορέσουν να την αξιοποιήσουν σε αντίστοιχες δραστηριότητες στο μέλλον. Το παρόν 
διδακτικό σενάριο θα πρέπει να εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας 
ώστε να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες του.   
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Βιωματικό εργαστήριο: «Αξιοποίηση των Ρομποτικών Συστημάτων Εδάφους 
στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου» 

Φωτεινή Ζέρβα, Π.Ε.70, zervafotini@yahoo.gr 

«Κατά τα άλλα μου είναι μισητό οτιδήποτε απλώς με διδάσκει 
χωρίς να αυξάνει τη δραστηριότητά μου ή να τη ζωογονεί άμεσα» 

Γκαίτε 
(Nietzsche, Ιστορία και Ζωή,1874) 

Περίληψη 

Η επιλογή των δραστηριοτήτων του βιωματικού εργαστηρίου βασίζεται στο σύνολο 
των γνωστικών αντικειμένων που προτείνονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-
γραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο  Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) 
για το Δημοτικό Σχολείο, που συνέταξε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2001). Για την 
υλοποίησή τους απαιτείται το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό αλλά και εκπαιδευτικοί 
οι οποίοι ενισχύουν και βελτιώνουν το συμβατικό μάθημα, που περιορίζεται στην προ-
σπάθεια μετάδοσης της γνώσης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών, καθι-
στώντας το ελκυστικό και αποτελεσματικό. Μαθησιακή διαδικασία στην οποία συμμε-
τέχουν η βούληση, το συναίσθημα και η νόηση.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ρομποτική, διερεύνηση, βιωματική μάθηση, συμμετοχή 

Εισαγωγή 

Η ενεργός συμμετοχή των συνέδρων κρίνεται απαραίτητη για την πληρέστερη παρου-
σίαση των παραδειγμάτων αξιοποίησης - εφαρμογής των Ρομποτικών Συστημάτων Ε-
δάφους στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνδέοντας τους εμπλεκόμενους με τη θεωρία 
της βιωματικής μάθησης. Η βιωματική μάθηση ενισχύει -μέσα από την εμπειρία- τη 
σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή και την κοινωνική πραγματικότητα. Οι 
θεωρητικοί της βιωματικής μάθησης Dewey, Lewin, Vygotsky και Piaget συνδέουν τη 
θεωρία με την πράξη, μέσω των εμπειριών, της δυναμικής της ομάδας και την αλληλε-
πίδραση του προσώπου με το περιβάλλον, στη διαδρομή για την κατάκτηση των στό-
χων της εκπαίδευσης. Στην ελληνική πραγματικότητα, η Μυρσίνη Κλεάνθους – Παπα-
δημητρίου ορίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της βιωματικής 
μάθησης ως εξής: α) ελευθερία β) πρωτοβουλία γ) σκόπιμη δράση δ) αυτοέκφραση ε) 
κοινωνική λειτουργία του βιώματος και στ) εφαρμογή της μεθόδου βιωμάτων σε όλα 
τα στάδια της εκπαίδευσης. Ο Semour Papert, μαθητής του Piaget και εκπρόσωπος της 
κονστρουβιστικής άποψης για την εκπαιδευτική χρήση των υπολογιστών, δημιούργησε 
περιβάλλοντα όπου τα παιδιά παίζουν και χειρίζονται αντικείμενα και μπορούν, συνε-
πώς, να συνεχίσουν να μαθαίνουν νέους συλλογισμούς αβίαστα και πέρα από την κα-
θιερωμένη εκπαίδευση. Ο Kolb (1984), βασιζόμενος στους ανωτέρω θεωρητικούς,  κα-
θορίζει τον «κύκλο μάθησης» σε τέσσερα στάδια : α) άμεσες ή συγκεκριμένες εμπειρίες 
β) παρατηρήσεις και προβληματισμοί γ) αφηρημένες έννοιες και δ) ενεργός συμμετοχή 
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και νέοι πειραματισμοί. Είναι ένα από τα μοντέλα στα οποία στηριχτήκαμε δίνοντας 
στους εμπλεκόμενους την ευκαιρία και το χρόνο για κριτικό στοχασμό που οδηγεί στην 
οργάνωση της νέας βιωματικής εμπειρίας ή στο μετασχηματισμό και καλύτερης οργά-
νωσης της προηγούμενης. 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες που προτείνονται για το βιωματικό εργαστήριο θα υλοποιηθούν α-
ξιοποιώντας το ρομποτικό σύστημα εδάφους Beebot. Πρόκειται για ρομποτικά συστή-
ματα εδάφους που μπορούν να δεχθούν έως 40 εντολές από πλήκτρα κατεύθυνσης τα 
οποία μπορούν να κινήσουν το Bee-Bot μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά. Με το 
πλήκτρο GO ξεκινά η εκτέλεση του προγράμματος ή της εντολής. Τα Bee-Bots κινού-
νται σε ειδικά σχεδιασμένες και βαθμονομημένες πίστες, καθώς το «βήμα» του ρομπότ 
είναι 15 εκ., διαμορφωμένες κατάλληλα για το μαθησιακό περιβάλλον και θέμα για το 
οποίο προορίζονται. Πίστες που κατασκευάστηκαν ειδικά για την επίτευξη των στόχων 
των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. 

Εκπαιδευτικά σενάρια που παρουσιάζονται: 

•  Πίστα με γράμματα  

Στόχος της δραστηριότητας είναι η σύνδεση προφορικής και γραπτής γλώσσας, και ως 
επιμέρους στόχοι ορίζονται οι: Αντίληψη της στενής σχέσης ακρόασης-ομιλίας, ανά-
γνωσης και γραφής, Ανάγνωση και κατανόηση μεμονωμένων λέξεων και μικρών λε-
κτικών συνόλων, Πρώτη επαφή με γλωσσικά τεμάχια και τη σύνθεσή τους, σημεία 
στίξης, Εμπέδωση-έλεγχος, Γραφή ονόματος 

• Πίστα με αριθμούς από το 0-20 ή αριθμογραμμή ως το 10  

Σύνδεση με διδακτικά αντικείμενα 

Απαγγελία και διάταξη φυσικών αριθμών, Αθροίσματα – διαφορές, Μονοψήφιοι-Δι-
ψήφιοι αριθμοί, Μονάδες – Δεκάδες, Δημιουργία και επίλυση προβλημάτων, Πολλα-
πλασιασμός 

• Πίστα με σχήματα 

Αναγνώριση, περιγραφή και επέκταση αριθμητικών και γεωμετρικών μοτίβων, Ά-
σκηση παρατηρητικότητας, ακρίβειας και προσεκτική εκτέλεση συγκεκριμένων και 
διαδοχικών βημάτων, Δημιουργία μοτίβου) 

• Πίστα με πλανήτες  
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Ηλιακό σύστημα, Μυθολογία, σύγκριση μεγεθών και αποστάσεων, Τακτική διάταξη 
των αριθμών ως το 10, απαγγελία, σύγκριση και χρησιμοποίηση των τακτικών αριθμη-
τικών επιθέτων) 

• Πίστα παραμυθιών  

Παραγωγή λόγου, γνωριμία με τα λαϊκά παραμύθια την παράδοση και τον πολιτισμό 

 

• Πίστα Φιλαναγνωσίας  

Καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας, γνωριμία με τους δημιουργούς των βιβλίων (συγγρα-
φείς – εικονογράφους) 

• Πίστα με νομίσματα  

Γνωριμία με τα νομίσματα (όψη, αξία), Εξάσκηση στη μέτρηση χρήματος, σχηματι-
σμός  συγκεκριμένου  ποσού, Ανταλλαγή, Δημιουργία και επίλυση προβλημάτων 

Συμπεράσματα 

Κατά τη διάρκεια του βιωματικού εργαστηρίου, η κατασκευή πίστας για συγκεκριμένες 
ανάγκες διδακτικού αντικειμένου, με την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία των 
συνέδρων, θα τους φέρει σε επαφή με την επιστήμη της ρομποτικής και θα ανακαλύ-
ψουν την αξία της. Θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να την εντάξουν στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες προετοιμασίας, παρου-
σίασης, εφαρμογής, ελέγχου, επανάληψης και ανακεφαλαίωσης. Θα μπορούν να την 
εισάγουν, ανάλογα με το κίνητρο χρήσης της όπως αναφέρει ο J. Malec (Malec 2001), 
δίνοντας έμφαση στην ευχάριστη πλευρά της (Robotics in education), αλλά και ως εκ-
παιδευτικό εργαλείο (Robotics for education). 

«Μόνο ό,τι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις 

και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και το χαρακτήρα σου» 

John Dewey 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Κλεάνθους –Παπαδημητρίου Μυρσίνη (1952, 1980) Η Νέα Αγωγή. Θεωρία και Μέ-
θοδοι, Τόμος Α΄: Μέθοδος Βιωμάτων στο Δημοτικό και στα Ανώτερα Λαϊκά Σχο-
λεία, Αθήνα. 
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Kolb David, (1984, 2015) Experiential Learning: Experience as the Source of Learn-
ing and Development 

 Papert Semour, (1980) Mindstorms - Children, Computers, and Powerful Ideas. New 
York: Basic Books. 

Malec J. (2001). Some thoughts on robotics for education. Proceeding of American 
Association for Artificial Intelligence Symposium on Robotics and Education, Stand-
ford University. Ανάκτηση από το 
http://fileadmin.cs.lth.se/cs/Personal/Jacek_Malec/psfiles/aaai01rae.pdf  

Dewey John, (1938, 1980).  Εμπειρία και Εκπαίδευση , Εκδόσεις Γλάρος 

Dewey John, Το σχολείο που μ’ αρέσει, Εκδόσεις Γλάρος 

ΥΠΕΠΘ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001)  http://www.pi-schools.gr/programs/depps/ 
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Γλώσσα και γλωσσικές ποικιλίες/ κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες 

Σακαρέλλου Ευθυμία, Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί είναι μια αξιοποίηση λογισμικού πολυμέσων και 
παραγωγής ηλεκτρονικού – ψηφιακού  κειμένου με αξιοποίηση των εργαλείων Web 
2.0. Μπορεί να υλοποιηθεί στην Α΄ τάξη του Λυκείου και αφορά το μάθημα της 
Έκφρασης –Έκθεσης με ιδιαίτερη γνωστική περιοχή, από την ενότητα «Γλώσσα και 
γλωσσικές ποικιλίες/ κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες». Μέσα από αυτή τη 
δραστηριότητα οι μαθητές κατανοούν την ύπαρξη της κοινωνικής ποικιλότητας. 
Διερευνούν την ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας, των νέων στον προφορικό λόγο και τη 
διαφοροποίηση τους στον γραπτό, επίσης τα αίτια που ωθούν τους νέους να 
χρησιμοποιούν διαφορετικό γλωσσικό κώδικα από αυτό των ενηλίκων Επιπλέον οι 
μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες παραγωγής ψηφιακού και πολυτροπικού κειμένου. 
Συνεργάζονται σε ομάδες, αναζητούν στο διαδίκτυο αρχεία ήχου, εικόνας και βίντεο 
που αφορούν την ενότητα αυτή. Αξιοποιούν το υλικό αυτό συνθέτοντάς το σε μία 
πολυμεσική παρουσίαση.  

Λέξεις-Κλειδιά: γλώσσα, ποικιλίες, προφορικός λόγος, γραπτός λόγος ,αξιοποίηση 
ΤΠΕ. 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου. Επιστημολογική προσέγγιση και 
εννοιολογική ανάλυση – θέματα θεωρίας του διδακτικού σεναρίου. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί μια πρόταση διδασκαλίας της 
Έκφρασης- Έκθεσης της Α΄ Λυκείου. Είναι συμβατό με το ΑΠΣ και βασίζεται στις 
σύγχρονες θεωρίες μάθησης του Κονστρουκτιβισμού, σύμφωνα με τις οποίες ο 
μαθητής δεν αποτελεί tabula rasa πάνω στην οποία ο δάσκαλος μεταφέρει τη γνώση, 
αλλά την οικοδομεί ο ίδιος πάνω σε προϋπάρχουσες γνώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται 
καθώς ο μαθητής, με καθοδηγούμενη διερεύνηση, εξερευνά και ανακαλύπτει νέα 
δεδομένα σύμφωνα με τη θεωρία μάθησης του Bruner(Μαραγκός et al., 2002σελ. 20). 
Παράλληλα, το σενάριο αξιοποιεί και τις σύγχρονες κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες 
μάθησης Vygotsky που πρεσβεύουν ότι η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από την 
αλληλεπίδραση των ατόμων στο πλαίσιο ομάδων εντός συγκεκριμένου πολιτισμικού 
πλαισίου (Μαραγκός et al., 2002σελ.20). Έτσι επιλέγεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
διδασκαλίας και η ανάθεση ρόλων εντός της ομάδας, πράγμα που συμβάλλει στην 
κινητοποίηση των μαθητών και τους παρέχει επιπλέον μαθησιακό κίνητρο 
(Ματσαγγούρας, 2003; Ματσαγγούρας, 2008). Είναι προφανές ότι σε ένα τέτοιο 
διδακτικό σενάριο ο διδάσκων δεν μπορεί να είναι πλέον ένας μεταδότης γνώσεων, 
αλλά μετατρέπεται σε εμψυχωτή, καθοδηγητή και βοηθό των μαθητών στην 
ανακάλυψη της γνώσης. 
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Για την εφαρμογή του σεναρίου είναι απαραίτητο να υπάρχει στο σχολείο εργαστήριο 
Πληροφορικής εξοπλισμένο με τις βασικές εφαρμογές του Open Office και βεβαίως 
σύνδεση με το Διαδίκτυο. Έτσι οι μαθητές θα καταφέρουν να αναπτύξουν κριτική 
στάση απέναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό χρωματισμό του περιβάλλοντος του 
Διαδικτύου, αλλά και να αντιμετωπίσουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παρα-
γωγής λόγου και να γνωρίσουν τις αδυναμίες που προκύπτουν από «τον μη εκπαιδευ-
τικό τους προσανατολισμό και την περιορισμένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνι-
κής γλώσσας» (Κουτσογιάννης, 2007, Κουτσογιάννης, 2010). 

Η ενσωμάτωση βέβαια των Τ.Π.Ε. στο παρόν σενάριο ξεκινά από την πεποίθηση ότι 
οι Τ.Π.Ε., ως βασικό μέρος του σύγχρονου πολιτισμού (Αποστολίδου, 2012), δε γίνεται 
να απουσιάζουν από τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Πέρα από την 
πρόσβαση σε περισσότερους μαθησιακούς πόρους και την προέκταση του διδακτικού 
χώρου και χρόνου, οι Τ.Π.Ε. δίνουν την ευκαιρία για εμπλοκή των μαθητών και του 
εκπαιδευτικού σε ψηφιακά περιβάλλοντα επικοινωνίας, όπου ασκούνται σε 
σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης και ερμηνείας των κειμένων. Εκτός των ψηφιακών 
γραμματισμών όμως, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ακόμη και απλών εφαρμογών, 
όπως τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, ενισχύουν τον λογοτεχνικό 
γραμματισμό, καθώς αναδεικνύουν την «κατασκευαστικότητα» της λογοτεχνίας 
(Νικολαΐδου, 2009).Η πρώτη μορφή δημιουργικής αξιοποίησης του διαδικτύου θα 
είναι η επαφή των μαθητών με το πρωτογενές αρχειακό υλικό. Όταν οι μαθητές έρθουν 
αντιμέτωποι με τον όγκο των αρχείων, θα διαπιστώσουν τη δυσκολία διαχείρισης, 
ταξινόμησης και ιστορικής αξιοποίησής τους. Θα συνειδητοποιήσουν από την ίδια τους 
την εμπειρία ότι ο ερευνητής αδυνατεί να διαχειριστεί το υλικό αυτό, αν πρώτα δεν 
θέσει ο ίδιος ερωτήματα. Η φύση και η μορφή των ερωτημάτων θα τον κατευθύνουν 
στην αρχειακή αναδίφησή του και όχι το υπάρχον υλικό. Οι πηγές δεν μιλούν από μόνες 
τους, μιλούν μόνο όταν ρωτηθούν και απαντούν πάλι μόνο σε αυτά που ρωτηθούν 
(Κόκκινος, 1998). 

Ως αφόρμηση ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τη χρήση του λογισμικού Παρουσίασης 
(PowerPoint) για να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την ύπαρξη της 
κοινωνικής γλωσσικής ποικιλότητας. Ιδιαίτερα εστιάζονται στην αξιοποίηση ενός 
γλωσσικού κώδικα από τους νέους, ο οποίος είναι αισθητός τόσο στον γραπτό όσο και 
στον προφορικό λόγο. 

Στην παρουσίαση εμπεριέχονται στοιχεία που βοηθούν τους μαθητές να διερευνήσουν 
ερωτήματα όπως «ποια είναι τα γλωσσικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι νέοι και 
ποιες οι ανάγκες που εξυπηρετούν». Ιδιαίτερα εστιάζει την προσοχή τους στην 
αξιοποίηση ενός ξεχωριστού γλωσσικού κώδικα από τους νέους που είναι αισθητός 
τόσο στην προφορική όσο και στην γραπτή παραγωγή λόγου. Στην παρουσίασή του 
εμπεριέχονται στοιχεία που ενθαρρύνουν τους μαθητές να διερευνήσουν ερωτήματα 
για τα γλωσσικά συστήματα που χρησιμοποιούν οι νέοι και τις συγκεκριμένες ανάγκες 
που αυτά εξυπηρετούν. Παράλληλα διευρύνουν το φάσμα των αναζητήσεών τους και 
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στο επικοινωνιακό χάσμα που μπορεί να δημιουργείται ανάμεσα στους 
συνδιαλεγόμενους.  

Πορεία εργασίας 

Κατά την 1η διδακτική ώρα, μέσα στην συμβατική τάξη οι μαθητές θα ενημερωθούν 
για την πραγματοποίηση του σεναρίου. Θα μάθουν ότι θα εργαστούν στο εργαστήριο 
Πληροφορικής και τα αποτελέσματα της εργασίας τους θα δημοσιευθούν στη σχολική 
εφημερίδα προς ενημέρωση όλων των συμμαθητών τους. Έτσι θα δημιουργηθεί μια 
αυθεντική επικοινωνιακή περίσταση και θα αποκτήσουν οι μαθητές μαθησιακό 
κίνητρο. Θα γίνει επίσης χωρισμός τους σε 6 ομάδες, με τις ονομασίες: συντονιστές, 
λογοτέχνες, γραμματείς, χειριστές Υ/Π, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές. Οι ομάδες θα 
χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό λογισμικό : «Γλώσσα η Ελληνική. Οι Περιπέτειες 
των λέξεων» και θα επιλέξουν την ενότητα : «Γλωσσικές Ποικιλίες» και την 
κατηγορία «Κοινωνικές διαφοροποιήσεις». (Λογισμικό το οποίο είναι εγκατεστημένο 
στους υπολογιστές του εργαστηρίου). Από το οριζόντιο μενού που βρίσκεται στο κάτω 
μέρος της οθόνης θα επιλέξουν το πρώτο εικονίδιο αριστερά που έχει τον 
τίτλο εισαγωγή και θα διαβάσουν προσεκτικά τα βασικά σημεία για τις κοινωνικές 
γλωσσικές ποικιλίες ώστε να επιβεβαιώσουν έπειτα επιλέγοντας το τρίτο εικονίδιο με 
τον τίτλο ειδικές παρατηρήσεις τους κοινωνικούς παράγοντες από τους οποίους 
επηρεάζεται η γλώσσα, αξιοποιώντας τα υπερκείμενα. Στη συνέχεια οι ομάδες 
ενημερώνονται ότι  θα ασχοληθούν με τις διερευνητικές εργασίες που προτείνονται 
από το εκπαιδευτικό λογισμικό για να εξετάσουν και να παρουσιάσουν στο 
σημειωματάριό τους τις διαφορετικές γλωσσικές επιλογές ανάλογα με τις 
επικοινωνιακές περιστάσεις  Επίσης θα ασχοληθούν με τις δραστηριότητες του 
πέμπτου εικονιδίου από το οριζόντιο μενού πλοήγησης και θα επιλέξουν τη 2η 
άσκηση για να επισημάνουν από τα κείμενα του λογισμικού τα πρόσωπα που 
συνδιαλέγονταν, τις σχέσεις τους, τον σκοπό της επικοινωνίας τους, το είδος του λόγου 
και τον τύπο της επικοινωνιακής έκφρασης. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.scribd.com/doc/2556847/ARKAS-COMICS  
και θα καταγράψουν στον επεξεργαστή κειμένου το κριτικό τους σχόλιο για τη γλωσ-
σική επικοινωνία ανάμεσα στους ήρωες του κόμικ. 

Κατά τη 2η διδακτική ώρα, οι μαθητές πηγαίνουν στο εργαστήριο Πληροφορικής και 
εργάζονται σε ομάδες. Διανέμονται διαφορετικά φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα, τα 
οποία τους κατευθύνουν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες από τις οποίες θα αντλήσουν 
το απαραίτητο υλικό για να συνθέσουν τα κείμενα που τους ζητούνται. Οι μαθητές 
μελετούν τα φύλλα εργασίας και ο διδάσκων επεξηγεί και επιλύει τυχόν απορίες. Οι 
μαθητές δουλεύοντας στο πλαίσιο της ομάδας τους αρχίζουν την εξερεύνησή τους στο 
Διαδίκτυο και συλλέγουν το υλικό τους. Ο διδάσκων παρακολουθεί την εργασία τους 
και είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να εμψυχώσει την προσπάθειά τους και να τους 
υποστηρίξει σε τυχόν δυσκολίες. 
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Κατά την 3η διδακτική ώρα, οι μαθητές συνεχίζουν την εργασία τους στο εργαστήριο 
Πληροφορικής. Αυτή τη φορά αξιοποιούν το υλικό που έχουν συλλέξει, για να 
συνθέσουν τα κείμενά τους, πάντα στο πλαίσιο της ομάδας τους και με την 
υποστήριξη/ενίσχυση του διδάσκοντα. 

Κατά την 4η διδακτική ώρα, στο εργαστήριο, κάθε ομάδα παρουσιάζει στο σύνολο των 
μαθητών του τμήματος την εργασία της. Ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός της 
εργασίας, ενώ το αποτέλεσμα συνδιαμορφώνεται από την ολομέλεια. Ο διδάσκων 
συντονίζει την παρουσίαση και τη συζήτηση, βοηθά τους μαθητές στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων και επιβραβεύει κάθε ομάδα για την προσπάθειά της. Τέλος, αναθέτει 
σε κάποιους μαθητές τη δημοσίευση των εργασιών στην ηλεκτρονική σχολική 
εφημερίδα αλλά και σε ιστολόγιο ή blog.  

Το σενάριο που αναπτύσσεται είναι συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών καθώς 
επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ήδη αποκτημένου γλωσσικού γραμματισμού των 
μαθητών. Αξιοποιείται ποικιλία γραπτών κειμένων/υβριδικών, σε ψηφιακή και 
πολυτροπική μορφή.  

Δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι ως πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι μαθητές (συλλογή 
δεδομένων, συγκρίσεις, αναλύσεις). 

Επίσης το διδακτικό σενάριο επιτρέπει τη διαθεματική προσέγγιση της Λογοτεχνίας σε 
συνδυασμό με τα αντικείμενα της Ιστορίας, της γλώσσας, της τέχνης και της 
αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.. 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

Ώρα έναρξης: αρχή διδακτικής ώρας 

Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες 
γνώσεις 

Να έχει προηγηθεί η διδασκαλία για την ποικιλότητα της γλώσσας. 

Να έχει εξοικειωθεί η τάξη στη χρήση γενικών εργαλείων των ΤΠΕ. 

Να είναι οι μαθητές εξοικειωμένοι στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Στόχοι γνωστικού τομέα 
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• Να κατανοήσουν οι μαθητές την ύπαρξη της κοινωνικής ποικιλότητας. 
• Να διερευνήσουν οι μαθητές την ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας των νέων στον 

προφορικό λόγο και η διαφοροποίησή τους στον γραπτό. 
• Να ανακαλύψουν τα αίτια που ωθούν τους νέους να χρησιμοποιούν διαφορετικό 

γλωσσικό κώδικα από αυτό των ενηλίκων. 
• Να αξιολογήσουν τις επικρίσεις για τον γλωσσικό τους κώδικα. 
• Να εξετάσουν τους λόγους επιλογής των greeklish στην νεανική πληθυσμιακή 

ομάδα. 
• Να εξοικειωθούν με την παραγωγή προφορικού, γραπτού και πολυτροπικού λόγου. 
• Να αντιστοιχήσουν κείμενα με την ταυτότητα των δημιουργών τους. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

1. Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές την ομαδική συνεργασία (Ματσαγγούρας, 2008). 
2. Να εξοικειωθούν με τη διερευνητική / βιωματική μάθηση και να εφαρμοσθούν 

βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης. 
3. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιοποιούν /αξιολογούν τις πληροφορίες με 

την επαγωγική μέθοδο σύμφωνα με τους Piaget, Bruner(Μαραγκός, Νάκης, 
Δαβλάντης,& Στρατάκη, 2002 : 25). 

4. Να εντάξουν την παραγωγή γραπτού λόγου στα συγκεκριμένα κοινωνικά και 
πολιτισμικά πλαίσια, όπου ζουν σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky(Μαραγκός 
et al., 2002: 20). 

5. Να προαχθεί η αυτενέργεια των μαθητών και η κριτική σκέψη αναλαμβάνοντας 
κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 

6. Να καλλιεργηθούν δεξιότητες επεξεργασίας λογοτεχνικών και ιστορικών πηγών. 
7. Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και 

επεξεργασίας δεδομένων. 

Στόχοι ως προς τη χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών 

 

1. Να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν οι μαθητές δεξιότητες για αναζήτηση, χρήση, 
αξιολόγηση πληροφοριών από το διαδίκτυο. 

2. Να λειτουργήσουν συνεργατικά για την παραγωγή λόγου με χρήση επεξεργαστή 
κειμένου. 

3. Να μετασχηματιστεί ο παραδοσιακός ρόλος του εκπαιδευτικού από καθοδηγητή σε 
συντονιστή. 

4. «Να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι στον πολιτισμικό και ιδεολογικό χρωμα-
τισμό του περιβάλλοντος του Διαδικτύου» (Κουτσογιάννης,2010). 

5. «Να αντιμετωπίζουν κριτικά τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα παραγωγής λόγου και 
να γνωρίσουν τις αδυναμίες τους που προκύπτουν από το μη εκπαιδευτικό τους 
προσανατολισμό και την περιορισμένης αξιοπιστίας υποστήριξη της ελληνικής 
γλώσσας»(Κουτσογιάννης,2007). 
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Οργάνωση της τάξης – εφικτότητα σχεδίασης 

Κατανέμω την τάξη σε 5 ανομοιογενείς ομάδες των 5 ατόμων (1-2 μαθητές σε κάθε 
ομάδα γνωρίζουν πολύ καλά Τ.Π.Ε.). Αναθέτονται ρόλοι στα μέλη των ομάδων τα 
οποία είναι δυνατόν να εναλλάσσονται για να μπορούν όλοι να εμπλακούν ισότιμα 
στην έρευνα. 

 Ρόλοι: συντονιστές, ιστορικοί, γραμματείς, χειριστές Η/Υ παρουσιαστές. Για την 
ανάθεση των ρόλων σε κάθε μαθητή, δεν είναι αναγκαία η παρέμβαση του δασκάλου. 
Οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο εκείνο που οι ίδιοι θεωρούν ότι τους ανήκει και που 
η ομάδα συνήθως χωρίς αντιρρήσεις τους αναγνωρίζει. 

Αυτή η εικόνα, του μαθητή για το εαυτό του, αλλά και της ομάδας γι’ αυτόν, που έχει 
διαμορφωθεί σε περιβάλλον παραδοσιακής τάξης συχνά ανατρέπεται στο σχολικό 
εργαστήριο. 

Φύλλα Εργασίας 

1ο Φύλλο εργασίας. 

Να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να 
διαβάσετε  από το άρθρο του Γιάννη Ανδρουτσόπουλου «Η γλώσσα των νέων»  το 
κείμενο με τίτλο «Κοινωνικά χαρακτηριστικά». Στη συνέχεια να εισάγετε στον πίνακα 
και να κατηγοριοποιήσετε τα αίτια που ωθούν τους νέους στην αξιοποίηση ενός ιδιαί-
τερου γλωσσικού κώδικα. 
 

Κοινωνιολογικά αίτια Ψυχολογικά αίτια Επικοινωνιακά αίτια 
   
   
   
   

2ο Φύλλο εργασίας 

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://karyotakis.awardspace.com/ και διαβάστε την επιστολή 9 του Καρυωτάκη προς 
τον φίλο του Χαρίλαο. Επίσης επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://www.mporos.gr/neoxori/index.php?option=com_content&task=view&id=67&It
emid=32 για να μελετήσετε την επιστολή των Νεοχωριτών της Λέσβου προς το δή-
μαρχο. 

Στη συνέχεια να δημιουργήσετε στον επεξεργαστή κειμένου μια επιστολή που θα α-
πευθύνεται σε ένα φιλικό σας πρόσωπο και θα έχει ως θέμα τα πολιτιστικά και 
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περιβαλλοντικά προγράμματα που διοργανώνονται στο σχολείο σας και μια επιστολή 
που θα απευθύνεται στο δήμαρχο της πόλης τους και θα έχει ως θέμα την επιθυμία της 
μαθητικής σας κοινότητας να λάβει μέρος σε εθελοντικά προγράμματα κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης. 

.3ο Φύλλο εργασίας 

 

 

 

 

 

 

Προσέξτε το υλικό των εικόνων και των μηνυμάτων τους. 
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 Έπειτα επιλέξτε τον κειμενογράφο για να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις: 
Ποιο μέσο αξιοποιούν τα κείμενα για να μεταδώσουν το μήνυμά τους; 
Διαφοροποιείται η χρήση της γλώσσας και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; 
Αναζητήστε στο διαδίκτυο 5 εικόνες από: διαφημιστικά μηνύματα, γκράφιτι, 
προσκλήσεις και αντιγράψτε τις στον κειμενογράφο. Έπειτα προσθέστε το σχολιασμό 
σας για να αποδώσετε την ταυτότητα του κάθε κειμένου: Πομπός, Δέκτης, Μέσο, 
Μήνυμα, Γλωσσική έκφραση, Ύφος. 

4ο Φύλλο εργασίας 

Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό λογισμικό « Γλώσσα η Ελληνική» « 
οι περιπέτειες των λέξεων», ενότητα Γλωσσικές ποικιλίες» κατηγορία «κοινωνικές 
διαφοροποιήσεις» Από το μενού θα επιλέξουν το εικονίδιο με τίτλο εισαγωγή και θα 
διαβάσουν τα σχετικά με τις γλωσσικές ποικιλίες.  Οι μαθητές καλούνται να 
επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.elia.org.gr και να εξετάσουν ένα 
κείμενο με παράδειγμα από την καθημερινή ομιλία νέων σε φιλικό ύφος. Θα πρέπει να 
αντικαταστήσουν σε πίνακα του word τις λέξεις που χρησιμοποιούν οι νέοι με αυτές 
που χρησιμοποιούνται από την ώριμη ηλικία . Έτσι θα διερευνηθεί ο πρόσκαιρος 
χαρακτήρας του νεανικού γλωσσικού ιδιώματος και η διαφοροποίηση του ύφους του 
κειμένου όταν αυτές αντικαθίστανται από κοινά αποδεκτές λέξεις. Μετά θα 
επισκεφθούν τις σελίδες  https://www.scribd.com/doc/2556847/ARKAS-COMICS  

ή  https://www.youtube.com/watch?v=JtdqT-cskLg και θα καταγράψουν στο word το 
σχόλιό τους για τη γλωσσική ποικιλία ανάμεσα στους ήρωες του κόμικ.   

Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο 

Αν τα παιδιά εκφράσουν κάτι αρνητικό, προσπαθούμε να υποδείξουμε ότι και τα 
αρνητικά ή τα προβλήματα είναι αναπόσπαστα στοιχεία κάθε διεργασίας (σχολείο, 
οικογένεια, κοινωνία).  

Είχε υπολογιστεί το σενάριο να γίνει για διδασκαλία 4 ωρών. Δεν είχε βέβαια 
συνυπολογιστεί ο ανθρώπινος παράγοντας, ότι δηλαδή, τα παιδιά ήθελαν περισσότερο 
χρόνο να μπουν στο Internet, να διαβάσουν τα κείμενα, να σκεφτούν και να 
εφαρμόσουν τα ζητούμενα. Έτσι τo φύλλο εργασίας για όλους, λόγω έλλειψης 
αρκούντος χρόνου, δόθηκε για το σπίτι, με χρονικό περιθώριο 1 εβδομάδας, για να μην 
είναι εις βάρος και των άλλων τους μαθημάτων. Βέβαια είχαμε επισκεφτεί στο 
εργαστήριο, και την ιστοσελίδα που αναφέρεται σε αυτό, για να είναι πιο προσιτή η 
αναζήτηση στους μαθητές. 

Χρειάστηκε λοιπόν επιπρόσθετη ώρα για να ολοκληρωθεί το σενάριο, και να 
παρουσιαστούν τα φύλλα εργασίας στην τάξη. Έτσι αποπερατώθηκε με επιτυχία η 
διδασκαλία, κερδίζοντας το ενδιαφέρον όλων των μαθητών αλλά και του διδάσκοντος. 
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Επισήμανα βέβαια στα παιδιά πως αν το σχέδιο αυτό το δημιουργούσαμε με προοπτική 
περισσότερων ωρών(project) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και άλλες εφαρμογές 
των εργαλείων του Web02: Μπορούσαν δηλαδή οι μαθητές: 

1. Να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
A110/246/1822,5869/extras/activities/indexa_2_greeklish/indexa_2_tsiganas_greeklis
h.html για να διαβάσουν το άρθρο «Η χρήση greeklish επεκτείνεται και εκτός των 
κινητών» του Θανάση Τσιγγανά και να απαντήσουν στον επεξεργαστή κειμένου στο 
ερώτημα: Τι είναι τα Greeklish. Επίσης μπορούν να επιλέξουν το άρθρο της Λαμπρινής 
Σταμάτη «Sou stelno ena minima» και να μελετήσουν τα ποσοστά των ερωτηθέντων 
χρηστών email για την αισθητική των Greeklish και τη δυσκολία τους. Έπειτα θα 
μπορέσουν να δημιουργήσουν στο Microsoft Excell  τρία γραφήματα στηλών με 
τρισδιάστατη απεικόνιση που να περιέχουν  τα στοιχεία του άρθρου. 

2.  Επίσης σε φύλλο εργασίας να δοθούν στους μαθητές κείμενα με χρήση των 
Greeklish και να τους ζητηθεί να τα μεταγράψουν στο ελληνικό αλφάβητο και να 
διερευνήσουν ποιος είναι ο πομπός του μηνύματος, το περιεχόμενο και ο δέκτης στον 
οποίο απευθύνονται. 

3. Επίσης οι μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν δικά τους comic που να 
μεταδίδουν το δικό τους μήνυμα στην ιστοσελίδα http://storyboardthat.com, 
ακολουθώντας τις οδηγίες: Μπείτε στην ιστοσελίδα, πατήστε δεξιά επάνω my account 
και επιλέξτε το πλαίσιο I am new user. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας (απαιτείται e-
mail) και πατήστε register(κάτω αριστερά). Στην συνέχεια πατήστε create story 
board.Βλέπετε 3 κενά πλαίσια, εάν θέλετε προσθέστε και άλλα επιλέγοντας add cells. 
Πάνω από το πλαίσιο βλέπετε μια σειρά εικονιδίων για φόντο/scenes και πάνω από 
αυτά το θέμα, δείτε τα και επιλέξτε. Αφού κάνετε save έχετε δημιουργήσει τα δικά σας 
comic τα οποία βέβαια μπορούν και να αλλάξουν. Έχετε την επιλογή download images 
ή download PowerPoint για να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας. 

Αξιολόγηση 

Απαραίτητο στοιχείο κάθε εκπαιδευτικής διεργασίας είναι η «αξιολόγησή» της. Στο 
σχέδιο μαθήματος που αναπτύχθηκε κατ’ αρχάς  εφαρμόστηκε Διαμορφωτική 
αξιολόγηση. Ο καθηγητής παρακολουθούσε, επέβλεπε, έδινε υποδείξεις στις ομάδες. 
Τελικά γίνεται γενική αξιολόγηση με άξονες το βαθμό επίτευξης των στόχων και από 
κάθε ομάδα χωριστά και από το σύνολο της τάξης ως προς τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα των ομάδων, το ρόλο του διδάσκοντα, την επάρκεια χρόνου, τη 
λειτουργικότητα του εργαστηρίου, καθώς και το αισθητικό αποτέλεσμα και την 
αξιοποίηση του Η/Υ. Στόχος της αξιολόγησης είναι η επισήμανση τυχόν προβλημάτων 
και οι βελτιωτικές αλλαγές κατά την επόμενη εφαρμογή σεναρίου στο εργαστήριο. 
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Συμπεράσματα 

Παρατηρούμε ότι η ομαδική εργασία έχει καλύτερα αποτελέσματα, συνεισφέρει στη 
βελτίωση του συναισθηματικού κλίματος, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για το 
γνωστικό επίπεδο. Καταργείται η μονάδα και εμφανίζεται το σύνολο. Η επικοινωνία 
γίνεται άμεση με μειωμένη αίσθηση του ατομικισμού και του εγωισμού του μαθητή 
και του καθηγητή. Έτσι διαμορφώνεται η συνεργατική μορφή διδασκαλίας, 
συμμετέχουν όλοι οι μαθητές της τάξης, κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να 
λειτουργούν δημοκρατικά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, με πνεύμα συνεργασίας 
και αλληλοβοήθειας επιλύοντας τυχόν αντιθέσεις ή συγκρούσεις με την επικοινωνία 
και τον διάλογο καθώς και ο εκπαιδευτικός παύει να διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο 
στον προσανατολισμό της σκέψης των μαθητών. 

Καλό είναι να συμφωνηθεί από το αρχικό στάδιο της ομαδοποίησης ένα «μαθητικό 
συμβόλαιο» όπου όλοι μαζί θα έχουν συμφωνήσει τους κανόνες που διέπουν την 
συνεργασία. Επίσης θα πρέπει οι μαθητές να έχουν καλλιεργήσει τη θετική 
αλληλεξάρτηση, την ατομική και συλλογική ευθύνη, την αμοιβαία ενθάρρυνση και 
διευκόλυνση των προσπαθειών, ώστε να προωθείται ο στόχος της ομάδας και να 
ασκούνται σε ποικίλες κοινωνικές δεξιότητες. Ως θετική αλληλεξάρτηση μπορεί να 
ορισθεί το αίσθημα των μελών της ομάδας ότι η προσπάθεια και η επιτυχία του καθενός 
συμβάλλει και στην επιτυχία των άλλων μελών. Από την άλλη πλευρά, ατομική και 
συλλογική ευθύνη σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση 
της εργασίας της ομάδας, ενεργώντας και συνεισφέροντας ανάλογα με τις δυνατότητές 
τους. 

Βιβλιογραφία 

Αποστολίδου, Β. (2012): Η λογοτεχνία στα νέα περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε.: 
Κυβερνολογοτεχνία και e-books, ψηφιακές κοινότητες αναγνωστών, δημιουργική γραφή 
και αφήγηση στον ψηφιακό κόσμο. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
Ανακτήθηκε 12 Ιουνίου 2014 από http://www.greek-
language.gr/sites/default/files/digital_school/3.1.2_apostolidou.pdf 

Κόκκινος Γ., (1998):Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα της ιστορίας : για μια νέα 
διδακτική μεθοδολογία στην υπηρεσία της κριτικής ιστορικής σκέψης, Αθήνα, 
Μεταίχμιο. 

Κουτσογιάννης, Δ. (2007): Πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού νέων εφηβικής ηλικίας 
και (γλωσσική) εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  Ανακτήθηκε 
στις 21 Μαρτίου 2013 από http://www.greek-language.gr 

Κουτσογιάννης, Δ. (2010): Σενάρια: δομή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων.  
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Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπ/κών στα ΚΣΕ. Επιμόρφωση εκπ/κών 
για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη. Τεύχος 3: κλάδος 
ΠΕ02 (Πάτρα: Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) 

Μαραγκός, Χ., Νάκης, Ι., Δαβλάντης, Ι., & Στρατάκη, Κ. (2002). Θεωρίες Μάθησης 
και η παιδαγωγική τους συμβολή. Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου, ΕΚΠΑ. Αθήνα. 
Ανακτήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2014 από 
http://users.sch.gr/cmaragos/ueories_mathishs.doc 

Ματσαγγούρας, Η. (2003): Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική 
Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας. Αθήνα: Γρηγόρης. 

Ματσαγγούρας Η. (2008): Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση: Για το 
καθημερινό μάθημα και τα προγράμματα του ολοήμερου σχολείου, τα περιβαλλοντικά, 
τα πολιτιστικά και τα ευρωπαϊκής συνεργασίας, Αθήνα: Γρηγόρης. 

Νικολαΐδου, Σ. (2009):Λογοτεχνία & Νέες τεχνολογίες. Αθήνα: Κέδρος. 

Νικολαϊδου, Σ.(2010): Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα 
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, ΙΤΥ Πάτρα. Ανακτήθηκε στις 26 Απριλίου 
2014.Ανακτήθηκε από http://wikiphilologia.wikispaces.com 

Σχολικό βιβλίο Νεοελληνική λογοτεχνία Β’ Γυμνασίου ΟΕΔΒ Αθήνα. 

Δικτυογραφία 

www.greek-language.gr 

http://digitalschool.minedu.gov.gr 

http://www.snhell.gr/anthology/content.asp?id=270&author_id=44 : 

http://el.wikipedia.org/wiki 
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Το ιερό βιβλίο 

Καντά Παναγιώτα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 Διδάκτορας Πανεπιστημίου Nantes, julie_kanta@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η διδασκαλία δεν είναι κάτι ενιαίο αλλά αποτελείται από επιμέρους διδακτικά 
συμβάντα, τις δραστηριότητες. Κάθε δραστηριότητα δεν αποτελεί αυτόνομη μονάδα 
αλλά ενυπάρχει σε μια συνολική δομή, το σενάριο, μέσα στο οποίο αποκτά το πλήρες 
της νόημα. Το παρόν διδακτικό σενάριο εκπονήθηκε στο πλαίσιο της επιμόρφωσης Β’ 
Επιπέδου, αναρτήθηκε και βαθμολογήθηκε στην πλατφόρμα moodle και απευθύνεται 
κυρίως σε εκπαιδευτικούς ΠΕ05 αλλά και σε άλλες ειδικότητες με στοιχειώδεις 
γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα παρουσιαστούν λογισμικά και εργαλεία εύκολα 
στη χρήση προσαρμοσμένα σ’ ένα διδακτικό σενάριο για τη γαλλική γλώσσα. 

Λέξεις-Κλειδιά: φιλόσοφοι, επανάσταση, διαφωτισμός, αξίες 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Το παρόν διδακτικό σενάριο είναι προσαρμοσμένο στο ΑΠΣ γαλλικής γλώσσας για τη 
B/θμια εκπαίδευση και ανταποκρίνεται στους στόχους του επιπέδου γλωσσομάθειας 
B1 όπως αυτοί ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες. 
Βασίζεται στο κεφάλαιο Voltaire le vampire, pas le philosophe, του βιβλίου «Valentin 
et le livre sacré » της Cécilia Coutouzis, εκδόσεων Κατρανίδου. Αποσκοπεί στην 
ανάπτυξη επικοινωνιακών γλωσσικών δεξιοτήτων (περιγράφω κάποιον, αφηγούμαι, 
εκφράζω γνώμη για κάτι, εκφράζω συμφωνία), θετικών στάσεων προς το γαλλικό 
πολιτισμό (Γαλλία του 18ου αιώνα, les philosophes des lumières, γαλλική επανάσταση) 
καθώς και στην ενεργοποίηση της διαθεματικής (Ιστορία, Πληροφορική)  και 
διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης. Η μάθηση είναι ταξίδι…στο χρόνο, στην 
ιστορία της γλώσσας, στον πολιτισμό, σε κόσμους φανταστικούς. Το παρόν διδακτικό 
σενάριο έχει στόχο να ενθαρρύνει τις αναζητήσεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα, να 
αναπτύξει τις πολλαπλές δεξιότητες των μαθητών και να εντάξει τις νέες τεχνολογίες, 
την ενεργητικότητα και τη συνεργασία στο μάθημα της γαλλικής γλώσσας.  

Συμπεράσματα 

Τα διδακτικά σενάρια αποτελούν μία δομημένη παρουσίαση του γνωστικού 
αντικειμένου αναπτύσσοντας πολλαπλές δεξιότητες των μαθητών και ενθαρρύνοντας 
τη διαθεματικότητα, την ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και 
τη συνεργατικότητα. Επιπλέον, η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, τόσο για τη 
διερεύνηση όσο και για την παρουσίαση υλικού, αποτελεί κίνητρο για τα παιδιά και 
ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της εποχής.   
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Παράρτημα 

Ο Valentin είναι ένα παιδί διαφορετικό από τα άλλα. Είναι πολύ πολύ μοναχικός, δεν 
πηγαίνει στο σχολείο, δεν του αρέσουν τα γλυκά όπως στους συνομήλικους του αλλά 
προτιμάει το ωμό κρέας, κυκλοφορεί μόνο τη νύχτα και περνάει πάντα τα γενέθλιά του 
με το μπαμπά, τη μαμά και το γάτο του. Στα 13α γενέθλιά του οι γονείς του 
αποφασίζουν να του αποκαλύψουν το μυστικό για το Ιερό Βιβλίο, μέσα από το οποίο 
θα ανακαλύψει όλη την ιστορία των προγόνων του. Ο Valentin ανεβαίνει στη σοφίτα 
και ανοίγει το βιβλίο…   

Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Το ιερό βιβλίο 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

3 διδακτικές ώρες 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες 
γνώσεις 

Το παρόν διδακτικό σενάριο είναι προσαρμοσμένο στο ΑΠΣ γαλλικής γλώσσας για τη 
Β/θμια εκπαίδευση (επαγγέλματα, περιγράφω) και ανταποκρίνεται στους στόχους του 
επιπέδου γλωσσομάθειας B1, όπως αυτοί ορίζονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες. 

Στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

• Να μάθουν λεξιλόγιο σχετικό με τα επαγγέλματα του χθες και του σήμερα. 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του imparfait. 
• Να μάθουν να περιγράφουν κάποιον.  
• Να μάθουν να αφηγούνται.  
• Να εκφράζουν γνώμη για κάτι. 
• Να εκφράζουν συμφωνία. 
• Να μάθουν στοιχεία για τον 18ο αιώνα στη Γαλλία, τους φιλοσόφους και τη Γαλλική 

Επανάσταση. 
• Να εξοικειωθούν με εφαρμογές του διαδικτύου και ψηφιακά μέσα.  

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Αφού δοθεί το κείμενο στους μαθητές και γίνει μια γενική παρουσίαση της ιστορίας 
του βιβλίου, ακολουθεί η παρακάτω επεξεργασία: 

Φάσεις σεναρίου: 
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• Τα επαγγέλματα του χθες, του σήμερα και του αύριο. (45’ - αίθουσα με υπολο-
γιστή, προτζέκτορα και σύνδεση στο διαδίκτυο) 

Δραστηριότητες: 

-Τα επαγγέλματα του χθες: άσκηση αντιστοίχισης εικόνας με λέξη  

-Τα επαγγέλματα του σήμερα: παρουσίαση των επαγγελμάτων μέσω του βίντεο 
https://www.youtube.com/watch?v=2XuxsdhRFhg 

- Παντομίμα: τα παιδιά δουλεύουν ανά δύο. Μιμούνται ένα επάγγελμα και η τάξη πρέ-
πει να μαντέψει και να προφέρει τη λέξη στα γαλλικά. 

- Τα παιδιά σε ομάδες εφευρίσκουν μια καινούρια λέξη στα γαλλικά για ένα επάγγελμα 
του μέλλοντος και το περιγράφουν ή κάνουν ένα σκίτσο. 

• Περιγράφω. (45’ – αίθουσα πληροφορικής) 

Δραστηριότητες:  

- Παρουσίαση του imparfait, σχηματισμός και χρήση σε ppt. 

- Εφαρμογή της θεωρίας μέσω άσκησης σε hot potatoes. 

- Πράξεις λόγου: οι μαθητές ψάχνουν στο κείμενο εκφράσεις με τις οποίες εκφράζουμε 
τη γνώμη μας και τη συμφωνία μας 

• Ο 18ος αιώνας στη Γαλλία: φιλόσοφοι, ιδεώδη. (45’ – αίθουσα πληροφορικής) 

Δραστηριότητες: 

- Να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις αφού κάνουν έρευνα στις ιστοσελίδες που 
τους δίνονται.  

- Σε ομάδες οι μαθητές φτιάχνουν ένα συννεφόλεξο ( www.wordle.net ) με τα ιδεώδη 
και τους εκπροσώπους του 18ου αιώνα στη Γαλλία.  

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση – θέματα θεωρίας του 
διδακτικού σεναρίου 

Πρόκειται για ένα μ-σενάριο που αποτελεί μία αυτόνομη και πλήρη διδακτική πράξη. 

Χρήση Η.Υ., ΤΠΕ, καθώς και άλλων μέσων για το διδακτικό σενάριο 

Χρήση hotpotatoes, wordle, youtube, powerpoint 
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Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο 

Ενδεχόμενη δυσκολία: η μη διαθεσιμότητα αίθουσας υπολογιστών με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 

Διδακτικό συμβόλαιο 

Στόχοι: 

− Ανακαλύπτω το ρόλο μου σαν εκπαιδευτικός-καθοδηγητής. 
− Κατανοώ βασικά στοιχεία της ανακαλυπτικής μάθησης. 
− Αναπτύσσω την ετοιμότητά μου. 
− Αναπτύσσω τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες. 

Συμφωνίες: 

− Δεν επικρίνω τον άλλον. 
− Συμμετέχω. 
− Ακούω την γνώμη του άλλου. 
− Κάνω διάλογο. 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης 

Ανακαλυπτική μάθηση (Bruner) 

Οργάνωση της τάξης – εφικτότητα σχεδίασης 

Αίθουσα με προτζέκτορα και αίθουσα υπολογιστών. Εργασία σε ομάδες. 

Αξιολόγηση 

Φόρμα ερωτηματολογίου google που θα σταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των 
μαθητών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σεναρίου και, στη συνέχεια, 
αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων. 

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες 

− Μπορεί να γίνει μια διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα της ιστορίας και μια 
συζήτηση-επέκταση ως προς το πόσο επίκαιρη είναι η γαλλική επανάσταση. Ποια 
θα ήταν τα σημερινά ιδεώδη και ενάντια σε τι θα επαναστατούσαν σήμερα οι νέοι;  

− Δημιουργία padlet με βιογραφίες των εκπροσώπων της εποχής, βίντεο και φωτο-
γραφίες  

Βιβλιογραφικές πηγές 
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Conseil de l’Europe (2005). Cadre européen commun de référence pour les langues. 
Paris: Didier. 

Coutouzis, C. (2014). Valentin et le livre sacre. Athènes :Raptakis. 

 

Αναφορές στο διαδίκτυο 

https://www.youtube.com/watch?v=2XuxsdhRFhg 

http://www.sitemai.eu/?url=Lumieres 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle 

http://photodentro.edu.gr 

http://aesop.iep.edu.gr/ 

http://ifigeneia.cti.gr/repository/ 

http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/15aps_Galikon.pdf 

Φύλλα Εργασίας 

Φύλλο εργασίας 1 

Les métiers 

1. Associe les métiers avec la bonne image.  

 

     le philosophe 
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                  le scientifique 

                    l’écrivain 

       le poète 

 

Φύλλο εργασίας 2  

Le 18ème siècle en France 

Cherchez sur la toile et répondez aux questions : 

- Comment a-t-on appelé le 18ème siècle et pourquoi ? 
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle 

………………………………………………………………………………………… 

- Qu’est-ce que l’Encyclopédie ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A9die_ou_Dictionnaire_raisonn%C3%A
9_des_sciences,_des_arts_et_des_m%C3%A9tiers 

………………………………………………………………………………………… 

- Qui étaient les philosophes des lumières ? 

http://www.sitemai.eu/?url=Lumieres 
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………………………………………………………………………………………… 

- Sur quelles valeurs repose la philosophie des Lumières 

http://www.sitemai.eu/?url=Lumieres 

………………………………………………………………………………………… 

- Que critiquaient dans leurs œuvres les Philosophes des Lumières ? 

http://www.sitemai.eu/?url=Lumieres 

………………………………………………………………………………………… 

2955

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://www.sitemai.eu/?url=Lumieres
http://www.sitemai.eu/?url=Lumieres


Διδακτικό σενάριο για το μάθημα της Ιστορίας Στ΄ Δημοτικού με τη χρήση 
Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή σύγχρονων θεωριών μάθησης. 

Φασιανός Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, pde7056@upnet.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα διδακτικό σενάριο στο μά-
θημα ιστορίας για την Στ΄ Δημοτικού με τη χρήση νέων τεχνολογιών και την αξιοποί-
ηση σύγχρονων θεωριών μάθησης, οι οποίες τοποθετούν στο επίκεντρο της προσοχής 
τον μαθητή. Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αξιοποιούνται κυρίως οι γνωστικές 
και κοινωνικοπολιτισμικές κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις ο-
ποίες οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση που λαμβάνουν με ενεργητικό τρόπο μέσω της 
αναμόρφωσης των νοητικών δομών τους με απώτερο σκοπό την προσαρμογή τους στη 
νέα γνώση. Σε αυτήν την προσπάθεια υποστηρικτικό ρόλο διαδραματίζουν οι νέες τε-
χνολογίες, οι οποίες χρησιμεύουν ως ένα γνωστικό εργαλείο εξερεύνησης και ανακά-
λυψης της ιστορικής πραγματικότητας. 

Λέξεις-Κλειδιά: κονστρουκτιβισμός, ανακαλυπτική μάθηση, νέες τεχνολογίες, διδα-
κτική ιστορίας. 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αποδειχθεί ότι οι θεωρίες μάθησης που θέτουν στο επίκε-
ντρο του ενδιαφέροντος τον μαθητή και του εξασφαλίζουν ενεργητική εμπλοκή στη 
μαθησιακή διαδικασία είναι οι κονστρουκτιβιστικές θεωρίες μάθησης (Δημητριάδου, 
2016, Ματσαγγούρας, 2004). Σύμφωνα, λοιπόν, με το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο μά-
θησης, εισηγητής του οποίου υπήρξε ο Piaget, υποστηρίζεται ότι η γνώση είναι ενερ-
γητική ανθρώπινη κατασκευή, η οποία αλληλεπιδρά με τις προϋπάρχουσες γνώσεις του 
ατόμου (Πιαζέ, 2000). Συνεπώς, οι μαθητές δεν είναι παθητικοί αποδέκτες της γνώσης, 
αλλά αντιθέτως αλληλεπιδρούν ενεργητικά με τις νεοεισερχόμενες πληροφορίες, όπου 
προσπαθούν να τις αφομοιώσουν ή να τις τροποποιήσουν με βάση τα υπάρχοντα γνω-
στικά σχήματα που διαθέτουν. Στο ίδιο μήκος κύματος εντάσσεται και η ανακαλυπτική 
θεωρία του J. Bruner, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές ανακαλύπτουν με βάση τις 
δικές τους γνώσεις και δυνατότητες τη νέα γνώση μέσα από την ενεργητική επεξεργα-
σία των πληροφοριών (Bruner, 2009). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει επισημανθεί 
και ο ουσιαστικός ρόλος του κοινωνικοπολιτισμικού παράγοντα στη διαδικασία της 
μάθησης με αποτέλεσμα να έχουν αναπτυχθεί κοινωνικοπολιτισμικές κονστρουκτιβι-
στικές θεωρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση συντελείται μέσω της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια αναλαμβάνοντας οι μαθητές 
κοινωνικούς ρόλους (Βιγκότσκι, 2008). Κύριος υποστηρικτής αυτού του θεωρητικού 
μοντέλου αποτέλεσε ο Λεβ Βιγκότσκι, ενώ ένας νεότερος εκπρόσωπος των κοινωνικο-
πολιτισμικών προσεγγίσεων, ο Luria, εισήγαγε τη θεωρία της δραστηριότητας τονίζο-
ντας τη σημασία των εργαλείων ως πολιτιστικά σύμβολα στη δημιουργία και στη συ-
γκρότηση της γνώσης (Luria, 1995). Όλες αυτές οι θεωρητικές προσεγγίσεις έρχονται 
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στο παρόν διδακτικό σενάριο που αναπτύσσεται παρακάτω να συναντήσουν τα σύγ-
χρονα πορίσματα της έρευνας στο πεδίο της διδακτικής της ιστορίας, σύμφωνα με τα 
οποία κύριος σκοπός του σχολικού μαθήματος της ιστορίας είναι οι μαθητές να απο-
κτήσουν ιστορική κριτική σκέψη, δηλαδή να κατανοούν εις βάθος την ιστορική πραγ-
ματικότητα και να την αναλύουν με κριτική στάση, εμπλεκόμενοι συγχρόνως με δρα-
στηριότητες ανακαλυπτικού και διερευνητικού χαρακτήρα (Κόκκινος, 2006, Νάκου, 
2004, VanSledright et al., 2006). Προς αυτήν την κατεύθυνση υποστηρικτικό ρόλο δια-
δραματίζουν οι Τ.Π.Ε, οι οποίες αξιοποιούνται ως γνωστικό εργαλείο εξερεύνησης και 
ανακάλυψης της ιστορικής πραγματικότητας (Hicks, Doolittle & Lee, 2004, Ρεπούση 
και Τσιβάς, 2004). Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει ένα 
διδακτικό σενάριο που περιλαμβάνει ένα πρόσθετο διδακτικό υλικό στο σχολικό μά-
θημα της ιστορίας και έρχεται να συμπληρώσει το κεφάλαιο 15 του σχολικού βιβλίου 
με τίτλο: «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του». Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω 
διδακτικό υλικό περιλαμβάνει πρόσθετα ιστορικά στοιχεία που δεν αναφέρονται στο 
σχολικό βιβλίο, όπως η πολιτική διαδρομή του Ι. Καποδίστρια, η προεπαναστατική του 
δράση, η αντιπολίτευση που του ασκήθηκε και τα αντικρουόμενα συμφέροντα που α-
νέκυψαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Συνεπώς, έρχεται να αυξήσει το 
γνωστικό πεδίο των μαθητών, προσφέροντας μια ολιστική γνώση γύρω από την πολι-
τική και το έργο του Καποδίστρια, κατανοώντας εις βάθος τις πολιτικές επιλογές του 
και τις συνέπειες τις διακυβέρνησης στη χώρα εξετάζοντας το ιστορικό παρελθόν υπό 
μία πολυπρισματική θεώρηση. Παράλληλα, αξιοποιούνται οι Τ.Π.Ε. ως γνωστικό ερ-
γαλείο ανακάλυψης της ιστορικής πραγματικότητας, εξηγώντας με αυτόν τον τρόπο 
ίσως και τη σπουδαιότητα της παρούσας εργασίας, καθώς προσπαθεί να εισαγάγει με 
δημιουργικό τρόπο τις νέες τεχνολογίες σε μία θεωρητική επιστήμη επιδιώκοντας να 
αποδείξει ότι αυτές μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την αποτελσματι-
κότερη διεξαγωγή του σχολικού μαθήματος της ιστορίας. Έτσι, λοιπόν, οι μαθητές με-
λετούν κριτικά το ιστορικό περιεχόμενο ύστερα από την παραίνεση του εκπαιδετικού 
και εμπλέκονται με αυτόνομο τρόπο σε δραστηριότητες ανακαλυπτικού χαρακτήρα με 
βάση τις μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις των παραπάνω θεωρητικών μοντέλων. Με 
άλλα λόγια, οι μαθητές επεξεργάζονται κομμάτια του ιστορικού κειμένου τη χρονική 
περίοδο που έρχεται να καλύψει τις γνώσεις του σχολικού βιβλίου και με οδηγό τα 
ιστορικά ερωτήματα καλούνται να ανακαλύψουν μόνοι τους την ιστορική γνώση και 
να επεξεργαστούν τις δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικά, παίρνοντας παράλληλα ο 
εκπαιδευτικός τον ρόλο του καθοδηγητή και εμψυχωτή. Συνεπώς, οι μαθητές διερευ-
νούν κριτικά το ιστορικό παρελθόν εξάγοντας ταυτόχρονα συμπεράσματα για το μέλ-
λον, ενώ συγχρόνως παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων τους στην 
ολομέλεια της σχολικής τάξης.                            

Διδακτικοί Στόχοι 

Οι μαθητές: 

1. Να γνωρίσουν την πολιτική διαδρομή του Ι. Καποδίστρια στον εξωτερικό χώρο. 
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2. Να αναγνωρίσουν την προεπαναστατική δράση του Καποδίστρια και τη συμβολή 
του στην προετοιμασία της ελληνικής επανάστασης. 

3. Να κατανοήσουν ότι ο Ι. Καποδίστριας υπήρξε βαθύς γνώστης της διεθνούς πολιτι-
κής σκηνής και άρα μπορούσε να αναλάβει τη θέση του κυβερνήτη της Ελλάδας. 

4. Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τους λόγους για τους οποίους η συγκεντρω-
τική πολιτική διακυκέρνηση που επέλεξε να ακολούθησει ο Ι. Καποδίστριας προκά-
λεσε τη δυσαρέσκεια πολλών πολιτών. 

5. Να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τους λόγους για τους οποίους η σύγκρουση 
του Καποδίστρια με τα τοπικά συμφέροντα προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια πολιτικών ο-
μάδων και να το συσχετίσουν με την φυσική εξόντωσή του.  

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Οι μαθητές μετά τη μελέτη και επεξεργασία του μαθησιακού υλικού: 

Α. Να μπορούν να διακρίνουν το μέγεθος της προσφοράς του Ι. Καποδίστρια στην 
οργάνωση του ελληνικού κράτους. 

Β. Να επιχειρηματολογούν για ποιο λόγο το διπλωματικό έργο του Καποδίστρια οδή-
γησε στην ανεξαρτητοποίηση του ελληνικού κράτους. 

Γ. Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους η συγκεντρωτική πολιτική διακυ-
βέρνησης που ακολούθησε ο Καποδίστριας προκάλεσε αντιδράσεις. 

Δ. Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους ο Καποδίστριας συγκρούστηκε με 
τα τοπικά συμφέροντα και τους ισχυρούς τοπικούς παράγοντες προς όφελος των συμ-
φερόντων του ελληνικού κράτους. 

Ε. Να κατανοήσουν τους λόγους για τους οποίους οι τοπικοί άρχοντες αντέδρασαν έ-
ντονα στις πρωτοβουλίες του Καποδίστρια.     

ΣΤ. Να μπορούν να αξιολογήσουν κριτικά την πολιτική διακυβέρνηση του πρώτου κυ-
βερνήτη της Ελλάδας. 

Προϋπάρχουσες γνώσεις-Μαθησιακή Τροχιά 

Οι μαθητές προκειμένου να οικοδομήσουν επιτυχώς τις νέες πληροφορίες χρειάζεται 
να διαθέτουν κάποιες βασικές προϋπάρχουσες γνώσεις. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 
χρειάζεται να γνωρίζουν την σημαντική για το ελληνικό ζήτημα ναυμαχία του Ναβα-
ρίνου το 1827 που αναπτύσσεται στην ενότητα 15, η οποία άνοιξε το δρόμο για την 
απελευθέρωση της Ελλάδας ύστερα από την νικηφόρα μάχη των Ελλήνων σε συνερ-
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γασία με τις Μεγάλες Δυνάμεις κατά του τουρκικού στόλου. Έτσι, λοιπόν, αναδεικνύ-
εται έντονα η ανάγκη ενός ικανού κυβερνήτη που θα αναλάμβανε τα ηνία της χώρας 
και θα επικύρωνε την ανεξαρτησία του ελληνικού έθνους. Επίσης, είναι σημαντικό να 
γνωρίζουν από την ενότητα 16 την διεξαγωγή της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης που πραγματο-
πιήθηκε στην Τροιζήνα το 1827 και σε αυτήν εκλέγεται κυβερνήτης της Ελλάδας ο 
Ιωάννης Καποδίστριας αναλαμβάνοντας επίσημα τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτές 
οι γνώσεις από τα προηγούμενα μαθήματα κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς 
είναι απαραίτητες προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν την ιστορική γραμμή των 
γεγονότων και να ερμηνεύσουν την ιστορική πορεία τους. 

Παιδαγωγικές-Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις 

Οι κύριες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σχετίζονται με τις γνωστι-
κές θεωρίες οικοδόμησης της μάθησης. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, οι μαθητές 
αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης τους, αφού ενσωματώνουν 
τις νέες πληροφορίες που λαμβάνουν στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις που διαθέτουν με 
ενεργό τρόπο. Από τους πρώτους υποστηρικτές αυτής της θεώρησης υπήρξε ο Πιαζέ, 
όπου υποστήριζε ότι η μάθηση είναι μία διαδικασία προσωπικής κατασκευής, η οποία 
εδράζεται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις. Παράλληλα, η μάθηση απαιτεί την αναδιά-
ταξη και αναδόμηση των νοητικών δομών του ατόμου, έτσι ώστε αυτές να προσαρμο-
στούν με τη νέα γνώση ή να τροποποιηθούν ώστε να συμφωνούν με τα υπάρχοντα 
γνωστικά σχήματα του ατόμου (Πιαζέ, 2000). Επίσης, χρησιμοποιείται η γνωστική θε-
ωρία της ανακαλυπτικής μάθησης, με κύριο εισηγητή τον J. Bruner, σύμφωνα με την 
οποία οι μαθητές εμπλέκονται ενεργητικά στη μαθησιακή διδαδικασία και ανακαλύ-
πτουν με αυτόνομο τρόπο τη νέα γνώση με βάση τις δικές τους δυνάμεις και δυνατό-
τητες. Με βάση, λοιπόν, την ανακαλυπτική μέθοδο οι μαθητές παράγουν έννοιες και 
ιδέες με πολύ μικρή παρέμβαση εκ μέρους του δασκάλου, ενώ ταυτόχρονα διεισδύουν 
σταδιακά στη διαδικασία ανακάλυψης των εσωτερικών δομών, αρχών και κανόνων που 
διέπουν ένα φαινόμενο συντελώντας στη βαθύτερη κατανόησή του (Bruner, 2009).  

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει επισημανθεί και ο ουσιαστικός ρόλος του κοινωνι-
κοπολιτισμικού παράγοντα στη μαθησιακή διαδικασία. Γι’αυτό το λόγο, προκρίνεται 
και η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία οικοδόμησης της γνώσης, με κύριο εισηγητή τον 
Lev Vygotsky, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία της μάθησης λαμβάνεται ως μία 
διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης κατά την οποία το άτομο μέσα από τη συνερ-
γασία με άλλα άτομα αναπτύσσει ικανότητες και δεξιότητες. Δηλαδή, η μάθηση συ-
ντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και ουσιαστικά δημιουργείται 
από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές  
περιστάσεις  και  μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων (Βιγκότσκι, 2008). 
Κατά συνέπεια, λοιπόν, εφαρμόζεται η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία όπου οι μαθητές 
συνεργάζονται μεταξύ τους, εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, ανταλλά-
ζουν ιδέες και αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους (Ματσαγγούρας, 2004). Επιπρό-
σθετα, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και η θεωρία της δραστηριότητας (activity theory), 
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η οποία ανήκει στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες οικοδόμησης της μάθησης, σύμ-
φωνα με την οποία η μάθηση βασίζεται στην ενεργητική αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 
υποκείμενο (μαθητής), στο αντικείμενο (στόχος μάθησης) και στα εργαλεία (εν προ-
κειμένω οι εικόνες, οι ιστορικές πηγές, οι χάρτες,η χρονογραμμή κ.α.) που χρησιμοποεί 
ο μαθητής προκειμένου να ανακαλύψει τη γνώση (Luria, 1995). Παράλληλα, αξιοποι-
ούνται και τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας στη διδακτική της ιστορίας, σύμφωνα 
με τα οποία στόχος της διδασκαλίας του μαθήματος της ιστορίας είναι οι μαθητές να 
αποκτήσουν ιστορική σκέψη, δηλαδή να κατανοούν ουσιαστικά και να ερμηνεύουν τα 
ιστορικά γεγονότα, να αντιμετωπίζουν κριτικά την ιστορική πραγματικότητα και να 
προβαίνουν σε μία πολυπρισματική θεώρηση των πραγμάτων μέσα σε ένα πλαίσιο διε-
ρευνητικής μάθησης και ενεργητικής εμπλοκής (Κόκκινος, 2006, Νάκου, 2004, VanS-
ledright et al., 2006). Σε αυτήν την κατεύθυνση υποστηρικτικό ρόλο διαδραματίζουν 
οι Τ.Π.Ε., οι οποίες αξιοποιούνται ως ένα πολύτιμο γνωστικό εργαλείο που έχει ως 
κύριο στόχο να προσελκύσει τους μαθητές στην ενεργητική αλληλεπίδραση με τις νε-
οεισερχόμενες πληροφορίες και να οδηγήσει τους μαθητές στην ανακάλυψη και διε-
ρεύνηση τις ιστορικής γνώσης (Hicks, Doolittle & Lee, 2004, Ρεπούση και Τσιβάς, 
2004).   

Η πολιτική και διπλωματική σταδιοδρομία του Καποδίστρια. 

Ας ανακαλύψουμε τα εξής ερωτήματα: 

 Ποιες ήταν οι σημαντικότερες διπλωματικές θέσεις που ανέλαβε ο Καποδί-
στριας; 
 Γιατί άραγε ήταν σημαντική η συμβολή του στη σύσταση του Ελβετικού κρά-
τους; 
 Γιατί κέρδισε το σεβασμό της διεθνούς κοινότητας ως διπλωμάτης; 

Η πολιτική και διπλωματική σταδιοδρομία του Καποδίστρια αρχίζει το 1803, όπου α-
ναλαμβάνει γενικός γραμματέας της Επτανήσου Πολιτείας, ένα μικρό νεοσύστατο κρα-
τίδιο το οποίο είχε αναγνωριστεί από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Από πολύ νωρίς 
διαφαίνονται οι διπλωματικές του ικανότητες, καθώς αναλαμβάνει απαιτητικά καθή-
κοντα. Συγκεκριμένα, έχει ως στόχο τη διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών και διπλω-
ματικών υποθέσεων αλλά και την αναγνώριση και διασύνδεση του μικρού κρατιδίου 
με τις ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι, για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με την ευρωπαϊκή 
διπλωματία. 

Στη συνέχεια, το 1812 αναλαμβάνει στο Βουκουρέστι αξιωματούχος με πολιτικά και 
διπλωματικά καθήκοντα στη στρατιά του Δούναβη. Ένα χρόνο μετά, το 1813 αναλαμ-
βάνει υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και εμπλέκεται ενεργά σε 
σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα εκείνης της περιόδου. Ο Καποδίστριας κερδίζει την ε-
μπιστοσύνη του τσάρου της Ρωσίας, Αλέξανδρου του Α΄, κάτι το οποίο φαίνεται από 
το γεγονός ότι του αναθέτει ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, αυτό της οργάνωσης του 
ελβετικού κράτους. Πιο συγκεκριμένα, οι Ρώσοι επιθυμούσαν να αποσπάσουν τους 
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Ελβετούς από τη σφαίρα επιρροής των Γάλλων και έσπευσαν να υποστηρίξουν το σχέ-
διο του Έλληνα διπλωμάτη. Τότε, ο Καποδίστριας χώρισε τη χώρα σε 19 αυτόνομα 
κρατίδια, διαμόρφωσε την ιδέα της ουδετερότητας, κατάφερε να κατανικήσει την αντί-
δραση των αριστοκρατών που αντιδρούσαν σθεναρά στην ενοποίηση και συνέβαλε κα-
θοριστικά στην καθιέρωση του συντάγματος της Ελβετίας. Με τους διπλωματικούς 
χειρισμούς του κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση της διεθνούς κοινότητας και της 
ρωσικής πλευράς, αλλά ταυτόχρονα κέρδισε και τον σεβασμό της Ελβετίας, η οποία 
τον αντάμειψε ποικιλοτρόπως. Αρκετά καντόνια της Ελβετίας τον ανεκήρυξαν επίτιμο 
δημότη και μάλιστα κατάφερε να κερδίσει ένα σπάνιο προνόμιο στην ελβετική ιστορία, 
αφού ανακηρύχθηκε επίτιμος πολίτης δύο καντονιών, της Γενεύης και του Βω.   

Παρακάτω ακολουθεί ένα βίντεο που εξηγεί τις καθοριστικές ενέργειες του Καποδί-
στρια στην οργάνωση του ελβετικού κράτους: https://youtu.be/bu9HpNCLKpg  

Δραστηριότητα 1 (επιτυγχάνονται οι στόχοι 1 και 3).  

Με βάση το παραπάνω ιστορικό κείμενο και αφού χωριστείτε σε ομάδες απάντησε στις 
παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές θέσεις που ανέλαβε ο Καποδίστριας και τι 
κατάφερε να κερδίσει ασκώντας τα συγκεκριμένα πολιτικά και διπλωματικά του καθή-
κοντα;  

β.  Για ποιο λόγο πιστεύεις, με βάση τα παραπάνω, ότι ο Καποδίστριας ήταν μια απο-
τελεσματική επιλογή για να αναλάβει μετέπειτα κυβερνήτης της Ελλάδας;  

Δραστηριότητα 2 ( επιτυγχάνονται οι στόχοι 1 και 3). 

Με βάση το παραπάνω ιστορικό κείμενο και το βίντεο που παρακολούθησες απάντησε 
στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Για ποιο λόγο κατάφερε να κερδίσει ο Καποδίστριας την εκτίμηση της Ρωσικής Αυ-
τοκρατορίας, της Ελβετίας και γενικότερα της διεθνούς κοινότητας; 

β. Σε ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προχώρησε ο Καποδίστριας για την οργά-
νωση του κράτους της Ελβετίας; Γιατί πιστεύεις ότι ήταν δύσκολο εγχείρημα η σύ-
σταση του ελβετικού κράτους; 

Στο σημείο αυτό ήρθε η ώρα να γίνουμε διπλωμάτες!!! 

Μετατρέψτε την τάξη σας σε αίθουσα συνεδριάσεων διπλωματικού συμβουλίου. Έ-
πειτα, χωριστείτε σε τρεις ομάδες.  

• Η πρώτη ομάδα θα παρουσιάσει τα επιχειρήματα που νομίζει ότι ανέπτυξε ο 
Καποδίστριας για την αναγκαιότητα ύπαρξης του ελβετικού κράτους. Ο συντονιστής 
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της ομάδας θα υποδυθεί τον Ι. Καποδίστρια και τα υπόλοιπα μέλη το πολιτικό του συμ-
βούλιο. 
• Η δεύτερη ομάδα θα παρουσιάσει τα επιχειρήματα των Ελβετών αριστοκρατών 
που αντιστεκόντουσαν στην προοπτική δημιουργίας του ελβετικού κράτους και θα τους 
υποδυθεί. 
• Η τρίτη ομάδα θα αναλάβει το ρόλο του γραμματέα του διπλωματικού συμβου-
λίου, όπου θα καταγράψει στα πρακτικά τις δύο αντικρουόμενες απόψεις και θα πα-
ρουσιάζει στο τέλος τα βασικά τους σημεία.  

γ. Ποιες ήταν οι ιδιαίτερες τιμές που απέσπασε ο Καποδίστριας από το ελβετικό κρά-
τος; Αναγνωρίζεται σήμερα το έργο του Καποδίστρια;Συγκέντρωσε στο διαδίκτυο φω-
τογραφικό υλικό που να υποστηρίζεται η άποψή σου. 

Η προεπαναστατική δράση του Καποδίστρια. 

Ας ανακαλύψουμε τα εξής ερωτήματα: 

 Με ποιο τρόπο ο Ι. Καποδίστριας συνέβαλε στη συγκρότηση του πρώτου ανε-
ξάρτητου ελληνικού κράτους; 
 Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Καποδίστρια;Ποια ήταν η βασική α-
ντίθετη άποψή του; 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας φαίνεται ότι διαδραμάτισε και έναν σημαντικό ρόλο στην 
προετοιμασία της επανάστασης του 1821 από τα αξιώματα που κατείχε στον εξωτερικό 
χώρο και συγκεκριμένα αυτόν του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας. Ιδιαίτερη ανα-
φορά αξίζει να γίνει στην έντονη αντιπαλότητα που χαρακτήριζε τις σχέσεις του με τον 
Αυστριακό καγκελάριο Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Ο Μέτερνιχ ήταν σφοδρός πολέμιος 
κάθε φιλελεύθερης διάθεσης και κατά της ιδέας περί ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης 
των λαών. Ήταν δημιουργός της «Ιερής Συμμαχίας», δηλαδή ενός κοινού μετώπου 
που είχαν δημιουργήσει η Ρωσία, η Αυστρία και η Πρωσία και είχε ως στόχο την ε-
δραίωση των αυτοκρατοριών στην Ευρώπη και την άμεση αποτροπή κάθε εθνικοαπε-
λευθερωτικής επανάστασης. 
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Εικ.3. Χάρτης που απεικονίζονται οι ιδρυτικές χώρες της Ιερής Συμμαχίας 

Αυστριακή Αυτοκρατορία  

Βασίλειο της Πρωσσίας  

Ρωσική Αυτοκρατορία  

Ωστόσο, ο Καποδίστριας έχοντας ως στόχο την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον 
Οθωμανικό ζυγό διαφώνησε έντονα με τον Μέτερνιχ, που ήθελε να καταπνίξει την Ελ-
ληνική Επανάσταση, στο συνέδριο της Βιέννης το 1815 όπου ζήτησε από τους βασι-
λιάδες να προνοήσουν για την απαλλαγή των Ελλήνων από την οθωμανική κυριαρχία 
που τους έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση και την δυστυχία. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο 
Μέτερνιχ αντέδρασε έντονα στις απόψεις του Καποδίστρια γιατί ήταν απόλυτα αντίθε-
τος με κάθε απελευθερωτική επανάσταση που θα απειλούσε την υπόσταση των αυτο-
κρατοριών. 

Παρ’όλα αυτά, αν και ο Καποδίστριας ήταν ένθερμος υποστηρικτής της επανάστασης 
ωστόσο αρνήθηκε να αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας επειδή πίστευε ότι 
δεν είχαν ωριμάσει ακόμη οι συνθήκες για την έκρηξη μιας επανάστασης και δεν θα 
βρίσκαμε ακόμη κανέναν σύμμαχο στον ευρωπαϊκό χώρο. Ακόμη, αντιμετώπιζε με κά-
ποια καχυποψία ορισμένα μέλη της Φιλικής Εταιρείας από την άποψη ότι δεν είχαν το 
κατάλληλο κύρος προκειμένου να οδηγήσουν την Ελλάδα σε μια επιτυχημένη επανά-
σταση.                                                 

Στη συνέχεια, μπορείς να παρακολουθήσεις ένα βίντεο που εξηγεί την πολιτική φιλο-
σοφία του Μέτερνιχ και γίνονται κατανοητές οι διαφωνίες των δύο ανδρών: 
https://www.youtube.com/feature=player_embedded#t=9  

 

2963

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%83%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://www.youtube.com/feature=player_embedded#t=9
https://el.wikipedia.org/wiki/Empire
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Prussia_(1892-1918).svg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1


Δραστηριότητα 3 (επιτυγχάνονται οι στόχοι 1, 2 και 3). 

Σύμφωνα με το παραπάνω ιστορικό κείμενο και το βίντεο που παρακολούθησες απά-
ντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

α. Με ποιο τρόπο βοήθησε ο Καποδίστριας την προετοιμασία της Ελληνικής Επανά-
στασης; Αιτιολόγησε τη θέση σου. 

β. Ποιος ήταν ένας από τους κυριότερους πολιτικούς αντιπάλους του Καποδίστρια; 
Ποιες ήταν οι πολιτικές θέσεις των δύο αξιωματούχων και γιατί βρίσκονταν σε πλήρη 
ασυμφωνία; 

γ. Για ποιο λόγο ο Αυστριακός καγκελάριος Μέτερνιχ δεν ήθελε να ξεσπάσει καμία 
απελευθερωτική επανάσταση;  

Ταξίδι στο σήμερα!!!Μπορείς να σκεφτείς σήμερα ποια πολιτικά καθεστώτα διαπνέο-
νται από κοινές ιδέες με αυτές του Μέτερνιχ και να δώσεις κάποια παραδείγματα τέ-
τοιων χωρών; 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής αναζήτησε περισ-
σότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των δημοκρατικών κρατών και του δημο-
κρατικού πολιτεύματος και για τα χαρακτηριστικά των δικτατορικών καθεστώτων. 

Έπειτα, γράψε σε ένα μεγάλο πόστερ τις διαφορές ανάμεσα στα δύο πολιτεύματα και 
τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες στις δύο περιπτώσεις. Τέλος, ζωγράφισε οποιεσ-
δήποτε εικόνες σου έρχονται στο νου όταν ακούς τις λέξεις δημοκρατία και ελευθερία 
και δημιούργησε μια μεγάλη αφίσα κολλώντας την αν θες στο τοίχο της τάξης σου. 
Παράλληλα, μπορείς να ψάξεις και τραγούδια που υμνούν την ελευθερία ή ακόμη κα-
λύτερα να γράψουμε ένα τραγούδι για την ελευθερία!!!Ας δημιουργήσουμε λοιπόν!!!  

δ. Ήρθε η ώρα για debate!!!Χωριστείτε σε δύο μεγάλες ομάδες και διασταυρώστε τα 
ξίφη σας!Επιχειρηματολογήστε σχετικά με την απόφαση του Καποδίστρια να αρνηθεί 
την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας. Έπειτα, εκλέξτε με μυστική ψηφοφορία τρες μαθη-
τές για το ρόλο των κριτών όπου θα ανακοινώσουν το τελικό αποτέλεσμα. 

• Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι ο Καποδίστριας αρνήθηκε να αναλάβει την ηγεσία 
της Φιλικής Εταιρείας; Από τα αποτελέσματα της επαναστάσης του 1821 φαίνεται ότι 
είχε δίκιο ή άδικο;Αν ήσουν εσύ ο Καποδίστριας τι θα επέλεγες άραγε; Επιχειρηματο-
λόγησε την άποψή σου. 

Δραστηριότητα 4 (επιτυγχάνονται οι στόχοι 1, 2 και 3). 

Σύμφωνα με το παραπάνω ιστορικό κείμενο και το βίντεο που παρακολούθησες απά-
ντησε στις εξής ερωτήσεις: 
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α. Τι ήταν η Ιερή Συμμαχία και ποιο σκοπό είχε η δημιουργία της;Μπορείς να αναζη-
τήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες από ιστορικά βιβλία και στο διαδίκτυο και να τα 
παρουσιάσεις στην τάξη σου. 

β. Ποια θέση εξέφρασε ο Καποδίστριας στο συνέδριο της Βιέννης το 1815 και με ποιο 
τρόπο αντέδρασε ο Μέτερνιχ; 

γ. Πιστεύεις ότι η Ιερή Συμμαχία πέτυχε τελικά τον στόχο της; Αν όχι, για ποιο λόγο 
νομίζεις ότι απέτυχε; 

δ. Για ποιο λόγο ο Μέτερνιχ ήθελε οπωσδήποτε να καταπνίξει την Ελληνική Επανά-
σταση;Τι φοβόταν αν μία εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση στεφόταν από επιτυχία; 

ε. Ήρθε η ώρα να γίνουμε ηθοποιοί!!! 

• Χωριστείτε σε ζεύγη και υποδυθείτε στο κέντρο της τάξης τους δύο ιστορικούς 
αντιπάλους. Βάλτε τα δυνατά σας για να χρησιμοποιήσετε τα πιο αποτελεσματικά επι-
χειρήματα!!!  

Η αντιπολίτευση του Καποδίστρια και τα αντικρουόμενα συμφέροντα 

Ας ανακαλύψουμε τα εξής ερωτήματα: 

 Για ποιο λόγο προκλήθηκε λαϊκή δυσαρέσκεια από την κατάλυση του Συντάγ-
ματος εκ μέρους του Καποδίστρια; 
 Ποια τοπικά συμφέροντα προσπάθησε να καταπολεμήσει ο Καποδί-
στριας;Ποιοι στάθηκαν εμπόδιο στη μεταρρυθμιστική του προσπάθεια; 

Είναι γεγονός ότι οι πολιτικές κινήσεις του Καποδίστρια προκάλεσαν τη δυσαρέσκεια 
τόσο των οπαδών του συνταγματικού πολιτεύματος που είδαν να αναστέλεται η λει-
τουργία του Συντάγματος, όσο και των προκρίτων, των αριστοκρατών, των πλούσιων 
πλοιοκτητών και των ναυτικών που θεωρούσαν ότι καταπατούνταν τα συμφέροντά 
τους. Η αίγλη που τον περιέβαλε άρχισε να διαλύεται. Η αδυναμία ικανοποίησης όλων 
των αιτημάτων, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση διεξαγωγής των εκλογών και με 
την συνέχιση της αυταρχικής διακυβέρνησης, έδωσαν την αφορμή για το σχηματισμό 
ισχυρής αντιπολίτευσης κατά του Καποδίστρια.  

1.    Η σύγκρουση του Καποδίστρια με την αντιπολίτευση. 

Η επιμονή του Καποδίστρια να διέλθει η χώρα από ορισμένα,αυστηρά ελεγχόμενα, 
στάδια εξέλιξης στένεψε από την αρχή τα περιθώρια ενός διαλόγου με όσους είχαν 
να προτείνουν άλλες επιλογές. Σε λίγο ήλθε η απογοήτευση κάθε αντίθετης γνώμης, 
η δίωξη.[...]. Παρά όμως τη συντηρητική ιδεολογία και αυταρχικότητα του Καποδί-
στρια το πρόγραμμα του είχε σαφή στοιχεία πολιτικού εκσυχρονισμού. Αλλά ακόμη 
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και τα μη παραδοσιακά στοιχεία της αντιπολίτευσης δεν μπόρεσαν να δουν τη διά-
σταση αυτή της καποδιστριακής πολιτικής. 

Χρ. Λούκος, «Κυβερνήτης Καποδίστριας, πολιτικό έργο, συναίνεση και αντιδρά-
σεις», Ιστορία του νέου ελληνισμού, Ελληνικά Γράμματα,Αθήνα, 2003,σελ. 212,214 

Ο Καποδίστριας προσπάθησε να επιτύχει την περιθωριοποίηση των πολιτικών φατριών 
που έως τότε κυριαρχούσαν διαδοχικά στην πολιτική ζωή και να σταματήσει το προ-
νομοιακό καθεστώς που απολάμβαναν οι πρόκριτοι, οι αριστοκράτες και και οι πλοιο-
κτήτες. Επίσης, στόχευε στο να σταματήσει η ασυδοσία αυτών των προνομιούχων ο-
μάδων και να υπακουούν όλοι ισότιμα στους νόμους. 

2. Καποδίστριας-αντιπολίτευση: μια πολιτική σύγκρουση 

 

Εκείνο, όμως, που δημιούργησε τα σοβαρότερα προβλήματα στο νεαρό ελληνικό 
κράτος ήταν η σύγκρουση του Κυβερνήτη με τη διοικητική αριστοκρατία. Έτσι, γαι-
οκτήμονες, έμποροι, εφοπλιστές, Φαναριώτες και άλλα σημαντικά πρόσωπα σχημά-
τισαν μια ισχυρότατη και αδιάλλακτη αντιπολίτευση απέναντι στον Καποδίστρια. 

Β. Κρεμμυδάς, Νεότερη Ιστορία,ελληνική και ευρωπαϊκή, Γνώση, Α-
θήνα,1990,σελ.194. 

Η πρώτη δυναμική αντιπολιτευτική ενέργεια ήλθε με τα στασιαστικά κινήματα της Ύ-
δρας το 1829, που επιδίωκαν την ανατροπή του Καποδίστρια. Ζήτησαν από τον Μια-
ούλη, ο οπόιος είναι κατά του Καποδίστρια τώρα να καταλάβει τον ναύσταθμο του 
Πόρου, πριν προλάβει ο διοικητής του Κανάρης να έλθει εναντίον της Ύδρας. Ο Κα-
ποδίστριας παρακάλεσε τον ναύαρχο Ρίκορντ να επιτεθεί κατά των στασιαστών (επα-
ναστατών). Πράγματι, ο ρώσος ναύαρχος απέκλεισε το ναύσταθμο και προ του κινδύ-
νου να συλληφθεί ο Μιαούλης ανατίναξε τη φρεγάτα Ελλάς και την κορβέτα Ύδρα (τα 
δύο πιο αξιόπλοα πλοία του ελληνικού στόλου) και διέφυγε στην Ύδρα. Η αντίδραση 
κατά του Κυβερνήτη διογκωνόταν. Οι Μανιάτες αρνούνταν να πληρώσουν τους φό-
ρους προς την κεντρική εξουσία και στασίασαν με τη σειρά τους. Στην Ύδρα, κέντρο 
της αντιπολίτευσης, η εφημερίδα Απόλλων προπαγάνδιζε τη δολοφονία του Κυβερ-
νήτη. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Καποδίστριας φυλάκισε τον πρόκριτο της Μάνης 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη θεωρώντάς τον υπεύθυνο για αντικυβερνητικές κινήσεις. Η 
αντίδραση δεν άργησε. Στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος 
Μαυρομιχάλης δολοφόνησαν τον Καποδίστρια στο Ναύπλιο έξω από την εκκλησία του 
Αγίου Σπυρίδωνα.  Ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης δολοφονήθηκε  επί τόπου από το 
εξαγριωμένο πλήθος που αντίκρισε τον θάνατο του Καποδίστρια. Ο Γεώργιος Μαυρο-
μιχάλης ζήτησε προστασία στη Γαλλική Πρεσβεία. Μετά από έντονες πιέσεις του συ-
γκεντρωμένου πλήθους, που απείλησε ότι θα κάψει την πρεσβεία, ο αντιπρεσβευτής 
βαρόνος Ρουάν τον παρέδωσε στις αρχές. Ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάσθηκε 
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σε θάνατο από στρατοδικείο και θανατώθηκε δια τυφεκισμού το πρωί της 10ης Οκτω-
βρίου  1831. 

Δραστηριότητα 5 (επιτυγχάνεται ο στόχος 4) 

Σύμφωνα με το ιστορικό κείμενο και την ιστορική πηγή 1 απάντησε στις παρακάτω 
ερωτήσεις: 

α. Για ποιο λόγο προκλήθηκε λαϊκή δυσαρέσκεια στους πολίτες της Ελλάδας από το 
σύστημα διακυβέρνησης που εφάρμοσε ο Καποδίστριας; 

Ώρα να γίνουμε δημοσιογράφοι!!! 

• Στις ομάδες που βρισκόμαστε παίρνουμε συνεντεύξεις από συμπολίτες μας με 
θέμα τις συνέπειες στην ποιότητα ζωής τους από την καταπάτηση των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων;Δημιουργούμε το σκελετό των ερωτήσεων, καταγράφουμε τις απαντή-
σεις και τις παρουσιάζουμε στην ολομέλεια της τάξης. Ακολουθεί συζήτηση εκθέτο-
ντας τη προσωπική μας γνώμη με επιχειρήματα! 

β. Ποια μερίδα ανθρώπων αντέδρασε κατά κύριο λόγο στην άρση του συνταγματικού 
πολιτεύματος; 

γ. Για ποιο λόγο ανακόπηκε η προσπάθεια του εκσυγχρονιστικού προγράμματος του 
Καποδίστρια;  

Δραστηριότητα 6 (επιτυγχάνεται ο στόχος 5) 

Με βάση το ιστορικό κείμενο  και την ιστορική πηγή 4 απάντησε στις παρακάτω ερω-
τήσεις: 

α. Για ποιο λόγο οι πρόκριτοι και οι ναυτικοί αντιδρούν στην πολιτική του Καποδί-
στρια; 

β. Με ποια τοπικά συμφέροντα προσπάθησε να συγκρουστεί ο Καποδίστριας;Ποιοι ή-
ταν οι αληθινοί λόγοι αυτής της σύγκρουσης; 

• Ώρα για θεατρικό σκετς!!!Χωριζόμαστε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα αναλαμ-
βάνει το σενάριο και τη σκηνοθεσία των προκρίτων και των πλοιοκτητών με τις πιθανές 
συμπεριφορές και δράσεις τους και η άλλη ομάδα το σενάριο και τη σκηνοθεσία του 
Καποδίστρια και των υποστηρικτών του με τον αντίλογό του.   

γ. Ποια ήταν η αφορμή προκειμένου ο Καποδίστριας να βρει τραγικό θάνατο; 

• Ο Καποδίστριας έχει βρει πια το θάνατο. Με βάση όλα όσα μάθαμε και πρα-
ματοποιήσαμε στην τάξη συλλέγουμε πληροφορίες και δημιουργούμε ένα βίντεο που 
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θα παρουσιάζει τη διαδρομή του Καποδίστρια από την αρχή της καριέρας του μέχρι 
το θάνατό του συμπεριλαμβάνοντας όλες σας τις δράσεις. Το βίντεο μπορεί να πα-
ρουσιαστεί σε ανοικτή εκδήλωση του σχολείου προς τους κατοίκους της περιοχής. 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, αξίζει να αναφερθεί ότι το παραπάνω διδακτικό σενάριο που αφορά 
το σχολικό μάθημα της ιστορίας αποτελεί μία πρόταση διδασκαλίας, η οποία σαφώς 
επιδέχεται διορθώσεις, προσθήκες και αφαιρέσεις ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες του 
μαθητικού δυναμικού στο οποίο απευθυνόμαστε. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι το εν 
λόγω διδακτικό σενάριο βασίστηκε πάνω σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσσεις που θέ-
τουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον μαθητή και τις ανάγκες του. Συγκεκριμένα, 
βασίστηκε πάνω στις γνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες οικοδόμησης της 
γνώσης, σύμφωνα με τις οποίες οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδι-
κασία και οικοδομούν τις νεοεισερχόμενες πληροφορίες στα ήδη υπάρχοντα γνωστικά 
σχήματα που έχουν δομήσει (Δημητριάδου, 2016, Πιαζέ, 2000, Slavin, 2007). Ιδιαίτερο 
ρόλο στο διδακτικό σενάριο διαδραματίζει η ανακαλυπτική θεωρία μάθησης, σύμφωνα 
με την οποία οι μαθητές παράγουν και ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση μέσα από 
ανακαλυπτικές και διερευνητικές διαδικασίες με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις και 
δυνατότητές τους (Bruner, 2009, Slavin, 2007). Ειδικότερα, οι μαθητές έρχονται αντι-
μέτωποι με μία προβληματική κατάσταση όπου καλούνται να ερευνήσουν ορισμένα 
ερωτήματα και να επιλύσουν ένα πρόβλημα, ενώ στη συνέχεια εμπλέκονται σε ομαδι-
κές δραστηριότητες διερευνητικού χαρακτήρα όπου σταδιακά ανακαλύπτουν την ιστο-
ρική γνώση. Παράλληλα, εξέχοντα ρόλο στο εν λόγω διδακτικό σενάριο διαδραματίζει 
και η θεωρία της δραστηριότητας, όπου οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν 
ποικίλα εργαλεία για την ανακάλυψη της ιστορικής γνώσης, όπως είναι οι χάρτες, οι 
ιστορικές πηγές, τα εκπαιδευτικά βίντεο. Ταυτόχρονα, οι διδακτικές μέθοδοι φαίνεται 
ότι συνάδουν και με τα σύγχρονα ευρήματα του πεδίου της διδακτικής της ιστορίας 
καθώς εισάγονται αρκετές ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες που ε-
μπλέκουν ενεργά τον μαθητή στη διαδικασία ανακάλυψης της γνώσης, όπως είναι τα 
παιχνίδια ρόλων, η μέθοδος debate, οι δραματοποιήσεις, η ανάλυση ιστορικών πηγών, 
η δημιουργία βίντεο, οι προσομοιώσεις σε αληθοφανείς καταστάσεις, η χρήση υποθε-
τικών σεναρίων και η διαθεματική αξιοποίηση της γνώσης με άλλα συναφή μαθήματα 
(Κόκκινος, 2006, Νάκου, 2004, VanSledright et al., 2006). Παράλληλα, ουσιαστικό 
ρόλο διαδραματίζουν και οι Τ.Π.Ε., καθώς αξιοποιούνται ως ένα γνωστικό βοηθητικό 
εργαλείο με στόχο την εξερεύνηση και την ανακάλυψη της ιστορικής γνώσης, όπου οι 
μαθητές παρακολοθούν εκπαιδευτικά βίντεο προκειμένου να απντήσουν σε σχετικές 
ερωτήσεις αλλά και καλούνται να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι τις νέες τεχνολογίες για τη 
διάχυση τις ιστορικής γνώσης στο ευρύ κοινό (Hicks, Doolittle & Lee, 2004, Ρεπούση 
και Μακαρατζής, 2011). 
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μελέτη περίπτωσης μεθόδου CLIL 
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Περίληψη 

Η διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συντελεί 
στην ανάπτυξη των κριτικών ικανοτήτων των μαθητών και δημιουργεί σχέση αλλη-
λουχίας ανάμεσα στα διδακτικά αντικείμενα και σύνδεσή τους με τον πραγματικό κό-
σμο. Η παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας των Μαθηματικών μέσω της μεθό-
δου CLIL (Content and Language Integrated Learning) με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 
συντελεί στην αντιμετώπιση του μαθήματος όχι ως κάτι αφηρημένο αλλά ως απτό, κα-
τανοητό και χρήσιμο. Η μέθοδος (CLIL)  που συνδυάζει τη διδασκαλία ενός γνωστικού 
αντικειμένου, εν προκειμένω των Μαθηματικών, με την ταυτόχρονη διδασκαλία μιας 
ξένης γλώσσας, σε αυτήν την περίπτωση της Αγγλικής, μπορεί να δώσει μια νέα διά-
σταση τόσο στη μαθηματική εκπαίδευση όσο και στη γλωσσική διδασκαλία. Η συγκε-
κριμένη εργασία εξετάζει τη συμβολή της μεθόδου CLIL σε συνδυασμό με τη χρήση 
ΤΠΕ στην αύξηση κινήτρων των μαθητών της Α΄ και Β΄τάξης Γυμνασίου και την ταυ-
τόχρονη βελτίωση της γνώσης της ξένης γλώσσας και του γνωστικού αντικειμένου. Η 
προτεινόμενη διάρκεια εφαρμογής των τριών διδακτικών σεναρίων αντιστοιχεί σε 2 
διδακτικές ώρες για το κάθε ένα. Η συνολική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δράσεων 
αποτιμήθηκε θετικά από τους μαθητές.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθηματικά, Αγγλικά, CLIL,παράλληλη διδασκαλία, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Το άγχος για τα Μαθηματικά (math anxiety) έχει γινει αντικείμενο έρευνας καθώς δια-
πιστώνεται ότι οι μαθητές που δείχνουν αγχωτική συμπεριφορά για την επίδοσή τους 
στο συγκεκριμένο μάθημα συχνά εγκαταλείπουν την ουσιαστική ενασχόλησή τους με 
αυτό, παραιτούνται και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους προσανατολίζονται σε κύ-
κλους σπουδών που δεν τα περιλαμβάνουν (Siebers, 2015). Η σύνδεση των μαθηματι-
κών με την πραγματική ζωή μέσα από ουσιαστικές και κατανοητές δραστηριότητες για 
το μαθητή συντελούν στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του μαθήματος και οδηγούν 
σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και συνεπώς καλύτερη επίδοση του μαθητή.  

Το CLIL ως μέθοδος διπλής εστίασης διδασκαλίας περιεχομένου με τη χρήση της Αγ-
γλικής γλώσσας (Coyle, 2006) αποφορτίζει το άγχος οδηγεί στην ανατροπή στερεοτυ-
πικών αντιλήψεων περί της δυσκολίας του μαθήματος μέσα από μια πιο αισιόδοξη ο-
πτική από τη μεριά του μαθητή. Σύμφωνα με τον Wolff (2004), oι μαθητές βλέπουν το 
περιεχόμενο από μια διαφορετική και ευρύτερη προοπτική, όταν αυτό διδάσκεται σε 
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άλλη γλώσσα (πολύ-προοπτική / πολυπρισματική θεώρηση). Είναι ζητούµενο στη ση-
µερινή εκπαίδευση οι μαθητές να αναπτύξουν θετική διάθεση προς τα µαθηµατικά που 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χρήσιµα, κατανοητά και συνδεδεµένα µε τις πραγµατι-
κές καταστάσεις µέσα από τις οποίες αυτά αναδύονται και λειτουργούν και όχι πλέον 
ως αφηρημένες φορμαλιστικές έννοιες (Siebers, 2015). To CLIL θεωρείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014) ως μία ιδιαίτερα δυναμική εκπαιδευτική πρακτική καθώς 
βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις σύγχρονες έρευνες σχετικά με την διδασκαλία και 
εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών διότι παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξα-
σκήσουν άμεσα τις ικανότητες που αποκτούν στην ξένη γλώσσα μέσα σε ένα απόλυτα 
κατανοητό γλωσσικό περιβάλλον με ρεαλιστικό σκοπό. Σύμφωνα με τη θεωρία του 
Krashen (1985) η εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι αποτέλεσμα έκθεσης των μαθη-
τών σε κατανοητά γλωσσικά ερεθίσματα «εισιόν» (comprehensible input). Στην περί-
πτωση του CLIL, η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου παρέχει άφθονα κατα-
νοητά γλωσσικά ερεθίσματα ώστε να επιτευχθεί και η εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 
Παράλληλα, η υποστήριξη που προσφέρεται στους μαθητές για να επιτύχουν το διπλό 
στόχο της κατάκτησης του γνωστικού αντικειμένου και την ανάπτυξη και βελτίωση 
των τεσσάρων βασικών δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα γίνεται με τη χρήση «στρατηγι-
κών σκαλωσιάς» (scaffolding strategies) (Bruner, 1985). Η γλώσσα που οι μαθητές μα-
θαίνουν σε ένα μάθημα CLIL δεν είναι η τυπική γλώσσα που διδάσκεται σε ένα παρα-
δοσιακό μάθημα αλλά η γλώσσα που αφορά το μέλλον τους. Είναι ένα εργαλείο επι-
κοινωνίας στο πλαίσιο του περιεχομένου (Harrop, 2012).  

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ως εργαλεία μάθησης και έρευνας που διαπερνά όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο μιας ολιστικής και διαθεματικής προσέγγισης της 
μάθησης (Κόμης, 2004). Είναι δηλαδή ένα εργαλείο που υποστηρίζει μια σειρά από 
καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία όλων των γνωστικών αντικει-
μένων (Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός & Φραγκάκη, 2010). Ένας τέτοιος σχε-
διασμός μαθημάτων περιλαμβάνει δραστηριότητες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών και τους βοηθούν να αναπτύξουν στρατηγικές που οδηγούν στην αυτονομία 
(Ellis, 1992), ενώ η μάθηση συντελείται συνεργατικά. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας 
στη συγκεκριμένη περίπτωση συντελείται επικοινωνιακά, κατά τη διάρκεια κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1978). Σύμφωνα με την Οικονόμου (2004), με τη χρήση 
των ΤΠΕ υπάρχει αυθεντικότητα υλικού, προωθείται η διαθεματικότητα και πολυπο-
λιτισμικότητα της μάθησης, ενώ οι μαθητές μπορούν να διαμοιραστούν την ανθρώπινη 
εμπειρία, και να αισθανθούν πολίτες μιας παγκόσμιας κοινότητας. Ειδικότερα το 
YouTube περιέχει χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό καθώς οι μαθητές έρχονται σε επαφή 
με αυθεντικό γραπτό και προφορικό λόγο στην ξένη γλώσσα, κι έτσι προωθείται η αυ-
θεντική επικοινωνία (Mayora, 2009).  

Μεθοδολογία 

Οι διδάσκοντες είναι ο καθηγητής της ξένης γλώσσας και ο ειδικός περί του επιστημο-
νικού αντικειμένου, ο καθηγητής των Μαθηματικών, οι οποίοι συνδυάζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνουν τους διδακτικούς τους στόχους και από κοινού σχεδιάζουν τις 
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δραστηριότητες Η μεθοδολογική διδακτική προσέγγιση που υιοθετήθηκε είναι αυτή 
της Συνδυαστικής και Παράλληλης Διδασκαλίας της ξένης γλώσσας και του επιστημο-
νικού αντικειμένου (Coonan, 2003), με αποκλειστική χρήση της Αγγλικής και από τους 
δύο διδάσκοντες.  

Ο βασικός άξονας του σεναρίου ήταν η διερεύνηση των στάσεων των μαθητών απένα-
ντι στο μάθημα των Μαθηματικών και ο προβληματισμός και η συζήτηση για τον ρόλο 
των Μαθηματικών στην ζωή τους. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν ως επιμέ-
ρους στόχους (Α. Γνωστικούς, Β. Επίτευξης ικανοτήτων, Γ. Υιοθέτησης στάσεων) οι 
μαθητές και οι μαθήτριες: 
Α1. Να εξοικειωθούν με τη χρήση αγγλικού λεξιλογίου σχετικού με τα Μαθηματικά, 
και συγκεκριμένα με χρήσιμους όρους που αφορούν απλές μαθηματικές πράξεις, υπο-
λογισμούς, εξισώσεις, ποσοστά, αναλογίες, ανάλυση γραφημάτων, απλές υπολογιστι-
κές πράξεις κτλ., αλλά και λεξιλόγιο της καθημερινότητας που συνδέεται με τη χρήση 
των μαθηματικών όπως ποσοστά εκπτώσεων, πληρωμή με έντοκες δόσεις, κτλ. (Φύλλα 
εργασίας λεξιλογίου, που βρίσκονται στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους στο στάδιο 
Υλοποίηση) 
Α2. Να εξασκηθόυν στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων με ποσοστά, αναλογίες, 
ερμηνεία γραφημάτων (αντίστοιχα φύλλα εργασίας ποσοστών, στατιστικής στους υ-
περσυνδέσμους στο στάδιο Υλοποίηση) 
Α3. Να διατυπώνουν υποθέσεις/λογικά συμπεράσματα με τη χρήση υποθετικών λόγων 
στην Αγγλική γλώσσα και να περιγράφουν διαδικασίες με συντακτικές δομές όπως η 
παθητική φωνή (φύλλα εργασίας προβλημάτων ποσοστών, στατιστικής, υπερσύνδε-
σμος στο στάδιο Υλοποίηση) 
Β1. Να επικοινωνούν επαρκώς με σαφήνεια και πληρότητα στην αγγλική γλώσσα.  
Β2. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο μιας ομάδας (όλες οι δρα-
στηριότητες) 
Β3. Να διαχειρίζονται πληροφορίες που αφορούν διεπιστημονική/διαθεματική προσέγ-
γιση της διδασκαλίας (όλες οι δραστηριότητες) 
Β4. Να συνθέτουν και να αναλύουν κριτικά τις πληροφορίες αξιοποιώντας τις Τεχνο-
λογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (δραστηριότητες του εισαγωγικού σεναρίου 
“Rediscovering Math through English” και βίντεο, υπερσύνδεσμοι στο στάδιο Υλοποί-
ηση) 
Γ1. Να συνειδητοποιήσουν την εφαρμοσμένη διάσταση των Μαθηματικών και να α-
πομακρυνθούν από τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που θεωρούν τα Μαθηματικά ως φορ-
μαλιστικά και αφηρημένα (όλες οι δραστηριότητες) 
Γ2. Να αποκτήσουν θετικότερη στάση απέναντι στα Μαθηματικά μέσα από δραστη-
ριότητες διαθεματικών προσεγγίσεων όπως το CLIL (όλες οι δραστηριότητες) 

Υλοποίηση 

Το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση του διδακτι-
κού σχεδίου με εξοπλισμό Η/Υ και ο βιντεοπροβολέα. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ο-
μάδες των 3 ή 4 ατόμων. Ως εισαγωγή στη διαδικασία του CLIL δόθηκε σε 49 μαθητές 
της Α΄ Γυμνασίου την ώρα του μαθήματος των Αγγλικών, διδακτικό σενάριο με χρήση 
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βίντεο για να προετοιμάσει το έδαφος της διασύνδεσης των δύο μαθημάτων, καθώς οι 
μαθητές της A΄ Γυμνασίου δεν είχαν παρόμοια εμπειρία τέτοιων διδακτικών σεναρίων. 
Το βίντεο με τίτλο Why do people hate Mathematics? αποτέλεσε τη βάση διδακτικού 
σεναρίου διάρκειας 2 διδακτικών συνεχόμενων ωρών. Οι μαθητές ενεπλάκησαν σε ο-
μαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που τους έδωσαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους για τα Μαθηματικά στην Αγγλική γλώσσα. Το διδακτικό σενάριο είναι 
διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμο: Rediscovering Math through English - worksheet. 
Ακολούθησε το διδακτικό σενάριο CLIL με παράλληλη διδασκαλία στην Αγγλική 
γλώσσα. Η καθηγήτρια των μαθηματικών χρησιμοποίησε αποκλειστικά την Αγγλική 
γλώσσα, γεγονός που εξέπληξε ευχάριστα τους μαθητές και δημιούργησε ζεστό κλίμα 
στην τάξη, ενώ η καθηγήτρια των Αγγλικών ανέλαβε τη διδασκαλία του εισαγωγικού 
λεξιλογίου και τις επεξηγήσεις και περαιτέρω διευκρίνησεις στα Αγγλικά με αντίστοιχο 
φύλλο εργασίας: vocabulary worksheet- calculating percentage. Προβλήθηκεε βί-
ντεο με θέμα τον υπολογισμό ποσοστών Calculating percentage - video και δόθηκε 
φύλλο εργασίας με προβλήματα ποσοστών: Calculating percentage exercises - work-
sheet.  

Εντυπωσιακή ήταν η ανταπόκριση όλων των μαθητών στην επίλυση των προβλημάτων 
και στη χρήση της Αγγλική γλώσσα επικοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερα 
πρόθυμοι να συμμετέχουν ήταν οι μαθητές που τυπικά παρουσίαζαν χαμηλή επίδοση 
στα Μαθηματικά και μέτρια επίδοση στα Αγγλικά. Ακολούθησε η επίδοση ερωτημα-
τολογίου αξιολόγησης της δράσης με 10 ερωτήσεις διαβαθμισμένων απαντήσεων τύ-
που Likert (1=λίγο έως 4=πάρα πολύ) και 1 ερώτηση ανοιχτού τύπου, όπου οι εκπαι-
δευόμενοι έπρεπε να σημειώσουν ποιο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας τους εν-
θουσίασε περισσότερο και ποιο στοιχείο αυτής θα άλλαζαν.  
Τα αποτελέσματα έδειξαν ιδιαίτερα θετική στάση των μαθητών απέναντι στη νέα αυτή 
διδακτική εμπειρια: Αξιολόγηση της Διδασκαλίαs Α΄ Γυμνασίου. 
Η ίδια διαδικασία εφαρμόστηκε και στη διδασκαλία 49 μαθητών της B΄ Γυμνασίου. 
Χρησιμοποιήθηκε η εισαγωγή των 2 ωρών με το διδακτικό σενάριο Rediscovering 
Math through English και ακολούθησε το σχέδιο μαθήματος CLIL εστιάζοντας στην 
ερμηνεία γραφημάτων στατιστικής και επίλυσης σχετικών προβλημάτων με την χρήση 
της Αγγλικής. Οι μαθητές είδαν σχετικό βίντεο για την κατανόηση και ανάλυση γρα-
φημάτων: Understanding Bar Graphs and Pie Charts - Video & Lesson Transcript 
Study.com . Ακολούθησε η διδασκαλία του λεξιλογίου και η επίλυση προβλημάτων 
από το φύλλο εργασίας: Statistics- Interpreting data worksheet & vocabulary. Τέ-
λος, η διδασκαλία αξιολογήθηκε θετικά από τους μαθητές με τη συμπλήρωση ερωτη-
ματολογίου τύπου Likert, τα αποτελέσματα του οποίου βρίσκονται στον υπερσύνδε-
σμο: Αξιολόγηση διαθεματικου σεναρίου Β΄ γυμνασίου. 

Συμπεράσματα 

Η συνολική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης δείχνει ότι η πλειοψηφία των μα-
θητώ (68% στην Α΄ και 81% στη Β΄ Γυμνασίου) αποτιμά θετικά την όλη συμμετοχή 
στο CLIL διδακτικό σενάριο. Η θετική στάση διατηρείται σε ό,τι αφορά το πρόσφορο 
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https://www.dropbox.com/s/fbc2il5c6vqevb4/statistics%20-%20interpreting%20data%20-worksheet%20%26%20vocabulary.pdf?dl=0


και ζεστό κλίμα που δημιουργήθηκε με την παρουσία των δυο καθηγητών. Η πλειοψη-
φία στις δύο τάξεις απάντησε ότι βοηθήθηκε από την συνεργασία των δύο εκπαιδευτι-
κών κατά την «ανάμειξη» των δύο μαθημάτων, ότι ήταν ένα ευχάριστη και πρωτότυπη 
που θα ήθελαν να επαναληφθεί. Σε κλίμα γενικής επιδοκιμασίας κινήθηκε και η διά-
θεση υπέρ της ποικιλίας των δραστηριοτήτων κι ερεθισμάτων που τους παρείχε η συ-
γκεκριμένη διδασκαλία. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα επέδρασε θετικά στο επίπεδο 
των γνώσεων που αποκόμισαν οι μαθητές τόσο στην επίλυση προβλημάτων ποσοστών 
όσο και στην ερμηνεία γραφημάτων στατιστικής με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας. 
Εστιάζοντας στη σημασία των δεξιοτήτων μάθησης μέσω των εποικοδομητικών μεθο-
δολογιών σε συνεργατικά η εκμάθηση του περιεχομένου μέσω μιας γλώσσας μπορεί 
να προσφέρει ένα καλό περιβάλλον μάθησης τόσο για την εκμάθηση του περιεχομένου 
όσο και για την ανάπτυξη της γλώσσας και ότι η μέθοδος CLIL μπορεί να λειτουργήσει 
ως καταλύτης για την αλλαγή αυτή (Mehisto, 2008). 

Τέλος, με την προσέγγιση αυτή οι αδύνατοι μαθητές νοιώθουν ψυχολογικά ασφαλείς 
καθώς απαλλάσσονται από το άγχος της αποτυχίας και εξασφαλίζουν βοήθεια και υ-
ποστήριξη στην προσπάθεια τους για κατάκτηση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 1988). 
Αυτή ακριβώς η ατμόσφαιρα, η απαλλαγμένη από το άγχος της αποτυχίας, διαπιστώ-
θηκε καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής των διδακτικών σεναρίων και στις δύο τάξεις, 
επιβεβαιώνοντας ότι η παράλληλη διδασκαλία των Μαθηματικών με την εφαρμογή της 
μεθόδου CLIL και τη χρήση ΤΠΕ προσφέρει στούς μαθητές μεγαλύτερη αυτοπεποί-
θηση στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και της ξένης γλώσσας. 
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Ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα. 
Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση Τ.Π.Ε. 

Βάσσιος Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.07 Π.Ε.14.05,M.Sc.,dvassios@agro.auth.gr 

Γεωργιάδου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed., mgeorgiadou@law.auth.gr 

Περίληψη 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα αξιόλογο επίτευγμα της τεχνολογίας. Η χρήση 
του μπορεί να έχει θετική επιρροή και στην εκπαίδευση καθώς παρέχει στους 
εκπαιδευτικούς, συνδυαστικά με τις λοιπές Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), ένα καλό διδακτικό εργαλείο. Σκοπός της εργασίας είναι η 
παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου για την ενότητα «Ηλεκτρικό ρεύμα και 
ηλεκτρικό κύκλωμα», χρησιμοποιώντας Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρικό κύκλωμα, διδακτικό σενάριο, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι ένα αξιόλογο τεχνολογικό επίτευγμα που 
μπορεί να αξιοποιηθεί στη διαδικασία της εκπαίδευσης και για προσομοιώσεις, δηλαδή 
για παρουσίαση στην οθόνη ενός περιβάλλοντος μέσα από το οποίο εκτελείται ένα 
πείραμα που δύσκολα μεταφέρεται στην τάξη εκ του φυσικού (Παναγιωτακόπουλος, 
1998, 1999). Οι λεγόμενες «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» (Τ.Π.Ε.) 
βοηθούν στη διάδοση σημαντικού όγκου πληροφοριών με ένα σύνολο από υπηρεσίες 
που παρέχονται μέσω διαδικτύου (Ανδρεοπούλου, 2009). Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση στοχεύει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών αλλά και των 
εκπαιδευτικών, στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (Βάσσιος & 
Λεφάκης, 2015).  

Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός εναλλακτικού διδακτικού σεναρίου που 
απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και αφορά στην εισαγωγική ενότητα «Ηλεκτρικό 
ρεύμα και ηλεκτρικό κύκλωμα», αξιοποιώντας Τ.Π.Ε. Χρησιμοποιήθηκαν εύχρηστα 
και δωρεάν λογισμικά και προγράμματα τα οποία είναι φιλικά προς τους χρήστες και 
δεν απαιτούν μεγάλο χρόνο εκμάθησης. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν το 
λογισμικό προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC», το πακέτο 
συγγραφικών εργαλείων Hot Potatoes, κατάλληλο πρόγραμμα παρουσιάσεων μέσω 
Η/Υ (PowerPoint του Microsoft Office ή εναλλακτικά κάποιο δωρεάν πρόγραμμα π.χ. 
το Impress του LibreOffice) και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το παρόν 
διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος καθώς και κάποια φύλλα 
διδασκαλίας (φύλλο εφαρμογής, φύλλο ελέγχου και φύλλο ανάθεσης εργασίας), τα 
οποία υλοποιήθηκαν για να διανεμηθούν διαδοχικά στους μαθητές. Το σχέδιο 
μαθήματος αποτελεί τον σχεδιασμό της διδασκαλίας και περιλαμβάνει τα βασικά μέρη 
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και την πορεία αυτής (Κιτσαράς, 2004). Το φύλλο εφαρμογής συμβάλλει στην 
αφομοίωση της ύλης, το φύλλο ελέγχου αποσκοπεί στην αξιολόγηση των 
εκπαιδευόμενων και της διδασκαλίας και το φύλλο ανάθεσης εργασίας περιλαμβάνει 
εργασία που δίνεται στους εκπαιδευόμενους για να γίνει στο σπίτι (Πλαγιανάκος, 
2000).  

Για να εκπληρωθούν οι στόχοι της ενότητας και για να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή των 
μαθητών, χρησιμοποιήθηκαν ως εκπαιδευτικές τεχνικές οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η 
(εμπλουτισμένη) εισήγηση, η συζήτηση, η εργασία σε ομάδες και η εκπαίδευση μέσω 
υπολογιστή. Με την εργασία σε ομάδες οι μαθητές επικοινωνούν περισσότερο μεταξύ 
τους και ενισχύεται η ομαδικότητα. Με τις τεχνικές ερωτήσεις-απαντήσεις και 
συζήτηση προάγονται η συμμετοχή και η κριτική ικανότητα. Με την εισήγηση 
παρουσιάζεται γρήγορα πληθώρα πληροφοριών αλλά πρέπει να συνδυαστεί και με 
άλλες τεχνικές και οπτικοακουστικά μέσα για να μην κουραστούν οι μαθητές 
(Οικονόμου, 2011). Στην εκπαίδευση μέσω υπολογιστή χρησιμοποιούνται ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα προγράμματα αυτού ως υλικό εκπαίδευσης (Noyé & 
Piveteau, 1998). Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκε 
κατάλληλη βιβλιογραφία (Αναγνωστόπουλος, 1998· Βιδιαδάκης, Κανελλόπουλος, 
Μπινιάρης, & Χατζαράκης, 1999· Βουρνάς, Δαφέρμος, Πάγκαλος, & Χατζαράκης, 
2000). 

Διδακτικό σενάριο 

Σχέδιο μαθήματος 

Μάθημα: Ηλεκτροτεχνία  

Τίτλος ενότητας: Ηλεκτρικό ρεύμα & ηλεκτρικό κύκλωμα 

Τάξη: Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ.  

Απαιτούμενα όργανα-υλικά: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/Υ), προβολέας, πίνακας και 
μαρκαδόροι, σύνδεση στο διαδίκτυο.  

Απαιτούμενα λογισμικά και εργαλεία πληροφορικής: Λογισμικό προσομοίωσης 
«Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC», πακέτο συγγραφικών εργαλείων Hot Potatoes, 
πρόγραμμα παρουσιάσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Στόχοι του μαθήματος: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• Να ορίζουν, οι μαθητές, το ηλεκτρικό ρεύμα και το ηλεκτρικό κύκλωμα. 

• Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. 

• Να εξηγούν την πραγματική και τη συμβατική φορά του ρεύματος σε ένα κύκλωμα. 
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Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών:  

• Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Να μάθουν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο λογισμικό προσομοίωσης το οποίο θα 
τους επιτρέψει να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τις νέες γνώσεις.  

Διαδικασία υλοποίησης του μαθήματος (συνολική διάρκεια δύο εκπαιδευτικές ώρες): 

1η εκπαιδευτική ώρα: 

1. Προετοιμασία των μαθητών με ερωτήσεις για το αν γνωρίζουν τις έννοιες 
«ηλεκτρικό ρεύμα» και «ηλεκτρικό κύκλωμα» (Τεχνικές: ερωτήσεις-απαντήσεις) 
(Διάρκεια 5΄). 

2. Παρουσίαση των εννοιών / ορισμών «ηλεκτρικό ρεύμα», «ηλεκτρικό φορτίο», 
«αγωγός», «μονωτής», «ημιαγωγός» (Τεχνικές: εισήγηση, συζήτηση. Μέσα: πίνακας, 
μαρκαδόροι, Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες) (Διάρκεια 15΄). 

3. Παρουσίαση και διερεύνηση βασικού ηλεκτρικού κυκλώματος (συσκευές και 
διατάξεις ηλεκτρικού κυκλώματος, κλειστό και ανοιχτό κύκλωμα), αναφορά στο 
«συνεχές» και το «εναλλασσόμενο ρεύμα» (Τεχνικές: εισήγηση, συζήτηση. Μέσα: 
πίνακας, μαρκαδόροι, Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες) (Διάρκεια 15΄). 

4. Ανάλυση της έννοιας «συμβατική φορά ηλεκτρικού ρεύματος» σε σχέση με την 
κίνηση των ηλεκτρονίων (Τεχνικές: εισήγηση, συζήτηση. Μέσα: πίνακας, μαρκαδόροι, 
Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες) (Διάρκεια 10΄). 

2η εκπαιδευτική ώρα: 

1. Παρουσίαση του λογισμικού προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC» 
και των δυνατοτήτων του, καθώς και παρουσίαση γενικά της σελίδας 
https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac από όπου 
ανακτήθηκε το λογισμικό (Τεχνικές: εμπλουτισμένη εισήγηση, συζήτηση. Μέσα: Η/Υ, 
προβολέας, σύνδεση στο διαδίκτυο) (Διάρκεια 12΄).  

2. Φύλλο εφαρμογής με επίλυση άσκησης. Επαλήθευση της λύσης με τη βοήθεια του 
λογισμικού προσομοίωσης (Τεχνικές: εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, εργασία σε 
ομάδες (δύο άτομα ανά υπολογιστή). Μέσα: Η/Υ, λογισμικό προσομοίωσης) (Διάρκεια 
12΄). 

3. Φύλλο ελέγχου αποτελούμενο από σταυρόλεξο πέντε ερωτήσεων (Τεχνικές: 
εκπαίδευση μέσω υπολογιστή, εργασία σε ομάδες (δύο άτομα ανά υπολογιστή). Μέσα: 
Η/Υ, ψηφιακή δραστηριότητα που υλοποιήθηκε με το Hot Potatoes) (Διάρκεια 9΄).  

4. Ανακεφαλαίωση με αναφορά στις βασικές έννοιες της ενότητας αλλά και στις 
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δυνατότητες του λογισμικού προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε (Τεχνικές: 
εισήγηση, συζήτηση. Μέσα: Η/Υ, προβολέας, διαφάνειες) (Διάρκεια 7΄).  

5. Ανάθεση εργασίας για το σπίτι με επίλυση άσκησης. Αποστολή της λυμένης εργασίας 
με e-mail εντός 7 ημερών (Διάρκεια 5΄). 

Φύλλο εφαρμογής 

Στο παρακάτω κύκλωμα συνδέονται μία κατανάλωση (π.χ. αντίσταση) με μία 
ηλεκτρική πηγή συνεχούς ρεύματος (π.χ. μπαταρία). Να σημειώσετε στο κύκλωμα τη 
συμβατική φορά του ρεύματος και την κίνηση των ηλεκτρονίων. Με ποιο τρόπο 
μπορούμε να αλλάξουμε τη φορά του ρεύματος; Επαληθεύστε τις απαντήσεις σας με 
τη χρήση του λογισμικού προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC & DC».  

 

Φύλλο ελέγχου 

(Το φύλλο ελέγχου υλοποιήθηκε με το πακέτο Hot Potatoes και θα λυθεί από τους 
μαθητές μέσω υπολογιστή. Ακολουθεί επεξεργασμένο στιγμιότυπο οθόνης του 
λυμένου ψηφιακού σταυρόλεξου). 

 

Φύλλο ανάθεσης εργασίας 

Να πραγματοποιήσετε με το λογισμικό προσομοίωσης «Κατασκευή Κυκλωμάτων AC 
& DC» τις συνδεσμολογίες της Εικόνας 1 (κλειστό και ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα). 
Η παράδοση της εργασίας θα γίνει μέσα στις επόμενες 7 ημέρες, σε e-mail που θα δοθεί 
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από τον καθηγητή. Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) με 
τις δύο συνδεσμολογίες.  

 

Εικόνα 1: Κλειστό και ανοιχτό ηλεκτρικό κύκλωμα 

Συζήτηση 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό των 
διαφόρων διδακτικών ενοτήτων ενισχύοντας τις διάφορες διδακτικές και παιδαγωγικές 
λειτουργίες, καθώς και στην υλοποίηση εικονικών πειραμάτων με τη βοήθεια 
κατάλληλων λογισμικών προσομοίωσης. Ο χρόνος που θα αφιερωθεί για την επίδειξη 
των δυνατοτήτων των διαφόρων λογισμικών και εργαλείων πληροφορικής καθώς και 
την εξοικείωση με αυτά, αποτελεί επένδυση σε εμπειρία, γνώσεις και δεξιότητες που 
θα αποκτήσουν οι μαθητές και θα μπορούν να αξιοποιήσουν σε παραπλήσιες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες μελλοντικά. Αναφορικά με το λογισμικό «Κατασκευή 
Κυκλωμάτων AC & DC», αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες ενότητες της 
ηλεκτρολογίας (λ.χ. συνδεσμολογίες μπαταριών, νόμος του Ωμ), τόσο από τους 
καθηγητές όσο και από τους μαθητές για εμπέδωση της θεωρίας, για επίλυση των 
αποριών αλλά και για δοκιμή συγκεκριμένων συνδεσμολογιών που ενδεχομένως δεν 
μπορούν να υλοποιηθούν εργαστηριακά, ιδίως στις μέρες μας που στα σχολικά 
εργαστήρια φυσικών επιστημών καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε υλικά και 
όργανα. Το εν λόγω λογισμικό παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα εξερεύνησης και 
αλληλεπίδρασης, ενώ μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί είτε online έχοντας δηλαδή 
σύνδεση στο διαδίκτυο, είτε offline αφού προηγουμένως γίνει λήψη και έπειτα 
εγκατάστασή του σε Η/Υ. Τέλος, θα ήταν χρήσιμη η εφαρμογή του συγκεκριμένου 
διδακτικού σεναρίου σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας ώστε να εντοπιστούν 
τυχόν αδυναμίες του.  
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Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κατανά-
λωση: το καλό, το κακό και το ωφέλιμο». 

Νάκου Ευφροσύνη 
Εκπαιδευτικός Περιβαλλοντολόγος, Μ.Sc. Αγροχημεία Περιβάλλοντος 

ershnak@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα, «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κατανά-
λωση: Το καλό, το κακό και το ωφέλιμο», εφαρμόστηκε στη Α και Β και Γ Γυμνα-
σίου ενός αστικού σχολείου της Αττικής, στο 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης κατά το σχολικό 
έτος 2016-2017 και αναφέρεται σε καλές εκπαιδευτικές πρακτικές της Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης και σε παράλληλες δράσεις. Περιλαμβάνει έρευνα πεδίου, κατα-
γραφή των γενετικά τροποποιημένων, των βιολογικών τροφίμων, και αναγνώριση αυ-
τών μέσα από βιωματικές δράσεις.  Περιγραφική έρευνα με αναζήτηση πληροφοριών 
σε επίσημες ιστοσελίδες και παρουσίαση στην τάξη . Έρευνα ερωτηματολογίων με διε-
ρευνητικό σκοπό, για τον αν οι έφηβοι γνωρίζουν τις επιπτώσεις των γενετικά τροπο-
ποιημένων τροφίμων, επεξεργασία αυτών και συμπεράσματα σχετικά. Τέλος πειραμα-
τική έρευνα με σκοπό την διάκριση των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων από τα 
βιολογικά και τα συμβατικά. 

Λέξεις-Kλειδιά:, Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κατανάλωση, γενετικά τροπο-
ποιημένα τρόφιμα. 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων το Σχολικό έτος 2016-2017, στην Α΄ , Β΄ 
και Γ΄ στο 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης Αττικής, υλοποιήθηκε το  Περιβαλλοντικό Πρό-
γραμμα με θέμα: «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κατανάλωση : το καλό, 
το κακό και το ωφέλιμο» .Το πρόγραμμα ήταν εξάμηνης διάρκειας, η επιλογή του 
θέματος έγινε έπειτα από διάλογο και ψηφοφορία των μαθητών, με μαθητοκεντρική 
θεώρηση,  όπου η επιλογή των μαθητών έγινε, έπειτα από κλήρωση, λόγο του αυξημέ-
νου αριθμού συμμετοχής των μαθητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ο αριθμός των 
μαθητών που υλοποίησε το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα ανερχόταν σε 35, εκ των ο-
ποίων οι 30 ήταν κανονικοί και οι 5 αναπληρωματικοί. 

Περιγραφική έρευνα.  

Χρονοδιάγραμμα εργασιών 

Η πρώτη υποενότητα περιελάμβανε αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών με στοχοθε-
σία καθώς και την δημιουργία ημερολογίου συναντήσεων - δραστηριοτήτων της Περι-
βαλλοντικής ομάδας, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα 1, παρακάτω: 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:  
Α/Α ΗΜ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ -

ΩΡΑ 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1 

 

4/11/2016 Παρασκευή  Σχολείο Διερευνητική συζήτηση για τις 
συνήθειες κατανάλωσης των ε-
φήβων. 

2 

 

8/11/2016 Τρίτη Σχολείο Πληροφορίες για την Γενετική 
μηχανική. 

3 

 

15/11/2015 Τρίτη Σχολείο Χωρισμός των μαθητών σε ομά-
δες, για την αναζήτηση πληρο-
φοριών. 

4 

 

22/11/2015 Τρίτη Σχολείο Κατανομή επιμέρους εργασιών 
στα μέλη κάθε ομάδας. 

5 

 

29/11/2016 Τρίτη Σχολείο Αξιολόγηση της πορείας της βι-
βλιογραφικής-διαδικτυακή -πε-
ριγραφικής έρευνας. 

Έρευνα ερωτηματολογίου στην σχολική μονάδα 

Η δεύτερη υποενότητα κινητοποιεί τους μαθητές να συντάξουν ερωτηματολόγιο, σχε-
τικό με τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών και ειδικότερα με την πληροφόρηση-
γνώση τους για τα ύποπτα τρόφιμα, ιδιαίτερα για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. 
Μέσα από την διαδικασία αυτή αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, η διερευνητική μάθηση 
και η μαθητοκεντρική θεώρηση της διδασκαλίας, κάνοντας τους μαθητές ερευνητές 
και ενεργούς στην διαδικασία απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων . 

Οι μαθητές τοποθετούνται σε ρόλους πρωταγωνιστών-ερευνητών και μέσα από το παι-
χνίδι του ρόλου, βιώνουν και μαθαίνουν να  συλλέγουν πληροφορίες στην συνέχεια να 
τις επεξεργάζονται από τα ερωτηματολόγια και να συντάσσουν στατιστικές πίτες και 
διαγράμματα. Διεξάγουν ποσοτική έρευνα και με την συνδρομή και καθοδήγηση μου 
διεξάγουν και την ποιοτική έρευνα για την διεξαγωγή των πορισμάτων, σχετικά με τις 
διατροφικές συνήθειες των νέων και τις γνώσεις που έχουν σχετικά με τα γενετικά τρο-
ποποιημένα τρόφιμα και τους κινδύνους που εγκυμονούν στην υγεία τους. Διδάσκονται 
να διεξάγουν ποσοτική αλλά και ποιοτική έρευνα μέσα από την έρευνα ερωτηματολο-
γίων, σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες των εφήβων και τους κινδύνους που 
διατρέχει η υγεία τους, από την κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών.  
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Πίνακας 2 (στατιστική επεξεργασία ) 
 

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
 

Α/Α 

 

Ερωτήσεις 

 

Γνωστικό αντικείμενο: καταγραφή 
των συνηθειών των εφήβων 

1 

 

Γνώση μεταλλαγμένων 78% όχι                     
22% ναι 

 

2 

 

Διάκριση βιολογικών από χημικά 34% δεν ξέρω   12% ναι     44% όχι 

 
3 

 

Συσκευασμένα προϊόντα Δεν γνωρίζουν ότι δεν αναγράφονται. 

4 

 

Οπορωκηπευτικά 86% δεν τα ανα-
γνωρίζουν 

14% ισως 

 
5 

 

Ενδείξεις ύποπτων προϊόντων 88% δεν γνωρί-
ζουν 

12% γνωρίζουν 

Αναλυτικά στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες. 

Στην τρίτη συνάντηση της Περιβαλλοντικής ομάδας οι μαθητές παρουσίασαν τις πλη-
ροφορίες που είχαν συλλέξει, ανταλλάσοντας τις γνώσεις, τις σκέψεις, τα συναισθή-
ματα και τις προσδοκίες για την αξιοποίηση και την καλύτερη διαχείριση των πληρο-
φοριών, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ τους και το ομαδοσυνεργατικό μο-
ντέλο μάθησης μέσα από το παιχνίδι των ρόλων των ερευνητών και των αναλυτών. 

Πειραματική έρευνα: Φύτευση διαφορετικών τύπων πατάτας, παρακολούθηση, 
έκβαση συμπερασμάτων. 

Οι μαθητές διεξήγαγαν πειραματική έρευνα φυτεύοντας πατάτες, διαφορετικής προέ-
λευσης ο καθένας και κράτησαν ημερολόγιο παρακολούθησης ανάπτυξης της καλλιέρ-
γειας. Στο ημερολόγιο κατεγράφησαν η εβδομαδιαία ανάπτυξη των φυτών με πλήρη 
καταγραφή των στοιχείων και φωτογράφιση. Μετά την παρέλευση 3 περίπου μηνών 
έγινε η εξαγωγή της πατάτας και συντάχθηκε συγκριτικός πίνακας μεταξύ των μαθη-
τών-καλλιεργητών με τα κοινά και τα διαφορετικά στοιχεία των καλλιεργειών. 

Μέσα από την πειραματική διαδικασία οι μαθητές υποδύθηκαν με μεγάλη επιτυχία 
τους ρόλους των καλλιεργητών-παραγωγών και αναπτύχθηκε η υπευθυνότητα, η συ-
νέπεια στα καθήκοντα του φροντιστή – παραγωγού και ερευνητή. 
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Η βιωματική προσέγγιση του αντικειμένου της έρευνας, ήταν αποτελεσματική και στα 
τέσσερα επίπεδα: στο γνωστικό επίπεδο, δείχνοντας τους τον τρόπο να καλλιεργούν 
και να φροντίζουν τα προϊόντα που θεωρούσαν δεδομένα μέχρι τότε στο τραπέζι τους· 
στο χρηστικό-λειτουργικό επίπεδο, δείχνοντας τους τις παραδοσιακές μεθόδους των 
βιολογικών καλλιεργειών και την διαφορά από τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα·  
στο ψυχολογικό επίπεδο, αναπτύσσοντας αυτοπεποίθηση, στόχους, συνέπεια και ηθική 
ικανοποίηση μέσα από την ενασχόληση, την ανάπτυξη των φυτών, την φροντίδα και 
την τυποποίηση και προώθηση μέσα από τον επιχειρηματικό ρόλο που αναλαμβάνουν.  

Συνεπώς μέσα από την πειραματική-βιωματική έρευνα επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση 
του γνωστικού, συναισθηματικού και διανοητικού επιπέδου, έχοντας τα μεγαλύτερα 
οφέλη για την διδακτική και παιδαγωγική διαδικασία και μάθηση. Προσεγγίζοντας τον 
παιδαγωγικό στόχο πολύπλευρα και με διαφορετικά εποπτικά μέσα. 

Σχεδιασμός διατροφικού οδηγού· με επισήμανση των κινδύνων,  που εγκυμονούν 
για την υγεία η κατανάλωση βλαβερών ουσιών. 

Καλούνται οι μαθητές να συντάξουν εγχειρίδιο οδηγό για τους καταναλωτές, να δια-
φοροποιήσουν τον βαθμό επικινδυνότητας ανάλογα με την χημική σύσταση και τις πη-
γές, επίσης να ανταλλάξουν πληροφορίες και γνώσεις, προσεγγίζοντας διατμηματικά-
διαθεματικά, με ολιστικό πνεύμα: Από την Ιστορία, τον Πολιτισμό, την  Γεωπονία. 
Βασικοί τομείς προσέγγισης μέσα από τα Κοινωνικά, Περιβαλλοντικά και Οικονομικά 
θέματα που ανακύπτουν, μέσα από το σημαντικό τρίπτυχο της Αειφόρου Ανάπτυξης. 
Παράλληλα δουλεύοντας σε ομάδες αναπτύσσεται το ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ τους, εστιασμένο στην μαθητοκεντρική προσέγγιση.  

Επίσκεψη στην Λαϊκή αγορά της Κάντζας-βιωματικές ασκήσεις 

Βιωματική έρευνα: Περιβαλλοντική περιήγηση στην λαϊκή αγορά 

Η περιβαλλοντική ομάδα επισκέφτηκε την λαϊκή αγορά της Κάντζας, όπου φωτογρα-
φήθηκαν, βιντεοσκοπήθηκαν, τα οπωροκηπευτικά προϊόντα, βιώνοντας με την παρα-
τήρηση, το σημαντικότερο εργαλείο σκηνοθετώντας ένα Περιβαλλοντικό πρόγραμμα· 
την διαφοροποίηση με γυμνό μάτι των βιολογικών, από τα συμβατικά και τα ύποπτα 
γενετικά προϊόντα, με βάση τα εξωτερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα: σχήμα, χρώμα, 
οσμή, γεύση, διαφορετικότητα.  

Μέσα από την περιήγηση στα οπωροκηπευτικά προϊόντα που διατίθενται στην Λαϊκή 
αγορά, οι μαθητές γίνονται παίκτες μέσα από την αποτύπωση της κάθε στιγμής, μέσα 
από την παρατήρηση, την βασική συνθήκη στο να θυμάται και μέσα από την βιωματική 
έρευνα, να ζήσει την διαφορετικότητα, μεταξύ βιολογικών και συμβατικών προϊόντων. 

Από την βιωματική έρευνα σκηνοθετούμε ένα μονόπρακτο, δίνοντας σημασία στην 
στιγμή, το σημείο, το αποτύπωμα, την ενθύμηση, τα βιώματα. 
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Οδηγούνται σε μία ολιστική προσέγγιση θεώρησης των επιστημονικών γνώσεων, ε-
φαρμόζοντας τις στην καθημερινότητα! Επιστημονικός αλφαβητισμός των φυσικών ε-
πιστημών στην πράξη, όπως αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARSEL (Συνέ-
δριο ΚΟΔΙΦΕΕ Αλεξανδρούπολη 2010). 

Εκπαιδεύτηκαν οι μαθητές να επιλέγουν τα πιο υγιεινά προϊόντα για  την φροντίδα της 
σωματικής, ψυχικής και της πνευματικής υγείας. Έγιναν υπαίθριες βιωματικές ασκή-
σεις σε κύκλους ως κρίκοι μίας αλυσίδας δραστηριοτήτων και ασκήσεις προσομοίωσης 
με τα οπωροκηπευτικά προϊόντα. 

 (Διαδικασία αποτύπωσης χαρακτηριστικών των προϊόντων) 

Κατασκευή οδηγού πρόληψης κατά των ύποπτων – γενετικά τροποποιημένων τροφί-
μων, με δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του σχολείου, διάχυση της γνώσης στην μα-

θητική κοινότητα. 

Παρουσίαση σε ημερίδα των εργασιών του Περιβαλλοντικού προγράμματος 

Δημιουργία CD 

Δημιουργία CDπου θα περιλαμβάνει: 1) ημερολόγιο με αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
εργασιών, 2) Περιγραφική έρευνα, 3) Έρευνα ερωτηματολογίου, 4) Βιωματικές ασκή-
σεις στην Λαϊκή της Κάντζας, 5) Φωτογραφικό Άλμπουμ. 

Παρουσίαση εργασιών σε ημερίδα στην Ραφήνα, υπό την αιγίδα της Διεύθυνσης Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής σε εκπροσώπους άλλων σχολικών μο-
νάδων και εκπαιδευτικών καθώς και στο  Σχολείο. 

Στο τέλος του προγράμματος  έγινε παρουσίαση των εργασιών υλοποίησης του Περι-
βαλλοντικού προγράμματος στα πλαίσια των εκδηλώσεων των καινοτόμων δράσεων, 
Μοιράστηκε πρόγραμμα και έγινε παρουσίαση από εκπροσώπους της Περιβαλλοντι-
κής ομάδας σε power –point και σε βίντεο. 

Συμπεράσματα Περιβαλλοντικού Προγράμματος 

Κυριότερα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια Γενετικά Τροποποιημένων τροφί-
μων. 

• Το μεταφερόμενο γονίδιο είναι τοξικό από μόνο του και αν μπορεί να μεταφερθεί στο 
γονιδίωμα του καταναλωτή. 

• Το μεταφερόμενο γονίδιο παράγει τοξίνες μπορεί να καταστρέψει πολλά είδη εντό-
μων και σκωλήκων (ωφέλημα) . 

• Το μεταφερόμενο γονίδιο παράγει πρωτεΐνες με αλλεργιογόνες ιδιότητες. 
• Η γενετική τροποποίηση μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη θρεπτική αξία του φυτού 

– ξενιστή. 

2986

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



• Το διαγονιδιακό προϊόν επηρεάζει τη θρεπτική αξία των Γενετικά Τροποποιημένων 
τροφίμων. 

• Στα Γενετικά Τροποποιημένα φυτά η εισαγωγή ενός νέου γονιδίου έχει ανεξέλεγκτη 
μεταλλαξιογόνο δράση. 

• Επίδραση των  Γενετικά Τροποποιημένων τροφίμων στο περιβάλλον. 
• Δοκιμές ασφάλειας. 
• Ρύθμιση της διεθνής πολιτικής και της επισήμανσης των τροφίμων. 
• Εξέλιξη στην γενετική μηχανική. 
• Πρόκληση ακούσιας βλάβης για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

Πρόληψη: Συμβουλές στους καταναλωτές 

• Τα τρόφιμα τα οποία είναι επεξεργασμένα ειδικά για περισσότερη διάρκεια ή είναι 
κατασκευασμένα με φθηνότερα υλικά ώστε να μεγιστοποιείται το κέρδος των επιχει-
ρήσεων με λιγότερη χρηματική δαπάνη για την κατασκευή αυτών, είναι ύποπτα. 

• Προέλευση τροφίμων καθώς και προσοχή στον πίνακα των συστατικών. 
• Πολυεθνικές εταιρείες ταχυφαγείας, με προϊόντα και υλικά αγνώστου προελεύσεως 

μικρού κόστους. 
• Γνώση του δημοσιευμένου και επικυροποιημένου καταλόγου της Greenpeace, για τα 

γενετικά τροποποιημένα προϊόντα των παντοπωλείων. 

Βιβλιογραφία: 

Ιωάννης Σ. Αρβανιτογιάννης, Θεόδωρος Χ. Βαρζάκας: 2006, Γενετικά τροποποιημένα 
τρόφιμα: Ανίχνευση, παρασκευή, νομοθεσία, βιοασφάλεια (μελέτη αστοχίας), Έμ-
βρυο. 

Sally Morgan,2004,  Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, Σαββάλας. 

Andy Rees, 2008,  Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα: Ενάλιος. 

Ιστοσελίδες 

Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Διαθέσιμο 
on line: προσπέλαση 27/2/2018.                                                 
http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/consumers_info/gmo 

Newsbeast/Υγεία, Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Διαθέσιμο on line: προσπέλαση 
27/2/2018.                                                  

https://www.newsbeast.gr/health/arthro/392314/genetika-tropopoiimena-trofima 

GREENPEACE, Τι κάνουμε/Μεταλλαγμένα & Βιώσιμη Γεωργία, Το παρόν και το 
μέλλον της τροφής μας. Διαθέσιμο on line: προσπέλαση 27/2/2018.                                                  
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http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/library/consumers_info/gmo


https://www.greenpeace.org/greece/el/ 

peliti, Το πελίτι, Το φιλοσοφικό υπόβαθρο, Διαθέσιμο on line: προσπέλαση 27/2/2018. 
https://www.peliti.gr   

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων. Αγρότης-Επιχειρηματίας. Κατευθυ-
ντήριες Οδηγίες για Ελεγκτικές Αρχές στα Φυτοπροστατευτικά προιόντα. Διαθέσιμο 
on line: προσπέλαση 27/2/2018.                                                                                               

https://www.minagric.gr › ΥπΑΑΤ | Αρχική › Αγρότης-Επιχειρηματίας › Γεωργία 
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Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Ειδικών Τμημάτων Κωφών-Bαρηκόων και 10ου Γυ-
μνασίου Πάτρας 

Ρήγα Ασημίνα 
Δρ. Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής, 

Διδάσκουσα με Σύμβαση στο ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών 
mina_riga@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης που πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπαιδευτικής επίσκεψης στα Ειδικά Τμήματα Κωφών-Βαρη-
κόων 18ου Γυμνασίου Πάτρας από 37 μαθητές και μαθήτριες της Γ τάξης του 10ου Γυ-
μνασίου Πατρών. Βασικός στόχος της δράσης αυτής ήταν οι μαθητές να αναγνωρίσουν 
την αξία της διαφορετικότητας ερχόμενοι σε επικοινωνία με μαθητές με διαφορετική 
ακουστική κατάσταση, αλληλεπιδρώντας μαζί τους και μαθαίνοντας με βιωματικό 
τρόπο διαφορετικά επικοινωνιακά μοντέλα. Ολοκληρώνοντας τη Δράση αυτή, οι μαθη-
τές των δύο σχολείων αντάλλαξαν δώρα που κατασκεύασαν οι ίδιοι και αποτύπωσαν 
πάνω σε αυτά τα συναισθήματα που βίωσαν κατά τη γνωριμία και την αλληλεπίδρασή 
τους. Τέλος, οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία για νέες κοινές Δράσεις στο μέλλον 
γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία ανάπτυξης σχεδίων δράσης που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και ενισχύουν το αυτοσυναίσθημα των παιδιών.  

Λέξεις-Κλειδιά: σχέδιο δράσης, κωφοί-βαρήκοοι μαθητές, συνεκπαίδευση 

Εισαγωγή 

H μάθηση μέσω της δράσης, η συζήτηση σε ομάδες και η ανάπτυξη κοινωνικών εμπει-
ριών συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση και στην ανάπτυξη θετικών στάσεων, 
ενώ ταυτόχρονα βοηθoύν τους νέους να ξεκαθαρίσουν τις ιδέες-αντιλήψεις τους, γεγο-
νός που δεν αναιρεί τις ατομικές τους διαφορές, αλλά αποτελεί μέσο αναγνώρισής τους 
(Gardini, όπως αναφ. στο Helm & Katz, 2002). Τέλος, μέσω πραγματοποίησης Σχεδίων 
Δράσης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης γίνεται συνείδηση πως οι ατομικές διαφορές 
συνιστούν φυσιολογική ανθρώπινη κατάσταση και το σχολείο είναι σημαντικό να μπο-
ρεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών με αναπηρία μέσα από την 
εφαρμογή κατάλληλων παιδοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας από τις οποίες τελικά 
επωφελούνται εξίσου όλοι οι μαθητές (Ευσταθίου, 2015).  

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 

Τα σχέδια δράσης αποτελούν μία ιδιαιτέρως σημαντική παράμετρο του εκπαιδευτικού 
έργου καθώς αναφέρονται σε στοχευμένες δράσεις παρέμβασης που αναπτύσσουν οι 
εκπαιδευτικοί με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του έργου τους. 

Ως εκπαιδευτικοί στόχοι του παρόντος σχεδίου δράσης ορίστηκαν οι εξής: 
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• να γνωριστούν μαθητές με διαφορετική ακουστική κατάσταση  
• να αλληλεπιδράσουν  
• να αναγνωρίσουν διαφορετικά επικοινωνιακά μοντέλα  
• να εντοπίσουν ομοιότητες/διαφορές  
• να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα  
• να αισθανθούν τη χαρά της συνεργασίας μέσα από τη δημιουργία χριστουγεννιάτικων 

κατασκευών 

Περιγραφή σχεδίου δράσης 

Διδακτικές ώρες: 2η-3η-4η  

Χώρος Διεξαγωγής: 18ο Γυμνάσιο Πάτρας, Αίθουσα Εκδηλώσεων  

Συμμετέχοντες 

• Αριθμός μαθητών με προβλήματα κώφωσης και βαρηκοΐας: 10 (7 βαρήκοοι και 3 
Κωφοί)-Αριθμός ακουόντων μαθητών 37 μαθητές Γ Γυμνασίου Γενικής τάξης και 
Τμημάτων Ένταξης 

• Εκπαιδευτικοί  5 

Προετοιμασία σχεδίου δράσης 

Αρχικά, οι μαθητές  του 10ου Γυμνασίου αποφάσισαν από κοινού με τους καθηγητές 
τους να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική επίσκεψη σε στο 18ο Γυμνάσιο Πάτρας που 
περιλαμβάνει Ειδικά Τμήματα Κωφών και Βαρήκοων μαθητών. Ακολούθησε αναζή-
τηση πληροφοριών στο διαδίκτυο αναφορικά με τις αισθητηριακές δυσκολίες και συ-
γκεκριμένα με τα προβλήματα ακοής με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποί-
ηση τους. Έπειτα πραγματοποιήθηκε συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους  μαθη-
τές που αποσκοπούσε στη διερεύνηση των στάσεών τους σε σχέση με τους Κωφούς-
βαρήκοους μαθητές καθώς και των προσδοκιών τους από την  επικείμενη Δράση. Το 
Σχέδιο Δράσης  πραγματοποιήθηκε ύστερα από συζήτηση με τους μαθητές και την α-
γαστή συνεργασία των εκπαιδευτικών των σχολείων. 

 

Πραγματοποίηση σχεδίου δράσης 

1η ώρα:  

• Δύο βιωματικά παιχνίδια γνωριμίας (σε ομάδες και σε ολομέλεια) 
• Μία δραστηριότητα εξωλεκτικής επικοινωνίας που περιελάμβανε την απόδοση λέ-

ξεων στη Νοηματική Γλώσσα και προσπάθεια αναγνώρισης της λέξης από τους 
υπόλοιπους μαθητές. 
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2η ώρα: Προβολή video  

• «Πώς γεννήθηκε η Νοηματική Γλώσσα»   
• «ο Ήχος των Κωφών» 

Συζήτηση 

3η ώρα:  

• Χωρισμός σε μικτές ομάδες εργασίας (Κωφών/βαρήκοων και ακουόντων μαθητών) 
για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικων κατασκευών 

• Αποτύπωση της εμπειρίας των μαθητών με ερωτηματολόγιο. 

Εκπαιδευτικές προεκτάσεις 

Συμπερασματικά, μέσα από την υλοποίηση του παρόντος σχεδίου δράσης οι εκπαιδευ-
τικοί γνωρίσανε καλύτερα τα παιδιά και τα ενδιαφέροντά τους. Επιπλέον, διαπίστωσαν 
πως μαθαίνουν και ποιοι τρόποι-τεχνικές τους βοηθούν να εξελίσσονται. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωσή τους στο σχεδιασμό ανάλογων προγραμμάτων και στη γενι-
κότερη εξέλιξη της εκπαιδευτικής τους ικανότητας. 

Πράγματι, οι εκπαιδευτικοί καλό είναι να παρέχουν στους μαθητές διαφοροποιημένες 
μεθόδους κατάκτησης της γνώσης με σκοπό την εμπλοκή και τη συνεργασία όλων των 
μαθητών ανεξαρτήτως φυσικής, διανοητικής και ψυχικής κατάστασης (Σούλης, 2002). 
Έτσι, αίρονται οι διαχωριστικές αντιλήψεις και οδηγούμαστε σε μια κοινωνία που σέ-
βεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αποστρέφεται τις διακρίσεις. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Helm J. & Katz L. (2002). Μέθοδος project και Προσχολική Εκπαίδευση, εκδ. Μεταίχ-
μιο. 

Ευσταθίου Μ. (2015). H Διάγνωση η αξιολóγηση και ο αγώνας για Συµπεριληπτική εκ-
παίδευση. Θεσσαλονίκη: Γράφημα.  

Σούλης, Σ. (2002).· Παιδαγωγική της ένταξης. Από το σχολείο του διαχωρισμού σε ένα 
σχολείο για όλους. Τόμος Α'. Αθήνα: Τυπωθήτω. 
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Αυτιστικό Φάσμα – Μελέτη Περίπτωσης 

Χανιώτη Μαρουσώ 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 70,71, Med, Υποψήφια Διδάκτορας 

marousohan@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία μελετάμε την περίπτωση του Γ., ενός παιδιού με αυτισμό. Για 
την συγκέντρωση του υλικού εφαρμόσαμε συνεντεύξεις με τους γονείς του Γ. και τους 
εκπαιδευτικούς του, οι οποίοι μας έδωσαν πολλές πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό 
του παιδιού και τις ιδιοτυπίες στη συμπεριφορά του. Ακολουθήσαμε την μέθοδο της 
συμμετοχικής παρατήρησης, ως περισσότερο εύστοχη, προκειμένου να κερδίσουμε την 
εμπιστοσύνη του παιδιού. Η καταγραφή γινόταν στο σχολείο, στην τάξη, στα διαλείμ-
ματα αλλά και στο σπίτι, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία από την συμπεριφορά του 
παιδιού σε διάφορες συνθήκες. Το διάστημα των επισκέψεων ήταν περίπου τρεις μήνες 
και το παιδί το παρακολουθούσαμε συνολικά πέντε ώρες την ημέρα. Στην μέθοδο της 
συμμετοχικής παρατήρησης ο παρατηρητής εμπλέκεται και ο ίδιος στις δραστηριότη-
τες κατά τις οποίες παρατηρεί το εξεταζόμενο άτομο. Έτσι, σύμφωνα και με τον Bailey, 
ο παρατηρητής αναπτύσσει σχέσεις αλληλεπίδρασης με το εξεταζόμενο άτομο, καθώς 
παρατηρεί όχι μόνο τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις του, αλλά και τον ρόλο που 
ο ίδιος διαδραματίζει μέσα στο περιβάλλον του εξεταζόμενου ατόμου (Bailey, 1987). 

Λέξεις-Κλειδιά: αυτιστικό φάσμα, διάγνωση, συμμετοχική παρατήρηση, αξιολόγηση, 
συμπτώματα. 

Εισαγωγή 

Ο αυτισμός αποτελεί μία πρώιμη σφαιρική διαταραχή η οποία επηρεάζει την εξέλιξη 
του ατόμου στους τομείς της επικοινωνίας, της συμπεριφοράς και της κοινωνικής αλ-
ληλεπίδρασης (Χίτογλου- Αντωνιάδου, Κεκές, Χίτογλου- Χατζή, 2000: 50). Κύρια αι-
τία του αυτισμού θεωρείται η μη ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου και η αιτιολόγησή 
του βρίσκει τόπο σε ποικίλους βιολογικούς παράγοντες (Gillberg & Coleman, 1992: 
49), όπως είναι μία γενετική ανωμαλία (Jordan, 1999). Παράλληλα επιπλοκές κατά τη 
διάρκεια της γέννας, όπως η πρόκληση κάποιου τραύματος (Νότας, 2005: 14) ή η έκ-
θεση του εμβρύου σε περιβαντολλογικές τοξίνες θεωρούνται υπεύθυνες για την εμφά-
νιση του αυτισμού (Cohen, 2003: 50). Επιδημιολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι 58 
άτομα στα 10.000 υποφέρουν από αναπτυξιακές διαταραχές του αυτιστικού φάσματος 
(Baron- Cohen & Bolton 1993: 115-125). Αυτές απαντώνται πιο συχνά στον πληθυσμό 
των αγοριών συγκριτικά με τον πληθυσμό των κοριτσιών και η αναλογία τους είναι ένα 
προς τέσσερα (Σταμάτης, 1987: 3). 

Τα άτομα με διαταραχές αυτιστικού φάσματος παρουσιάζουν κάποια διαγνωστικά κρι-
τήρια που σχετίζονται με την αδυναμία που εκδηλώνουν στη γλώσσα, στην επικοινω-
νία, στη σκέψη, στη συμπεριφορά και στη σύναψη κοινωνικών σχέσεων. Τα κριτήρια 
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αυτά προσμετρούνται από δύο επίσημα ταξινομικά συστήματα για τις διαταραχές του 
αυτιστικού φάσματος τα οποία είναι το DSM-IV της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εται-
ρείας και το ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (DSM-IV, 1994, ICD-10, 
1992). Το Μάιο του 2013 δημοσιεύτηκε και η αναθεωρημένη έκδοση του DSM, η 
DSM-V (DSM-V, 2013). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ταξινομικά συστήματα τα αυτιστικά άτομα παρουσιάζουν 
ένα σύνολο χαρακτηριστικών συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα αυτά που σχετίζονται με 
την επικοινωνία αφορούν τη συνεχή επανάληψη λέξεων ή κραυγών και την ιδιομορφία 
στην ομιλία. Άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με την αντίληψη αφορούν την αδυνα-
μία κατανόησης των οπτικών ερεθισμάτων και των κοινωνικών κανόνων καθώς και 
μία άλλη ομάδα συμπτωμάτων αφορά την κινητικότητα των αυτιστικών ατόμων, την 
αισθητικότητά τους καθώς και τη φαντασία τους (Κυπριωτάκης, 1997: 30-50).  

Ατομικό – ιστορικό προφίλ του Γ. 

Ο Γ. είναι ένα αγόρι 6 χρονών και πάσχει από αυτισμό. Πηγαίνει στο 1ο ειδικό νηπια-
γωγείο Ηλιούπολης και είναι μοναχοπαίδι. Από συζητήσεις με τη μητέρα και τον πα-
τέρα του μάθαμε ότι το παιδί γεννήθηκε πολύ πρόωρο. Έμεινε στη θερμοκοιτίδα για 2 
μήνες. Ως βρέφος είχε φτωχό θηλασμό και παρουσίασε διαταραχές ύπνου. Δεν μπου-
σούλησε ποτέ, ενώ περπάτησε σε ηλικία δύο ετών περίπου. Άργησε πολύ να μιλήσει, 
αφού έφτασε τεσσάρων χρονών και ύστερα από παρέμβαση ειδικού λογοθεραπευτή. Ο 
πατέρας του Γ. μας πληροφόρησε ότι η διάγνωση του αυτισμού αρχικά έγινε, όταν ο Γ. 
ήταν σε ηλικία τριών ετών και, αφού επισκέφθηκαν ειδικό εργοθεραπευτή, ύστερα από 
παρότρυνση του παιδιάτρου τους. Η δεύτερη διάγνωση έγινε στο ΚΕΔΔΥ Ηλιούπολης, 
όταν το παιδί ήταν ηλικίας πέντε ετών.  

Για τη διάγνωση του αυτισμού πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία, τα οποία σχετίζο-
νται με τη διαταραγμένη κοινωνική συμπεριφορά, όπως είναι η αποτυχία στην ανά-
πτυξη σχέσεων με συνομηλίκους, με τη διαταραγμένη επικοινωνία, όπως είναι η καθυ-
στερημένη ή η ανύπαρκτη ομιλία η οποία τις πιο πολλές φορές συνοδεύεται από μία 
συστηματική προσπάθεια να αναπληρωθεί με τη χρήση εναλλακτικών τρόπων επικοι-
νωνίας, όπως είναι οι χειρονομίες και η παντομίμα, καθώς και με τα περιορισμένα εν-
διαφέροντα και με την επαναληπτική ή στερεότυπη συμπεριφορά, όπως είναι οι στερε-
ότυπες και επαναληπτικές κινήσεις ή η επίμονη ενασχόληση με τμήματα αντικειμένων 
(Γενά, 2002).   

Η αξιολόγηση του παιδιού από τους ειδικούς του ΚΕΔΔΥ έγινε με την κλίμακα αξιο-
λόγησης του Αυτισμού της παιδικής ηλικίας (CARS). Η κλίμακα αυτή απαρτίζεται από 
15 θέματα και στηρίζεται στην παρατήρηση της συμπεριφοράς του παιδιού κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησής του καθώς και στις πληροφορίες που δίνονται από τους ί-
διους τους γονείς σχετικά με τις αντιδράσεις του παιδιού τους στα διάφορα ερεθίσματα. 
Η κλίμακα CARS επιτρέπει την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του παιδιού σε σχέση 
με τη συμπεριφορά άλλων παιδιών που έχουν την ίδια χρονολογική ηλικία (Schopler 
E, Peichler RJ, & Lansing M., 1980). Η αξιολόγηση του Γ. έδειξε ότι το παιδί 
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παρουσιάζει χαρακτηριστικές διαφορές στην κοινωνική αλληλεπίδραση, στην επικοι-
νωνία, στη συμπεριφορά καθώς και στα αισθητηριακά ενδιαφέροντα με τα υπόλοιπα 
παιδιά της ηλικίας του.  

Σήμερα, το παιδί πηγαίνει σε ειδικό νηπιαγωγείο και παρακολουθεί και πρόγραμμα 
πρώιμης παρέμβασης ΑΒΑ (Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς). Το πρόγραμμα 
αυτό στηρίζεται στις γενικές αρχές του συμπεριφορισμού, οι οποίες υποστηρίζουν ότι 
η συμπεριφορά ενός ατόμου οφείλεται στη μάθηση και στοχεύει στην αλλαγή των προ-
βληματικών συμπεριφορών, οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν όταν αντιμετωπίζονται 
μέσα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Καλύπτει όλους τους τομείς της μάθησης, δηλαδή 
τη γλώσσα, το παιχνίδι, τις διανοητικές και τις κοινωνικές δεξιότητες καθώς και τις 
δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Για τη σωστή λειτουργία του προγράμματος απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι και η άσκηση των γονέων, οι οποίοι εκπαιδεύονται στον τρόπο 
με τον οποίο θα χειρίζονται τη συμπεριφορά του παιδιού τους και πώς να το ανταμεί-
βουν σε μία επιθυμητή του αντίδραση και πώς να το αποτρέπουν από συμπεριφορές οι 
οποίες θεωρούνται κοινωνικά μη αποδεκτές   (Richman, Wacker, & Winborn, 2001: 
73-76).  

Κλινικό προφίλ του Γ. και ιδιότυπες συμπεριφορές 

1η μέρα: 15/3/2017 
Περιοχή παρατήρησης: Σχολείο 

Η πρώτη γνωριμία μας με τον Γ. έγινε στο σχολείο του, μέσα στην τάξη του νηπιαγω-
γείου. Η αλληλεπίδρασή του σε σχέση με άτομα που δεν γνωρίζει χαρακτηρίστηκε από 
αντιδράσεις ανησυχίας και εκδηλώσεις συναισθημάτων φόβου. Ο Γ. δηλαδή φαινόταν 
αρκετά ανήσυχος και η παρουσία μας αποτέλεσε για το παιδί πηγή άγχους. Μας κοι-
τούσε επίμονα, προκειμένου να μας επεξεργαστεί και να κατανοήσει τον λόγο της πα-
ρουσίας μας μέσα στο ελεγχόμενο περιβάλλον του. Οι κινήσεις του ήταν νευρικές και 
οι εκφράσεις του προσώπου του ήταν φοβισμένες. Η νηπιαγωγός του ωστόσο τον κα-
θησύχαζε. Του μιλούσε σε ήρεμο τόνο, τον κρατούσε από το χέρι και του εξηγούσε 
πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για να ανησυχεί ή να φοβάται. 

Τα παιδιά με σύνδρομο αυτισμού μπορούν να ανησυχήσουν πάρα πολύ εύκολα ακόμα 
και στην πιο μικρή αλλαγή που μπορεί να διαπιστώσουν και εκδηλώνουν εξαιρετική 
ευαισθησία στις πιέσεις του περιβάλλοντός τους. Τις περισσότερες φορές φαίνεται να 
είναι πολύ αγχωμένα και εξαιρετικά ανήσυχα και η αγχώδης αυτή συμπεριφορά προ-
καλείται από το γεγονός ότι δεν μπορούν να προβλέψουν τι θα συμβεί. Κάτι τέτοιο 
επιφέρει στο αυτιστικό παιδί μία ψυχολογική κούραση η οποία και το αποδιοργανώνει 
(Κυπριωτάκης, 2003). 
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Συνολική διάρκεια παρατήρησης: 16/3/2017 – 20/4/2017 

Περιοχή παρατήρησης: Σχολείο 

Ενώ το παιδί πραγματοποιούσε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες ρουτίνας του, 
δηλαδή έβγαζε το μπουφάν του και το κρεμούσε στην κρεμάστρα ή τοποθετούσε την 
τσάντα του πάνω στο ράφι, τις πρώτες μέρες της παρουσίας μας και μέχρι να εξοικειω-
θεί μαζί μας, είχε σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες που τις επαναλάμβανε συνε-
χώς. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι ένιωθε πως εκτέθηκε σε άγνωστους ανθρώπους 
και η έκθεση αυτή του προκαλούσε φόβο και άγχος. Γι’ αυτό το πρώτο διάστημα, για 
έναν μήνα δηλαδή περίπου, οι επαφές μας περιορίστηκαν μόνο στα πλαίσια του σχο-
λείου, μέχρι το παιδί να δείξει κάποια σημάδια εξοικείωσης με την παρουσία μας. Η 
ύπαρξη ενός δομημένου πλαισίου κοινωνικών αλληλεπιδράσεων με την οργάνωση του 
χώρου, αλλά και την οπτική οργάνωση των δραστηριοτήτων που προτείναμε στο παιδί 
αποτέλεσε την βάση για την ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής «γέφυρας» μαζί του σύμ-
φωνα και με τις στρατηγικές μάθησης του L.R. Watson (Watson, 1988). 

Συνολική διάρκεια παρατήρησης: 21/4/2017 – 15/6/2017 

Περιοχή παρατήρησης: Σχολείο και σπίτι 

Σταδιακά και μετά από τον μήνα το παιδί άρχισε να συνεργάζεται μαζί μας και οι επι-
σκέψεις συνεχίστηκαν όχι μόνο στη σχολική τάξη, αλλά και στο σπίτι. Παρατηρήσαμε 
πως το παιδί είχε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα οποία είχαν να κάνουν με τη συλλογή α-
ντικειμένων. Ο Γ. είχε εμμονή να συγκεντρώνει καπάκια από μπουκάλια νερού, ανα-
ψυκτικών, κρασιών κλπ. τα οποία κρατούσε μέσα σε ένα κουτί που είχε πάντα μαζί του 
και στο σχολείο και στο σπίτι αλλά, και στις εξόδους του όπως μας πληροφόρησαν οι 
γονείς του. Παρατηρήθηκε ότι αυτή η συλλογή ήταν και το μοναδικό θέμα για το οποίο 
επιθυμούσε να μιλάει ακατάπαυστα. Ο Γ. έδινε εκτενή αλλά και αυθόρμητη περιγραφή 
για κάθε ένα από τα καπάκια χωρίς όμως να τον ενδιαφέρει το επίπεδο ανταπόκρισης 
και κατανόησης του συνομιλητή του. Στην διάρκεια των περιγραφών του μιλάει πολύ 
δυνατά και κάποιες φορές επινοεί λέξεις που δεν υπάρχουν ή προσθέτει άλλες καταλή-
ξεις σε λέξεις που είναι ήδη γνωστές. 

Τα παιδιά με αυτισμό εκδηλώνουν εκκεντρικές απασχολήσεις ή έχουν κάποιες έντονες 
και περίεργες εμμονές όπως είναι η συλλογή ασυνήθιστων πραγμάτων. Επίσης συνη-
θίζουν να κάνουν ολόκληρες «διαλέξεις» σχετικά με τη θεματολογία που έχει κερδίσει 
το ενδιαφέρον τους, μιλώντας ακατάπαυστα για το συγκεκριμένο θέμα και επαναλαμ-
βάνοντας τις ίδιες ερωτήσεις. Αρνούνται κατηγορηματικά να ασχοληθούν με οτιδήποτε 
άλλο που είναι διαφορετικό από την εμμονή τους και να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις 
του περιβάλλοντός τους (Νότας, 2005).  

Τόσο η νηπιαγωγός όσο και οι γονείς παραμένουν σταθεροί σε αυτά που αναμένουν 
από τον Γ. και του καθιστούν ξεκάθαρο ότι δεν ελέγχει ο ίδιος την κατάσταση, αλλά 
οφείλει να υπακούσει σε ορισμένους κανονισμούς, δίνοντάς του όμως και χρόνο να 
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ασχοληθεί με τη συλλογή του. Του δίνονται οι ευκαιρίες να μιλάει γι’ αυτήν, αλλά δεν 
του επιτρέπουν να συζητάει διαρκώς για το ενδιαφέρον του παρά μόνο μία πολύ συ-
γκεκριμένη ώρα μέσα στην ημέρα η οποία για το σχολείο είναι στο δεύτερο και το τρίτο 
διάλειμμα, ενώ στο σπίτι είναι για μισή ώρα μετά το φαγητό.    

Ως προς τις επαφές του με τους συνομήλικούς του δεν εκδηλώνει καμία σχέση αλλη-
λεπίδρασης αφού δεν είναι καθόλου κοινωνικός, σε αντίθεση με τους ενήλικες που τον 
πλαισιώνουν, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς του και τους γονείς του. Παραμένει απομο-
νωμένος από τους συμμαθητές του απέναντι στους οποίους δεν εκδηλώνει κανένα συ-
ναίσθημα, ούτε χαράς, ούτε λύπης, αλλά μένει εντελώς αποστασιοποιημένος. Η εκπαι-
δευτικός του τον βοηθάει σε ό, τι αφορά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Γ. με την 
κοινωνική αλληλεπίδραση, διδάσκοντάς τον πότε να ξεκινάει και να σταματάει ένα 
παιχνίδι με την χρήση συγκεκριμένων καρτών ή τοποθετεί τα υπόλοιπα παιδιά ως «υ-
παινιγμούς» προκειμένου να δείξει στον Γ. τι πρέπει να κάνει για να τον ενθαρρύνει να 
συνεργαστεί με τους συμμαθητές του.     

Παράλληλα, εκτελεί μόνο τις δραστηριότητες ρουτίνας του σε καθημερινή βάση, γε-
γονός το οποίο φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τον ίδιο, καθώς παραμένει 
ήρεμος και συνεργάσιμος τόσο με την εκπαιδευτικό του όσο και με εμάς. Άλλωστε οι 
επαναλαμβανόμενες ενέργειες δομούν ένα μαθησιακό περιβάλλον τόσο προβλέψιμο 
που για τα παιδιά με αυτισμό δύναται να παίρνει χαρακτήρα παρακινητικό (Καβαλιώ-
της, 2009) 

Συνολική διάρκεια παρατήρησης: 21/4/2017 – 15/6/2017 

Περιοχή παρατήρησης: Σπίτι 

Στο σπίτι ο Γ. ασχολείται πάλι με τη συλλογή του από καπάκια, ενώ δείχνει να του 
αρέσει ιδιαίτερα το παιχνίδι με τις σβούρες. Σε γενικές γραμμές είναι ήπιος και συνερ-
γάσιμος και ακολουθεί τις δραστηριότητες που ορίζονται από το πρόγραμμα παρέμβα-
σης. Έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γονείς του. Η ιδιότυπη συμπεριφορά 
που εκδηλώνει στο σπίτι έχει να κάνει με την αποστροφή του προς το νερό. Ο Γ. δείχνει 
απέχθεια προς αυτό και σημειώνει εκρήξεις θυμού και οργής, όταν έρχεται η ώρα του 
μπάνιου. Εκδηλώνει ακατάλληλη συμπεριφορά προς τους γονείς με λεκτικές ύβρεις, 
ενώ εκδηλώνει στερεοτυπίες κινήσεων καθώς κάνει κύκλους γύρω από τον εαυτό και 
χτυπάει το κεφάλι του με τις παλάμες του, βγάζοντας ήχους χωρίς κανένα νόημα.  

Τα παιδιά με σύνδρομο αυτισμού όταν πιέζονται ή όταν αγχώνονται παρουσιάζουν έ-
ντονες εκρήξεις θυμού και εκδηλώνουν αντιδράσεις θυμού (Wing, 2000). Οι γονείς του 
βάζουν να ακούσει μουσική αφού αυτή τον καταπραΰνει και η μουσική συνεχίζει να 
παίζει σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του μπάνιου. Η μουσικοθεραπεία βελτιώνει 
την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων καθώς το παιδί μπορεί να αποκτήσει επίγνωση 
του εαυτού του, αλλά και της αλληλεπίδρασης που έχει με τα υπόλοιπα μέλη της οικο-
γένειάς του. Το κατάλληλο μουσικό περιβάλλον μπορεί να ενθαρρύνει τη θετική δια-
προσωπική αλληλεπίδραση και συνάμα να βοηθήσει το παιδί να ανακαλύψει και να 
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εκφράσει τον εαυτό του (Καρτασίδου, 2004: 70). Παράλληλα, κάθε φορά που τελειώ-
νουν τη διαδικασία του μπάνιου τον ενισχύουν θετικά και τον επιβραβεύουν. 

Συμπεράσματα 

Οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος έχουν αποτελέσει τις πιο αινιγματικές μορφές 
στις αναπτυξιακές διαταραχές. Για τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος χρειά-
ζονται ειδικοί παιδαγωγοί οι οποίοι πρέπει να είναι επιστημονικά καταρτισμένοι και 
άρτιοι επαγγελματίες, προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια 
όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στις οικογένειές τους, οι οποίες έχουν επιβαρυνθεί τόσο 
οικονομικά από τις θεραπείες που διαρκούν πολλά χρόνια όσο και ψυχολογικά καθώς 
τα παιδιά τους δυσκολεύονται να ενταχθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με ισό-
τιμο τρόπο (Schopler, 2000). 

Η περίπτωση του Γ. είναι η περίπτωση ενός αυτιστικού παιδιού το οποίο κλείνεται πε-
ρισσότερο στον εαυτό και δεν έχει εκδηλώσει σημαντική επιθετική συμπεριφορά. Η 
μόνη έκδηλη μη αποδεκτή κοινωνικά συμπεριφορά αφορά την αποστροφή του προς το 
νερό. Πρόκειται για ένα παιδί που ζει απομονωμένο από τους συνομηλίκους του, ενώ 
σχέσεις αλληλεπίδρασης σημειώνει μόνο  με τους ενήλικες. Έχει ιδιότυπα ενδιαφέρο-
ντα όπως είναι η συλλογή από καπάκια, η οποία αποτελεί και το μοναδικό θέμα συζή-
τησής του, ενώ σε γενικές γραμμές η επικοινωνία του είναι περιορισμένη και οι εκφρά-
σεις συναισθημάτων απουσιάζουν παντελώς. Τόσο στην περίπτωση του Γ. όσο και για 
τις υπόλοιπες περιπτώσεις παιδιών με διαταραχές αυτισμού η συνεργασία γονέων και 
ειδικών θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος για την εκπαίδευσή τους, προκειμένου να μην 
καταδικαστούν τα παιδιά αυτά στην απομόνωση και τον φόβο. 
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Περίληψη 

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης , η ικανότητα κατανόησης 
των μαθηματικών εννοιών και επιλογής ορθής στρατηγικής για την επίλυση προβλη-
μάτων αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την κοινωνική, εκπαιδευτική και ε-
παγγελματική ένταξη του ατόμου. Έτσι λοιπόν οι επιστήμες της Ψυχολογίας , της Παι-
δαγωγικής σε συνεργασία με την επιστήμη της Ιατρικής έχουν επικεντρωθεί στην έ-
ρευνα των μαθησιακών δυσκολιών. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει με συντομία τα 
βασικά χαρακτηριστικά της δυσαριθμησίας, τους τρόπους διάγνωσής της και αντιμε-
τώπισης αυτής της μαθησιακής δυσκολίας με τη χρήση Τ.Π.Ε. 

Λέξεις-Κλειδιά: δυσαριθμησία, παρέμβαση, αριθμητική, αναπαράσταση, μαθημα-
τική δεξιότητα 

Ορισμός και χαρακτηριστικά της Δυσαριθμησίας 

Πρόκειται για ειδική μαθησιακή δυσκολία που σχετίζεται με την εκμάθηση της αριθ-
μητικής και του μαθηματικού συλλογισμού (Keong, Pang, Eng & Keong, 2016). Σύμ-
φωνα με το Department for Education and Skills (2011) οι μαθητές που έχουν Δυσα-
ριθμησία μπορεί να έχουν δυσκολία κατανόησης απλών μαθηματικών εννοιών, στέ-
ρηση της διαισθητικής αντίληψης των αριθμών, καθώς και προβλήματα στην μάθηση 
των αριθμητικών πράξεων και διαδικασιών. Ακόμα και όταν φτάνουν σε μία σωστή 
απάντηση, μπορεί να γίνεται με μηχανικό τρόπο και χωρίς αυτοπεποίθηση. Οι μαθητές 
οι οποίοι παρουσιάζουν κάποια δυσκολία στα μαθηματικά, αποτελούν έναν ετερογενή 
πληθυσμό. Δηλαδή, δεν παρατηρούνται όλες οι δυσκολίες σε όλους τους μαθητές, ούτε 
στην ίδια έκταση (Παντελιάδου 2009: 50). Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως η αριθμητική 
διαταραχή μπορεί να είναι αναπτυξιακή ή επίκτητη, αποτέλεσμα εγκεφαλικού τραυμα-
τισμού. Στη δεύτερη περίπτωση η μαθηματική σκέψη είχε αναπτυχθεί και κατακτηθεί 
ως ένα βαθμό από το παιδί πριν τον τραυματισμό (Gaddes, 1995). 

Για τον προσδιορισμό της δυσκολίας αυτής, έχουν χρησιμοποιηθεί όροι όπως «μαθη-
σιακές δυσκολίες στα μαθηματικά», «Αριθμητικές διαταραχές», ή «Ειδικές μαθηματι-
κές διαταραχές». Οι όροι αυτοί συνήθως προσπαθούν να περιγράψουν διαταραγμένες 
μαθηματικές ικανότητες, δεξιότητες και επιδόσεις. Σήμερα η Διεθνής Νευροψυχολο-
γική Κοινότητα αποδέχεται και χρησιμοποιεί ευρύτατα δύο όρους την «acalculia» και 
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«dyscalculia» ή «αναριθμησία» ή «δυσαριθμησία». Ειδικός τύπος acalculia είναι και 
το σύνδρομο Gerstmann. Τα άτομα με το σύνδρομο αυτό παρουσιάζουν κάποια χαρα-
κτηριστικά κλινικά γνωρίσματα, όπως διαταραχές προσανατολισμού, acalculia, δακτυ-
λική αγνωσία, αγραφία και κατασκευαστική απραξία (Novick & Arnold, 1988). 

Ο καθηγητής Α. Καραπέτσας (1998) αναφέρει πως οι δυσαριθμησίες παρουσιάζουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Η γραφή των αριθμητικών συμβόλων και των αριθμών είναι διαταραγμένη. 
2. Ο μαθητής κάνει λάθη οπτικοχωρικά, ακουστικοχωρικά και απτικοχωρικά. 
3. Παρουσιάζεται διαταραχή όσον αφορά την ανάγνωση αριθμητικών όρων, συμβό-

λων και αριθμών. 
4. Αδυναμία εκτέλεσης βασικών αριθμητικών πράξεων 
5. Χαμηλός μυϊκός τόνος στα χέρια και στα δάκτυλα 
6. Φτωχή μνήμη αριθμητικών γεγονότων 
7. Αδυναμία στον τρόπο επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων 

Τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα συγκλίνουν ότι τα άτομα με δυσαριθμησία παρου-
σιάζουν μη φυσιολογική μορφή του βρεγματικού λοβού ή μη φυσιολογικά πρότυπα 
ενεργοποίησής του (Dahaene, 2004). Η βασική λοιπόν εγκεφαλική δομή που εντοπίζε-
ται η δυσαριθμησία είναι ο βρεγματικός λοβός. Η μαθηματική συμπεριφορά (γρήγορη 
διανοητικοί υπολογισμοί, διαμόρφωση αφηρημένων εννοιών, επίλυση μαθηματικών 
προβλημάτων) ρυθμίζεται από τους μετωπιαίους λοβούς, ενώ οι βρεγματικοί λοβοί του 
επικρατέστερου ημισφαιρίου παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην ανάγνωση και κατανό-
ηση των μαθηματικών προβλημάτων, εννοιών και διαδικασιών (Καραπέτσας, 1998). 

Διάγνωση της Δυσαριθμησίας 

 Κάποια πιθανά σημάδια δυσαριθμησίας που προκύπτουν από την άμεση παρατήρηση 
των παιδιών είναι η πλειοψηφία των ακόλουθων συμπεριφορών, όπως αναφέρει και ο 
Michaelson (2007):  

• οι στρατηγικές με τις οποίες γίνεται η επίλυση των προβλημάτων δεν είναι τόσο ανε-
πτυγμένες σε σχέση με τη βιολογική ηλικία του παιδιού 

• Υπολογιστικά, αριθμητικά λάθη που προκαλούνται από την κακή μνήμη εργασίας.  
• Δυσκολίες στην ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων από την μακροπρόθε-

σμη μνήμη 
• Αργός ρυθμός επεξεργασίας των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων  
• Ανικανότητα αναγνώρισης της αντιμεταθετικής ιδιότητας της πρόσθεσης και του πολ-

λαπλασιασμού.  
• Υψηλά ποσοστά λαθών, κυρίως σε εκείνα που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως λάθη 

απροσεξίας.  
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Σύμφωνα με τη Γρίβα (2012) ο πιο αξιόπιστος τρόπος για τη διάγνωση της αναπτυξια-
κής δυσαριθμησίας είναι η επίδοση σε σταθμισμένα τεστ που ελέγχουν τις αριθμητικές 
δεξιότητες. Τα τελευταία χρόνια στις πειραματικές μελέτες για τον έλεγχο των αριθμη-
τικών δεξιοτήτων χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα:  

«• Stanford-Binet Intelligence Scale IV (SB-IV) - Quantitative Reasoning subtest. Είναι 
το τεστ που μετράει το επίπεδο του μαθηματικού συλλογισμού, όπως επίσης και το 
επίπεδο κατανόησης των μαθηματικών εννοιών, συμβόλων και λεξιλογίου (Γρίβα, 
2012).  

• Woodcock-Johnson Test of Academic Achievment – Revised (WJ-R) - Calculation 
subtest, Applied Problems, and Mathematics Reasoning subtest. Μετρά τις δεξιότητες, 
την ακρίβεια και την ταχύτητα, στην εκτέλεση των τεσσάρων μαθηματικών πράξεων 
(πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση). Βασίζεται σε σενάρια πραγμα-
τικού κόσμου και της κατανόησης των μαθηματικών εννοιών και των ποσοτικών σχέ-
σεων. 

 • Arithmetic Battery. Αυτό το τεστ ελέγχει τρία στοιχεία: την κατανόηση των αριθμών, 
την παραγωγή των αριθμών και τους αριθμητικούς υπολογισμούς. Στην κατανόηση 
των αριθμών περιλαμβάνονται, δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να κάνεις χρήση 
αριθμητικών συμβόλων, διάταξη αριθμών σύγκριση αριθμητικών ποσοτήτων, και ανα-
γνώριση της αξίας των αριθμών ανάλογα με την θεσιακή αξία του κάθε ψηφίου. Στην 
παραγωγή αριθμών κάνουν δραστηριότητες όπου ζητείται στα παιδιά να μετρήσουν 
δυνατά διάφορα αντικείμενα όπως π.χ. τελείες, να μετρήσουν αντίστροφα, να γράψουν 
αριθμούς, κατακόρυφη στοίχιση αριθμών ανάλογα με την αξία των ψηφίων τους. Τέλος 
στους αριθμητικούς υπολογισμούς τους ζητάνε να λύσουν προφορικά απλούς αριθμη-
τικούς υπολογισμούς και να κάνουν γραπτούς υπολογισμούς μέχρι και τετραψήφιους 
αριθμούς (Shalev R. , et al., 2001).  

• Wechsler Individual Achievement Test - Mathematics Reasoning subtest. Οι δραστη-
ριότητες που περιλαμβάνει αυτό το τεστ εκτιμούν και ελέγχουν τις βασικές αριθμητικές 
δεξιότητες όπως είναι η αρίθμηση και η εκτέλεση των βασικών αριθμητικών πράξεων. 
Είναι σημαντικό ότι αυτό το τεστ σε αντίθεση με τα άλλα ελέγχει και ανώτερες δεξιό-
τητες όπως την ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και την εύρεση της ώρας (Γρίβα, 
2012). Για να εξασφαλιστεί το γεγονός ότι οι δυσκολίες που εμφανίζουν στα μαθημα-
τικά οι μαθητές δεν είναι αποτέλεσμα χαμηλού επιπέδου νοημοσύνης, χρησιμοποιού-
νται τεστ για τον έλεγχο της ευφυϊας των παιδιών (IQ test)» (Κασσωτάκη, 2015). 

Αποκατάσταση της Δυσαριθμησίας- Διδακτικές πρακτικές 

Τα παιδιά με δυσαριθμησία έχουν ανάγκη ειδικών τεχνικών που εστιάζουν στην αντί-
ληψη, την κατανόηση και το χειρισμό των ποσοτήτων, στις λειτουργίες των τεσσάρων 
αριθμητικών πράξεων και τη χρήση τους για την επίλυση προβλημάτων και τέλος στην 
ικανότητα αυτοματοποίησης της ανάγνωσης και γραφής των αριθμών.  
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Εφαρμόζονται οι παρακάτω πέντε αρχές (D.E.S., 1982): 

1. Χρησιμοποιούνται προβλήματα από οικείες καθημερινές καταστάσεις για την εκ-
μάθηση των τεσσάρων αριθμητικών πράξεων. 

2. Το παιδί χρησιμοποιεί υλικά και φτιάχνει δικά του αναλογικά προβλήματα. 
3. Δίνεται μεγάλη προσοχή στην εκμάθηση θεμελιωδών μαθηματικών κανόνων, όπως 

της ταυτότητας και της αντιμετάθεσης. 
4. Επιτρέπεται η χρήση αριθμομηχανών, ώστε ο μαθητής να μπορεί να προβεί σε αυ-

τοέλεγχο. 
5. Σε περιπτώσεις δυσκολιών μαθηματικού συλλογισμού ακολουθείται η διδακτική 

διαδικασία επίλυσης προβλημάτων (problem solving). Σύμφωνα με το National 
Council of Teachers of Mathematics (1980) πρόκειται για κορυφαία προτεραιότητα 
στη διδασκαλία των μαθηματικών. 

Αποκατάσταση δυσαρισθμησίας και Τ.Π.Ε. 

Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή προτείνεται για την αποκατάσταση των μαθη-
ματικών δυσκολιών στα παιδιά (Cezarotto &Battaiola, 2016). Σε γενικές γραμμές τα 
εργαλεία Τ.Π.Ε χρησιμοποιούνται για το πλήθος των πλεονεκτημάτων που παρουσιά-
ζουν, όπως είναι η ευκολία στη χρήση, η προσβασιμότητα σε αυτά εκτός σχολείου, 
καθώς και το γεγονός ότι συνδυάζουν εκπαίδευση και ψυχαγωγία. 

 H Wilson (2003) αναφέρει το παιχνίδι Number Race ως την πρώτη απόπειρα δημιουρ-
γίας παιχνιδιού με σκοπό να βοηθήσει στην αποκατάσταση παιδιών με μαθηματικές 
δυσκολίες. Το παιχνίδι βασίζεται σε κάποιες διδακτικές αρχές όπως είναι: 

• Να εξασκηθούν οι μαθητές στην αριθμητική σύγκριση 
• Να ενδυναμωθεί η σχέση μεταξύ μεγέθους, λεκτικών και αραβικών συμβόλων 
• Να υπάρξει καλύτερος συσχετισμός μεταξύ αριθμών και χώρου 
• Να δοθεί έμφαση στον υπολογισμό για την αξιολόγηση της ποσοτικής απεικόνισης 

Το Number Race μπορεί κανείς να το βρει ελεύθερα και να το εγκαταστήσει στον προ-
σωπικό του υπολογιστή. Ένα άλλο παιχνίδι που μοιάζει με το Number Race όσον α-
φορά τη φιλοσοφία των διδακτικών στόχων είναι το «τα ίχνη της κάμπιας», το οποίο 
έχει προγραμματιστεί από την Anna Wilson και είναι κατασκευασμένο σε γλώσσα προ-
γραμματισμού Java, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους υπολογι-
στές ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα.  

Κάποια άλλα όπως τα παιχνίδια που υπάρχουν ενδεικτικά στις παρακάτω ιστοσελίδες: 
http://www.number-sense.co.uk/, http://www.coolmath4kids.com/0-cool-
mathgames.html είναι εύκολη η πρόσβαση τους σε αυτά μέσω του διαδικτύου και αρκεί 
βέβαια να γνωρίζεις στοιχειωδώς την αγγλική γλώσσα. Τα τελευταία χρόνια έχει δη-
μιουργηθεί ένα πλήθος εκπαιδευτικών εφαρμογών εξειδικευμένα στα μαθηματικά που 
η χρήση τους μπορεί να φανεί πολύ εποικοδομητική σε παιδιά με δυσκολίες στα 

3002

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



μαθηματικά. Μία από αυτές είναι το photomath. Με τη βοήθεια της κάμερας του κινη-
τού, ο μαθητής φωτογραφίζει την αριθμητική πράξη που πρέπει να εκτελέσει και η 
απάντηση εμφανίζεται μαζί με έναν αναλυτικό οδηγό επίλυσης βήμα- βήμα. Μία άλλη 
εφαρμογή είναι το CogniFit, η οποία βασίζεται σε διαφορετικού τύπου νοητικά παιχνί-
δια τα οποία από τη μία αξιολογούν τις γνωστικές διεργασίες του «παίκτη» και από την 
άλλη παρέχουν ένα πλήθος ερεθισμάτων δημιουργώντας ένα πλαίσιο εγκεφαλικής ά-
σκησης και εξατομικευμένης προπόνησης. Βέβαια η εφαρμογή δε διατίθεται δωρεάν.  
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Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

Δεμερτζή Τατιάνα, taniademe@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η μελέτη σχετίζεται με τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα πραγμα-
τεύεται τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας, της δυσπραγίας, της διάσπασης προσοχής 
και υπερκινητικότητας. Επιπλέον, παρουσιάζει την γνώση που έχουν οι εκπαιδευτικοί 
στις εν λόγω δυσκολίες και προτείνονται κατάλληλες διδακτικές πρακτικές για την 
κάθε δυσκολία. Στο τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης. 

Λέξεις-Κλειδιά: ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, χαρακτηριστικά, γνώση των εκπαι-
δευτικών, διδακτικές πρακτικές. 

Εισαγωγή 

Το ζήτημα των μαθησιακών δυσκολιών έχει προβληματίσει και έχει αποτελέσει αντι-
κείμενο συζητήσεων. Η σταδιακή ενασχόληση με τις μαθησιακές δυσκολίες, ξεκίνησε 
μετά τα χρόνια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου (Σεμινάριο, Μαθησιακές Δυσκολίες, 
1990) ενώ αρωγός στην εξέλιξη του κλάδου, αποτέλεσε ο Samuel Kirk (Στασινός, 
2013). Είναι δύσκολο να αποδοθεί ένας ενιαίος ορισμός για τον όρο «μαθησιακές δυ-
σκολίες», καθώς δεν υπάρχει ομοφωνία από το σύνολο των ειδικών επιστημόνων (Μα-
ριδάκη – Κασσωτάκη, 2011). Οι Learner (2000 ), Dockrell & McShane (2003), όπως 
επισημαίνεται στη Μαριδάκη – Κασσωτάκη (2011), διακρίνουν τις μαθησιακές δυσκο-
λίες σε γενικές και ειδικές. Η παρούσα μελέτη έχει στόχο να ασχοληθεί συγκεκριμένα 
με την κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών γι’ αυτό και στο εξής αναφορά 
θα γίνεται μόνο σε αυτές. 

Σύμφωνα με την Εθνική, Μικτή, Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκολίες στην Αμε-
ρική, όπως αναφέρεται στους Μιχελογιάννης, Τζενάκη (2000), οι ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες είναι ένα εύρος διαταραχών, που σχετίζονται με το σχολείο. Οι διαταραχές 
αυτές μπορεί να παρουσιάζονται στην ανάγνωση, στην ορθή ορθογραφία, στη γραφή 
και στις μαθηματικές πράξεις. Πιο συγκεκριμένα, η Deponio (2005), παρουσιάζει τις 
πιο συνηθισμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες είναι : η δυσλεξία, η δυ-
σπραξία, η διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, το σύνδρομο Τourette, η ειδική 
γλωσσική διαταραχή  και η δυσαριθμησία. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα αυτής της μικρής μελέτης επικεντρώνονται στο «τί» γνωρί-
ζουν οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και στο «πώς» 
θα συμβάλλουν, για την ομαλή ένταξη των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
στη σχολική τάξη. Το θεωρητικό πλαίσιο καλύπτει όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών 
τυπικής και ειδικής εκπαίδευσης. 
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Ενότητα  : ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Δυσλεξία 

Ο όρος δυσλεξία, αναφέρεται σε μια δυσκολία η οποία σχετίζεται με το λόγο. Ο όρος 
χρησιμοποιήθηκε πρώτα απο τον Kausman το 1883 (Smythe & Salter, 2004) ενώ δεν 
υπάρχει γενικά ομοφωνία για τον ορισμό της έννοιας (Tonnessen, 1995). Ο Τομάρας 
(2008) υπογραμμίζει, οτι έχουν χρησιμοποιηθεί πολλοί ορισμοί στο χρονικό πλαίσιο 
των εκατό χρόνων που μελετάται το φαινόμενο, ενώ ο Tonnessen (1995), θεωρεί ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει ένας ενιαίος ορισμός, καθώς πιστεύει ότι τα συμπτώματα της 
δυσλεξίας ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και από περίπτωση σε περίπτωση. Σύμφωνα   
με τον επίσημο ορισμό της Διεθνούς Εταιρείας Δυσλεξίας (2008), η δυσλεξία  είναι μια 
ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρρεάζει την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, 
ενώ χαρακτηρίζεται από δυσκολίες στη φωνολογική ενημερότητα, στην απομνημό-
νευση και στις αναπτυξιακές δεξιότητες του παιδιού. Παράλληλα, η διδακτική και η 
τεχνολογική παρέμβαση καθώς και η συνεχιζόμενη στήριξη, τείνει να βελτιώσει το 
φαινόμενο. 

Ο Gabrieli, et al (2009), παρατηρεί ότι η αναγνωστική δυσκολία των περισσότερων 
παιδιών στηρίζεται σε τρεις λόγους. Αφενός, στη δυσκολία που έχει το άτομο να κα-
τανοήσει τις λέξεις και το αλφάβητο και αφετέρου στο περιορισμένο λεξιλόγιο και στις 
αντιληπτικές ικανότητες που χρειάζονται για την κατανόηση ενός κειμένου. Ο Τομά-
ρας (2008), επισημαίνει ότι η δυσλεξία αποτελεί τη συνηθέστερη μαθησιακή δυσκολία 
και χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην αναγνωστική και γραπτή ικανότητα του ατό-
μου, στην κατανόηση και στην έκφραση, σε ό,τι σχετίζεται με τη γλωσσική λειτουργία. 
Παρόμοια, ο Κασσέρης (2002), εξηγεί ότι μία ενδεχόμενη αποτυχία στη αναγνωστική 
και γραπτή λειτουργία του ατόμου, η οποία όμως δε συνάδει με την ηλικία και το νοη-
τικό επίπεδο του παιδιού, τείνει να φανερώσει την εν λόγω ειδική μαθησιακή δυσκολία.  

Δυσπραγία 

Ο όρος δυσπραξία, όπως φανερώνουν τα συνθετικά του «δυς» + «πράττω», αναφέρεται 
σε δυσκολία στην κίνηση. Σύμφωνα με την Esser (2012), ο ορισμός της έννοιας είναι 
σχετικά καινούργια ανακάλυψη. Ο Orton το 1930, κατέταξε τη δυσπραξία ως  μία από 
τις έξι πιο συνηθισμένες αναπτυξιακές διαταραχές (Esser, 2012). Η δυσπραξία είναι η 
αδυναμία του ατόμου να αντιληφθεί και να σχεδιάσει σύνθετες κινήσεις, οι οποίες σχε-
τίζονται με τον κινητικό συντονισμό (Addy, 2003). Η Esser (2012)  επισημαίνει , οτι 
το φαινόμενο είναι συχνότερο στο ανδρικό φύλο και συχνά σχετίζεται και με άλλες 
δυσκολίες, όπως είναι η δυσλεξία. Πιο ειδικά, η λεκτική δυσπραξία , αναφέρεται στις 
δυσκολίες που τα άτομα παρουσιάζουν στην παραγωγή ήχων, λέξεων και συλλαβών 
λόγω του περιορισμένου συντονισμού στο προφορικό λόγο (Addy, 2003). Είναι μια 
δυσκολία στους μύες, οι οποίοι απαιτούνται για την ομιλία και κατατάσσεται στους 
τύπους που περιλαμβάνονται κάτω από τον ευρύ όρο Developmental Coordination Dis-
order (Addy, 2003). 
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Διάσπαση προσοχής και Υπερκινητικότητα 

Σύμφωνα με τη μακροχρόνια μελέτη για το ξεκίνημα των μαθητών στη τριτοβάθμια 
εκπαίδευση (1996), όπως παρατίθεται στους Lloyod & Stead (2008), η διάσπαση προ-
σοχής και η υπερκινητικότητα, αναφέρεται σε παιδιά και νέους ανθρώπους, των οποίων 
η συμπεριφορά παρουσιάζεται είτε παρορμητική είτε υπερκινητική, σε βαθμό που δε 
δικαιολογείται για την αναπτυξιακή τους ηλικία και εμποδίζει την κοινωνική και εκ-
παιδευτική τους επιτυχία.  

Σύμφωνα με τα συμπτώματα της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρίας (2000), όπως 
παρατίθενται στον Στασινό  (2013), το άτομο που εμφανίζει ελλειμματική προσοχή, 
δεν μπορεί να προβεί σε ενδελεχή έρευνα με αποτέλεσμα να κάνει πολλά λάθη στον 
λόγο του, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνει και να μην 
διεκπεραιώνει δραστηριότητες, παρουσιάζει ελλειμματική μνήμη και διάσπαση προ-
σοχής. Αντίστοιχα το άτομο με υπερκινητικότητα, παρουσιάζει νευρικότητα στις κινή-
σεις, αίσθημα φυγής και απουσία από αδρανείς δραστηριότητες. Σύμφωνα με τον Το-
μάρα (2008), το άτομο με ΔΕΠ –Υ, δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί σε λεπτομέρειες, 
αποσπάται έντονα από εξωτερικά ερεθίσματα ενώ βρίσκεται διαρκώς σε μια κίνηση 
και παρορμητικότητα. 

Τι γνωρίζουν οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Σύμφωνα με την Deponio (2005), όσον αφορά τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, έχει 
σημειωθεί μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια στον τομέα της διάγνωσης, της αξιο-
λόγησης και της παρέμβασης. Χωρίς αμφιβολία, βασικός παράγοντας στην ανίχνευση 
των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, αποτελεί ο εκπαιδευτικός (Mavromatis, 1996) 
όπως αναφέρεται στους Sideridis, Antoniou, Padeliadu (2008) -γεγονός – που βοηθά 
σημαντικά την αποτελεσματική παρέμβαση των ειδικών  (Bevan, 2008).  Οι Washburn, 
Joshi, Binks – Cantrell (2011), απο την άλλη μεριά, παρατηρούν οτι αφενός οι εκπαι-
δευτικοί μπορεί να διαθέτουν συγκεκριμένες γνώσεις όσον αφορά τις λεκτικές δομές, 
όπως είναι ο συλλαβισμός, δεν διαθέτουν όμως ιδιαίτερες γνώσεις για τις φωνολογικές 
δομές, με τις οποίες σχετίζονται διάφορες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι η 
δυσλεξία. Ταυτόχρονα, επισημαίνουν, οτι πολλοί εκπαιδευτικοί, θεωρούν τη δυσλεξία 
ως μία «οπτική» διαταραχή και όχι ως ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με το 
λόγο(Washburn, Joshi, Binks-Cantrell, 2011). Προς την ίδια πορεία, οι Agran, Apler, 
Wehmeyer (2002), παρουσιάζουν στην μελέτη τους, ότι το σύνολο των δασκάλων σε 
συναφή ερώτηση απάντησε ότι δεν έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό ενός ενιαίου ανα-
λυτικού προγράμματος το οποίο θα καλύπτει τόσο τα παιδιά με δυσκολίες μάθησης 
όσο και αυτά που δεν παρουσιάζουν κάποια δυσκολία και ότι δεν θεωρούν εποικοδο-
μητική την συνύπαρξη των δυο μαθητικών κατηγοριών. Από αυτό διαφαίνεται η πε-
ριορισμένη διδακτική εμπειρία των εν λόγω δασκάλων με μαθητές με ειδικές μαθησια-
κές δυσκολίες. Παράλληλα, από τους Sideridis, Antoniou, Pandeliadou  (2008), φαίνε-
ται ότι η διδακτική εμπειρία και η ικανότητα, βοηθούν τον εκπαιδευτικό στην ορθή 
παρατήρηση ενός παιδιού με δυσκολία μάθησης και στην επιτυχημένη συνεισφορά 
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του. Τέλος, ο Σούλης (2002), παρατηρεί ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προς 
«Ένα σχολείο για όλους», δεν είναι ικανοποιητική, καθώς ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν 
έχει κατανοήσει την ετερότητα που κυριαρχεί σε μια σχολική τάξη με τις συνακόλου-
θες διαφορετικές μαθητικές απαιτήσεις, στις οποίες δύναται να αντεπεξέλθει ο εκπαι-
δευτικός. 

Διδακτικές πρακτικές στην περίπτωση της δυσλεξίας 

Ο Στασινός (2013), προτείνει ότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός οφείλει να ενεργεί πρώ-
ιμα, υπεύθυνα και μεθοδευμένα στην ύπαρξη ενός μαθητή με δυσλεξία ενώ είναι ση-
μαντικό να υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα, προκειμένου τα παιδιά αυτά να νιώθουν ευ-
χάριστα και ασφαλή. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό της Διεθνούς Εταιρίας Δυσλε-
ξίας (2008), με την κατάλληλη παρέμβαση του εκπαιδευτικού και των ειδικών λογοθε-
ραπευτών, τη χρήση της τεχνολογίας και τη συνεχιζόμενη στήριξη, το φαινόμενο της 
δυσλεξίας μπορεί να μετριαστεί. Ο Τομάρας (2008), επισημαίνει ότι η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της δυσλεξίας γίνεται ατό τους ειδικούς, αλλά η πρώιμη αναγνώριση του 
φαινομένου, η παραπομπή στους ειδικούς και η δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλί-
ματος, θα δώσει το κατάλληλο κίνητρο στο παιδί για περαιτέρω βελτίωση. Η Λιβανίου 
(2004), προτείνει τη χρήση διαγραμμάτων στη διδασκαλία και το διάλογο μεταξύ του 
εκπαιδευτικού και του ίδιου του  μαθητή για τον τρόπο εξέτασης του. Ταυτόχρονα, η 
ίδια τονίζει την μεγάλη σημασία που έχει να ενημερώσει ο εκπαιδευτικός την υπόλοιπη 
τάξη σωστά πάνω στο θέμα της δυσλεξίας και της ύπαρξης ενός παιδιού στη τάξη, με 
σκοπό βέβαια τη δημιουργία ενός κλίματος αποδοχής και συνεργασίας. Τέλος, Ο Το-
μάρας (2008) αναφέρει, ότι σύμφωνα με το νόμο που υπάρχει (Φ.253/155439/Β6), η 
εξέταση των παιδιών με δυσλεξία γίνεται προφορικά, καθώς εξαιτίας της αδυναμίας 
των ατόμων αυτών στο γραπτό λόγο, δύνανται να εξετάζονται σε ίδια θέματα με τους 
υπόλοιπους μαθητές, αλλά προφορικά. 

Διδακτικές πρακτικές στην περίπτωση της δυσπραξίας 

O Scott και Downey (2010), προτείνουν μια σειρά από διδακτικές στρατηγικές που 
δείχνουν ότι η χρήση του υπολογιστή, του μαγνητοφώνου, οι εικόνες και ο παραστατι-
κός τρόπος διδασκαλίας όπως είναι η παρουσίαση της διδασκαλίας με χρωματιστό 
χάρτη, βοηθούν στη διδασκαλία ενός παιδιού με δυσπραξία. Ο Govern (1991), προτεί-
νει την κατανόηση και τη συνεχή επιβράβευση των εκπαιδευτικών προς το παιδί χωρίς 
να του δημιουργούν συναισθήματα μειονεξίας. 

Διδακτικές πρακτικές στην περίπτωση της διάσπασης προσοχής και υπερκινητι-
κότητας 

Σύμφωνα με τον Στασινό (2013), κάποιες διδακτικές προτάσεις που μπορούν να βοη-
θήσουν τον εκπαιδευτικό στην ομαλή ένταξη των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η χρήση 
των νέων τεχνολογιών για την ενίσχυση της παραστατικότητας και της αποτελεσματι-
κότερης κατανόησης, η επιλογή των θεμάτων μιας σχολικής δραστηριότητας από το  
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μαθητή, η κοντινή επαφή (το θρανίο του παιδιού να βρίσκεται κοντά στην έδρα) με τον 
εκπαιδευτικό, με σκοπό την άμεση παρατήρηση και επιβράβευση, το γενικότερο φιλικό 
κλίμα και η συνεχή στήριξη του παιδιού. Ο Τομάρας (2008), προτείνει ο μαθητής να 
κάθεται με ένα συμμαθητή ο οποίος διακρίνεται για την επιμελή συμπεριφορά του, 
ώστε αφενός να μην αποτελεί ερέθισμα διάσπασης και αφετέρου να μπορεί να υποστη-
ρίζει βοηθητικά το παιδί με ΔΕΠ-Υ αν χρειαστεί. Παράλληλα, η Λιβανίου (2004), προ-
τείνει οι εκπαιδευτικοί να οριοθετούν τους διδακτικούς στόχους ενώ ο ρυθμός της δι-
δαχής τους να επιτρέπει την ομαλή παρακολούθηση από όλους τους μαθητές.(ο ρυθμός 
να μην είναι ούτε πολύ αργός ούτε πολύ γρήγορος). Επιπλέον, η ίδια αναφέρει ότι το 
παιδί με ΔΕΠ-Υ μπορεί να ασχολείται με κάποια άλλη δραστηριότητα κατά την παρά-
δοση (πχ ζωγραφική) ώστε να μένει συγκεντρωμένο (Λιβανίου, 2004). Επιπρόσθετα, 
η χρήση οπτιακουστικών μέσων μπορεί να συμβάλλει θετικά στην παρακολούθηση του 
μαθήματος από ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ, ενώ λόγω της υπερκινητικότητας είναι γόνιμο ο 
εκπαιδευτικός να στέλνει το μαθητή με υπερκινητικότητα σε εκπαιδευτικές ανάγκες 
που απαιτούν κάποια κίνηση (πχ να φέρει κιμωλία, να ενημερώσει το διευθυντή), προ-
κειμένου το παιδί να εκτονωθεί. (Τομάρας, 2008). Τέλος, η Λιβάνιου (2004), θεωρεί 
σημαντική τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς και τονίζει στους εκπαι-
δευτικούς να είναι προετοιμασμένοι στις διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις που 
μπορεί να βρεθεί το παιδί. 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα μελέτη είχε σκοπό να παρουσιάσει τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, προ-
κειμένου να απαντήσει στα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με το «τί» γνωρί-
ζουν οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και στο «πώς» 
θα συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη των παιδιών στη τάξη. Φαίνεται ότι υπάρχει διχο-
γνωμία στο τί γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ανα-
γνωρίζουν τους μαθητές με δυσκολίες και συμβάλλουν στην βελτίωσή τους 
(Deponio,2005) ενώ υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι η επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών στο υπό συζήτηση θέμα, δεν είναι ικανοποιητική (Σούλης,2002). Όσον α-
φορά, το πώς θα συμβάλλουν οι εκπαιδευτικοί στην ομαλή ένταξη των παιδιών, έχουν 
προταθεί διάφορες στρατηγικές, με την πρωτοκαθεδρία να κατέχει η διαμόρφωση ενός 
θετικού κλίματος αποδοχής και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών (Λιβανίου, 2004).  
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Μουσικοθεραπεία και Αυτισμός 

Γκοδοσίδου Νικολέτα, M.Sc, Π.Ε.60.50, gkodosidounikoleta@hotmail.com 

Γκοδοσίδου Ειρήνη – Χρυσοβαλάντη, M.Sc, Π.Ε.70.50, eirinigodos@gmail.com 

Περίληψη 

O Malher (1952) ήταν αυτός που υποστήριξε πως με τη μουσική τα αυτιστικά παιδιά 
είναι ικανά να βγουν από το «καβούκι» τους. Η συμβολή της μουσικής αποκτά σπου-
δαίο ρόλο στα προγράμματα αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Λει-
τουργεί ως «φάρμακο» σε άτομα που διακατέχονται από ποικίλες παθήσεις. Συγκεκρι-
μένα, στο Φάσμα του Αυτισμού, μπορεί να σημειώσει σημαντική βελτίωση, καθώς τα 
εν λόγω άτομα μπορούν να παρακολουθήσουν καλύτερα ένα μουσικό ερέθισμα παρά 
ένα ακουστικό, σύμφωνα με πολλούς μελετητές. Ο αυτισμός αποτελεί μια από τις δυσ-
νόητες και αινιγματικές καταστάσεις και μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί πού οφεί-
λεται ούτε και έχει βρεθεί ακόμη θεραπεία της. 

Λέξεις-Κλειδιά: αυτισμός, μουσική, συμβολή, βελτίωση 

Μουσικοθεραπεία και Ειδική Αγωγή 

Στην Ειδική Αγωγή ο ρόλος της μουσικής διαχωρίζεται σε δυο επίπεδα απασχόλησης. 
Σύμφωνα με πολλούς μελετητές, όπως τους Morton, Kershner, Siegel (1990), το πρώτο 
επίπεδο αφορά την ενίσχυση μουσικών ικανοτήτων, όπως είναι η κίνηση, ο γραπτός 
και προφορικός λόγος, η επικοινωνία και το δεύτερο αφορά την ενίσχυση μουσικών 
ικανοτήτων όπως ικανότητες που σχετίζονται με τη μελωδία, τον ρυθμό, την αρμονία, 
την εκμάθηση μουσικού οργάνου κ.α. 

Όταν η μουσική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή εφαρμόζεται σε παιδιά προσχολικής 
και σχολικής ηλικίας έχει αρκετά κοινά σημεία με τη μουσικοθεραπεία. Συγκεκριμένα, 
η μουσικοθεραπεία είναι αρκετά διαφοροποιημένη ως προς τους στόχους και τη μεθο-
δολογία από τη μουσική εκπαίδευση (Kessler-Κακουλίδη, 2011), στοχεύοντας η πρώτη 
στη θεραπεία του ατόμου, ενώ η δεύτερη στην εκπαίδευσή του. Σύμφωνα με την Κα-
λύβα (2005) οι στόχοι τους είναι συμπληρωματικοί.  

Όπως τονίζει, ο Σακαλάκ (2004) η μουσικοθεραπεία ορίζεται ως: 

«Ο εμπλουτισμός της ανθρώπινης επιδεκτικότητας μέσω της προγραμματισμέ-
νης χρήσης της μουσικής επενέργειας στην λειτουργία του ανθρώπινου εγκε-
φάλου.» 

Επιπλέον, ο ίδιος επισημαίνει πως: 

Μουσικοθεραπεία είναι η προγραμματισμένη χρήση της μουσικής που επι-
διώκει να συμβάλλει στη θεραπεία παιδιών και ενηλίκων που αντιμετωπίζουν 
ειδικές ανάγκες, λόγω κοινωνικών, συναισθηματικών, σωματικών ή διανοη-
τικών προβλημάτων. 
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Επίσης, η Καλύβα αναφέρει ότι (2005): 

«η θεραπεία διεγείρει και αναπτύσσει την επικοινωνιακή χρήση της φωνής και του 
προλεκτικού διαλόγου με κάποιο άλλο άτομο, ενώ εδραιώνει ταυτόχρονα το νόημα της 
γλωσσικής ανάπτυξης» (σ. 219). 

Μουσική Εκπαίδευση και Μουσικοθεραπεία 

Σύμφωνα με τον ανθρωπολόγο Μίριαμ, τα παιδιά είναι ικανά να βιώσουν την μουσική 
πολυδιάστατα, ως συναισθηματική έκφραση, αισθητική εμπειρία, τρόπο διασκέδασης, 
επικοινωνία, συμβολική αναπαράσταση και σωματική έκφραση (Μακροπούλου & Βα-
ρελάς, 2001). Συμβαίνει όμως το ίδιο για όλα τα παιδιά, ακόμα και για τα παιδιά στο 
φάσμα του αυτισμού;  

Η χρήση της μουσικοθεραπείας κρίνεται κατάλληλη και πολλές φορές απαραίτητη στις 
περιπτώσεις παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, τα οποία είναι ερμητικά κλεισμένα στον 
εαυτό τους (Πρίνου & Πολυχρονιάδου, 1989). 

Η εν λόγω θεραπεία εντάσσεται στις αισθησιο-κινητικές θεραπείες για τον αυτισμό, 
θεραπεύοντας δυσκολίες στη συμπεριφορά του ατόμου σε σχέση με τα εξωτερικά ερε-
θίσματα (Dempsey-Foreman, 2001). Η μουσικοθεραπεία αποτελεί μια ολιστική προ-
σέγγιση που αποσκοπεί στην προώθηση της ισορροπίας ανάμεσα στη συναισθηματική, 
σωματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού (Dempsey-Foreman, 2001). 
Αν και η μουσικοθεραπεία δεν θεραπεύει τον αυτισμό, δίνει την ευκαιρία στο εν λόγω 
άτομο να βελτιώσει τη συμπεριφορά του, να εκφράσει τα συναισθήματα του αλλά και 
να ελαττώσει την ευαισθησία του στον ήχο.  

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μία θεραπευτική παρέμβαση κατά την οποία χρησι-
μοποιείται ένα μουσικό όργανο ως «κλειδί» για την επισύναψη σχέσης ανάμεσα στο 
παιδί και στο θεραπευτή. Το μουσικό όργανο, συνήθως έγχορδο, το σχήμα του και ο 
ήχος του δεν αποτελούν απειλή για το παιδί, ωστόσο μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο 
για το ενδιαφέρον του (Lennard-Brown, 2004). 

Ως μη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας, ανοίγει ορίζοντες επίγνωσης και έκφρασης του 
εαυτού του. Λειτουργεί ως δίοδος αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, πλησιάζοντας 
ευκολότερα τα άτομα αυτά και οδηγώντας τα στην ομαλοποίηση της συμπεριφοράς 
τους. Συμπεριφέροντας στα άτομα αυτά ως ξεχωριστή οντότητα, με ποικίλες ανάγκες 
και ικανότητες, ο μουσικοθεραπευτής στοχεύει να το βοηθήσει να γνωρίσει καλύτερα 
αυτές τις ανάγκες και ικανότητες, και να τις αναδείξει (Παπαδόπουλος, 2000). 

Σύμφωνα με τον Trevalthen (2002) η μουσική σκοπεύει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και στην καλλιέργεια μιας θετικής σχέσης ανάμεσα στο παιδί με αυτισμό, την 
οικογένεια του και το θεραπευτή, η οποία δομείται και εξελίσσεται μέσω στοιχείων της 
μουσικής σ΄ ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Η μουσικοθεραπεία συνδέεται με την 
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επικοινωνία, τόσο γνωστική όσο και συναισθηματική (Gianluigi, ISFOM & Naples, 
1999).  

Ποικίλες Προσεγγίσεις Μουσικοθεραπείας 

Όπως τονίζουν οι Trevarthen, Aitken, Papoudi, Robarts (1998) μέσα από πολλές μελέ-
τες έχουν αναπτυχθεί μία ποικιλία μουσικοθεραπευτικών τεχνικών και προγραμμάτων, 
τα οποία εστιάζουν στην κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τις στερεοτυ-
πίες που παρουσιάζουν τα εν λόγω άτομα.  

Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις μουσικοθεραπείας. Συγκεκριμένα, διακρίνονται σε 
ατομικές μεθόδους, ατομική μουσικοθεραπεία υποδοχής και ενεργητική ατομική μου-
σικοθεραπεία, αλλά και ομαδικές μεθόδους, όπως ομαδική μουσικοθεραπεία αποδοχής 
και ενεργητική ομαδική μουσικοθεραπεία. Με πιο διαδεδομένη αυτή του μουσικού αυ-
τοσχεδιασμού, που είναι αντικείμενο της ενεργητικής ομαδικής μουσικοθεραπείας (Α-
ντωνιάδου, 2011). Η εφαρμογή του συχνά βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση στη θεραπεία 
και εκπαίδευση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.  

Συνήθως κατά τη διάρκεια του μουσικού αυτοσχεδιασμού το εν λόγω παιδί, εκφράζει 
συναισθήματα όπως θυμό, ανησυχία, άρνηση, αποστροφή, ενώ σταδιακά επέρχεται η 
αποδοχή της ομάδας και η κατανόηση του «εγώ» μέσα στο «αυτοί» και της συνύπαρξης 
στο «εμείς» (Αντωνιάδου, 2011). 

Οφέλη Μουσικοθεραπείας 

Μέσα από τη καθιέρωση του μουσικού αυτοσχεδιασμού, παρατηρείται βελτίωση σε 
τομείς όπως: αύξηση συναισθηματικής αμοιβαιότητας, αύξηση διάρκειας της βλεμμα-
τικής επαφής και συντονισμού ματιού-χεριού, βελτίωση της χωρο-χρονικής αντίληψης 
και της μιμητικής ικανότητας, μερική μείωση ή ολική εξάλειψη των στερεοτυπιών, κα-
λύτερο επίπεδο κοινωνικοποίησης - βελτίωση στις επικοινωνιακές δεξιότητες, αύξηση 
της συναισθηματικής σημασίας στις ανθρώπινες σχέσεις, μείωση των ηχολαλιών και 
καλύτερη συνειδητοποίηση του συμβολικού παιχνιδιού, αύξηση της διάρκειας της προ-
σοχής και βελτίωση ικανότητας για ακουστική διάκριση (Trevarthen, Aitken, Papoudi, 
Robarts, 1998, Franco, 1999 & Dempsey-Foreman, 2001).  

Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές στην 
αντιμετώπιση του αυτισμού, στον οποίο δεν υπάρχει τίποτα «σωστό» και «λάθος». Ω-
στόσο, σημασία έχει η ευκαιρία που έχει το άτομο μέσω της μουσικής να αλληλεπι-
δράσει και να επικοινωνήσει με τα συναισθήματα του (Pavlicevic, 1999). 

Τέλος, ο ρόλος της μουσικής και συγκεκριμένα του μουσικού αυτοσχεδιασμού, δια-
δραματίζει κυρίαρχο ρόλο διότι παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο περιλαμβάνει ένα συ-
ναισθηματικό πεδίο έκφρασης, όπου ενισχύεται ο αυθορμητισμός του παιδιού και είναι 
ικανό να ξεπερνά συναισθηματικά εμπόδια (Trevarthen, Aitken, Papoudi, Robarts, 
1998 & Καρτασίδου, 2006). 
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Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, είναι ιδιαίτερη η σχέση που υπάρχει μεταξύ της Μουσικής και του 
Αυτισμού. Η μουσικοθεραπεία κάνει προσπάθειες να δημιουργήσει ένα περιβάλλον το 
οποίο να αποτελέσει τη βάση να τροποποιηθούν κάποιες λειτουργίες, ώστε να αποκτή-
σουν τα εν λόγω άτομα μία καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Παρ΄όλα αυτά, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι απαιτείται αρκετός χρόνος και αφοσίωση 
από τα εμπλεκόμενα μέλη για να οδηγηθούμε σε θετικά αποτελέσματα, αφού η μου-
σική θεραπεία σκοπό έχει να οργανώσει τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου, να συμβάλ-
λει στη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και στη βελτίωση της συμπεριφοράς (Αντω-
νιάδου, 2011).  
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Ο ρόλος της μουσικής αγωγής στην ψυχολογική υποστήριξη παιδιών με δυσλε-
ξία – Μελέτη περίπτωσης 

Κασαμάκη Ηλιάνα, kasamak8@hotmail.com 

Περίληψη 

Η δυσλεξία παρά το ότι είναι μία διά βίου κατάσταση, ωστόσο αντιμετωπίζεται. Στόχος 
της εν λόγω μελέτης είναι η κατάδειξη του συνολικότερου ρόλου της μουσικής αγωγής 
στην ψυχολογία των ατόμων με δυσλεξία. Επισημαίνονται εκτός των άλλων ορισμένα 
χαρακτηριστικά των δυσλεκτικών παιδιών και εν συνέχεια παρουσιάζεται μία μελέτη 
περίπτωσης, όπου αναδεικνύεται η επίδραση της μουσικής και συγκεκριμένα η διδα-
σκαλία ενός μουσικού οργάνου, της κιθάρας, στην ψυχολογία του δυσλεκτικού μα-
θητή. 

Λέξεις-Kλειδιά: Δυσλεξία, Δυσλεκτικά παιδιά, Εκπαίδευση, Μουσική 

Dyslexia and music education 

Although Dyslexia is a lifelong condition, it can be treated. The aim of the present study 
is to demonstrate the overall role of music on the psychology of dyslexic people. 
Among other things, some common characteristics of dyslexic children are highlighted; 
a case study is also presented, in order to demonstrate the role of music and more pre-
cisely the teaching of a musical instrument (the guitar) on the psychology of a dyslexic 
student. 

Key-words: Dyslexia, Dyslexic children, Education, Music 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη εκπαίδευση παρατηρείται ευαισθητοποίηση γύρω από ζητήματα αντιμε-
τώπισης προβλημάτων που έχουν σχέση με την αδυναμία των μαθητών να κατακτή-
σουν το γνωστικό αντικείμενο. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι λεγό-
μενες μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες παρατηρούνται εμφανώς πλέον – ίσως περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά – μέσα στον εκπαιδευτικό χώρο. Το σχετικό επιστημονικό 
ενδιαφέρον δεν αποσκοπεί στην επινόηση μιας μορφής ελέγχου ή σύγκρισης μεταξύ 
των μαθητών‧ αντίθετα, έχει ως στόχο την καλύτερη απόδοση του μαθητή σε ό, τι α-
φορά την ίδια την αγωγή. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να γίνει αναφορά στο φαινόμενο της δυσλεξίας 
και στο θετικό ρόλο που δύναται να παράσχει η μουσική τόσο στην αγωγή όσο και 
στην ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή. Υπάρχει άραγε η δυνατότητα για έναν δυσ-
λεκτικό μαθητή να διδαχτεί με επιτυχία ένα μουσικό όργανο και κατά πόσο η ενασχό-
λησή του με αυτό μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της αυτοπεποίθησής του;  
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Ορισμός και τύποι δυσλεξίας 

Η Βρετανική Εταιρία Δυσλεξίας (British Dyslexia Association) έδωσε το 1997 τον α-
κόλουθο ορισμό σχετικά με το τι είναι δυσλεξία:  

Δυσλεξία είναι μια σύνθετη νευρολογική κατάσταση που έχει ιδιοσυστατική προέ-
λευση. Τα συμπτώματα μπορεί να επηρεάζουν πολλούς τομείς της μάθησης και της 
δραστηριότητας και μπορεί να περιγραφεί ως ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, την 
ορθογραφία και τη γραπτή γλώσσα. Ένας ή περισσότεροι από τους τομείς αυτούς 
μπορεί να επηρεάζονται. Ο χειρισμός των αριθμών και των μουσικών σημείων, οι 
κινητικές λειτουργίες και οι οργανωτικές δεξιότητες μπορεί ακόμα να εμπλέκονται. 
Ωστόσο, σχετίζεται ιδιαίτερα με τον έλεγχο του γραπτού λόγου, αν και o προφορικός 
λόγος επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό (Αναστασίου, 1998, 6).  

Επιπρόσθετα, ο όρος δυσλεξία στον ελληνικό χώρο αναφέρεται επίσημα σε όλες τις 
εγκυκλίους και τους νόμους του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι αφορούν την εκπαί-
δευση των δυσλεκτικών παιδιών. Η δυσλεξία ορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας ως 
«η απροσδόκητη αποτυχία ή πολύ χαμηλή επίδοση στην ανάγνωση και τη γραφή, που 
δεν δικαιολογεί η ηλικία, οι εκπαιδευτικές εμπειρίες και το νοητικό επίπεδο του παι-
διού» (ΥΠ.Ε.Π.Θ – Ειδική Γραμματεία Ειδικής Αγωγής, 1989). 

Σύμφωνα με τους Πόρποδα (1992) και Στασινό (1999)  η δυσλεξία διακρίνεται σε επί-
κτητη και σε ειδική ή εξελικτική. Η εξελικτική δυσλεξία διακρίνεται σε δύο υποκατη-
γορίες την οπτική και την ακουστική. Πολύ συχνά πάντως οι δυσλεκτικοί μαθητές πα-
ρουσιάζουν συμπτώματα και των δύο τύπων. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση μπο-
ρούμε να μιλήσουμε για μία τρίτη υποκατηγορία εξελικτικής δυσλεξίας, τη μικτή. 
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Τα χαρακτηριστικά της δυσλεξίας 

Σύμφωνα με τον Πόρποδα (1992, 67) τα δυσλεκτικά παιδιά παρουσιάζουν ορισμένα 
ευδιάκριτα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα: 

1. Δυσκολία στη διάκριση αριστερού - δεξιού. 
2. Σύγχυση ως προς το κυρίαρχο χέρι - μάτι - πόδι. 
3. Δυσκολίες στην αντίληψη των εννοιών της διαδοχής, σειράς και διεύθυνσης. 
4. Ενδεχόμενη κινητική αδεξιότητα ή υπερκινητικότητα. 
5. Αντίθεση μεταξύ της ικανότητας για την αντίληψη του χώρου και της δυσκολίας 

στην αντίληψη και επεξεργασία του γραπτού λόγου. 
6. Σύγχυση στην αντίληψη της έννοιας του χρόνου. 
7. Δυσκολία στην επανάληψη πολυσύλλαβων λέξεων και αριθμών με αντίστροφη 
8. σειρά. 
9. Ενδεχόμενη οπτικό-αντιληπτική λειτουργική ανωμαλία που μπορεί να εκδηλωθεί 

ως δυσκολία στη διάκριση μορφών και στην οπτική μνήμη. 
10. Δυσκολία στην αντιστοιχία οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων. 

Η Αθανασιάδη (2001, 38) επίσης παρατηρεί πως οι δυσλεκτικοί μαθητές: 

• αδυνατούν να αναγνωρίσουν ότι οι λέξεις που προφέρουμε αποτελούνται από ξε-
χωριστά φωνήματα, 

• αδυνατούν να αντιληφθούν ότι ο γραπτός λόγος χρησιμοποιεί διαφορετικά γράμ-
ματα για να αναπαραστήσει αυτά τα φωνήματα, 

• δυσκολεύονται να αποδώσουν το σωστό φώνημα στο αντίστοιχο γράμμα και δια-
βάζουν με αργό ρυθμό, 

• μπορούν να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν, αλλά χρειάζονται διαφορετικό 
τρόπο διδασκαλίας, 

• Μπορεί να παρουσιάσουν δευτερογενή προβλήματα και στην κατανόηση ή επε-
ξεργασία κειμένων, τα οποία απορρέουν από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
με το συλλαβισμό 

• Συχνά έχουν καλλιτεχνικές τάσεις και δημιουργικά ταλέντα και μπορούν να δια-
πρέψουν σε πολλούς τομείς. 

Μελέτη περίπτωσης δυσλεκτικού παιδιού Α΄ Γυμνασίου 

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε επιγραμματικά στην περίπτωση μίας μαθήτριας Α΄ Γυ-
μνασίου, της Μαρίας και στην ψυχολογική υποστήριξη που παρείχε η μουσική αγωγή 
και συγκεκριμένα η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου – της κιθάρας – στην εν λόγω 
μαθήτρια. Από την ημέρα της έναρξης των μαθημάτων μου με τη Μαρία η διευθύντρια 
της σχολικής μονάδας μου έκανε γνωστό πως η εν λόγω μαθήτρια παρουσίαζε αναγνω-
στικές δυσκολίες. Σημαντική διευκόλυνση για μένα αλλά και για την ίδια τη μαθήτρια 
αποτέλεσε η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ, στην οποία αναφερόταν πως το συγκεκριμένο 
παιδί παρουσίαζε δυσκολία όχι μόνο στην ανάγνωση αλλά και στη γραφή.  
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Στις διδακτικές ώρες που δούλεψα με τη Μαρία πέραν των δυσκολιών σε πρακτικό 
επίπεδο (για παράδειγμα στην ανάγνωση της παρτιτούρας ή στο μέτρημα), διαπίστωσα 
την εσωστρέφειά της: η Μαρία έδειχνε να μην εκφράζεται μέσα από το τραγούδι. Επι-
προσθέτως, εάν ερχόταν ένας ακόμη μαθητής μέσα στην τάξη, οπότε έπρεπε να μοιρα-
στεί η ώρα, απέφευγε να κάνει μάθημα, προφασιζόμενη ότι δεν ήταν καλά ή ότι βαριό-
ταν.  

Στο σημείο αυτό θα παραβλέψουμε το πρακτικό μέρος, όπως για παράδειγμα τις δυ-
σκολίες που αντιμετώπιζε η Μαρία όσον αφορά την ανάγνωση της παρτιτούρας αλλά 
και την τήρηση του ρυθμού. Δεν θα αναφερθούμε, επίσης, στις μουσικές τεχνικές που 
εφαρμόστηκαν, καθώς και σε άλλα θέματα που σχετίζονται γενικά με την εκπαιδευτική 
παρέμβαση που ακολουθήθηκε. Το θέμα που θα θίξουμε στο πλαίσιο της παρούσας 
έρευνας αφορά στα αποτελέσματα που είχε η διδασκαλία της μουσικής στη δημιουργι-
κότητά της. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να αναφερθώ και στην εμπειρία που αποκόμισα 
δουλεύοντας με την εν λόγω μαθήτρια. 

Το μάθημα της μουσικής και συγκεκριμένα η διδασκαλία ενός μουσικού οργάνου, ό-
πως είναι γνωστό, είθισται να είναι ατομικό, επομένως χρήζει διαφορετικής μεταχείρι-
σης, προσαρμογής και τρόπου. Μπορεί για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό να είναι 
μία ώρα δημιουργική, μπορεί όμως, επίσης, να είναι και μια ώρα πάρα πολύ δύσκολη, 
πράγμα που συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η δυσκολία για τον εκπαιδευτικό 
σχετίζεται όχι τόσο με την κατάκτηση της γνώσης από τον μαθητή αλλά, σύμφωνα με 
τη δική μου εμπειρία και οπτική, με την έλλειψη εκφραστικότητας και την εσωστρέ-
φεια ενός μαθητή κατά τη διδασκαλία. Χρειάζεται η ολοένα μεγαλύτερη προσπάθεια 
του εκπαιδευτικού, ώστε να βρίσκει τρόπους και κίνητρα για μάθηση που μπορούν να 
αφυπνίσουν το μαθητή, καθώς και να ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, να σημειώνει 
τη δυναμική πορεία που μπορεί να ακολουθήσει ο μαθητής, να θέτει στόχους και τέλος 
να αξιολογεί τις καταστάσεις. 

Μέσα από πολύ μεγάλη προσπάθεια – και το τονίζω αυτό – προσπάθησα αρχικά να 
προσεγγίσω τη μαθήτρια και να τη βγάλω από την εσωστρέφεια που τη διακατείχε. Ο 
σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας, στην οποία εργαζόμουν, με ενημέρωσε 
πως εκτός της συγκεκριμένης μαθησιακής δυσκολίας, η Μαρία μεγάλωνε σε ένα οικο-
γενειακό περιβάλλον με σοβαρά προβλήματα. Το χαμηλό βιοτικό και μορφωτικό επί-
πεδο των γονέων της από τη μια, σε συνδυασμό με άλλα ενδοοικογενειακά προβλήματα 
που αντιμετώπιζαν οι γονείς της από την άλλη καθιστούσε τη συνεργασία μου μαζί 
τους αδύνατη. Είναι απαραίτητο στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως ο μεγαλύτερος 
αδερφός της ήταν αυτός που λάμβανε τον έλεγχο προόδου της Μαρίας στο τέλος κάθε 
τριμήνου. Με βάση αυτό το δεδομένο, εύκολα μπορεί κανείς να συμπεράνει τη μη προ-
σέλευση των γονέων της κατά τις ημέρες που είχαν οριστεί για ενημέρωσή τους. 

Προφίλ μαθήτριας 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εν λόγω μαθήτριας όσον αφορά τη σχολική της ζωή 
ήταν η αποστροφή και γενικά η αρνητική της διάθεση έναντι των περισσοτέρων 
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μαθημάτων, μετά από ενημέρωση που είχα από συναδέρφους και αυτό διότι τα μαθή-
ματα μαζί της ξεκίνησαν αρχές Νοεμβρίου. Το γεγονός αυτό αποτελούσε ένα μεγάλο 
μειονέκτημα για την πορεία της διδασκαλίας μου αλλά ταυτόχρονα και μία μεγάλη 
πρόκληση για μένα. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τους παραπάνω παράγοντες αρχικά 
έδωσα μεγάλη βαρύτητα στην καλλιέργεια ενός ευχάριστου κλίματος κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων. Αναγκάστηκα, βεβαίως, για κάποιο χρονικό διάστημα να αφήσω πίσω 
το γνωστικό αντικείμενο στρέφοντας την προσοχή μου στην οικοδόμηση μίας σχέσης 
εμπιστοσύνης ανάμεσα σε εμένα και τη μαθήτριά μου. Στη συνέχεια η ψυχολογική 
στήριξη, που παρείχα στη Μαρία, το αίσθημα ασφάλειας που ένιωθε η ίδια χάρη στο 
γενικότερο κλίμα εμπιστοσύνης που επικρατούσε στην τάξη, η συνεχής επιβράβευση 
που της έδινα έστω και για μικρές της επιτυχίες ή για μουσικές εκτελέσεις διάφορων 
κομματιών που ανταποκρίνονταν στο επίπεδό της αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες 
που συνέβαλαν στην αύξηση της αυτοπεποίθησής της. 

Η Μαρία, πέραν των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετώπιζε λόγω της δυσλεξίας, χα-
ρακτηριζόταν από έλλειψη θάρρους και ανασφάλεια. Τα στοιχεία αυτά την καθιστού-
σαν πρακτικά πιο αδύναμη στο μάθημα της μουσικής που είχαμε μαζί. Βέβαια, υπήρ-
χαν στιγμές – και νομίζω πως δε θα πρέπει να αποσιωπήσω το γεγονός – που κι εγώ 
απογοητευόμουν. Συγκεκριμένα, πέρασε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, περίπου δυο 
μηνών, κατά τους οποίους τελειώνοντας το μάθημα έμπαινα σ’ ένα βαθύ προβληματι-
σμό σκεπτόμενη με ποιο τρόπο θα μπορούσα να ενεργοποιήσω τη μαθήτριά μου.  

Δραστηριότητες μουσικής 

Μπήκα, λοιπόν, στη διαδικασία να προσαρμόσω τη διδασκαλία του γνωστικού αντι-
κειμένου στο επίπεδο στο οποίο θα μπορούσε να αντεπεξέλθει με άνεση. Ταυτόχρονα, 
αναθέτοντάς της πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα την επιλογή τραγουδιών μέσα 
από το διαδίκτυο, κατάφερα να την κάνω όχι απλά να συμμετέχει στο μάθημα περισ-
σότερο αλλά και να μου μιλάει, να μου εκφράζει τις σκέψεις της όλο και περισσότερο, 
να μου εξωτερικεύει τους φόβους που ένιωθε σε κάθε (φαινομενικά γι’ αυτήν) αποτυ-
χία. Το γεγονός, όμως, που στάθηκε η αφορμή για να απελευθερωθεί η μαθήτρια μου 
από τα άγχη της ήταν η απόφασή μου να της αναθέσω τη διαμόρφωση της αίθουσας 
που διέθετε το σχολείο για το μάθημα της μουσικής. Στην αρχή, η ίδια μου έκανε προ-
τάσεις για το πώς και τι θα ήθελε μέσα στο χώρο διδασκαλίας. Από μόνη της και αφού 
την ενθάρρυνα δείχνοντάς της τον ενθουσιασμό μου για τις ιδέες που είχε, φρόντισε να 
βρει και να συλλέξει διάφορα αντικείμενα που θα τοποθετούσαμε εν συνεχεία στον 
τοίχο, όπως για παράδειγμα μια αφίσα που απεικόνιζε διάφορα είδη εγχόρδων. Στη 
συνέχεια, σχημάτισα μία μικρή ομάδα μαθητών και ενέταξα τη Μαρία σε αυτήν φρο-
ντίζοντας να της δείχνω εμπιστοσύνη σε κάθε τι για το οποίο ήταν υπεύθυνη. Με τις 
εργασίες που κάναμε με την ομάδα, όπως για παράδειγμα βάζοντας μόνωση στη μια 
πλευρά του τοίχου, τοποθετώντας αυγοθήκες, αφίσες, διάφορες φωτογραφίες ή και 
μουσικά αντικείμενα στην άλλη πλευρά, βοήθησα το σύνολο των μαθητών μου και 
ιδιαίτερα τη Μαρία, η οποία άρχισε να παρουσιάζει μεγαλύτερη κοινωνικότητα. Με 
την ενεργό συμμετοχή της στα δρώμενα της ομάδας φαινόταν ευχαριστημένη. Αξίζει 

3023

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



στο σημείο αυτό να τονιστεί πως οι απόψεις της για τον τρόπο διαμόρφωσης της αί-
θουσας ήταν μοναδικές. Με τους παραπάνω τρόπους κατάφερα να βοηθήσω τη μαθή-
τριά μου να απελευθερωθεί από τα άγχη της, με αποτέλεσμα να μπορέσω κι εγώ με τη 
σειρά μου να καταλάβω πολύ περισσότερο τις κρυμμένες δυνατότητές της στο πρα-
κτικό κομμάτι αυτή τη φορά. Προσπάθησα να φέρω αυτές τις δυνατότητες στην επιφά-
νεια, ώστε να δει η ίδια και να αντιληφθεί πως δε διαφέρει σε τίποτα από άλλους συμ-
μαθητές της. Αυτή τη φορά, με άλλα λόγια, είχα ως στόχο την αξιοποίηση των δικών 
της δυνατοτήτων. 

Αποτελέσματα 

Οι επιδόσεις που είχε στη μουσική δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντικές. Ωστόσο, οι δυνατό-
τητες που είχε της επέτρεπαν να μπορεί να αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της ασχολού-
μενη με τη μουσική. Η προθυμία που έδειχνε πλέον κατά τη διάρκεια του μαθήματος, 
το γεγονός ότι μόνη της πλέον αναζητούσε μουσικά κομμάτια στο διαδίκτυο και η ε-
νασχόλησή της γενικά με τη μουσική εκτός του σχολικού χώρου, άρχισαν να την κά-
νουν πιο δραστήρια. Αξίζει στο σημείο αυτό να τονιστεί πως το ενδιαφέρον που έδειχνε 
για το μάθημα εκτεινόταν και εκτός της διδακτικής ώρας. Αρκετές φορές έχοντας η 
ίδια κενό (λόγω της έλλειψης διδακτικών ωρών) ερχόταν στην αίθουσά μου ζητώντας 
άλλοτε να παραμείνει στο δικό μου μάθημα και άλλοτε, όταν είχα και εγώ κενό, να 
ασχοληθούμε με διάφορες ασκήσεις συγχορδιών.  

Η εκμάθηση μάλιστα ορισμένων συγχορδιών τη βοήθησε να ενσωματωθεί σε ένα από 
τα μουσικά σύνολα του σχολείου, πράγμα που την έκανε να νιώθει όχι απλά χρήσιμη, 
αλλά πρόθυμη και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες και ομαδικές εργασίες. Η ένταξή 
της μέσα σε ένα σύνολο αποτέλεσε μία πολύ σημαντική στιγμή για την ίδια, καθώς την 
κατέστησε πιο κοινωνική και μάλιστα έδειχνε πιο χαρούμενη στο σχολικό χώρο. Ένα 
άλλο σημαντικό αποτέλεσμα είναι ότι πλέον δε δίσταζε να παίξει κιθάρα ή ακόμη και 
να τραγουδήσει στο μάθημα παρά την παρουσία των συμμαθητών της. Οι προφάσεις 
που διατύπωνε αρχικά, έτειναν με τον καιρό να εκλείψουν. 

Συμπεράσματα 

Από τη δική μου πλευρά, το κέρδος που αποκόμισα ήταν μεγάλο και είχε να κάνει με 
την αγάπη και την εκτίμηση που ένιωθα να λαμβάνω από την πλευρά της μαθήτριάς 
μου. Η αλλαγή της στάσης της στο μάθημά μου, η επίτευξη ορισμένων στόχων στο 
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και η θετική επίδραση που είχαν οι προσπάθειές μου στην 
προσωπικότητα της εν λόγω μαθήτριας άλλαξαν και τη δική μου στάση τόσο ως προς 
το αντικείμενο της διδασκαλίας όσο και ως προς τη σχέση μου με τους δυσλεκτικούς 
μαθητές. Η εμπειρία μου με τη Μαρία με βοήθησε να αντιληφθώ πως τα άτομα που 
εμφανίζουν δυσλεκτικές τάσεις δε θα πρέπει να αποτρέπονται από την εκμάθηση της 
μουσικής και των μουσικών οργάνων. Αντιλήφθηκα τέλος, πως η ενθάρρυνση και η 
επιβράβευση κατά την εκπαιδευτική παρέμβαση σε συνδυασμό με τη συνεχή υποστή-
ριξη παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο μαθητής είναι στοιχεία που μπορούν να 
συμβάλλουν στην επίτευξη ενός θετικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος‧ αρκεί 
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βεβαίως, καθένας από τη δική του πλευρά, ο εκπαιδευτικός από τη μία και ο μαθητής 
από την άλλη, να καταβάλλει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.  
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Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η ένταξή τους 

Γέρουλα Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, geroula.maria@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αρχικά γίνεται αναφορά στον ορισμό των παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και στην κατηγοριοποίηση τους, σύμφωνα με το νόμο 
3699/2008. Στη συνέχεια, γίνεται διασαφήνιση των όρων "ένταξη", "ενσωμάτωση" και 
"συνεκπαίδευση". Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, από τα ερευνητικά 
δεδομένα, γίνεται φανερό ότι με την ένταξη και συνεκπαίδευση των παιδιών με και 
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση, αίρονται οι 
προκαταλήψεις και επιτυγχάνεται ο σεβασμός, η κατανόηση και η αποδοχή. Γι’ αυτό 
η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα πιο βασικά ζητήματα στην εκπαιδευτική 
πολιτική των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Τέλος, αναφέρονται τα 
βασικά μοντέλα της σχολικής ένταξης και οι προϋποθέσεις, που θα πρέπει να 
πληρούνται, για να έχουμε μια επιτυχημένη έκβαση στην εφαρμογή της ενταξιακής 
διαδικασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: ειδική αγωγή, ένταξη, ενσωμάτωση, συμπεριληπτική εκπαίδευση, 
συνεκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Αν παρατηρήσουμε τη φύση γύρω μας, θα δούμε ότι μεταξύ των ατόμων παρά τις 
ομοιότητες, υπάρχουν και εμφανείς διαφορές σ' όλους τους τομείς της εξέλιξης, με 
αποτέλεσμα κάθε άτομο να είναι μοναδικό. Σ' ορισμένα όμως άτομα οι παραλλαγές και 
οι διαφορές από το μέσο - φυσιολογικό άτομο, είναι τόσο σημαντικές, ώστε να 
παρεμποδίζεται η ομαλή εξέλιξη και η προσαρμογή. Τα άτομα που παρουσιάζουν 
τέτοιου είδους αποκλίσεις, έχουν κατά καιρούς χαρακτηρισθεί "προβληματικά", 
"απροσάρμοστα", "υπολειπόμενα", "διαφορετικά", "ανάπηρα", "αποκλίνοντα", 
"ειδικά". Οι όροι που κατά καιρούς έχουν υιοθετηθεί, καταδεικνύουν και τη στάση της 
κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Τελευταία, τείνει να επικρατήσει στην 
επιστημονική ορολογία ο όρος άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί ο όρος αυτός είναι 
απαλλαγμένος από κάθε αρνητική θυμική φόρτιση και δεν στιγματίζει το άτομο. Το 
14,16% περίπου του μαθητικού πληθυσμού (Πολυχρονοπούλου, 2003) παρουσιάζει 
σημαντικές αποκλίσεις οι οποίες δυσχεραίνουν την αποτελεσματική παρακολούθηση 
της συνήθους σχολικής εργασίας, με αποτέλεσμα να απαιτείται ειδική παιδαγωγική 
αντιμετώπιση. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε στην Παιδαγωγική Επιστήμη, ένας 
νέος κλάδος, η Ειδική Αγωγή, η οποία ασχολείται με τα παιδαγωγικά και διδακτικά 
προβλήματα των "ειδικών" παιδιών. 
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Τι είναι το παιδί με ειδικές ανάγκες 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (1981), άτομα με Ειδικές Ανάγκες 
θεωρούνται όλα τα άτομα που εμφανίζουν σοβαρή μειονεξία που προκύπτει από 
φυσική ή διανοητική βλάβη. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3699/2008 μαθητές με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη 
περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας 
αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και 
νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, 
επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. 

Κατηγορίες των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα ταξινόμησης των ειδικών ατόμων που 
βασίζονται στην αιτιολογία του προβλήματος, στη συμπτωματολογία ή στα 
χαρακτηριστικά των ειδικών ατόμων. Από τους περισσότερους επιστήμονες της 
Ειδικής Αγωγής, υποστηρίζεται η κατηγοριοποίηση που δίνει έμφαση στις μαθησιακές 
ανάγκες των παιδιών. Η κατηγοριοποίηση γίνεται καθαρά για παιδαγωγικούς σκοπούς, 
διότι "η υπερβολική προσκόλληση σε προκατασκευασμένες κατηγορίες, οδηγεί συχνά 
σε αυθαίρετες γενικεύσεις και στην άκριτη απόρριψη του παιδιού" (Μπεζεβέγκης, 
1985). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (Νόμος 3699/2008) στους μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στα παιδιά με αναπηρία συγκαταλέγονται όσοι 
παρουσιάζουν: 1) νοητική αναπηρία, 2) αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, 
αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 3) αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 
4) κινητικές αναπηρίες, 5) χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, 6) διαταραχές ομιλίας – λόγου, 
7) ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, 8) σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς 
υπερκινητικότητα, 9) διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), 10) 
ψυχικές διαταραχές, 11) πολλαπλές αναπηρίες, 12) παραβατική συμπεριφορά λόγω 
κακοποίησης, γονεϊκή παραμέληση, ενδο- οικογενειακή βία. 

Στη χώρα μας οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και αξιολογούνται από τα «Kέντρα 
Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών αναγκών 
(ΚΕΔΔΥ)», την «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)» και τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων (ν. 
3699/2008, άρθρο 4).Σύμφωνα με τα διεθνή στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό παιδιών 
και εφήβων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα είναι 14,16% επί του συνόλου του 
πληθυσμού (Πολυχρονοπούλου, 2003). 
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Διασαφήνιση των όρων «ένταξη», «ενσωμάτωση», «συνεκπαίδευση» 

Από τις αρχές του 1960, παρατηρούνται αλλαγές στις αντιλήψεις που ήταν μέχρι τότε 
παραδεκτές, σ' ότι αφορά την εκπαίδευση των ειδικών παιδιών. Επισημαίνονται οι 
ανάγκες αυτών των παιδιών και επιζητούνται λύσεις για ίση μεταχείριση και σωστή 
αντιμετώπιση ανεξάρτητα από τις σωματικές ή νοητικές τους ικανότητες. (Κόμπος, 
1992). 

Το 1984 στις Η.Π.Α. το Ανώτατο Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την άνιση προσφορά 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στην Έκθεση Warnock, στην οποία βασίστηκε ο Αγγλικός 
νόμος περί αγωγής του 1981, αναφέρεται ότι: "τα αποκλίνοντα παιδιά πρέπει να 
εκπαιδεύονται με τα παιδιά της τυπικής ανάπτυξης στην ίδια τάξη, διότι πρέπει να 
έχουν το μερίδιό τους στις ευκαιρίες για αυτοπραγμάτωση που απολαμβάνουν όλοι οι 
άλλοι άνθρωποι" (Warnock Report, 1982). Η UNESCO το 1988, αναφέρει ότι το 
σχολικό σύστημα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών (Κόμπος, 1992). 
Η κίνηση αυτή στην Ελλάδα έγινε γνωστή σαν “ενσωμάτωση” (mainstreaming), και 
τελευταία σαν “ένταξη” (integration). Σύμφωνα με τους διεθνείς προσανατολισμούς, 
το Υπουργείο Παιδείας, τη σχολική χρονιά 1983-84, στοχεύοντας στην καλλιέργεια 
ενός κλίματος "κοινωνικής αλληλοαποδοχής" και προετοιμασίας του παιδιού για το 
πέρασμα από το σχολείο στην ενεργό ζωή με επιτυχία (Στασινός, 1991). Στο ίδιο 
πνεύμα την περίοδο 1989-1993, η χώρα μας συμμετείχε σε δύο ευρωπαϊκά 
προγράμματα τα επονομαζόμενα HELLIOS I και HELLIOS II, που είχαν στόχο την 
κοινωνική ενσωμάτωση και ένταξη των ΑμεΑ (Δελασσούδας, 2006). 

Είναι ανάγκη, να διασαφηνίσουμε και να καθορίσουμε την έννοια και το περιεχόμενο 
των όρων "ένταξη" και "ενσωμάτωση". Παρ' όλο που στην ελληνική βιβλιογραφία, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες, συναντούμε τις έννοιες "ένταξη και 
ενσωμάτωση" σχεδόν ταυτόσημες (Ζώνιου – Σιδέρη, 1999), παρουσιάζουν διαφορές, 
καθώς εκφράζουν πρακτικές, που υιοθετήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και 
είναι επηρεασμένες από διαφορετικά φιλοσοφικά ρεύματα και κινήματα. Ο όρος 
ενσωμάτωση (Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 1998) σημαίνει "τη συνένωση ενός 
πράγματος με άλλο, ώστε να γίνεται κάτι ενιαίο με αυτό και να χάνει την αυτοτέλειά 
του". Επομένως, υπονοεί την υπεροχή του συνόλου, που στην περίπτωσή μας είναι τα 
«φυσιολογικά άτομα», απέναντι στην προς ενσωμάτωση «υποδεέστερη» ομάδα, που 
είναι  τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Σούλης, 2002). Αντίθετα, ο όρος "ένταξη" σημαίνει 
"τοποθέτηση κάποιου μέσα σ’ ένα συγκροτημένο σύνολο", χωρίς όμως να έχει την 
έννοια της αφομοίωσης. Με την "ένταξη", λοιπόν, το άτομο με ειδικές ανάγκες 
διατηρεί τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, που το κάνουν μοναδικό 
(Πατσίδου, 2010). Σκοπός της ένταξης είναι ο κάθε άνθρωπος να είναι αποδεκτός στην 
αυθεντικότητά του και να αποκτήσει τις δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για να είναι 
ένα ισότιμο μέλος της κοινωνίας (Σούλης, 2002). Στις μέρες μας, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις σε διεθνές επίπεδο των ιδίων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των 
υποστηρικτών των δικαιωμάτων τους, αναπτύσσεται μια καινούρια θεώρηση. Ο όρος 
"inclusive education" έρχεται να αντικαταστήσει τους όρους ένταξη και ενσωμάτωση. 
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Ο όρος προέρχεται από το λατινικό ρήμα includere, που σημαίνει συμπεριλαμβάνω, 
δηλώνει αδιαμφισβήτητα την παροχή εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, χωρίς 
κατηγοριοποιήσεις, ταμπέλες, φραγμούς και προκαταλήψεις (Xριστοφοράκη, 2008). Ο 
όρος μπορεί να αποδοθεί συνοπτικά ως "συνεκπαίδευση", "συμπεριληπτική 
εκπαίδευση" ή "εκπαίδευση του μη αποκλεισμού" και σημαίνει τον συνεχή αγώνα για 
τη δημιουργία καλύτερων εκπαιδευτικών συστημάτων στο πλαίσιο της ισότητας των 
ευκαιριών και της κατάργησης των διακρίσεων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Οι όροι 
συνεκπαίδευση και ένταξη στην ελληνική βιβλιογραφία συχνά θεωρούνται 
ταυτόσημοι, διαφέρουν ωστόσο ως προς τις προσεγγίσεις εκπαίδευσης των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες (Πατσίδου, 2010). 

Η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί το κύριο θέμα της Διακήρυξης της Σαλαμάνκα, την 
οποία υπέγραψαν εκπρόσωποι 92 κυβερνήσεων και 25 διεθνών οργανισμών τον Ιούνιο 
του 1994. Η εν λόγω Διακήρυξη υποστηρίζει ότι τα κανονικά σχολεία, που είναι 
προσανατολισμένα στην ένταξη παρέχουν αποτελεσματική εκπαίδευση στην 
πλειονότητα των μαθητών και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και τελικά το 
κόστος-αποτελεσματικότητα ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος (UNESCO, 
1994). Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρίες, ΟΗΕ 2006. Επίσης αναφέρεται και στη Χάρτα του Λουξεμβούργου (1996) 
(Watkins, 2003) ότι επιβάλλεται η συνεκπαίδευση (inclusion education) των μαθητών 
με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε «ένα σχολείο για όλους». Κατά συνέπεια 
η ενταξιακή εκπαίδευση, τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί ένα από τα πιο βασικά 
ζητήματα στην εκπαιδευτική πολιτική των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων 
χωρών. 

Απαίτηση για ένταξη στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης 

Σύμφωνα με σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας διεθνώς (Ζώνιου – Σιδέρη, 1999. Ζώνιου–Σιδέρη, 2000. Σούλης, 2002. 

Watkins, 2003) αποδείχθηκε η ισχυρή υποστήριξη της κίνησης της ένταξης των 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης, 
στοιχειοθετώντας πολλούς λόγους και επιχειρήματα: 

α) Με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης είναι δυνατόν να 
εφαρμοστούν στα κοινά σχολεία τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα 
(ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού, εφαρμογή ευέλικτων 
προγραμμάτων σπουδών, κατάλληλο διδακτικό και εποπτικό υλικό κ.α.). 

β) Η απομόνωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες δημιουργεί τεράστιες επιπτώσεις στη 
συναισθηματική και μαθησιακή τους εξέλιξη. Η μη αποδοχή επηρεάζει αρνητικά την 
αυτοεικόνα και το ήδη χαμηλό αυτοσυναίσθημά τους με αποτέλεσμα να εντείνονται οι 
δυσκολίες στην αντιμετώπιση των καθημερινών τους αναγκών. 
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γ) Η κοινή εκπαίδευση συντελεί στην αποδοχή, την κατανόηση και στη μείωση της 
απόστασης που χωρίζει το ειδικό από το παιδί τυπικής ανάπτυξης. 

δ) Η ένταξη στο κανονικό σχολείο σημαίνει ένταξη στην κοινωνία (Μπίρτσας, 1990). 
Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και αυτών που αφορούν γενικές 
γνώσεις και τη λειτουργικότητα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
θεωρείται ότι ευνοείται όταν γίνεται μέσα σ’ ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον ένταξης και 
συνεκπαίδευσης παρά σ’ ένα αποκλεισμού και διαχωρισμού  (Σούλης, 2002). 

ε) Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι 
προϋπόθεση για συμμετοχή του ατόμου στην παραγωγική διαδικασία και στις 
κοινωνικές εκδηλώσεις της κοινότητας στην οποία ζει. Τότε μόνο το άτομο βιώνει την 
αξία της ζωής και αισθάνεται ευτυχισμένο, ενώ η κοινωνία συνειδητοποιεί ως 
ενεργητική την παρουσία του και το αποδέχεται ως ισότιμο μέλος (Χρηστάκης, 1991). 

στ) Με την συνεκπαίδευση όλων των παιδιών με βάση τις ιδιαίτερες δεξιότητες που 
διαθέτουν, ικανοποιούνται οι ηθικές και φιλοσοφικές αρχές, που πρέπει να υπάρχουν 
σε μια δημοκρατική χώρα και που υπαγορεύουν τη συμμετοχή όλων των πολιτών στις 
κοινές δραστηριότητες και ευθύνες με βάση την ισοτιμία, αποσκοπώντας στο σεβασμό 
και την αναγνώριση του δικαιώματος της ετερότητας, στην άρση προκαταλήψεων και 
στερεοτύπων απέναντι στο διαφορετικό (Σούλης, 2002). 

Βασικά μοντέλα σχολικής ένταξης 

Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας (Cl. Van Lierde, 1991, στο 
Πολυχρονοπούλου, 2003. Kirk, 1973), όσον αφορά στην οργανωτική δομή, 
προκύπτουν οι εξής μορφές ένταξης: 

1. Ειδικό σχολείο απομονωμένο, στεγαζόμενο σε ανεξάρτητο διδακτήριο, σε 
απομακρυσμένες συνήθως περιοχές 

2. Συστέγαση ειδικού σχολείου και σχολείου γενικής εκπαίδευσης 

3. Ειδικό τμήμα που λειτουργεί μέσα στο κοινό σχολείο, με μαθητές που βρίσκονται 
όλες ή σχεδόν όλες τις σχολικές ώρες μέσα στο τμήμα αυτό 

4. Ειδική τάξη μέσα στο συνηθισμένο σχολείο, με μαθητές που παρακολουθούν το 
ειδικό αυτό πρόγραμμα μερικές μόνο ώρες την εβδομάδα 

5. Κανονική τάξη με υποστήριξη ειδικού παιδαγωγού 

6. Κανονική τάξη, χωρίς υποστήριξη ειδικού παιδαγωγού 

Στη χώρα μας, σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 άρθρο 6, οι μαθητές με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν: 
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1) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες 
μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος 
συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα ΚΕΔΔΥ, με τους σχολικούς συμβούλους γενικής 
και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ. 
2) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, 
από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ. 

3)  Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που 
λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο (2) 
διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων: 

α) Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου 
ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το 
οποίο για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως. 

 β) Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που 
καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, για τους μαθητές με σοβαρότερης 
μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4) Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή 
στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση 
των μαθητών αυτών παρέχεται: 

α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ. 

β) Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, 
ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας. 

γ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή 
χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των 
μαθητών στο σχολείο.  

Προϋποθέσεις επιτυχίας της ενταξιακής διαδικασίας 

Σύμφωνα με εμπειρικά κυρίως δεδομένα (Ainscow, 2005. Ainscow & Sandill, 2010. 

Ζώνιου–Σιδέρη, 2000. Watkins, 2003) για να έχουμε μια επιτυχημένη έκβαση στην 
ενταξιακή διαδικασία θα πρέπει να πληρούνται, ορισμένες προϋποθέσεις: 

• Η εφαρμογή του θεσμού της ένταξης θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προϋποθέτει την αλλαγή του σχολείου μέσα από τη 
διαμόρφωση ενός πλαισίου νομοθεσίας και πολιτικής, που να στηρίζει αυτή την 
προσπάθεια. Μια βίαιη ένταξη χωρίς προϋποθέσεις και υποδομή θα οδηγήσει σε 
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πλήρη αποτυχία το φιλοσοφικό πλαίσιο, το οποίο ενισχύει τη συνεκπαίδευση όλων 
των παιδιών ανεξάρτητα από τις σωματικές, νοητικές και συναισθηματικές 
ιδιαιτερότητες (Ainscow & Sandill, 2010).  

• Το σχολείο που διαθέτει Tμήμα Ένταξης, να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία του, 
τα τμήματα των μαθητών να είναι ολιγομελή και να υπάρχει οπωσδήποτε ο 
κατάλληλος εποπτικός και διδακτικός εξοπλισμός. 

• Στελέχωση των δημοτικών σχολείων με δασκάλους ειδικής αγωγής και διορισμός 
σχολικών ψυχολόγων. Θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει θετική στάση των 
εκπαιδευτικών απέναντι στο θεσμό της συνεκπαίδευσης και αρμονική συνεργασία  
δασκάλου γενικής και δασκάλου ειδικής αγωγής (Watkins, 2003). 

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαδικασία της συνεκπαίδευσης. Η 
απειρία από μέρους των εκπαιδευτικών οδηγεί σε αποτυχία του θεσμού, διότι οι 
εκπαιδευτικοί προσπαθούν να χειριστούν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες με τις ίδιες προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης 
(Ainscow, 2005). 

• Να γίνεται έγκαιρη διάγνωση της κατάστασης του παιδιού. Το σχολείο πρέπει να 
συνεργάζεται με τις αρμόδιες ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες και με τους γονείς των 
παιδιών. 

• Να υπάρχει συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, ιδρυμάτων και ειδικών 
επιστημόνων για κατάρτιση καταλλήλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  Απαραίτητη 
θεωρείται η συνεχής αξιολόγηση των ειδικών παιδιών για τον έλεγχο της επιτυχίας 
των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Ζώνιου–Σιδέρη, 2000). 

• Στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης, όταν φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, να υπάρχει μειωμένος αριθμός μαθητών. Τα διδακτικά μέσα και η 
εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να προσαρμόζονται στις διαφορετικές δυνατότητες 
και κλίσεις των μαθητών και να εφαρμόζεται εξατομικευμένη διδασκαλία. Να μην 
ασκείται πίεση για υψηλότερες αποδόσεις ιδιαίτερα στους μαθητές με ειδικές 
ανάγκες. Οι μαθητές είναι σημαντικό να συνεργάζονται, να λειτουργούν στην ομάδα 
με δημοκρατικό τρόπο, αξιολογώντας τις δραστηριότητές τους και τον εαυτό τους. Το 
ήρεμο ψυχολογικό κλίμα, η εμπιστοσύνη, ο αλληλοσεβασμός, η αναγνώριση και η 
αποδοχή είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του θεσμού (Σούλης, 
2002). 

• Αλλαγή στάσης, νοοτροπίας και απάλειψη των κοινωνικών προκαταλήψεων με την 
πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. Τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης μπορούν με κριτική και ανοιχτές συζητήσεις να ενισχύσουν αυτή την 
προσπάθεια (Ainscow, 2005). 

• Αξιοποίηση της γνώσης των καινούριων ιδεών των ερευνητικών συμπερασμάτων και 
της πρακτικής εμπειρίας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των ειδικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Ainscow, 2005). 
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Επίλογος 

Με βάση την παραπάνω μελέτη μας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η σχολική 
ένταξη δεν είναι υπόθεση που αναφέρεται στο μέλλον, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη 
της εποχής μας, είναι υπόθεση που αφορά όλους μας. Γι' αυτό θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σημασία στη στάση που οφείλει να κρατήσει κάθε μέλος του κοινωνικού 
συνόλου, απέναντι στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να γκρεμιστούν τα 
τείχη της προκατάληψης και της άγνοιας και να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να βρουν 
μια θέση στην κανονική τάξη και αργότερα στην κοινωνία. 
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Παιχνίδι-Εκπαίδευση-Αυτισμός. Το παιχνίδι και η σημασία του 

Ρουμπιδάκη Ελισσάβετ, elsarou@yahoo.com 

Το παιχνίδι είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα των μικρών παιδιών. Δε νοείται παιδί χω-
ρίς παιχνίδι. Για το παιδί κάθε δραστηριότητα είναι παιχνίδι, όπως δηλώνεται και από 
την ετυμολογική συγγένεια των δύο λέξεων. Η λέξη παιχνίδι έχει τις ρίζες της στην 
αρχαία ελληνική γλώσσα. Η λέξη παιδιά σημαίνει «ότι ανήκει, ή αναφέρεται στο 
παιδί». Η προέλευση της λέξης παιχνίδι από τις λέξεις παις, παίζω, παιδεία, υπογραμ-
μίζει το πόσο αυτή η λέξη έχει σχέση με το παιδί, τη διασκέδαση, την πνευματική καλ-
λιέργεια και την εκπαίδευσή του. Οι τρόποι με τους οποίους έχει ερμηνευτεί η αξία του 
παιχνιδιού, είτε αυτοί προέρχονται από την ψυχανάλυση, τη γνωστική και εξελικτική 
ψυχολογία, την παιδαγωγική ή την κοινωνιολογία, έχουν συσχετιστεί με την ολό-
πλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Το παιχνίδι είναι σημαντικό εργαλείο για τη σωματική, 
γλωσσική, νοητική, πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παι-
διών.  

Τα ομαδικά παιχνίδια που απαιτούν γρήγορες κινήσεις συμβάλλουν στη σωματική α-
νάπτυξη των παιδιών, ενδυναμώνοντας το νευρικό τους σύστημα, διευκολύνοντας τη 
λειτουργία της αναπνοής, εντείνοντας την κυκλοφορία του αίματος και επιφέροντας 
μία ισορροπία και χαλάρωση. Επίσης τα παιδιά αποκτούν μεγαλύτερη ευκαμψία αρ-
θρώσεων, αντοχή στην κόπωση και επιδεξιότητα.  

Με το παιχνίδι καλλιεργείται και η πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, διότι πειθαρχεί-
ται το πνεύμα, συγκεντρώνεται η προσοχή του, αναπτύσσεται η κρίση, ο συλλογισμός, 
η φαντασία και η μνήμη. Παράλληλα το παιχνίδι συμβάλλει και στην συναισθηματική 
του ανάπτυξη προκαλώντας ευχάριστες συναισθηματικές καταστάσεις που συμβάλ-
λουν στην πνευματική ευφορία. Η ψυχή του παιδιού σμιλεύεται και εξευγενίζεται μέσω 
του παιχνιδιού. Το παιχνίδι αποτελεί τρόπο έκφρασης της συναισθηματικής ζωής και 
μέσο εκτόνωσης του άγχους και της ψυχικής υπερέντασης. Στη γλωσσική ανάπτυξη, 
το παιχνίδι ενθαρρύνει τα παιδιά να φτιάχνουν ιστορίες, να μεταχειρίζονται περιγρα-
φική γλώσσα και να επικοινωνούν ιδέες και συναισθήματα. Το παιχνίδι προάγει τη 
γλωσσική ικανότητα των παιδιών, δεδομένου ότι το παιχνίδι και στην ατομική του α-
κόμη μορφή συνοδεύεται από (αυτό-)συζήτηση και ταυτόχρονα εμπλουτίζει τις γνώ-
σεις τους, που αφορούν τις αμοιβαίες προσδοκίες και τους κανόνες διεξαγωγής της 
γλωσσικής επικοινωνίας. Μερικά είδη παιχνιδιών, όπως είναι για παράδειγμα τα παι-
χνίδια με κούκλες, έχουν μεγαλύτερη «διαλογική αξία» και προκαλούν τα παιδιά πε-
ρισσότερο για «συζήτηση». Ακόμη το παιχνίδι χρησιμεύει στο παιδί ως μέσο για την 
παροχέτευση της οργής, του φόβου, του μίσους, της ζηλοτυπίας και των άλλων βίαιων 
συναισθημάτων του. Αποτελεί επίσης σημαντική ασφαλιστική δικλείδα των απωθημέ-
νων στο υποσυνείδητο επιθυμιών του, αποκαθιστώντας τη συναισθηματική του ισορ-
ροπία. Με το παιχνίδι αναπτύσσεται το κοινωνικό συναίσθημα του παιδιού το οποίο 
είναι αναγκαίο για την αρμονική του συμβίωση μέσα στην κοινωνία. Επίσης αναπτύσ-
σεται η αμοιβαία εκτίμηση, ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, ο αλτρουισμός και η 
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δικαιοσύνη. Καλλιεργούνται οι αρετές της γενναιότητας, της ειλικρίνειας, της τιμής και 
της αυτοθυσίας, δημιουργώντας μια ηθική προσωπικότητα. Ο Vygotsky αναφέρθηκε 
στη σχέση του παιχνιδιού με την ανάπτυξη (Vygotsky, 1967). Υποστήριξε ότι το παιδί, 
μέσα στο παιχνίδι, προβάλλει τον εαυτό του στις δραστηριότητες των ενηλίκων μέσα 
στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο ζει. Ακόμα προβάλλει τους μελλοντικούς ρόλους 
και τις αξίες όπως το ίδιο τις αντιλαμβάνεται μέσα από τις δραστηριότητες και τις σχέ-
σεις των ενηλίκων. Το παιχνίδι, κατά τον Vygotsky, προηγείται της ανάπτυξης, γιατί 
το παιδί μέσα από το παιχνίδι αποκτά δεξιότητες, κίνητρα και στάσεις απαραίτητα για 
την κοινωνική του προσαρμογή και συμμετοχή. Κατά την προσχολική ηλικία το παι-
χνίδι αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Το παιδί εξελίσσεται μέσα από τις 
δραστηριότητες του παιχνιδιού. Υπό αυτήν την έννοια το παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί 
ως η κυρίαρχη δραστηριότητα που καθορίζει την ανάπτυξη του παιδιού. Ο Vygotsky 
επίσης, τόνισε τη σημασία του κοινωνικού παιχνιδιού ως μηχανισμού με τον οποίο ορ-
γανώνονται κοινές έννοιες και κατάλληλη κοινωνική γνώση. Ωστόσο θεωρεί και το 
μοναχικό παιχνίδι κοινωνική δραστηριότητα, εφόσον τα θέματα, οι ρόλοι και τα κεί-
μενα που εμπλέκονται στο παιχνίδι αντιπροσωπεύουν την αντίληψη και την οικειοποί-
ηση του παιδιού με τα κοινωνικό-μορφωτικά υλικά της κοινωνίας (Quill, 2005).  

Εκτός από τον Vygotsky, και ο Piaget αναφέρθηκε στο θεμελιώδη ρόλο του παιχνιδιού. 
Σύμφωνα με τον Piaget όλα τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Το παιχνίδι είναι η δουλειά 
του μικρού παιδιού, είναι παγκόσμιο, δεν έχει εθνικά ή πολιτισμικά όρια και είναι χα-
ρακτηριστικό όλων των ηλικιών και όλων των φυλών. Ο Piaget υποστηρίζει ότι το παι-
χνίδι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της σκέψης και της γλώσσας και συμβάλλει 
στη μεταβίβαση της κουλτούρας. Ο ίδιος αναφέρθηκε κυρίως στη συμβολή του παιχνι-
διού στη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Ισχυρίστηκε ότι επειδή το παιδί κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας προσαρμογής του στο κοινωνικό και υλικό περιβάλλον του 
δεν κατορθώνει να ικανοποιήσει τις διανοητικές και συναισθηματικές ανάγκες του Εγώ 
του, γίνεται απαραίτητο για την συναισθηματική και την διανοητική του ισορροπία να 
διαθέτει έναν τομέα δραστηριοτήτων, που θα έχουν ως κίνητρο όχι πια την προσαρμογή 
του παιδιού στην πραγματικότητα, αλλά αντίθετα την αφομοίωση της πραγματικότητας 
στο Εγώ του. Υποστήριξε ότι το παιχνίδι παρέχει στο παιδί ένα δικό του, καινούργιο 
εκφραστικό μέσο, απαραίτητο για τη σχέση του με την πραγματικότητα. Η γλώσσα 
προσφέρει στο παιδί μορφές έκφρασης που είναι υποχρεωτικές και συλλογικά κατα-
σκευασμένες, χωρίς δική του προσωπική συμμετοχή. Αυτές οι μορφές δεν είναι πάντα 
κατάλληλες για να εκφράσουν τις ανάγκες του παιδιού. Το ρόλο αυτό έρχεται να ανα-
λάβει το παιχνίδι, μέσα από το οποίο το παιδί μπορεί να εκφράζει ελεύθερα τις ανάγκες 
και τις επιθυμίες του (Γερμανός, 1993).  

Για τα περισσότερα παιδιά, το παιχνίδι είναι ένα φυσικό φαινόμενο που ενισχύει τη 
συμμετοχή τους, τη μάθησή τους, την ανεξάρτητη απόδοσή τους, και την κοινωνική 
τους ένταξη. Το παιχνίδι είναι προϋπόθεση για την επιτυχή συμμετοχή στα εκπαιδευ-
τικά περιβάλλοντα που εκθέτουν τα παιδιά σε σημαντικές έννοιες των μαθηματικών, 
της γλώσσας και της επιστήμης. Τα παιδιά που δεν μπορούν να συμμετέχουν στο παι-
χνίδι είναι πιθανό να εμφανίσουν ελλείμματα και σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής σε 
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προσχολικά και σχολικά περιβάλλοντα, όπου η ατομική διδασκαλία είναι περιορισμένη 
(Morrison /Sainato/ Sayaka, 2002). Το παιχνίδι είναι το μέσο ανάπτυξης της κοινωνι-
κής και γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού, είναι μια διαδικασία συγκρότησης της ταυ-
τότητας της παιδικής ηλικίας. Έχει μια ισχυρή κοινωνικοπολιτική λειτουργία αφού 
διευκολύνει τα παιδιά στη μάθηση των συναισθηματικών και γνωστικών συστημάτων 
μιας συγκεκριμένης κουλτούρας (Αυγητίδου, 2001).  

Η επίδραση που ασκεί το παιχνίδι έχει μελετηθεί επανειλημμένως από τους επιστήμο-
νες, κυρίως λόγω των ποιοτικών αλλαγών που επιφέρει στον ψυχισμό του παιδιού, 
αλλά και στο χαρακτήρα του. Μάλιστα, οι κούκλες και τα ομοιώματα μικρών ζώων, 
όπως αρκουδάκια, λαγουδάκια κ.α. επιδρούν σημαντικά στη διαμόρφωση της ηθικής 
και αισθηματικής πλευράς της προσωπικότητας των παιδιών. Με τα ομαδικά παιχνίδια, 
όπως είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα παιδιά ικανοποιούν την ανάγκη τους για συ-
ντροφιά, με την παρουσία γονέων ή φίλων και παράλληλα αναπτύσσουν την ικανότητα 
προσαρμογής σε κανόνες. Πολύ σημαντική είναι και η λειτουργία των εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών, μέσω των οποίων το παιδί έρχεται σε επαφή και αρχίζει να κατακτά τη 
διδακτική διαδικασία. Τα τελευταία συμβάλλουν επίσης στην ανάπτυξη της ικανότητας 
επίλυσης προβλημάτων, καθώς το παιδί πειραματίζεται.  

Μια από τις πρωταρχικές λειτουργίες του παιχνιδιού είναι και η προπαρασκευή του 
παιδιού για την ενηλικίωση. Τα παιχνίδια δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως 
μέσο προετοιμασίας του παιδιού στη ζωή και ένταξης του στην κοινωνία. Με αυτή την 
ιδιότητα, το παιχνίδι αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό, τα ήθη και τις αξίες κάθε εποχής.  

Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι το παιχνίδι είναι μια ουσιαστική δραστηριότητα 
στη ζωή του κάθε παιδιού, γιατί συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκρότηση της υποκειμε-
νικότητας και της προσωπικότητάς του. Συμβάλλει στην απελευθέρωσή του, στη χει-
ραφέτησή του από το περιβάλλον, στην απόκτηση αφηρημένης σκέψης, στην από-
κτηση αυτοελέγχου, καθώς και στη γλωσσική και εννοιολογική του αυτονόμηση. Συμ-
βάλλει επίσης στην απόκτηση γνώσεων, κινήτρων, δεξιοτήτων και στάσεων, που είναι 
αναγκαία για την κατανόηση του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο 
ζει, αλλά και για την κοινωνική του προσαρμογή και συμμετοχή. Μπορούμε, λοιπόν, 
να πούμε ότι το παιχνίδι όχι μόνο αποτελεί μια ουσιαστική λειτουργία στη ζωή του 
παιδιού αλλά καθοδηγεί και την ανάπτυξή του.  

Είδη και μορφές παιχνιδιού 

Εκτός από τα ποικίλα χαρακτηριστικά, το παιχνίδι, όπως προαναφέρθηκε μπορεί να 
έχει και ποικίλες μορφές και να εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, όπως:  

• Μοναχικό, όταν το παιδί παίζει μόνο του.  

• Παράλληλο, όταν τα παιδιά παίζουν δίπλα-δίπλα, κοιτάζοντας περιστασιακά το ένα 
το άλλο.  
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• Συντροφικό, όταν το παιδί παίζει μαζί με τα άλλα παιδιά και με τα ίδια παιχνίδια.  

• Συνεργατικό, όταν παίζει με τα άλλα παιδιά το ίδιο παιχνίδι, έχοντας κοινό στόχο και 
συγκεκριμένους ρόλους.  

• Αισθητικοκινητικό παιχνίδι (6μηνών-2 ετών), όταν τα παιδιά εξερευνούν τις φυσικές 
ιδιότητες ενός αντικειμένου, βάζοντας το στο στόμα, χτυπώντας το, πετώντας το κ.τ.λ.  

• Διερευνητικό, όταν τα παιδιά ασχολούνται με την επισώρευση αντικειμένων, π.χ. στή-
σιμο τούβλων, τοποθέτηση αντικειμένων το ένα μέσα στο άλλο κ.τ.λ.  

• Κινητικό παιχνίδι ή παιχνίδι σωματικής δραστηριότητας, όπως τρέξιμο, σκαρφά-
λωμα, τσουλήθρα, τραμπάλα και άλλα παιχνίδια αδρής κινητικότητας.  

• Λειτουργικό, όταν τα παιδιά καταλαβαίνουν το σκοπό των παιχνιδιών και τα χρησι-
μοποιούν με τον κατάλληλο τρόπο.  

• Εποικοδομητικό - κατασκευαστικό, όταν χρησιμοποιεί κάποια υλικά για να χτίσει 
κάτι.  

• Παιχνίδι με κανόνες, όπου τα παιδιά παίζουν μαζί ακολουθώντας κανόνες (π.χ. ένα 
επιτραπέζιο παιχνίδι, ή ένα παιχνίδι με μπάλα).  

• Συμβολικό παιχνίδι, παιχνίδι προσποίησης (αναφέρεται και ως κοινωνικό-δραμα-
τικό), όπου τα παιδιά υποκαθιστούν αντικείμενα, π.χ. το μπουκάλι στην αγκαλιά των 
παιδιών γίνεται μωράκι, αποδίδουν ιδιότητες σε αντικείμενα, π.χ. προσποιούνται ότι το 
μωρό κλαίει κ.τ.λ.  

• Σκληρό-άτσαλο παιχνίδι (rough and tumble), όταν τα παιδιά συμμετέχουν σε διασκε-
δαστικό καβγαδάκι (ψευτοκαβγαδάκι, ψευτοπάλεμα, κυνηγητό) σπρώχνοντας τα άλλα 
παιδιά, άλλα όχι με διάθεση επιθετικότητας.  

Όλα τα παραπάνω είδη παιχνιδιού είναι απαραίτητα για το παιδί. Κάθε ένα από αυτά 
ενισχύει την ανάπτυξη του παιδιού. Για παράδειγμα:  

• Το παιχνίδι που περιλαμβάνει κίνηση και αλληλεπίδραση βοηθάει το μικρό παιδί να 
αναπτύξει σωματικές/κινητικές δεξιότητες.  

• Το παιχνίδι που περιλαμβάνει ήχους και λέξεις βοηθάει στην ανάπτυξη γλωσσικών 
δεξιοτήτων.  

• Το παιχνίδι με κανόνες βοηθάει τα παιδιά να μάθουν τις ευθύνες τους, τις αρμοδιότη-
τές τους, καθώς επίσης και τη φύση των κανόνων.  
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• Το προσποιητό-φανταστικό ή συμβολικό παιχνίδι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό γιατί 
ωφελεί κάθε πλευρά της ανάπτυξης του μικρού παιδιού και προωθεί τη σχολική ετοι-
μότητα.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Vygotsky (1967) αναφέρεται στο προσποιητό παιχνίδι (pretend 
play), ως μια κοινωνική δραστηριότητα και μια μορφή επικοινωνίας.  

Υποστηρίζει ότι κύριο χαρακτηριστικό του παιχνιδιού αποτελεί η φαντασιακή κατά-
σταση. Καθώς τα παιδιά παίζουν, υποδύονται ρόλους, επικοινωνούν τις επιθυμίες τους 
στην ομάδα. Την ίδια στιγμή μαθαίνουν να επικοινωνούν μέσω της χρήσης της γλώσ-
σας, των χειρονομιών (gestures) και των συμβολικών αντικειμένων. Τα παιδιά που τα 
καταφέρνουν σε αυτό το είδος παιχνιδιού, μπορούν και δημιουργούν και πιο εύκολα 
φιλίες, αφού στα περισσότερα παιδιά αρέσει να παίζουν με ένα παιδί που έχει καλές 
ιδέες παιχνιδιού, π.χ. «ας παίξουμε το γιατρό», ή «να παίξουμε “σπίτια”»κ.τ.λ. Τα παι-
διά με αυτό το παιχνίδι μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν και να υποστηρίζουν τη θέση 
τους, πώς να κάνουν συμβιβασμούς, να λύνουν συγκρούσεις και όλα αυτά τα βοηθάνε 
να φτιάχνουν και να διατηρούν φιλίες. Επίσης, το συμβολικό, προσποιητό παιχνίδι βοη-
θάει στην ανάπτυξη της σκέψης. Καθώς τα παιδιά προσποιούνται, η γνώση τους απο-
κτά συμβολική μορφή και αρχίζουν να διαχωρίζουν μεταξύ του πραγματικού και του 
τεχνητού, του προσποιητού.  

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, το συμβολικό, προσποιητό, φανταστικό παιχνίδι, που α-
ναπτύσσεται στο χρονικό διάστημα των 2-6 ετών, είναι το πιο αποτελεσματικό για την 
ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας (Smilansky, 1968). Αυτό το είδος παιχνιδιού, όταν 
είναι κατάλληλα υποστηριγμένο από τον εκπαιδευτικό, προωθεί την αυτορρύθμιση των 
παιδιών-την ικανότητά τους δηλαδή να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, τις συμπερι-
φορές τους και τις διαδικασίες της σκέψης. Επίσης μέσω του συμβολικού παιχνιδιού 
τα παιδιά αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και τη γλώσσα τους, μαθαίνοντας 
να την προσαρμόζουν σε κάθε περίσταση. Τέλος αυτό το είδος του παιχνιδιού παρέχει 
και ευκαιρίες ανάπτυξης πρώιμων αναγνωστικών και προγραφικών δεξιοτήτων, αφού 
στο παιχνίδι αυτό τα παιδιά μπορούν να διαπραγματεύονται μια ιστορία και να κινού-
νται μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. Αυτές οι εμπειρίες βοηθούν στην κατα-
νόηση του αφηγηματικού λόγου. Επίσης, όταν τα παιδιά προσποιούνται ότι διαβάζουν, 
γράφουν, χρησιμοποιώντας μολύβια, μαρκαδόρους, χαρτιά, βιβλία, διευρύνεται η κα-
τανόηση της ανάγνωσης και της γραφής από τα παιδιά. Έτσι προωθώντας την αυτορ-
ρύθμιση, τις κοινωνικές δεξιότητες, τη γλώσσα και τις πρώιμες αναγνωστικές και προ-
γραφικές δεξιότητες το προσποιητό, συμβολικό παιχνίδι συμβάλλει σημαντικά στην 
προώθηση της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών προσχολικής ηλικίας.  

Το παιχνίδι στην εκπαίδευση 

Το παιχνίδι, εξαιτίας της χρησιμότητας του, πρέπει να κατοχυρωθεί, προκειμένου να 
νομιμοποιηθεί χώρος και χρόνος γι’ αυτό σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Το παιχνίδι, με τα 
αποδεδειγμένα γνωστικά και κοινωνικά του οφέλη, πρέπει να αποτελεί μια 
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διαπροσωπική και συνεργατικά δομημένη δραστηριότητα στις τάξεις των νηπιαγω-
γείων πρωτίστως, αλλά και στα δημοτικά σχολεία. Δεν πρέπει να θεωρείται από νηπια-
γωγούς και εκπαιδευτικούς μόνο ως προϊόν ατομικής δράσης ή και ατομικής συμμετο-
χής.  

Στην Ελλάδα, στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου το παιχνίδι έχει καταλάβει μια προνο-
μιακή θέση. Όμως το επίσημο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, εκτός από τη δυ-
νατότητα που παρέχει να αναπτυχθούν παιχνίδια και παρέες κατά τη διάρκεια του δια-
λείμματος και ίσως στην ώρα της γυμναστικής και των καλλιτεχνικών μαθημάτων, δεν 
έχει μια θέση για το ίδιο το παιχνίδι. Η μάθηση, όμως, δεν πρέπει να περιορίζεται σε 
διδακτικές καταστάσεις, αλλά θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως μια συνεχής κοινω-
νικό-πολιτισμική διαδικασία, στην οποία τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί 
κατέχουν ένα σημαντικό ρόλο ως φορείς κοινωνικοποίησης.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σημαντικός στην ανάπτυξη του παιχνιδιού στα παι-
διά. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα ενδιαφέροντα του παιδιού στο 
παιχνίδι και να τα αξιολογεί παρατηρώντας συνεχώς τα παιδιά καθώς παίζουν. Είναι 
σημαντικό να εξετάζουν γιατί το παιδί προτιμάει ένα συγκεκριμένο είδος παιχνιδιού, 
τι είναι αυτό που το παρακινεί, το ωθεί να παίζει με αυτό το παιχνίδι. Έτσι ο εκπαιδευ-
τικός μπορεί να βρει και άλλα είδη παιχνιδιού που ικανοποιούν την ίδια ανάγκη ή έστω 
είναι το ίδιο παρωθητικά-διεγερτικά για τα παιδιά. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην 
ενίσχυση του παιχνιδιού μπορεί να συνοψιστεί στα εξής (Κοντοπούλου, 2003):  

• Η παρατήρηση των παιδιών που παίζουν. Το παιχνίδι των παιδιών είναι πολύ αποκα-
λυπτικό. Από τον τρόπο που παίζουν, τα υλικά και τη θεματική που επιλέγουν, τον 
τρόπο που εντάσσονται στην ομάδα ή σε μία δραστηριότητα, ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να έχει ενδείξεις για την ωριμότητα του παιδιού, την ευελιξία του, τις δυσκολίες του. 
Ακόμη μπορεί να αναγνωρίζει και να σέβεται τις διατομικές διαφορές και να τις δια-
φοροποιεί από τις ενδείξεις προβληματικών καταστάσεων.  

• Η ενίσχυση του παιχνιδιού. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δίνει στα παιδιά πολλές 
ευκαιρίες για το παιχνίδι, αν θεωρηθεί ως στόχος της εκπαίδευσης η ολόπλευρη ανά-
πτυξη, η ενίσχυση της φαντασίας καθώς και της δημιουργικότητας και πρωτοβουλίας 
των παιδιών και όχι η στείρα γνώση. Άλλωστε και η σχολική μάθηση μπορεί να είναι 
αποτελεσματικότερη όταν παρέχεται με παιγνιώδη μορφή και δε θεωρείται ασύμβατη 
με το παιχνίδι. Θα πρέπει τελικά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να είναι ευέλικτος και να 
μπορεί όχι μόνο να ανέχεται αλλά και να ενθαρρύνει τα παιδιά στην αναζήτηση εναλ-
λακτικών τρόπων ευχαρίστησης στα πλαίσια δημιουργικών δραστηριοτήτων.  

Επιπλέον, το περιβάλλον του παιχνιδιού μπορεί να συνδέεται με κάποια ιδιαίτερη προ-
τίμηση παιχνιδιού του παιδιού. Έτσι ο εκπαιδευτικός πρέπει να προσδιορίσει τα χαρα-
κτηριστικά του περιβάλλοντος (ανθρώπινου και φυσικού) που προδιαθέτουν το παιδί 
να παίζει με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακόμη ο εκπαιδευτικός πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη του τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού και με βάση αυτές να προσπαθεί 
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να διευρύνει το ρεπερτόριο συμπεριφορών παιχνιδιού του παιδιού. Επίσης πρέπει να 
διαθέτει την ετοιμότητα να ανταποκρίνεται στις νύξεις (cues) που δίνει το παιδί κατά 
το παιχνίδι (Smith, 2001).  

Ο εκπαιδευτικός κατέχει ένα ρόλο – κλειδί στην ανάπτυξη του παιχνιδιού των παιδιών. 
Είναι αυτός που μπορεί να παρακινήσει, να ενθαρρύνει ή να προκαλέσει τα παιδιά να 
παίξουν με περισσότερο εξελιγμένους και ώριμους τρόπους. Μάλιστα ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να παράσχει τη δομή του παιχνιδιού συμμετέχοντας και ο ίδιος στο παιδικό 
παιχνίδι. Η Smilansky (1968) αναφέρθηκε στο «κηδεμονευμένο» παιχνίδι, όπου ο ενή-
λικος, ή ο εκπαιδευτικός εγκαινιάζουν το παιχνίδι ρόλων σε μικρές ομάδες παιδιών και 
τα βοηθούν να το συντηρήσουν και να το αναπτύξουν για μια χρονική περίοδο χρησι-
μοποιώντας τη μοντελοποίηση, τη λεκτική καθοδήγηση, την άσκηση στη δραματοποί-
ηση ενός σεναρίου και την άσκηση στο φανταστικό παιχνίδι. Η Smilansky διαπίστωσε 
ότι τέτοιες μορφές ενθάρρυνσης και εκπαίδευσης εκ μέρους των ενηλίκων αυξάνουν 
την πολυπλοκότητα του φανταστικού και του κοινωνικού-δραματικού παιχνιδιού στα 
παιδιά και κυρίως σε αυτά που δεν εμφανίζουν μεγάλη κλίση σε αυτά τα είδη παιχνι-
διού (Αυγητίδου, 2001).  

Στο άλλο άκρο βρίσκεται το αυστηρά ελεγχόμενο και οργανωμένο από τον εκπαιδευ-
τικό παιχνίδι των παιδιών, όπου τα παιδιά δεν έχουν μεγάλα περιθώρια επιλογής, αλλά 
ακολουθούν πιστά τους κανόνες των εκπαιδευτικών ή μιμούνται το πρότυπο που έχει 
διαμορφώσει ο εκπαιδευτικός.  

Η σπουδαιότητα του ρόλου του ενηλίκου στο παιχνίδι και στην ανάπτυξη των παιδιών 
έχει τονιστεί από τον Vygotsky, με την θεωρία του για τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης 
και τον Bruner με τη μέθοδο της «σκαλωσιάς», σύμφωνα με την οποία η υποστήριξη 
που παρέχει ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσαρμόζεται στο τρέχον επίπεδο ανάπτυ-
ξης του παιδιού και μπορεί να ελαττώνεται ή και να αφαιρείται όταν το παιδί αποκτήσει 
ικανότητα στο συγκεκριμένο έργο (Κάππας, 2000).  

Ο εκπαιδευτικός τελικά θα πρέπει να παρεμβαίνει στο παιχνίδι των παιδιών, δομώντας 
δραστηριότητες παιχνιδιού και αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές, αλλά πάντα πρέπει 
να αφήνει χώρο στο παιδί ώστε να παίξει ελεύθερα μόνο του. Ο ρόλος του εκπαιδευτι-
κού είναι να το κατευθύνει και να το ενθαρρύνει να συνεχίσει το παιχνίδι του. Εξάλλου 
τα παιδιά είναι σε θέση να διατηρήσουν την προσοχή τους εντατικότερα και για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα, όταν είναι παρόντες οι ενήλικοι. Όταν ο ενήλικος παίζει με 
τα παιδιά ως σύντροφος ή συμπαίκτης επιτυγχάνει μια σχέση οικειότητας και εμπιστο-
σύνης με τα παιδιά. Στο παιχνίδι ο εκπαιδευτικός οφείλει να δείχνει ευαισθησία, να 
παρέχει υποστήριξη και να αποφεύγει να είναι κυριαρχικός (Smith, 2001).  
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Το παιχνίδι στην εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό.  
Τεχνικές ενίσχυσης του παιχνιδιού στην τάξη 

Το να βοηθήσουμε τα παιδιά με αυτισμό να παίζουν φυσιολογικά είναι πάρα πολύ ση-
μαντικό. Το αισθητηριακό παιχνίδι θα διδάξει στα μικρά παιδιά για το σώμα τους και 
τα αντικείμενα στο περιβάλλον τους. Το χειριστικό και εξερευνητικό παιχνίδι θα διδά-
ξει στα μεγαλύτερα παιδιά περισσότερα για τα αντικείμενα και τις ιδιότητές τους και 
για το πώς μπορούν να επηρεάζουν τον κόσμο γύρω τους. Το «σκληρό» παιχνίδι και 
το ενεργητικό φυσικό παιχνίδι θα διδάξει στα νήπια τις κινητικές δεξιότητες και την 
αλληλεπίδραση όλου του σώματος με τους άλλους και με τα αντικείμενα στο περιβάλ-
λον. Το κοινωνικό παιχνίδι θα τους διδάξει τις κοινωνικές σχέσεις και το πώς να ε-
μπλακούν σε αυτές. Το προσποιητό, είτε κοινωνικό, είτε μοναχικό, θα τους μάθει πώς 
να απομακρύνουν τη σκέψη τους από την εμπειρία που βιώνουν εκείνη τη στιγμή και 
πώς να χρησιμοποιούν σύμβολα και αναπαραστάσεις για να επιτυγχάνουν αυτόν τον 
τρόπο σκέψης (Christofer Josseph,2002).  

Η έλλειψη δεξιοτήτων παιχνιδιού επιβαρύνει την κοινωνική απομόνωση του παιδιού 
με αυτισμό και υπογραμμίζει τις διαφορές του από τα άλλα παιδιά. Εάν το να βελτιώ-
σουν τα παιδιά με αυτισμό το παιχνίδι τους προσφέρει ευχαρίστηση, αίσθηση επιδεξιό-
τητας και τα κινητοποιεί για να παίξουν, τότε αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. 
Επιπλέον το παιχνίδι στα παιδιά με αυτισμό είναι πολύτιμο γιατί είναι μέσο έκφρασης 
του εαυτού. Επίσης η ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού στα παιδιά με αυτισμό είναι 
απαραίτητη γιατί οι ελλιπείς, περιορισμένες ή και απούσες δεξιότητες παιχνιδιού απο-
τρέπουν ευκαιρίες μάθησης και επιτυχούς συμμετοχής σε ενταξιακές τάξεις .Έτσι, οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνικές ενίσχυσης του παιχνιδιού των παιδιών 
με αυτισμό στην τάξη και να εφαρμόζουν κατάλληλα προγράμματα παρέμβασης με 
στόχο την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Η ενσωμάτωση του παιχνιδιού στα προγράμματα 
παρέμβασης παρέχει τη δυνατότητα στο παιδί με αυτισμό να αναπτύξει τη γλώσσα του 
και τη συμβολική σκέψη. Κάποιοι χρησιμοποιούν συμπεριφορικές θεραπείες στην εκ-
παίδευση των παιδιών με αυτισμό. Ωστόσο οι συμπεριφορικές θεραπείες έχουν περιο-
ρισμένες δυνατότητες γενίκευσης σε νέα, διαφορετικά πλαίσια.  

Το πρόγραμμα παρέμβασης πρέπει να εστιάζει στην αντιμετώπιση των αιτιών που προ-
καλούν τα προβλήματα στο παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό και όχι στην αντιμετώπιση 
των συμπτωμάτων των προβληματικών συμπεριφορών στο παιχνίδι. Για παράδειγμα 
πιθανά συμπτώματα είναι ότι το παιδί κάνει πάντα το ίδιο πράγμα στο παιχνίδι, ή ότι 
σπάει τα πάντα ή ότι δε παίζει με τα άλλα παιδιά. Αυτές είναι οι ορατές συμπεριφορές. 
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να αντιμετωπίσει τις αιτίες αυτών των συμπεριφορών, για πα-
ράδειγμα το ότι δεν καταλαβαίνει τους κανόνες του παιχνιδιού, το ότι δεν καταλαβαίνει 
επαρκώς την κοινωνική συμπεριφορά, το ότι δεν καταλαβαίνει τον γλωσσικό κώδικα 
του παιχνιδιού, κ.τ.λ. (Γκονέλα, 2006).  

Κάποιες επιτυχείς προσεγγίσεις ενίσχυσης παιχνιδιού που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 
εκπαιδευτικός είναι η μη κατευθυνόμενη θεραπεία (Cogher, 1999), η εκπαίδευση στην 
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πιλοτική αντίδραση (Stahmer, 1999) και οι ενσωματωμένες ομάδες παιχνιδιού 
(Wolfberg&Schuler, 1999). Η μη κατευθυνόμενη θεραπεία χρησιμοποιείται σε παιδιά 
με σοβαρές επικοινωνιακές δυσκολίες, όπως τα παιδιά με αυτισμό που δεν έχουν κα-
τακτήσει ακόμη τα πρώιμα στάδια προ-γλωσσικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ε-
πικοινωνίας. Στη θεραπεία αυτή, ο εκπαιδευτικός εργάζεται ένα προς ένα με το παιδί 
χρησιμοποιώντας συνηθισμένα υλικά για παιχνίδι. Η παρέμβαση καθοδηγείται από το 
παιδί, δεν είναι παρεμβατική και δεν την διέπει κάποια καθορισμένη δομή.  

Η εκπαίδευση στην πιλοτική αντίδραση- (Καλύβα, 2005) εφαρμόζεται σε παιδιά με 
αυτισμό που είναι ικανά να δουλέψουν ένα προς ένα με έναν εκπαιδευτικό-θεραπευτή 
ή γονέα σε δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για την ενίσχυση συγκεκριμένων δε-
ξιοτήτων παιχνιδιού και την αύξηση του κινήτρου του παιδιού να παίξει. Η παρέμβαση 
καθοδηγείται από τον ενήλικα και είναι εξαιρετικά δομημένη, ενώ η ίδια η παρέμβαση 
βασίζεται σε συμπεριφορικές τεχνικές. Η εκπαίδευση στην πιλοτική αντίδραση «δου-
λεύει» με μια κεντρική – βασική συμπεριφορά ώστε να αλλάξει άλλες συμπεριφορές. 
Η κεντρική συμπεριφορά είναι μια συμπεριφορά που είναι κεντρική σε πολλές περιοχές 
λειτουργικότητας. Ενισχύοντας θετικά την κεντρική συμπεριφορά, ενισχύονται θετικά 
και οι άλλες συμπεριφορές (Stahmer, 1995).  

Οι ενσωματωμένες ομάδες παιχνιδιού (IntegratedPlayGroups) απευθύνονται σε παιδιά 
μεγαλύτερης ηλικίας που είναι σε θέση να αρχίσουν να παίζουν με συνομηλίκους. Οι 
άμεσοι στόχοι της παρέμβασης είναι η βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας του 
παιχνιδιού του παιδιού, ενώ τα παιδιά με αυτισμό διδάσκονται να συμμετέχουν στο 
κοινωνικό παιχνίδι σε μικρές ομάδες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η μείωση των 
επιδράσεων της κοινωνικής απομόνωσης στην ανάπτυξη του παιδιού με αυτισμό και 
βασίζεται στη θεωρία του Vygotsky που υποστηρίζει ότι οι υποστηρικτικές κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην τυπική ανάπτυξη. Οι εν-
σωματωμένες ομάδες παιχνιδιού είναι μια αποτελεσματική μέθοδος διδασκαλίας του 
παιχνιδιού και των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών με αυτισμό και συ-
νομηλίκους τυπικής ανάπτυξης μέσα σε ενταξιακά σχολικά περιβάλλοντα (Lantz, 
2001).  

Άλλες επιτυχείς στρατηγικές ενίσχυσης του παιχνιδιού είναι η αλληλοδιδακτική μέθο-
δος και η κατάρτιση σε ένα κοινωνικό-δραματικό σενάριο, χρησιμοποιώντας λειτουρ-
γικά τις εμμονές του παιδιού ως θέμα για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού παιχνιδιού 
(Jordan, 2003). Αλλά και η χρήση της μουσικής ενδείκνυται στην ανάπτυξη παιχνιδιού 
των παιδιών με αυτισμό. Η ζωντανή μουσική, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιεί-
ται για να καταστήσει προβλέψιμες τις κινήσεις συναλλαγής μεταξύ του παιδιού και 
του δασκάλου. Η μουσική επιτείνει τον ρυθμό των πράξεων του παιδιού. Η μουσική 
προσθέτει ενδιαφέρον και νόημα στις κοινωνικές καταστάσεις και στις καταστάσεις 
παιχνιδιού. Επίσης η μουσική μπορεί να σηματοδοτεί την έναρξη κάποιας κίνησης στο 
παιχνίδι ή να βοηθάει το παιδί να χαλαρώσει στο τέλος του παιχνιδιού.  
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Μια άλλη χρήσιμη μέθοδος είναι η χρήση φωτογραφιών και οπτικών αναπαραστάσεων 
που θα διευκολύνουν το παιδί να γνωρίζει τα βήματα του παιχνιδιού και θα του κατα-
δεικνύουν πώς να παίξει. Η χρήση των φωτογραφιών για την ενθάρρυνση της ανάπτυ-
ξης παιχνιδιού πραγματοποιείται με επιτυχία σε σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι 
φωτογραφίες βοηθούν το παιδί να αναπτύξει «σενάρια ιστοριών» για ακολουθίες παι-
χνιδιού προσποίησης. Με αυτή την τεχνική φωτογραφίζονται τα σημαντικά συμβάντα 
μιας ιστορίας παιχνιδιού και το παιδί διδάσκεται να τα τοποθετεί σε σωστή σειρά για 
να κατασκευάσει την ιστορία (Powell&Jordan, 2001).  

Η ανάπτυξη και η οργάνωση του παιχνιδιού από τους εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το πώς θα διδάξουν και το πώς θα 
οργανώσουν κατάλληλα το παιχνίδι των παιδιών με αυτισμό. Οι δεξιότητες παιχνιδιού 
που θα διδάσκονται σε παιδιά με αυτισμό πρέπει να χαρακτηρίζονται από συνέπεια, να 
είναι κατάλληλα δομημένες και να συνοδεύονται από τη χρήση κατάλληλης γλώσσας. 
Η γλώσσα δηλαδή πρέπει να είναι απλή, ώστε να την κατανοεί το παιδί. Σημαντική 
είναι και η κατάλληλη οργάνωση του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον πρέπει να οδηγεί 
σε εμπειρίες παιχνιδιού και να είναι κατάλληλο για διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί πρέ-
πει να σχεδιάζουν πολλά δομημένα τμήματα παιχνιδιού κάθε μέρα. Να φροντίζουν ώ-
στε να περιορίσουν τα πράγματα που αποσπούν τα παιδιά κατά το παιχνίδι. Πρέπει να 
επιλέγουν προσεκτικά τα παιχνίδια ώστε να εκπληρώνουν τους συγκεκριμένους στό-
χους τους. Τα παιχνίδια που συνήθως προτιμώνται από τα παιδιά με αυτισμό είναι αυτά 
που έχουν οπτικό ενδιαφέρον (παιχνίδια με σχήμα, χρώμα, Lego), επίσης βιβλία με 
αντικείμενα όπου το παιδί μπορεί να τα αγγίξει, παζλ, παιχνίδια σωματικής δραστηριό-
τητας, όπως τραμπολίνο, κούνια, σκαρφάλωμα, παιχνίδια που συνδυάζουν τη μουσική 
και το χορό, σκάκι, φιδάκι (ομαδικά παιχνίδια) και παιχνίδια στον υπολογιστή. Τέλος, 
σημαντικός είναι και ο σχεδιασμός κατάλληλης έναρξης και κλεισίματος των περιόδων 
παιχνιδιού. Ωστόσο δεν πρέπει να θεωρείται πως όλα τα παιδιά με αυτισμό διασκεδά-
ζουν με τις ίδιες δραστηριότητες και γι’ αυτό το λόγο η ηλικία, η ικανότητα και οι 
γλωσσικές δυνατότητες των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την ώρα του διαλείμματος. Το διάλειμμα είναι η δυσκο-
λότερη ώρα του σχολείου για τα παιδιά με αυτισμό. Συνήθως η χρησιμότητα του δια-
λείμματος αφορά τα παιδιά εκείνα, που έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν τον ε-
λεύθερο χρόνο τους, επιλέγοντας ευχάριστες κοινωνικές δραστηριότητες. Για τα παιδιά 
με αυτισμό τόσο η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου όσο και οι κοινωνικές δραστηριό-
τητες αποτελούν τομείς ιδιαίτερων δυσκολιών. Ο μόνος τρόπος για να βοηθήσουν οι 
εκπαιδευτικοί τα παιδιά με αυτισμό να αντεπεξέλθουν στο χάος του διαλείμματος, είναι 
να εντάξουν το διάλειμμα στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Για τα παιδιά με σοβαρές 
δυσκολίες είναι απαραίτητο ο χώρος του διαλείμματος να παρέχει τη δυνατότητα επι-
λογής δραστηριοτήτων, που να τα ευχαριστούν (κούνιες, ποδήλατα, μπάλες, τραμπο-
λίνο, αμμοδόχο, παιχνίδια, κ.τ.λ.).  

Για κάποια παιδιά ίσως η ώρα του διαλείμματος να είναι και η ώρα εκτόνωσης, επειδή 
τους δίνει την ευχέρεια να κάνουν τις στερεοτυπίες τους και έτσι να χαλαρώνουν. 
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Ωστόσο, στην πραγματικότητα οι στερεοτυπίες γίνονται όταν δεν υπάρχει κάτι άλλο 
να κάνει το παιδί ή δε γνωρίζει τι να κάνει. Για τα παιδιά με ήπιο αυτισμό, και κυρίως 
γι’ αυτά που είναι ενταγμένα σε σχολεία γενικής αγωγής, θα ήταν πολύ βοηθητικό αν 
ο εκπαιδευτικός προωθούσε το παιδί σε ομαδικά παιχνίδια και αν παρότρυνε τα άλλα 
παιδιά να εμπλέξουν με διακριτικότητα τον συμμαθητή τους σε ομαδικές τους δραστη-
ριότητες. Βέβαια για να πετύχει αυτή η προσπάθεια θα πρέπει το παιδί με αυτισμό να 
είναι ενήμερο για όλα όσα θα συμβούν στο διάλειμμα και να γνωρίζει καλά τους κανό-
νες του παιχνιδιού (Βογινδρούκας&Sherratt, 2005).  

Το παιχνίδι ως μέσο θεραπείας στα παιδιά με αυτισμό 

Η χρήση του παιχνιδιού στη θεραπεία των παιδιών με αυτισμό έχει σημαντικά οφέλη 
για τα παιδιά αυτά. Ο αυτισμός είναι μία σοβαρή κοινωνική-επικοινωνιακή διαταραχή. 
Τα παιδιά με αυτισμό είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχετίζονται με τους άλλους, κυρίως 
με τους συνομηλίκους τους, με φυσιολογικούς τρόπους. Το παιχνίδι είναι ένα υπέροχο 
εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με αυτισμό να συμμετέχουν σε αλληλεπι-
δράσεις. Όταν χρησιμοποιείται κατάλληλα μπορεί επίσης να επιτρέψει στα μικρά παι-
διά να ανακαλύψουν τα συναισθήματά τους, το περιβάλλον τους, τις σχέσεις τους με 
τους γονείς, τα αδέρφια και τους συνομηλίκους. Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού μπορεί 
να διδαχθεί σε γονείς και οι γονείς μπορούν να γίνουν οι θεραπευτές του παιδιού τους, 
ενώ παράλληλα δημιουργούν μια πιο δυνατή και πιο ουσιαστική σχέση με τα παιδιά 
τους. Η θεραπεία μέσω παιχνιδιού έχει, λοιπόν, συναισθηματικά και κοινωνικά οφέλη 
για τα παιδιά με αυτισμό και κυρίως η μη καθοδηγητική θεραπεία παιχνιδιού. Στη μη 
καθοδηγητική θεραπεία παιχνιδιού το παιδί επιλέγει το ρυθμό του παιχνιδιού του και 
έτσι αυξάνεται η αυτονομία του παιδιού στο χώρο του παιχνιδιού.  

Στη μη καθοδηγητική θεραπεία παιχνιδιού το παιδί με αυτισμό γίνεται πιο ικανό και 
πρόθυμο να κάνει πράγματα μόνο του. Έτσι αυξάνεται η πρωτοβουλία του, η έναρξη 
αλληλεπιδράσεων από το ίδιο και το παιχνίδι του. Το παιδί παίζει ενσωματώνοντας 
συνεχώς νέες δραστηριότητες. Επιπλέον μαθαίνει να αποδέχεται κανόνες και περιορι-
σμούς.  

Στη θεραπεία μέσω του παιχνιδιού το παιδί με αυτισμό αναπτύσσει μια σχέση προ-
σκόλλησης με το θεραπευτή και αυξάνονται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Επίσης, 
αυξάνεται και βελτιώνεται η βλεμματική και σωματική επαφή και το δυαδικό παιχνίδι. 
Η μη καθοδηγητική θεραπεία παιχνιδιού παρέχει τις σωστές συνθήκες στα παιδιά με 
αυτισμό, ώστε να αναπτύξουν θεραπευτικές σχέσεις. Παρέχει στα παιδιά με αυτισμό, 
όπως και σε άλλα παιδιά με συναισθηματικά προβλήματα, συναισθηματική ασφάλεια 
και ανακούφιση. Παρέχει ένα προστατευτικό περιβάλλον όπου δίνεται έμφαση στο παι-
χνίδι με τον ενήλικο και στην αποδοχή από τους θεραπευτές της ικανότητας των παι-
διών με αυτισμό να προωθούν από μόνα τους τη θεραπευτική αλλαγή κάτω από υπο-
στηρικτικές συνθήκες.  
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Η θεραπεία παιχνιδιού οδηγεί στην αύξηση και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού των παι-
διών με αυτισμό. Το παιδί συγκεντρώνεται περισσότερο στο παιχνίδι. Επιπλέον, αλλά-
ζουν οι προτιμήσεις του για δραστηριότητες παιχνιδιού. Το παιδί αναζητά πλέον δρα-
στηριότητες που εμπεριέχουν συνδυασμένη προσοχή, και άμεσες κοινωνικές αλληλε-
πιδράσεις.  
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη διερευνά τον βαθμό συμφωνίας ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές 
αξιολόγησης της επιθετικής συμπεριφοράς και τις αντιλήψεις των γονέων για τη συ-
μπεριφορά των παιδιών τους, τις στάσεις τους προς τις μορφές επιθετικής συμπεριφο-
ράς και τη σχέση ανάμεσα σε διάφορους οικογενειακούς παράγοντες και την επιθετι-
κότητα κατά την πρώτη σχολική ηλικία. Η αξιολόγηση της επιθετικής συμπεριφοράς 
των παιδιών υλοποιήθηκε από τα ίδια τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους συμμα-
θητές/τριες τους, ενώ στους γονείς στάλθηκε ένα κατασκευασμένο ερωτηματολόγιο, 
για τη συγκέντρωση των στοιχείων σχετικών με την οικογένεια. Από τα 189 ερωτημα-
τολόγια, επιστράφηκαν τα 91. Εξετάστηκε η επικάλυψη ανάμεσα στους τρεις τρόπους 
αξιολόγησης της επιθετικότητας των παιδιών και η σύνδεση οικογενειακών παραγό-
ντων (μέγεθος οικογένειας, μορφωτικό επίπεδο γονέων, φιλοδοξίες γονέων, βαθμός 
αυστηρότητας, αντιμετώπισης της εμπλοκής του παιδιού σε καβγάδες…) με τις βίαιες 
συμπεριφορές που εκδηλώνονται στο σχολείο. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται με 
βάση τη χρησιμότητά τους για την αντιμετώπιση και πρόληψη της επιθετικότητας στο 
επίπεδο της οικογένειας, του σχολείου, αλλά και της κοινότητας σε γενικές γραμμές. 

Λέξεις–Kλειδιά: επιθετικότητα, αξιολόγηση συμπεριφοράς, οικογενειακοί παράγο-
ντες 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες του κόσμου και ιδίως στην Ευρώπη και στις 
Η.Π.Α., έχει παρατηρηθεί μια έξαρση στο φαινόμενο της βίας και επιθετικότητας από 
μαθητές/τριες στον χώρο του σχολείου( Ανδρέου & Smith, 2002). Η έξαρση αυτή α-
φορά και τα ελληνικά σχολεία, όπου η εμπλοκή των μαθητών/τριών σε επιθετικές ε-
νέργειες δεν περιορίζονται σε μειοψηφίες(Ανδρέου,2000& Γκότοβος, 1996). 

Οι περισσότερες από τις ελληνικές αλλά και τις διεθνείς έρευνες, που αφορούν την 
επιθετικότητα στον σχολικό χώρο, αναφέρονται σε μαθητές/τριες της εφηβικής ηλι-
κίας, γιατί στην ηλικία αυτή είναι πιο εύκολο να παρατηρηθούν και να καταγραφούν 
οι επιθετικές συμπεριφορές ή τάσεις συμπεριφοράς. Κατά την παιδική ηλικία δεν είναι 
σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα στον τσακωμό στο παιχνίδι και τον τσακωμό, τον πραγ-
ματικό, την αθώα απειλή και τον συστηματικό εκφοβισμό, στα χτυπήματα και τις κα-
ταστροφές αντικειμένων που συμβαίνουν τυχαία και την επιθυμία για πρόκληση πόνου 
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και βλάβης. Πολλές ενέργειες δεν αποτελούν αρνητικές εμπειρίες και οριοθετούνται σε 
ένα κοινό σύστημα νοήματος στην κουλτούρα των συνομηλίκων μαθητών /τριών, που 
καθορίζει πότε μια ενέργεια είναι αποδεκτή, ευνοώντας τη διαδικασία της κοινωνικο-
συναισθηματικής εξέλιξης του παιδιού. (Hartup, 1983). Oι γονείς των παιδιών που βρί-
σκονται στην πρώτη σχολική ηλικία τείνουν να ανέχονται και να δικαιολογούν τις επι-
θετικές συμπεριφορές που εμφανίζονται στο σχολείο πιο συχνά από ότι οι γονείς των 
εφήβων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στην ηλικία αυτή. 

Οι πιθανότητες επιτυχίας των παρεμβατικών ενεργειών για την καταπολέμηση της επι-
θετικότητας στην εφηβική ηλικία είναι μικρές (Hausman, 1996). Πολύ καλύτερα είναι 
τα αποτελέσματα των προγραμμάτων της αντιμετώπισης της επιθετικότητας κατά την 
πρώτη σχολική ηλικία(Smith &Brain,2000). Είναι χαρακτηριστικό πως και η δημιουρ-
γία ενός ασφαλούς πλαισίου σχέσεων στον χώρο του σχολείου δεν μπορεί να αποτρέψει 
την εκδήλωση επιθετικών μορφών συμπεριφοράς , όταν αυτές έχουν εδραιωθεί. 

Η πρώτη σχολική ηλικία αποτελεί σημαντικό δείκτη πρόβλεψης μελλοντικών αντικοι-
νωνικών συμπεριφορών, γεγονός που συνιστά παρεμβατικά προγράμματα σε αυτή την 
ηλικία. 

Στην παρούσα μελέτη επιλέχτηκαν δυο ομάδες. Η πρώτη ομάδα παραγόντων επιλέ-
χτηκε, γιατί έπρεπε να εξεταστεί αν ισχύει, η σύνδεση των παραγόντων αυτών με την 
επιθετικότητα. Η επιλογή της δεύτερης ομάδας βασίστηκε στη γενική παρατήρηση, 
πως οι απόψεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των γονέων επηρεάζουν τον τρόπο με 
τον οποίο δομούν τα παιδιά τις σχέσεις τους με τους συνομηλίκους. Σχετικά με την 
επιθετικότητα έχει παρατηρηθεί πως η απώλεια των παραδοσιακών λειτουργιών της 
οικογένειας που αφορούν την κοινωνικοποίηση του παιδιού και αντικατοπτρίζονται 
στις στάσεις της απέναντι σε ζητήματα διαπαιδαγώγησης, συνδέεται με την εμφάνιση 
των συμπτωμάτων επιθετικής συμπεριφοράς (Jachson & Foshee, 1998).  

Από τους γονείς ζητήθηκαν και κάποιες πληροφορίες, όπως το κατά πόσο το παιδί τους 
παρακολουθεί σκηνές βίας στην τηλεόραση, αν πιστεύουν πως τα παιδιά είναι πιο επι-
θετικά στις ημέρες μας, αν θεωρούν πως το δικό τους παιδί είναι πιο επιθετικό σε σχέση 
με τα άλλα, οι φιλοδοξίες σχετικά με το μέλλον του παιδιού, για να αποκτηθεί μια πιο 
πλήρη εικόνα για την οικογένεια. 

Στην παρούσα μελέτη, που εντάσσεται στα πλαίσια μιας ευρύτερης έρευνας, σχετικά 
με τα προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, παρουσιάζονται κάποια από τα στοιχεία 
αυτά, με σκοπό να εξεταστεί η σύνδεση των οικογενειακών παραγόντων με την επιθε-
τικότητα που εκδηλώνεται κατά την πρώτη σχολική ηλικία.  
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Δείγμα 

Στην έρευνα συμμετείχαν 189 μαθητές/τριες (97 αγόρια και 92 κορίτσια) Β΄ τάξης από 
πέντε δημοτικά σχολεία (Μ.Ο.=7,6 ετών) Στους γονείς αυτών των μαθητών/τριών 
στάλθηκε επιστολή, που εξηγούσε τους σκοπούς της έρευνας και τους ζητούσε τη συ-
νεργασία τους, ενώ στους εκπαιδευτικούς τους δόθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία τους 
ζητήθηκε να συμπληρώσουν, προκειμένου να αποκτηθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
για τη συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο. 

Διερευνητικά εργαλεία 

Για την αξιολόγηση της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών και των σχετικών με 
αυτή παραγόντων, χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα ερωτηματολόγια: ένα για την οικογέ-
νεια, ένα για τον εκπαιδευτικό, ένα για την αυτοαξιολόγηση της συμπεριφοράς των 
μαθητών/τριών και ένα για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των συμμαθητών /τριών 
τους. 

Για το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών επιλέχτηκαν 20 ερωτήσεις από την κλίμακα 
Κοινωνικής Προσαρμογής του Bristol (Stott, 1974) που αναφέρονται σε επιθετικές συ-
μπεριφορές ή τάσεις συμπεριφοράς, όπως η πρόκληση καβγάδων, η λεκτική βία, η α-
νυπακοή, η καταστροφή πραγμάτων. Για την αυτοαξιολόγηση της επιθετικής συμπερι-
φοράς των παιδιών χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Olweus (1978), που αποτελείται από 
14 ερωτήσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές και καλύπτουν παρό-
μοιες πλευρές της επιθετικότητας με το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους εκπαιδευ-
τικούς. Στα δυο ερωτηματολόγια οι δυνατές απαντήσεις ήταν δυο (Ναι, Όχι) και κάθε 
θετική απάντηση βαθμολογήθηκε με μια μονάδα. Για την αξιολόγηση της συμπεριφο-
ράς των συμμαθητών/τριών δόθηκε στα παιδιά ειδικό ερωτηματολόγιο, που βασίζεται 
στην Κλίμακα των Eron et al (1971). Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν 15 προτάσεις, που 
περιγράφουν συμπεριφορές παρόμοιες με αυτές, που αξιολογήθηκαν από τα δυο άλλα 
ερωτηματολόγια. Από κάθε παιδί ζητήθηκε να αναφέρει τα ονόματα των δυο συμμα-
θητών/τριών του που εκδηλώνουν συχνότερα αυτές τις συμπεριφορές. Κάθε φορά, που 
το όνομα ενός παιδιού αναφερόταν από τους συμμαθητές /τριες του, έπαιρνε ένα 
βαθμό. Η συνολική βαθμολογία αναπροσαρμόστηκε, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντι-
σταθμιστούν οι διαφορές στο μέγεθος της τάξης. 

Όλα τα ερωτηματολόγια, που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της επιθετικής 
συμπεριφοράς ,πήραν την τελική τους μορφή, αφού:  

• Προσαρμόστηκαν στα ελληνικά από δύο ανεξάρτητους μεταφραστές και στη συνέχεια 
από άτομο με μητρική γλώσσα την Αγγλική και πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσ-
σας. 
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• Αναπροσαρμόστηκαν, σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 
στην έρευνα, ώστε να ανταποκρίνονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ελλη-
νική πραγματικότητα. 

• Τροποποιήθηκαν, έπειτα από δοκιμαστική χορήγηση σε μικρή ομάδα 15 μαθη-
τών/τριών της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 

Το ερωτηματολόγιο, που στάλθηκε στους γονείς των παιδιών, που συμμετείχαν στην 
έρευνα, σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για την οικογένεια, τις από-
ψεις και τις στάσεις των γονέων για την επιθετικότητα και την επίδραση που αυτές 
ασκούν στη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο. Από τα 189 ερωτηματολόγια που 
στάλθηκαν, επέστρεψαν τελικά 91. 

Ο δείκτης αξιοπιστίας -Cronbach alpha- των οργάνων μέτρησης κυμάνθηκε από 0,59 
έως και 0,83. 

Αποτελέσματα 

Αξιολόγηση της επιθετικής συμπεριφοράς 

Προκειμένου, να γίνει η κατηγοριοποίηση των παιδιών, που συμμετείχαν στην έ-
ρευνα, έγινε εξέταση για καθένα από τα τρία ερωτηματολόγια στις εκατοστιαίες τιμές 
που κατείχε το κάθε παιδί. Τα παιδιά πάνω από 90ο εκατοστημόριο (Ν= 18) αποτέλε-
σαν την κατηγορία των πολύ επιθετικών παιδιών.  

Τα παιδιά μεταξύ 90 και 60 (Ν=56) ήταν η ομάδα των μέτρια επιθετικών παιδιών και 
αυτά που ήταν κάτω από το εκατοστημόριο 60(Ν=115) αποτέλεσαν την ομάδα μαθη-
τών/τριών χαμηλής επιθετικότητας. Η επιθετικότητα ανάμεσα στα τρία ερωτηματολό-
για αξιολόγησης της επιθετικότητας ήταν σχετικά χαμηλή. Μόνο ένα παιδί θεωρήθηκε 
πολύ επιθετικό και από τρία όργανα μέτρησης της επιθετικότητας. Οχτώ μαθητές/τριες 
θεωρήθηκαν ως πολύ επιθετικά με βάση τα στοιχεία δυο ερωτηματολογίων (πέντε παι-
διά με βάση το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών/τριών, δυο 
με βάση το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευ-
τικών και ένα με βάση το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο 
των συμμαθητών/τριών). Τριάντα πέντε είχαν υψηλή βαθμολογία σε μια από τις πηγές 
αξιολόγησης, όχι όμως και στις άλλες δυο. 

Στην στατιστική ανάλυση που έγινε με το κριτήριο χ2 και τον δείκτη C δεν διαπιστώ-
θηκε σχέση ανάμεσα στο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο 
του δασκάλου. (χ2= 4,86, C=0,17, p>0,5). Oι μαθητές/τριες που είναι πολύ επιθετικά 
δεν αντιμετωπίζουν τον εαυτό τους με τον ίδιο τρόπο. Ο συσχετισμός ανάμεσα στο 
ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο των συμμαθητών/τριών ή-
ταν υψηλή (χ2 =13,19, C =0,28, p< 0,05). Η συνάφεια ανάμεσα στο ερωτηματολόγιο 
των παιδιών και το ερωτηματολόγιο του δασκάλου (χ2 =35,22, C=0,42, p<0,001). Σε 
αντίθεση με τα αποτελέσματα της κατηγοριοποίησης με βάση τις εκατοστιαίες μονάδες 
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έρχονται αυτά της στατιστικής ανάλυσης. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η στατι-
στικά ανάλυση παίρνει υπόψη το σύνολο του δείγματος και περιλαμβάνει όλες τις ο-
μάδες επιθετικής συμπεριφοράς, που είναι μέτρια, υψηλή και χαμηλή. Περιλαμβάνει 
τον μεγαλύτερο αριθμό παιδιών. Η κατηγορική ανάλυση αναφέρεται σε ένα μικρό α-
ριθμό παιδιών που μπαίνουν σε κατηγορίες με τον τρόπο που αναφέρθηκε ως πολύ 
επιθετικά. 

Δεν βρέθηκαν διαφορές φύλου, ούτε στο ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης (Μ.Ο. α-
γοριών= 4,38 και Μ.Ο. κοριτσιών=4, χ2 =1,27, P>0,5), αλλά διαφορές στο ερωτημα-
τολόγιο του δασκάλου δεν βρέθηκαν (Μ.Ο. αγοριών -1,59 και Μ.Ο. κοριτσιών =1,23, 
χ2 =4,72, p>0,001). 

Σε αντίθεση με τη συμπεριφορά των αγοριών αξιολογήθηκε πάρα πολύ επιθετική η 
συμπεριφορά των συμμαθητών/τριών τους. (Μ.Ο. αγοριών= 18,61 και Μ.Ο. κοριτσιών 
-5,40 , χ2 = 30,69, p< 0,001). 

Ανάλυση του ερωτηματολογίου της οικογένειας 

Από τα 189 ερωτηματολόγια που στάλθηκαν τις οικογένειες των μαθητών/τριών τα 91 
είχαν συμπληρωθεί. Γίνεται αναφορά στο μισό του δείγματος. Δεν βρέθηκαν διαφορές 
στο επίπεδο της επιθετικότητας σε κανένα από τα ερευνητικά εργαλεία της επιθετικής 
συμπεριφοράς, ανάμεσα στα παιδιά των οποίων οι γονείς επέστρεψαν τα ερωτηματο-
λόγια και αυτά των οποίων οι γονείς δεν τα έδωσαν πίσω. 

Μεγάλο ποσοστό από τις οικογένειες των μαθητών/τριών ανήκαν στην κατώτερη κοι-
νωνική τάξη. Ο υπολογισμός αυτός έγινε με βάση τη μόρφωση, την επαγγελματική 
παιδεία, την άσκηση του επαγγέλματος και των δυο γονέων. (Ανδρέου,1997). 

 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι απόψεις των γονέων που έχουν σχέση με διάφορα 
θέματα που αφορούν την επιθετικότητα στην παιδική ηλικία. Η διαπίστωση που έγινε 
ήταν ότι τη σημερινή εποχή τα παιδιά είναι πιο επιθετικά από ότι πιο παλιά και αυτός 
είναι ο λόγος που τη μεγαλύτερη ευθύνη είχε η οικογένεια. Δε θεωρούν ότι το δικό τους 
παιδί είναι πιο επιθετικά από τα άλλα και γι’αυτό ευθύνεται η οικογένεια. Αναφορικά 
με το δικό τους παιδί, δε θεωρούν ότι είναι πιο επιθετικό από τα άλλα. Μόνος ένας 
γονέας πιστεύει ότι το παιδί του έχει μεγαλύτερη επιθετικότητα από ό,τι τα άλλα παιδιά 
της ηλικίας του.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Απόψεις γονέων για την επιθετική συμπεριφορά των παιδιών
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ Ε-
ΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ, 

ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
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Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη συνάφειας C, ανάμεσα στους οικο-
γενειακούς παράγοντες που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα και τους τρεις τρόπους 
αξιολόγησης της επιθετικότητας που χρησιμοποιήθηκε. Η στατιστική σημαντικότητα 
των δεικτών αυτών, που αξιολογήθηκε με βάση το κριτήριο χ2, φανερώνει ότι υπάρχει 
σημαντική σχέση ανάμεσα στο επάγγελμα του πατέρα και την αξιολόγηση του εκπαι-
δευτικού (χ2= 13,04,p<0,05) αλλά και ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο του πατέρα και 
την αξιολόγηση του δασκάλου (χ2= 18,12,p<0,05). Παρατηρείται ότι τα μη κερδοφόρα 
επαγγέλματα όσο και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο συνδέονται με τις επιθετικές μορ-
φές συμπεριφοράς που διαπιστώνει ο εκπαιδευτικός. Σε σχέση με την αυτοαξιολόγηση 
της επιθετικότητας παρατηρήθηκε σχέση με το επίπεδο αυστηρότητας των γονέων α-
πέναντι στο παιδί(χ2= 17,06, p< 0,05), αλλά και τις αντιδράσεις τους απέναντι στην 
εμπλοκή του παιδιού σε φασαρίες(χ2= 21,07, p<0,05). H έλλειψη αυστηρότητας και η 
παρότρυνση για εκδίκηση συνδέονται με τις επιθετικές ενέργειες, που θεωρούν τα παι-
διά πως κάνουν. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η εμπλοκή του παιδιού σε φασαρίες συν-
δέεται με τις αξιολογήσεις των συμμαθητών/τριών (χ2 =15,73, p<0,05). Δε διαπιστώ-
νουν επιθετικές μορφές συμπεριφοράς εκπαιδευτικοί και παιδιά στους μαθητές /τριες 
των οποίων οι γονείς πιστεύουν ότι δεν εμπλέκονται σε φασαρίες. 

Συμπεράσματα 

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της παρούσας μελέτης σε σχέση με την αξιολό-
γηση της επιθετικής συμπεριφοράς είναι πως οι τρεις πηγές αξιολόγησης που εξετά-
στηκαν δε συμφωνούν μεταξύ τους. Αυτό το εύρημα έχει παρατηρηθεί και σε άλλες 
μελέτες( Sutton &Smith, 1999), ενώ μερικές έρευνες έχουν δείξει ότι είναι δυνατό να 
υπάρχει συμφωνία, ανάμεσα σε διάφορες πηγές αξιολόγησης και σε κάποιο βαθμό δια-
πιστώθηκε αυτό, όταν στην ανάλυση είχε ληφθεί υπόψη το σύνολο του δείγματος. Όταν 
στόχος είναι η παρέμβαση και το ενδιαφέρον στρέφεται προς τα λίγα παιδιά που πα-
ρουσιάζουν μεγάλη επιθετικότητα, η κατηγορική ανάλυση είναι σημαντική. Αναδει-
κνύουν τα αποτελέσματα της κατηγορικής ανάλυσης την έλλειψη συμφωνίας ανάμεσα 
στις απόψεις των παιδιών, των συμμαθητών/τριών τους και των εκπαιδευτικών τους, 
σε σχέση με τα ποια παιδιά είναι πιο επιθετικά στον χώρο του σχολείου. Σημαντικός 
λόγος είναι ότι η επιθετικότητα δεν εκδηλώνεται με τον ίδιο τρόπο. Ένα παιδί μπορεί 
να είναι επιθετικό την ώρα του διαλείμματος και όχι μέσα στην τάξη. Επίσης η ίδια 
μορφή συμπεριφοράς μπορεί να εκλαμβάνεται διαφορετικά από διαφορετικούς ανθρώ-
πους. 
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Η συνάφεια ανάμεσα στις αξιολογήσεις των δασκάλων και των συμμαθητών/τριών ή-
ταν σημαντική, όταν πραγματοποιήθηκε η ανάλυση στο σύνολο του δείγματος και μι-
κρή, σύμφωνα με την κατηγορική ανάλυση. Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα σε αυτές 
τις δυο αξιολογήσεις, παρόλο που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την κλινική 
έννοια, με σκοπό την ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Η επιθετική ομάδα παιδιών, σύμ-
φωνα με την αυτοαξιολόγηση, δε βρέθηκε να έχει σχέση με τις άλλες δυο μετρήσεις 
και οι συσχετίσεις για το σύνολο του δείγματος ήταν πιο χαμηλές. Τα παιδιά που θεω-
ρούν τον εαυτό τους πιο επιθετικό, οι συμμαθητές/τριες τους και οι δάσκαλοί τους δεν 
τους θεωρούν πιο επιθετικά από τους άλλους. Τα παιδιά που θεωρούνται πιο επιθετικά 
από τους άλλους δε θέλουν να παραδεχτούν ότι έχουν τέτοιου είδους προβλήματα ή 
δεν είναι ενήμερα.  

Αναφορικά με τις διαφορές φύλου στην επιθετική συμπεριφορά, εκείνο που διαπιστώ-
θηκε είναι, πως, ενώ τα αγόρια θεωρούνται πιο επιθετικά από τους συμμαθητές/τριες 
αναφορικά με τα κορίτσια, από τις αυτοαξιολογήσεις τους, αλλά και από τις αξιολογή-
σεις των εκπαιδευτικών, δε διαπιστώθηκε καμιά διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα 
κορίτσια. Το εύρημα αυτό μπορεί να εξηγηθεί από τη διαφορετική ερμηνεία που δίνουν 
διαφορετικοί άνθρωποι στην ίδια συμπεριφορά (οι δάσκαλοι μπορεί να είναι πιο ανε-
κτικοί απέναντι στις επιθετικές μορφές συμπεριφοράς των αγοριών παρά των κορι-
τσιών,(Ανδρέου & Μαρμαρινός,2001). 

Από το ερωτηματολόγιο, που δόθηκε στους γονείς, προκύπτουν σημαντικά ευρήματα, 
που έχουν σχέση με τους αντικειμενικούς παράγοντες που εξετάστηκαν, όσο και με τις 
υποκειμενικές απόψεις και στάσεις των γονέων για διάφορα θέματα, που αφορούν την 
επιθετικότητα στην παιδική ηλικία. Η σύνδεση των αξιολογήσεων της συμπεριφοράς 
των παιδιών από τους δασκάλους, τόσο με το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο του 
πατέρα και της οικογένειας έχει παρατηρηθεί σε πολλές μελέτες(Ανδρέου,1997). Ανά-
λογη σύνδεση με τις αυτοαξιολογήσεις και με τις αξιολογήσεις των συμμαθητών/τριών 
δεν παρατηρήθηκε. Υποδηλώνει πως οι απόψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζονται από 
την κοινωνικό-οικονομική προέλευση των παιδιών. 

Σχετικά με τις στάσεις των γονέων στα θέματα που αναφέρονται στην επιθετικότητα, 
παρατηρήθηκε πως τόσο το επίπεδο αυστηρότητας των γονέων όσο και στις αντιδρά-
σεις απέναντι στην εμπλοκή των παιδιών σε καβγάδες συνδέεται με τις αυτοαξιολογή-
σεις των παιδιών. Τα παιδιά των οποίων οι γονείς πιστεύουν πως δεν είναι αρκετά αυ-
στηροί και τα παροτρύνουν στη χρήση της βίας, θεωρούν ότι έχουν πιο επιθετικές μορ-
φές συμπεριφοράς. 

Συμπερασματικά, τα θέματα που συζητήθηκαν στην έρευνα αυτή φέρνουν στο προ-
σκήνιο το κρίσιμο θέμα της αξιολόγησης της επιθετικότητας, καθώς και το ρόλο διά-
φορων οικογενειακών παραγόντων στην εκδήλωση επιθετικών μορφών συμπεριφοράς 
στο σχολείο. Πρέπει να σημειωθεί, πως η απουσία εκπαιδευτικών προγραμμάτων πα-
ρέμβασης για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας και η έλλειψη υποστηρικτικών δο-
μών για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς στο 
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σχολείο λειτουργούν κατασταλτικά στο διαπαιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών και 
υπονομεύουν κάθε δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης των δυσλειτουργικών 
μορφών συμπεριφοράς. Οι νεότερες τάσεις στον χώρο της ψυχολογίας και της ψυχο-
παθολογίας του παιδιού και τα προγράμματα παρέμβασης δίνουν έμφαση στη διαμόρ-
φωση κατάλληλων συνθηκών στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού δηλαδή την οικογέ-
νεια και το σχολείο, και την αξιοποίηση του καθοδηγητικού τους ρόλου, δεδομένου 
του ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι τα πιο κατάλληλα άτομα να βοηθήσουν 
στην πρόληψη και στην τροποποίηση μιας διαταραγμένης συμπεριφοράς (Καλαντζή-
Άζίζι,1998).  

Θα σημειωθεί ότι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε η προσέγγιση της οικογένειας, 
αλλά και των εκπαιδευτικών δεν είναι κατάλληλος. Γονείς και δάσκαλοι είναι επιφυ-
λακτικοί, έναντι στα θέματα που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά των παιδιών και α-
ναγνωρίζουν τα μαθησιακά προβλήματα παρά τα προβλήματα συμπεριφοράς.  

Απαιτείται η προσωπική επαφή και για να είναι πιο γόνιμη αυτή η επαφή χρειάζεται 
περισσότερη δουλειά εκ μέρους της πολιτείας και της κοινότητας (εκπαιδευτική πολι-
τική, πρόγραμμα σπουδών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, πρώιμη παρέμβαση, συμβου-
λευτικοί σταθμοί, Σχολές γονέων) για να αλλάξουν οι απόψεις και οι στάσεις για την 
επιθετικότητα (Ανδρέου, 1997). 
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Περίληψη 

Με την παρούσα μελέτη ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τον 
σχολικό εκφοβισμό, τη φύση του, τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται και τους 
τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής του. Επίσης θα γίνει μια μικρή αναφορά στον 
συστηματικό διαδικτυακό εκφοβισμό και τη σχέση του με τον συστηματικό εκφοβισμό. 
Με τη μελέτη αυτή, ο αναγνώστης αναμένεται να κατανοήσει τις μορφές του σχολικού 
εκφοβισμού και του συστηματικού διαδικτυακού εκφοβισμού και πώς εκδηλώνονται. 
Επίσης επιθυμεί να γνωρίσει τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν τα παιδιά που 
εμπλέκονται σε τέτοια φαινόμενα. Επιπρόσθετα, προσπαθεί να εμπλουτίσει το 
ρεπερτόριο των πρακτικών του με οδηγίες και υποδείξεις διαχείρισης φαινομένων 
σχολικού εκφοβισμού, αλλά και να ενημερωθεί με ποιον τρόπο θα μπορέσει να 
σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα παρέμβασης. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, συστηματικός δικτυακός εκφοβισμός, 
πρόγραμμα παρέμβασης 

Εισαγωγή 

Συστηματική έρευνα πάνω στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού απέδειξε ότι το 
άτομο πρέπει να πληροί κριτήρια, προκειμένου να θεωρηθεί πως εμπλέκεται στο 
φαινόμενο αυτό. Πώς μπορεί να γνωρίζει κάποιος, αν ένας μαθητής παρενοχλείται; 
Παράλληλα το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να το διαχωρίσει κάποιος 
από τα πρωτογενή φαινόμενα επιθετικότητας; Ένας ορισμός που υιοθετείται είναι ο 
εξής: « Ένας μαθητής αποτελεί θύμα, όταν εκτίθεται σε αρνητικές πράξεις από τη μεριά 
ενός ή περισσότερων μαθητών/τριών (Olweus,2003). 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής και 
σκόπιμης εχθρικής ενέργειας, που μπορεί να είναι λεκτική, φυσική ή κοινωνική και 
κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά λαμβάνουν ευχαρίστηση από τον πόνο ενός 
άλλου παιδιού. Οι άνθρωποι πραγματοποιούν αρνητικές πράξεις διαμέσου της φυσικής 
επαφής, της λεκτικής επικοινωνίας, ή με έμμεσους τρόπους, όπως όταν οι μαθητές 
κάνουν κοροϊδευτικές χειρονομίες ή και όταν επίτηδες αποκλείουν κάποιον από το 
σύνολο( Christie,2005). 

Αποτελεί πραγματικότητα ότι στις μέρες μας ζούμε στην κοινωνία της πληροφόρησης 
και της τεχνολογίας. Η εξέλιξη του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας έδωσαν 

3060

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



νέα ταχύτητα στην απόκτηση και τη διάδοση της πληροφορίας και της γνώσης. Σίγουρα 
η ζωή μας έχει γίνει εύκολη. Η ανάπτυξη του κυβερνοχώρου σήμανε και την ανάπτυξη 
μιας νέας κοινότητας στην οποία αλληλεπιδρούν όλοι οι τύποι των ανθρώπων. Το 
διαδίκτυο αποτελεί την ψηφιακή απεικόνιση της πραγματικής κοινωνίας με κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό την εκμηδένιση των αποστάσεων (Σαμαρά,2008). 

Στην Αμερική πάνω από το 87% του πληθυσμού είναι χρήστες του διαδικτύου. Η «βία» 
βρήκε τη δική της θέση στον χώρο του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας. Στην 
Ελλάδα, το 93% των παιδιών ηλικίας 10-15 ενώ χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ενώ το 73% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο καθημερινά, αριθμός που αυξάνεται 
με το πέρασμα του χρόνου. Μεταξύ 2006- 2008, στη χώρα μας 17 έφηβοι και 
προέφηβοι εξέφρασαν την επιθυμία και σχεδίασαν διαδικτυακά την αυτοκτονία τους 
με έναν από αυτούς να τα καταφέρνει( Σαμαρά,2008). 

Παρατηρείται ότι μαζί με τα πλεονεκτήματα του κυβερνοχώρου παρουσιάζεται και μια 
σειρά προβλήματα και καταχρήσεις. Ένα από αυτά είναι ο συστηματικός διαδικτυακός 
εκφοβισμός. Πρόκειται για ένα πολύ σύγχρονο φαινόμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος 
σε όλο τον πλανήτη, το οποίο χρήζει μεγάλης και συστηματικής έρευνας. Οι προέφηβοι 
μεγαλώνουν στον κυβερνοχώρο. Η ανάγκη ενημέρωσης για όλους είναι μεγάλη. Οι 
έφηβοι που βιώνουν δυσκολίες εκτός ηλεκτρονικής κοινότητας είναι πιο πιθανό να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εντός αυτής. Η υιοθέτηση σωστών ηλεκτρονικών 
συμπεριφορών προβάλλει πιο επιτακτική από ποτέ ( Li,2008). 

 Σύγχρονες έρευνες επισημαίνουν ότι το 40% από τα 100 εκατομμύρια ανθρώπων 
χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική επικοινωνία. Οι νέοι άνθρωποι χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο για να αποφύγουν τη μοναξιά και επιδιώκουν να μιλάνε με ανθρώπους που 
δε συμμετέχουν στην καθημερινότητά τους. Εκεί μπορούν να υιοθετήσουν 
διαφορετικές ταυτότητες και στάσεις και να πειραματιστούν με τα όριά 
τους(Dillon,(2005).Όλα τα άτομα δείχνουν την προτίμηση στις διαδικτυακές επαφές, 
γιατί νιώθουν πιο σίγουροι κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης(Coloroso,2005). Η 
επιτυχία της επικοινωνίας βασίζεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό στην ηλεκτρονική 
κατάρτιση και όχι σε δεξιότητες που επιλέγει το άτομο για επιτυχή 
επικοινωνία(Βhat,2008). O λόγος είναι υπεραπλουστευμένος και κωδικοποιημένος και 
πολλές φορές είναι ανεκτό, ίσως και επιθυμητό, να είναι πιο επιθετικός. Η ταχύτητα 
της επαφής επιβάλλει την «άμεση ωρίμανση και εξοικείωση της σχέσης μεταξύ των 
χρηστών. Οι ενήλικοι και οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό το στυλ 
επικοινωνίας. Η ενέργεια που απαιτείται για να εκφράσει κανείς τον θυμό του, τη 
σύγχυσή του έναντι των άλλων είναι μικρότερη, όταν κάποιος χρησιμοποιεί τη φωνή 
του και το σώμα του, γεγονός που επιτρέπει στα άτομα να εκφραστούν με τρόπο που 
δε θα επέλεγαν στην πραγματική ζωή. (Bauman, 2007). 

Οι σύγχρονες έρευνες(Kowalski,Limber& Agatston,2007) επισημαίνουν ότι οι μαθητές 
για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χρειάζονται οδηγίες και πρακτικές υποδείξεις: 
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• Οδηγίες και πρακτικές συμβουλές αντιμετώπισης του φαινομένου σύμφωνα με την 
ηλικία του κάθε παιδιού. 

• Ενημέρωση και άσκηση κοινωνικών δεξιοτήτων για τον χειρισμό των δύσκολων 
καταστάσεων. 

• Έλεγχο και εποπτεία κατά τη χρήση του διαδικτύου. 
• Οι ενήλικες πρέπει να είναι σε εγρήγορση , ώστε να αναγνωρίζουν τις 

προειδοποιητικές ενδείξεις. 
• Να μην ενοχοποιείται και κατηγορείται το θύμα.(Kowalski,Limber & Agatston, 

2007) 

Συστηματικός δικτυακός εκφοβισμός 

Ορισμός και χαρακτηριστικά του φαινομένου 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι εκφοβιστές βρήκαν ένα νέο χώρο δράσης: το 
διαδίκτυο. Πρόσφατες έρευνες (Wolke, 2006) αποκάλυψαν ότι ένας στους τέσσερις 
μαθητές στις μέρες μας αποτελεί θύμα συστηματικού δικτυακού εκφοβισμού. Η 
συζήτηση που πραγματοποιείται στην επιστημονική κοινότητα αφορά το εάν ο 
συστηματικός δικτυακός εκφοβισμός αποτελεί ένα είδος του συστηματικού 
εκφοβισμού.  

Ο συστηματικός δικτυακός εκφοβισμός είναι ο γενικός όρος που περιγράφει κάθε 
δραστηριότητα επικοινωνίας, που χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία και είναι 
επιβλαβής για ένα ή για πολλά άτομα. Η συμπεριφορά αυτή χαρακτηρίζεται από την 
έννοια της εκμετάλλευσης και εκφράζεται με τη δημιουργία δικτυακών ομάδων μίσους, 
την παραβίαση της «ηλεκτρονικής ιδιωτικότητας» την ηλεκτρονική παρενόχληση, τον 
ασεβή λόγο, τη διάδοση βίαιου και προκλητικού υλικού χωρίς τη συναίνεση του άλλου 
(Bauman,2007). O Βelsey (2004) επισημαίνει ότι ο συστηματικός δικτυακός 
εκφοβισμός είναι η χρήση της τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της πληροφόρησης από 
ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων που έχει σκοπό να βλάψει τους άλλους, ενώ ο 
Willard(2006) διαφοροποιεί τον ορισμό του με την εισαγωγή της έννοιας της 
κοινωνικής βίας.  

Ο Shariff (2005) κατέγραψε τρία βασικά χαρακτηριστικά του φαινομένου. Ανέφερε ότι 
πρόκειται για μια πράξη που επιτρέπει στους θύτες να διατηρούν την ανωνυμία τους. 
Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο θύτης δεν έχει άμεση επαφή με τις συνέπειες 
της πράξης του πάνω στο θύμα οδηγεί σε απευαισθητοποίηση του θύτη και σε 
συχνότερη εμφάνιση του φαινομένου και με τεράστιες συνέπειες για το θύμα (Bhat, 
2008). 

Η σεξουαλική παρενόχληση είναι μια πλευρά του συστηματικού δικτυακού 
εκφοβισμού και έχει παρατηρηθεί ότι είναι η μόνη πλευρά του φαινομένου στην οποία 
τα θύματα ωθούνται πιο εύκολα να αναζητήσουν βοήθεια. (Βhat,2008). Επισημαίνεται 
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ότι τόσο ο συστηματικός εκφοβισμός όσο και συστηματικός δικτυακός εκφοβισμός για 
να υφίστανται πρέπει να υπάρχει το στοιχείο επανάληψης. 

Η προεφηβεία και εφηβεία είναι μια περίοδος που χαρακτηρίζεται πιο γρήγορη και 
φυσική αλλαγή, γνωστική εξέλιξη και συναισθηματική ωρίμανση. (Κολιάδης, 2007). 
Αν και οι έφηβοι εισάγονται στην αφαιρετική σκέψη, η περιοχή στον εγκέφαλο που 
είναι υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων δεν είναι πλήρως αναπτυγμένη. Το 
διαδικτυακό περιβάλλον είναι γεμάτο από αισθητηριακά ερεθίσματα που δημιουργούν 
προβλήματα συγκέντρωσης, όταν κάποιος προσπαθεί να πάρει σημαντική απόφαση 
(Berson, 2005). Τα παιδιά που εκφοβίζονται είναι αγχώδη και χαρακτηρίζονται από 
χαμηλή αυτοπεποίθηση. Επίσης ο αυθορμητισμός είναι ένα χαρακτηριστικό των 
ατόμων που εμπλέκονται στο φαινόμενο και δεν αναλογίζονται τις συνέπειες. 

Παραθέτονται βασικές ενδείξεις που πρέπει να ανησυχούν τους γονείς για την 
εκδήλωση του φαινομένου: 

• Το παιδί είναι εκνευρισμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης του διαδικτύου. 
• Παρουσιάζει θλιμμένη εμφάνιση και συμπτώματα κατάθλιψης. 
• Αποσύρεται από φίλους. 
• Παρουσιάζει πτώση στις σχολικές επιδόσεις και φοβάται να πάει στο σχολείο. 

Μέσα και μορφές του φαινομένου 

Τα μέσα ψηφιακής επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται κατά τον συστηματικό 
δικτυακό εκφοβισμό είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η άμεση συνομιλία μέσων 
κινητών τηλεφώνων που συνδέονται από το διαδίκτυο, οι σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης με πιο δημοφιλή στην Ελλάδα ανάμεσα στους εφήβους, το Facebook και το 
Μyspace (Σαμαρά,2008). Στα μέσα ανήκουν συγκεκριμένες ιστοσελίδες, που οι νέοι 
μπορούν να κατασκευάζουν ψηφοφορίες , όπως και τα ηλεκτρονικά 
ημερολόγια(blogs). Τελευταίο μέσο είναι το κινητό τηλέφωνο με όλες του τις χρήσεις 
(Βhat, 2008). O Willard (2006) παρουσίασε οκτώ κατηγορίες συστηματικού δικτυακού 
εκφοβισμού. Τέσσερις κατηγορίες ανταποκρίνονται στα κριτήρια του ορισμού.  

• Παρενόχληση: Ορίζεται ως την επαναλαμβανόμενη αποστολή προσβλητικών 
μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γραπτών μηνυμάτων. 

• Δυσφήμιση: Ορίζεται ως τη διάδοση ψεύτικων πληροφοριών για ένα άτομο μέσω της 
ψηφιακής τεχνολογίας. 

• Τεχνάσματα: Πρόκειται για πληροφορίες προσωπικού περιεχομένου τις οποίες το 
θύμα εμπιστεύτηκε στον θύτη και ο οποίος με τη σειρά του προωθεί σε άλλα άτομα 
με σκοπό την έκθεση του θύματος 

• Αποκλεισμός: Το σκόπιμο και επαναλαμβανόμενο μπλοκάρισμα κάποιου από 
συμμετοχή σε ηλεκτρονικές κοινωνικές ομάδες. 
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Οι ενέργειες περιέχουν έντονο το στοιχείο της επανάληψης, αν και δεν χρειάζεται για 
τον θύτη να δράσει πάνω από μια φορά. Επιβάλλεται άμεση και γρήγορη ενημέρωση 
και πρόληψη. 

Βασικές αρχές αντιμετώπισης 

Ο συστηματικός δικτυακός εκφοβισμός είναι ένα σύγχρονο, υπαρκτό και εξελισσόμενο 
κοινωνικό –εκπαιδευτικό φαινόμενο. Οι διεθνείς έρευνες αναφέρουν ότι το φαινόμενο 
παρουσιάζεται στα παιδιά σχολικής ηλικίας σε ποσοστό 6% έως και 33%. (Smith, 
2005). Oι κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα σημερινά παιδιά είναι 
διαφορετικές από ότι στο παρελθόν. Πρέπει να νέα γενιά καθοδηγηθεί για να 
διαμορφώσει τη δική της προσωπικότητα. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί σε όλες τις χώρες αναγνωρίζουν το πρόβλημα (Li, 2007). Τα 
παιδιά-θύματα του συστηματικού δικτυακού εκφοβισμού δεν έχουν έκδηλες ενδείξεις 
στην εξωτερική τους εμφάνιση κάτι που κάνει πιο δύσκολη την αναγνώριση του 
φαινομένου(Li, 2008). Ο συστηματικός δικτυακός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο 
που συνεχίζεται και επηρεάζει την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Οι συνέπειές του 
επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δράσης και συμπεριφοράς των 
ατόμων. Η απενεχοποίηση της κοινωνικής ανεπιθύμητης συμπεριφοράς μέσω της 
ψηφιακής τεχνολογίας ανεβάζει τους δείκτες του φαινομένου χρόνο με τον χρόνο 
(Smith,2005). Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του φαινομένου κατά τη διάρκεια της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανάγκη της πρόληψης και ενημέρωσης είναι 
διαδικασία που πρέπει να λαμβάνει χώρα την περίοδο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η αντιμετώπιση του συστηματικού δικτυακού εκφοβισμού είναι δύσκολη υπόθεση 
στον χώρο του σχολείου, επειδή η ανωνυμία που περιβάλλει πολλούς ηλεκτρονικούς 
τρόπους επικοινωνίας όχι μόνο προωθεί την απευαισθητοποίηση, αλλά μειώνει την 
ικανότητα της κοινωνικής συναλλαγής με αποτέλεσμα οι χρήστες να υιοθετούν 
εχθρικές συμπεριφορές (Li, 2007). Η ενημέρωση για το φαινόμενο και τις αρνητικές 
συνέπειές του είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να μειώσουν το 
φαινόμενο του συστηματικού δικτυακού εκφοβισμού έως και 50% (Champion,2004). 
Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι αρνητικοί σχολικοί παράγοντες, όπως είναι η 
πίεση και το άγχος για σχολική επιτυχία, καθώς και οι στάσεις και οι ακατάλληλες 
διδακτικές των εκπαιδευτικών για τη μάθηση και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών, 
που μπορούν να οδηγήσουν, να εντείνουν ,να μειώσουν το φαινόμενο του 
συστηματικού εκφοβισμού. Οι αμοιβαίες επιρροές οικογένειας, συνομηλίκων και 
σχολείου είναι αυτές που μπορούν να διατηρήσουν ή να εξαλείψουν το φαινόμενο. Οι 
εκπαιδευτικοί τονίζουν την ανάγκη κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής, καθότι σχολικές 
μονάδες με σαφή πολιτική κουλτούρα κατά του εκφοβισμού και θετικό εκπαιδευτικό 
κλίμα, αναπτύσσουν μικρό ποσοστό συστηματικού εκφοβισμού και μικρότερες 
πιθανότητες να εμφανίσουν συστηματικό δικτυακό εκφοβισμό. 
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Ο συστηματικός δικτυακός εκφοβισμός, μπορεί να προκύψει σε διάφορα ηλικιακά 
επίπεδε και δεν αφορά μόνο τους μαθητές/τριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 
επιπτώσεις είναι αρνητικές γι όλες τις ηλικίες και αποδεικνύουν την αναγκαιότητα της 
ενημέρωσης των μαθητών/τριών και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου (Li, 2007). Η ενημέρωση, η επιμόρφωση, η συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών σε σχετικά εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης αποτελούν τα 
πρώτα βασικά βήματα στην έγκαιρη και προληπτική αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να χειρίζονται ένα 
τέτοιο θέμα. 

Σχολική θυματοποίηση 

Έννοια και ορισμός 

Ένας μαθητής αποτελεί θύμα, όταν εκτίθεται επανειλημμένως και με διάρκεια σε 
αρνητικές πράξεις από τη μεριά ενός ή περισσότερων μαθητών/τριών. Το φαινόμενο 
του σχολικού εκφοβισμού ορίζεται ως μια επαναλαμβανόμενη πράξη επιθετικότητας 
από άτομα που έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τα θύματά τους. Η δύναμη μπορεί να 
αφορά τους τομείς της σωματικής δύναμης, της αυτοπεποίθησης, της κοινωνικής τους 
θέσης ή και της επιθετικότητας. 

Άτομα υψηλής επικινδυνότητας 

Γνωρίζοντας το οικογενειακό υπόβαθρο ενός παιδιού και παρατηρώντας τη 
συμπεριφορά του, μπορεί να προλάβει κανείς μια αρνητική κατάσταση. Τα παιδιά που 
μπορούν να εμπλακούν σε φαινόμενα σχολικής θυματοποίησης είναι: 

• Προέρχονται από χαμηλό κοινωνικό- οικονομικό επίπεδο 
• Ζουν σε « δύσκολα «οικογενειακά περιβάλλοντα 
• Έχουν μεγαλώσει με αυταρχικά γονεϊκά μοντέλα 
• Έχουν κακή φυσική κατάσταση 
• Έχουν μεγαλώσει με παθητικά γονεϊκά πρότυπα 

Χαρακτηριστικά παιδιών που εμπλέκονται στο φαινόμενο  
της σχολικής θυματοποίησης 

Πίνακας 1: Θύματα- παθητικός και προκλητικός στόχος 
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Πίνακας 2: Θύτες και άτομα που παρακολουθούν το φαινόμενο(θεατές) 

 

Πίνακας 3 :Ψυχοπαθολογικά φαινόμενα σε θύτες και θύματα 

 

Παράδειγμα διδασκαλίας κατά της σχολικής θυματοποίησης 

Διαθεματική δραστηριότητα 

Γλώσσα και Κοινωνική πολ. Αγωγή 

1η Δραστηριότητα 

Υλικό: δοκίμια, κείμενα, άρθρα από εφημερίδες για τη βία στα σχολεία 

Επεξεργασία έντυπου υλικού για τη βία στα σχολεία και τις συνέπειες που αυτή έχει. 

Συζήτηση- σφυγμομέτρηση απόψεων γύρω από το θύμα 

Παραγωγή γραπτού λόγου σε σχέση με σεναριακές καταστάσεις: 

• «Ένας συμμαθητής σας παρενοχλείται διαρκώς από 2 μαθητές/τριες. Ένα πρωινό 
είστε μάρτυρας αυτής της παρενόχλησης. Πώς θα αντιδρούσατε και  

• γιατί; 
• Ένας συμμαθητής σας είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός/ή. Δε χάνει ευκαιρία να χαλάει τη 

διάθεση της τάξης και έχει εκνευριστικές συνήθειες, όπως να μην κρύβει τις 
υποχρεώσεις ή τα παραπτώματα της τάξης. Πώς θα τον αντιμετωπίζατε; 
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• Εναλλακτική πρόταση: Παρακολούθηση της ταινίας «Ασυμβίβαστη γενιά» 
Χωρισμός της τάξης σε ομάδες. Μετά το τέλος της ταινίας προτείνεται παραγωγή 
γραπτού λόγου σε σχέση με τις επιλογές και τις συνέπειες της συμπεριφοράς του 
Εμίλιο, της καθηγήτριας και των άλλων παιδιών. 

Συμπεράσματα 

Το φαινόμενο της σχολικής θυματοποίησης είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής και 
σκόπιμης εχθρικής ενέργειας, που μπορεί να είναι λεκτική, φυσική ή κοινωνική και 
κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά λαμβάνουν ευχαρίστηση από τον πόνο ενός 
άλλου παιδιού. Το φαινόμενο κινείται γύρω από ένα ισχυρό αίσθημα αντιπάθειας γύρω 
από κάποιον που θεωρούν ανάξιο ή κατώτερο, συνδυαζόμενο με έλλειψη συμπόνιας, 
εμπάθειας, ντροπής. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μαθητών/τριών που εμπλέκονται σε 
αυτό: ο μαθητής/τρια- θύτης, μαθητής/τρια-θύμα, οι μαθητές/τριες παρατηρητές/τριες. 
Ο καθένας παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο ανάπτυξης 
ψυχοπαθολογίας. Για όλους.  

Τα τελευταία χρόνια με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της χρήσης της από νέους 
ανθρώπους ένα νέο φαινόμενο βίας έκανε την εμφάνιση του στη σχολική κοινότητα 
και διαδίδεται με ταχύτατους ρυθμούς, το φαινόμενο του συστηματικού δικτυακού 
εκφοβισμού. Περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας και 
πληροφόρησης, όπως είναι τα e-mails, τα κινητά τηλέφωνα, οι προσωπικές 
ιστοσελίδες, (blogs),οι ιστοσελίδες( websites)για την υποστήριξη μιας εχθρικής 
συμπεριφοράς. Από ένα άτομο ή από μια ομάδα ατόμων προς άλλους. 

Στο άρθρο παρουσιάζονται πρακτικές υποδείξεις και διδακτικές προτάσεις με σκοπό 
τον εμπλουτισμό επιλογών του εκπαιδευτικού, στον αγώνα του για αποτελεσματική 
αντιμετώπιση ανεπιθύμητων μορφών συμπεριφοράς. 
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Επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου: Διακαλλιτεχνικές προτάσεις 

Ραμμόπουλος Χρήστος Β. 
(Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Π.Μ.Σ. Μουσικής Παιδαγωγικής Ιονίου Παν/μίου) 

 

Σκοπός της ακόλουθης ανακοίνωσης είναι να αξιοποιηθεί η Δημοτική Πινακοθήκη του 
Μεσολογγίου ως φορέας Διακαλλιτεχνικότητας μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων των 
σχολείων σε αυτήν. Η ακόλουθη πρόταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μεταπτυχια-
κής έρευνας για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κερκύρας. Ως αφετηρία για την ακόλουθη πρό-
ταση υπήρξε η αντίστοιχη επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη Κάτω 
Κορακιάνας στην Κέρκυρα από την καθηγήτρια του τμήματος Μουσικών Σπουδών του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, κυρία Ζωή Διονυσίου (Επίκουρος καθηγήτρια Μουσικής Παι-
δαγωγικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Παν/μίου) στις 13 Μαρτίου 2017 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Μουσικής Παιδαγωγι-
κής, καθώς επίσης και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης αυτής, οι οποίες προήγαγαν τον συνδυασμό ποικίλλων μορφών τέχνης για την 
αισθητική καλλιέργεια και διαπαιδαγώγηση των φοιτητών και κατ’ επέκταση των μα-
θητών (Διονυσίου, 2017). Στόχος της ανακοίνωσης, λοιπόν, είναι μια πρόταση για εκ-
παιδευτική επίσκεψη των σχολείων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και όχι μόνο στη 
Δημοτική Πινακοθήκη Ι. Π. Μεσολογγίου συνοδευόμενη από προτάσεις για δια-καλ-
λιτεχνικές δραστηριότητες. Στις δραστηριότητες αυτές μπορεί να συνδυαστεί η υπο-
κριτική τέχνη, δηλαδή η δραματοποίηση των πινάκων από τους μαθητές, η μουσική, να 
ακούσουν οι μαθητές δηλαδή τη μελοποιημένη εκδοχή των Ελεύθερων Πολιορκημέ-
νων από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τo χορωδιακό τραγούδι του Τζουζέπε Βέρντι 
«Coro di schiavi Ebrei» από την Όπερα «Ναμπούκο»,το οποίο αναφέρεται στους Ε-
βραίους αιχμαλώτους την περίοδο της Βαβυλωνιακής αιχμαλωσίας (Budden, 1973), 
μεταφρασμένο στα Ελληνικά και να τα συνδέσουν με τους πίνακες που εκτίθενται στην 
Πινακοθήκη, μαθαίνοντας έτσι και την ιστορία της Εξόδου του Μεσολογγίου, η ποίηση 
του Διονυσίου Σολωμού και ιδιαιτέρως το ποίημά του «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι »( 
που ως γνωστόν αναφέρεται στον πολιορκημένο από τους Τούρκους λαό του 
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Μεσολογγίου), αλλά και ο «‘Ύμνος εις την Ελευθερία ». Η ανακοίνωση θα δομηθεί σε 
δύο επιμέρους ενότητες : 1) την αξία της μουσικής και της ανάπτυξης της αισθητικής 
εμπειρίας και 2) την πρόταση για επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη του Μεσολογ-
γίου, τις δραστηριότητες καθώς και φωτογραφικό υλικό των πιο χαρακτηριστικών εκ-
θεμάτων του κτιρίου. Άλλωστε, μέσω της προτεινόμενης αυτής επίσκεψης, στόχος εί-
ναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Αισθητικής εμπειρίας των μαθητών, καθώς επίσης 
να έρθουν πιο κοντά στο ιστορικό υπόβαθρο της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου, 
όπως αυτή αποτυπώθηκε από το πινέλο σημαντικών Ελλήνων αλλά και ξένων ζωγρά-
φων, από την ποίηση του Διονυσίου Σολωμού (στην Πινακοθήκη εκτίθεται το πρώτο 
χειρόγραφο του Ύμνου εις την Ελευθερία), αλλά και από τη μουσική σύνθεση του 
Γιάννη Μαρκόπουλου, συνδέοντάς τη με τη μουσική του Ιταλικού ρομαντισμού (Βέρ-
ντι). 

Λέξεις-Κλειδιά: διακαλλιτεχνικότητα, διαθεματικότητα, αισθητική εμπειρία 

Σημασία μουσικής και αισθητικής εμπειρίας 

Η σημασία της μουσικής και της μουσικής διδακτικής ως παιδαγωγικού μέσου και τρό-
που ομαλής κοινωνικοποίησης έχει αναγνωριστεί από το παρελθόν (Mark, 2008).Στις 
ημέρες μας, η σημασία της μουσικής αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί 
το επίκεντρο πολλών συζητήσεων (επιστημονικών, καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών) 
τόσο ως προς την επιτακτικότητά της όσο και ως προς το περιεχόμενό της, τους διδα-
κτικούς στόχους, το είδος και τις μεθόδους των διδασκόντων (Διονυσίου, 2007).Η αξία 
της μουσικής εκπαίδευσης αναγνωρίζεται στην πανανθρώπινη προσφορά της μουσικής 
ενός μέσου έκφρασης του συναισθηματικού του κόσμου και των σκέψεών του (Langer, 
1996). Η πολυμορφία της μουσικής, η δύναμή της να επηρεάζει το διανοητικό και συ-
ναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου, αλλά και οι αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις της 
σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας οδηγούν σε πολλές και διαφορετικές με-
ταξύ τους προσεγγίσεις για τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η διδασκαλία της μου-
σικής στην καλλιέργεια και στην προσωπικότητα του ανθρώπου (Hallam, 2010).  

Ορθώς, επίσης, έχει υποστηριχθεί ότι η προσπάθεια για ανάπτυξη και καλλιέργεια της 
μουσικής σε ευρύτατα κοινωνικά σύνολα δημιουργεί ποικίλες θετικές αντιδράσεις, ό-
πως αισθητικές, ανθρωπολογικές και κοινωνικο-πολιτικές (Κυριαζικίδου, 1998, Διονυ-
σίου, 2015 και Ετμεκτσόγλου, 2015). Για το λόγο αυτό, η μουσική εκπαίδευση δεν πρέ-
πει να επικεντρώνεται αποκλειστικά και μόνο σε στόχους ειδικής επαγγελματικής εκ-
παίδευσης μελλοντικών μουσικών, αλλά να επιδιώκει γενικότερα την αισθητική και 
πνευματική καλλιέργεια των μαθητών, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτή-
των, τη διαμόρφωση δημοκρατικών στάσεων και αξιών των μαθητών-μελλοντικών πο-
λιτών (Jorgensen, 2010). Επομένως, η σύγχρονη μουσική εκπαίδευση οφείλει να θέτει 
ως έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της την αγωγή του μαθητή μέσα από την αντα-
πόκρισή του στις αισθητικές ιδιότητες του ήχου, αλλά και στις αισθητικές ιδιότητες και 
ερεθίσματα κάθε μορφής τέχνης στην οποία εκτίθεται ο μαθητής (Σέργη, 1994 και Διο-
νυσίου, 2008). 
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Έχοντας ως δεδομένο ότι μέσω των πολλαπλών δραστηριοτήτων της μουσικής διδα-
κτικής επιτυγχάνεται η γενικότερη αγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του ατόμου, τότε 
προκύπτει το συμπέρασμα ότι η διδασκαλία της μουσικής στη σύγχρονη εποχή πρέπει 
να αντιμετωπίζεται ολιστικά ως μια εκπαιδευτική διαδικασία ανάπτυξης και κοινωνι-
κοποίησης των μαθητών (Παπαζαρἠς, 2004). Πιο συγκεκριμένα, η μουσική αγωγή δι-
δάσκει στάσεις και αξίες( Jorgensen, 2010), όπως τον αυτοσεβασμό, την εκτίμηση 
στους άλλους, την εκτίμηση του εκάστοτε καλλιτεχνικού ερεθίσματος (μουσικό κομ-
μάτι, ζωγραφιά, ποίημα)και κυρίως τη συλλογική εργασία (Παπαζαρἠς, 2004) 

Επιπροσθέτως, αποδεχόμενοι τη σημασία της μουσικής και των τεχνών γενικότερα ως 
φορέων πολιτισμικής ταυτότητας, αποδεχόμαστε και τη σπουδαιότητα της διδακτικής 
της μουσικής για την επίτευξη της διατήρησης και βίωσης της πολιτισμικής κληρονο-
μιάς ως τρόπου συγκρότησης της κοινωνικής ταυτότητας των μαθητών (Παπαζαρἠς, 
2004). 

Σε γενικότερο πλαίσιο, η αισθητική αγωγή στην εκπαίδευση, καλλιεργώντας μια αγα-
στή σχέση μεταξύ μαθητή και τέχνης, οπλίζει τους μαθητές με εφόδια γνωστικά, που 
είναι σε θέση να εξελιχθούν σε παράλληλο συνδυασμό με τα υπόλοιπα μαθήματα 
(Jorgensen, 2010), αλλά επίσης να καλλιεργηθούν πέραν των ορίων των σχολικών μα-
θημάτων . Λαμβάνοντας υπόψη ότι κυρίαρχη θέση στη μουσική εκπαίδευση κατέχουν 
τα αισθητικά ζητήματα, η αισθητική εμπειρία μπορεί να διαδραματίσει ρόλο διαισθη-
τικής μάθησης, η οποία προσλαμβάνεται βιωματικά μέσω των αισθήσεων και είναι πο-
λύτροπα καθοριστική για την καλλιέργεια της ανθρώπινης συνείδησης. Επομένως, η 
σύγχρονη μουσική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στη διεύρυνση της ανθρώπινης διά-
νοιας, στον εμπλουτισμό των πνευματικών, ψυχικών, ηθικών και αισθητικών ικανοτή-
των του εκπαιδευομένου (Κοκκίδου, Γκανά και Καραχάλιου, 1998 και Διονυσίου, 
2008). 

Ακόμη, οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες έχουν επισημάνει τη σημασία της μουσι-
κής αγωγής και εκπαίδευσης για την ψυχική υγεία και ολοκλήρωση των μαθητών (Ψαλ-
τοπούλου, 2005). Ας μην παραβλέπουμε άλλωστε την εκτεταμένη και διαδεδομένη 
χρήση της μουσικοθεραπείας στη σύγχρονη πρακτική, τόσο στην αντιμετώπιση ψυχο-
λογικών νοσημάτων όσο και στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών (Παπαδόπουλος, 2000). 

Ερευνώντας, λοιπόν, την ευρύτερη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης και κυρίως 
τους σκοπούς της διδακτικής της μουσικής ως μέρος της σχολικής εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, θα μπορούσαμε να κατηγοριοποιήσουμε τους θεμελιώδεις λόγους που καθι-
στούν απαραίτητη τη μουσική εκπαίδευση στο σύγχρονο σχολείο. Αναλυτικότερα, 
στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι έξω-μουσικοί λόγοι που ισχυροποιούν το ρόλο 
της μουσικής στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ στη δεύτερη κατηγορία τα επιχειρήματα 
που αναδεικνύουν τη μουσική διδακτική σε αυτοσκοπό. Ως έξω-μουσικοί λόγοι μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν η διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα, η ενδυνάμωση 
της διανοητικής ανάπτυξης και των διανοητικών ικανοτήτων καθώς και η πιο 
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διαθεματική και ευέλικτη αντιμετώπιση άλλων μαθημάτων, όπως η φυσική, η ιστορία. 
Στη δεύτερη κατηγορία, ως ενδογενή επιχειρήματα αναφέρονται η ευρύτερη αισθητική 
καλλιέργεια, η οποία θεμελιώνεται στα συναισθήματα που προκαλεί, αλλά και στην 
αισθητική εμπειρία που δημιουργείται μέσω της ενασχόλησης του μαθητή με τη μου-
σική και με τον κόσμο των Τεχνών γενικότερα (Χρυσοστόμου, 2007). 

Στη σύγχρονη εποχή, η εκπαίδευση τείνει όλο και περισσότερο να γίνει ένα ζήτημα 
διαχείρισης χρήσιμων τεχνικών και αξιοποιήσιμων γνώσεων που αντιμετωπίζει το μα-
θητή ως ένα δοχείο αποθήκευσής τους και ένα μέσο για μελλοντική τους αξιοποίηση, 
ενώ οι αισθητικές αξίες αντιμετωπίζονται ως καταναλωτικά προϊόντα στην αγορά 
(Γιαλκέτσης, 2000). Η μουσική εκπαίδευση, εντούτοις, αντιτίθεται σε αυτό το καθόλα 
υλιστικό μοντέλο εκπαίδευσης (Jorgensen, 2010). Απόδειξη και παράδειγμα προς μί-
μηση αποτελούν οι μαθητικές δράσεις των δημοσίων μουσικών σχολείων, όπου σε ο-
μάδες οι μαθητές συμμετέχοντας σε χορωδίες, μουσικά σύνολα είναι σε θέση να προ-
σεγγίζουν το αντικείμενο της έρευνάς τους με παιδαγωγικούς τρόπους και εκπαιδευτι-
κές εκδρομές ή επισκέψεις σε χώρους όπου παίζεται το είδος μουσικής της μελέτης 
τους, συνεντεύξεις με ελεύθερους καλλιτέχνες που επισκέπτονται τα σχολεία, συγκέ-
ντρωση σχετικής δισκογραφίας, δημιουργία και παρακολούθηση βίντεο (Κοτσοπούλου, 
2009, Διονυσίου 2008 και Διονυσίου 2015). Επίσης, τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα 
ξεκίνησαν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις σε μουσεία, καθιστώντας έτσι το μουσείο φορέα εκπαίδευσης και καλλιέργειας 
της αισθητικής αγωγής και εμπειρίας των μαθητών, στα πλαίσια της Μουσειακής αγω-
γής (Διονυσίου, 2008). 

Αισθητική εμπειρία και αγωγή 

Η βάση της αισθητικής είναι η αίσθηση του συναρπαστικού, καθώς και η πρόκληση 
συγκινήσεων και ο όρος της αισθητικής εμπειρίας αναφέρεται στην ποικιλότροπη συ-
ναισθηματική ανταπόκριση του ανθρώπου απέναντι σε έργα τέχνης, στα συναισθήματα 
που του προκαλούν και στον τρόπο που κρίνει την αξία τους (Κοκκίδου, 2010). Η αι-
σθητική εμπειρία θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο βαθμός ικανότητας του ατόμου 
να αντιλαμβάνεται και να αντιδρά στα ποικίλα συναισθήματα και αξίες που προβάλ-
λουν οι μορφές Τέχνης. Ως κύρια χαρακτηριστικά της είναι η έξαψη του αισθήματος 
της προσήλωσης και της φαντασίας, η καλλιέργεια της αντιληπτικής ικανότητας και 
των γνωστικών οριζόντων του ατόμου, η διέγερση του συναισθηματικού του κόσμου, 
καθώς και η αναγωγή της σε πολιτισμικό επίπεδο (Knieter, 1971, όπως παρατίθεται σε 
Mark 2002 και Κοκκίδου, 2010). 

Αρκετά πρόσφατα, κατευθυντήρια γραμμή των εκπαιδευτικών είναι μια μορφή αισθη-
τικής αγωγής, η οποία χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό και την αλληλεπίδραση πολ-
λαπλών μορφών τέχνης με κύριο μέλημα στην εμβάθυνση των ενδιαφερόντων και των 
ιδιαιτεροτήτων των μαθητών. Αυτό οφείλεται στον τονισμού δίνεται στη διαθεματικό-
τητα,τη διακαλλιτεχνικότητα, τη διαπολιτισμικότητα και τη δημιουργικότητα στο εκ-
παιδευτικό σύστημα. Ο βασικός στόχος της αισθητικής αγωγής είναι η διαμόρφωση 
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της προσωπικότητας του ατόμου και η ανάπτυξη του τρόπου αντίληψης του περιβάλ-
λοντος, της κοινωνίας και του πολιτισμού του ερχόμενο σε επαφή με τον κόσμο της 
Τέχνης (Διονυσίου, 2008 και Διονυσίου, 2015). 

Τα τελευταία χρόνια, η μουσική διδακτική και παιδαγωγική έχει δώσει ιδιαίτερη έμ-
φαση στην αισθητική αγωγή και εμπειρία, κάτι που αφορά στη διδασκαλία της μουσι-
κής με τρόπο που να καλλιεργεί τον συναισθηματικό κόσμο των μαθητών και την κρίση 
τους απέναντι στο «ωραίο» που αποπνέει ο ήχος. Μεγαλύτερη έμφαση, επομένως, δί-
νεται στην εξοικείωση του συναισθήματος κάθε μαθητή στη μουσική εμπειρία, στα 
συναισθήματα, τις αντιδράσεις που του προκαλεί η μουσική και όχι στη γνώση της 
μουσικής, της θεωρίας της και των τεχνικών της (Διονυσίου, 2008). Άλλωστε, η γνώση 
της μουσικής είναι αποτέλεσμα της μουσικής εμπειρίας, της επαφής δηλαδή με τον 
κόσμο της μουσικής που αποσκοπεί στην αισθητική καλλιέργεια του ανθρώπου και όχι 
αποτέλεσμα αποκλειστικά θεωρητικών γνώσεων επί της μουσικής (Swanwick, 1994 ό-
πως παρατίθεται σε Διονυσίου 2008). Αυτός είναι, στη σύγχρονη εποχή, ο απώτερος 
στόχος της μουσικής στο χώρο της εκπαίδευσης, η αισθητική καλλιέργεια και διαπαι-
δαγώγηση των μαθητών (Boardman 1991 και Finney, 2002). 

Πρόταση για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημοτική Πινακοθήκη Ι. Π. Μεσολογ-
γίου - Διακαλλιτεχνικές δραστηριότητες 

Από τη δεκαετία του ’90 και μετά στην Ελλάδα, γνωρίζουν άνθιση τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που περιλαμβάνουν επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες και αρχαιολο-
γικούς χώρους. Τα εκθέματα των χώρων αυτών εμπεριέχουν αξίες, έννοιες ενός συγκε-
κριμένου παρελθοντικού χρόνου και τόπου, μιας κοινωνίας πολύ διαφορετικής, η οποία 
γίνεται βίωμα στους μαθητές που έρχονται σε επαφή με τα εκθέματα αυτά. Τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ερμηνεύσουν ποικιλο-
τρόπως τα εκτεθειμένα αντικείμενα και να έρθουν έτσι σε επαφή αισθητικά με την ε-
ποχή τους αποκτώντας έτσι πολλές αισθητικές εμπειρίες στο χώρο αυτό (Διονυσίου, 
2008). 

Η Δημοτική Πινακοθήκη του Μεσολογγίου (ή αλλιώς το Μουσείο Ιστορίας και Τέ-
χνης)βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι και στεγά-
ζεται στο παλαιό Δημαρχείο. Πρόκειται για ένα διώροφο νεοκλασικό κτίριο, το οποίο 
χτίστηκε το 1932 επί δημαρχίας του Χρήστου Ευαγγελάτου. Στο εσωτερικό της, εκτί-
θεται μια πλούσια συλλογή από πίνακες Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, με κυριότερο 
θέμα τον αγώνα τον Μεσολογγιτών, την ηρωική Έξοδο του 1826 και την Απελευθέ-
ρωση της πόλεως του Μεσολογγίου το 1829. Ο επισκέπτης επίσης, μπορεί να απολαύ-
σει προσωπογραφίες Ελλήνων οπλαρχηγών και φιλελλήνων, γκραβούρες, χάρτες, νο-
μίσματα, μετάλλια, παραδοσιακές ενδυμασίες, προτομές των Μεσολογγιτών πρωθυ-
πουργών, προσωπικά αντικείμενα και χειρόγραφα του Λόρδου Βύρωνος (στην αίθουσα 
Λόρδου Βύρωνος), καθώς και εικόνες από τα δύο ταξίδια του Άγγλου ποιητή στην 
χώρα μας. Εδώ, επίσης, βρίσκονται και τα έγγραφα και τα αντικείμενα από την 
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αδελφοποίηση του Μεσολογγίου με την γενέτειρα του Λόρδου Βύρωνος, Γκέντλινγκ 
στις 2 Δεκεμβρίου 1989.  

Στη συλλογή της Πινακοθήκης περιλαμβάνονται, επίσης, έργα μεγάλης καλλιτεχνικής 
και ιστορικής αξίας για την πόλη του Μεσολογγίου, όπως η «Έξοδος του Μεσολογ-
γίου» και η «Υποδοχή του Λόρδου Βύρωνα στην Ελλάδα», που αποτελούν αντίγραφα 
των πρωτότυπων έργων του Θεοδώρου Βρυζάκη και φιλοτεχνήθηκαν από τους Άγγελο 
και Γιάννη Κασόλα αντίστοιχα. Στον ίδιο χώρο, επιπλέον, εκτίθενται οι περίφημοι πί-
νακες δύο Γάλλων φιλελλήνων ζωγράφων: «Η αυτοθυσία της μάνας» του Εμίλ Ντε 
Λασάνκ( Emile de Lasanc), που απεικονίζει μια Μεσολογγίτισσα μάνα, η οποία αφού 
έχει ήδη σκοτώσει το παιδί της δίπλα στον νεκρό σύζυγό της, ετοιμάζεται να αυτοκτο-
νήσει με το ξίφος, ώστε να μην αιχμαλωτιστεί από τους Τούρκους και «Η Ελλάδα πάνω 
από τα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντε Λα Κρουά (Eugene Delacroix), 
το οποίο έχει ως πηγή έμπνευσης τον αγώνα των Μεσολογγιτών κατά τη διάρκεια της 
Τρίτης πολιορκίας της πόλης και αποτελεί μια προσωποποίηση της αγωνιζόμενης και 
υποδουλωμένης Ελλάδας. 

Στον πρώτο όροφο της Πινακοθήκης, ακριβώς μπροστά στην είσοδο, βρίσκεται μια 
προσωπογραφία του Διονυσίου Σολωμού και από κάτω, εκτίθεται το πρώτο χειρό-
γραφο του Ύμνου εις την Ελευθερία, ενώ στον ίδιο όροφο και συγκεκριμένα στην Αί-
θουσα Λόρδου Βύρωνος εκτίθεται η πρωτότυπη παρτιτούρα των μελοποιημένων «Ε-
λεύθερων Πολιορκημένων» του Γιάννη Μαρκόπουλου( 1977), την οποία ο ίδιος ο συν-
θέτης κατέθεσε στην Πινακοθήκη το 2002. 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που προτείνονται στην Πινακοθήκη μπορούν να συνδυά-
σουν τη μουσική, το λόγο και την εικόνα, ώστε οι μαθητές να κατανοούν καλύτερα τα 
αντικείμενα με τα οποία έρχονται σε οπτική επαφή. Το σχέδιο της επίσκεψης μπορεί 
να διαμορφωθεί ως εξής: 

− ξενάγηση των μαθητών στους ορόφους του κτιρίου, σύντομης διάρκειας, ώστε τα παι-
διά να εξοικειωθούν με τον χώρο, 

− εικόνες από τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία, τις Πολιορκίες του Μεσολογγίου και 
την Έξοδο, 

− ανάγνωση μερικών στροφών του Ύμνου εις την Ελευθερία, τραγούδι και συσχετισμός 
τους με την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα των Μεσολογγιτών, 

− ακρόαση των μελοποιημένων έργων «Ύμνος εις την Ελευθερία» από τον Νικόλαο 
Μάντζαρο, «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και « Coro di 
schiavi Ebrei » από την όπερα Ναμπούκο του Βέρντι (και απόδοση στα Ελληνικά)και 
συσχετισμός τους με τους πίνακες του κτιρίου και την υποδουλωμένη Ελλάδα, 

− ελεύθερη δραματοποίηση ανά μικρές ομάδες μαθητών σκηνών που απεικονίζονται 
σε πίνακες, 

− απόδοση των πινάκων με ήχους είτε με τραγούδι είτε με κρουστά όργανα, πάλι σε 
μικρές ομάδες μαθητών, 
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− απαγγελία στίχων του Εθνικού Ύμνου( αλλά και άλλων στροφών του Ύμνου εις την 
Ελευθερία)και των Ελεύθερων Πολιορκημένων από τους μαθητές, 

− ζωγραφική με βάση τους πίνακες και την ακρόαση των μελοποιημένων έργων, καθώς 
και την ανάγνωση των δύο ποιημάτων του Διονυσίου Σολωμού. 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική εμπειρία των 
παιδιών, γιατί μέσω αυτής οι μαθητές θα βελτιώσουν και θα καλλιεργήσουν ακόμη 
καλύτερα και σε μεγαλύτερο βαθμό τη σχέση και την επαφή τους με τον κόσμο των 
Τεχνών είτε βρίσκονται στο χώρο του σχολείου και τον μουσειακό χώρο είτε όχι. Για 
το λόγο αυτό, απαραίτητη είναι η καταγραφή των αντιδράσεων των παιδιών στην ο-
πτική ή ακουστική έκθεσή τους στους πίνακες και τα μουσικά έργα αντίστοιχα, τα σχό-
λιά τους όταν παρατηρούν τους πίνακες και όταν ακούν τα μελοποιημένα ποιήματα, 
καθώς και οι συζητήσεις μετά την επίσκεψη με ερωτήσεις τύπου «τι σας έκανε μεγα-
λύτερη εντύπωση και γιατί;», «ποιος πίνακας σας άρεσε περισσότερο και γιατί;», «θα 
θέλατε να ακούσουμε και να τραγουδήσουμε και στην τάξη το χορωδιακό των Ε-
βραίων/τους Ελεύθερους Πολιορκημένους;» 

Στόχοι της επίσκεψης στη Δημοτική Πινακοθήκη Ι. Π. Μεσολογγίου 

 Κυριότεροι στόχοι της επίσκεψης στην Πινακοθήκη μπορούν να τεθούν οι εξής: 

1. Να μάθουν τα παιδιά μέσω των εκθεμάτων με πιο βιωματικό τρόπο τις συνθήκες των 
πολιορκιών και της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου, 

2. Να έρθουν σε επαφή με το έργο και την ιδιοσυγκρασία σημαντικών Φιλελλήνων καλ-
λιτεχνών και διανοουμένων της εποχής, όπως ο Ντε Λα Κρουά, ο Λασάνκ, ο Λόρδος 
Βύρων και με το γενικότερο πνεύμα του Φιλελληνισμού που αναπτύχθηκε την περίοδο 
εκείνη και την συμβολή του στη θετική στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον Ελλη-
νικό Αγώνα για την Ανεξαρτησία 

3. Να έρθουν σε επαφή με την «οπτική γωνία» επί ενός κοινού θέματος( της σκλαβιάς 
και της ανάγκης του σκλαβωμένου για ελευθερία)της μουσικής τόσο του Ιταλικού ρο-
μαντισμού (Βέρντι), όσο και του Ελληνικού μοντερνισμού( Γ. Μαρκόπουλος) 

4. Να βιώσουν τη μουσικότητα του ποιητικού λόγου στα δύο ποιήματα του Διονυσίου 
Σολωμού είτε μέσω της απαγγελίας είτε μέσω της ακρόασης των στίχων 

5. Να έρθουν σε επαφή με μελοποιημένα ποιήματα του Σολωμού, να τραγουδήσουν τα 
μελοποιημένα Σχεδιάσματα των Ελεύθερων Πολιορκημένων από τον Γιάννη Μαρ-
κόπουλο 

6. Να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της ζωγραφικής του 19ου αλλά και του 20ού αιώνα 
και την τεχνοτροπία των Ελλήνων και των ξένων ζωγράφων 

7. Μέσω της ομαδικής δραματοποίησης των πινάκων να μπορέσουν να αποδώσουν είτε 
υποκριτικά είτε με μουσικά όργανα είτε με φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς την ψυχο-
λογία και τις σκέψεις των προσωπογραφιών 

8. Να ακούσουν οι μαθητές κι άλλα μελοποιημένα αποσπάσματα των Ελεύθερων Πο-
λιορκημένων από τον Γιάννη Μαρκόπουλο 
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9. Να ακούσουν τη μελοποιημένη μορφή του Εθνικού ύμνου από τον Νικόλαο Μά-
ντζαρο 

10. Από τα δύο έργα του Σολωμού, να κατανοήσουν τον συσχετισμό τους με την Έξοδο 
του Μεσολογγίου 

11. Να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της Ιταλικής Όπερας και να ακούσουν κι άλλα 
χορωδιακά συντεθειμένα από Ιταλούς συνθέτες με τη θεματολογία των αντιστοίχων 
αγώνων της Ιταλίας για ενοποίησή της τον 19ο αιώνα και να τον συσχετίσουν με την 
Ελληνική Επανάσταση.  
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«Οι Ομπρέλες ... Του Ζογγολόπουλου» 

Εικ. 1 

Κασιμάτη Έλενα 
Εικαστικός-Εκπαιδευτικός Π.Ε.08, Μ.Ed Τ.Ε.Π.Α.Ε. Α.Π.Θ., Αισθητική Αγωγή, θεωρία 

και δράσεις, kaselena@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μου στο μάθημα της 
καθηγήτριας κα Ταμπάκη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού-πολιτιστικού προγράμματος με σκοπό τον προβλημα-
τισμό και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ανάδειξη ενός στοιχείου της πο-
λιτιστικής ταυτότητας της πόλης της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα συνενώνει την εικαστική αγωγή με τη δημιουργική διαδικασία για την αι-
σθητική ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων αναλύοντας μια σειρά από δραστηριό-
τητες και πρακτικές εφαρμογές με κατασκευές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Επιδιώκεται η επαφή των παιδιών με έργα τέχνης και ιδιαίτερα με την κατανόηση της 
σύγχρονης τέχνης, ενισχύοντας την άποψη της σπουδαιότητας των τεχνών και της δη-
μιουργικής επιδεξιότητας στην ζωή όλων μας. Συγκεκριμένα αναλύεται η ζωή και το 
έργο του γλύπτη Γεώργιου Ζογγολόπουλου και το γλυπτό του έργο «Ομπρέλες» που 
κοσμούν την παραλία της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα αναλύεται η δημιουργία και η 
χρήση της ομπρέλας σε διάφορους πολιτισμούς και καταλήγει στο πώς γίνεται από 
χρηστικό αντικείμενο θέμα σε πολλές μορφές τέχνης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γ. Ζογγολόπουλος, αισθητική αγωγή, σύγχρονη τέχνη, ομπρέλες, 
Θεσσαλονίκη 
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Εισαγωγή 

Ο Γιώργος Ζογγολόπουλος με τις εμπνευσμένες δημιουργίες του στην 45η Μπιενάλε 
τίμησε την ελληνική εικαστική τέχνη. Καλλιτέχνης με ευαισθησίες, αλλά και επανα-
στατικός, κατασκεύασε μεταλλικές κατασκευές αέρινες στον χώρο που σε προκαλούν 
να ταξιδέψεις, να φανταστείς ,να ονειρευτείς. Οι ομπρέλες είναι ένα σήμα κατατεθέν 
της δουλειάς του που μεταφέρουν ένα δροσερό μεταλλικό αίσθημα. Το Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης φιλοξενεί τη δουλειά του στο προαύλιο, όπου οι ομπρέλες 
του, φτιαγμένες με ανοξείδωτο χάλυβα αιωρούνται. Σημαντικό για τον ίδιο τον καλλι-
τέχνη είναι ο θεατής να κινείται στον χώρο και να βλέπει το έργο του κάθε φορά από 
διαφορετική οπτική γωνία και άρα να αλλάζει μορφή και σχήμα, έκταση και ένταση. 
Για αυτό τον λόγο και χρησιμοποιεί την οπτικοκινητική τέχνη, δηλαδή δεν τον απα-
σχολεί μόνο το γλυπτό, αλλά και το φώς, το παιχνίδι του με τη σκιά, οι όγκοι και η 
ενέργεια από τα κινούμενα στοιχεία. Λαμβάνει πολύ υπόψη του και το νερό, στοιχείο 
που βρίσκεται κοντά στα έργα του (κατάλογος Μακεδονικού Μουσείου, 1993).  

Μέσα από αυτή την εργασία με αφορμή το έργο του Γ. Ζογγολόπουλου και τη χρήση 
της ομπρέλας στην τέχνη, αν και καθημερινό αντικείμενο, αναλύουμε την ιστορία δη-
μιουργίας της, τους συμβολισμούς και τις χρήσεις της. Συνδέουμε τις αναφορές της σε 
καλλιτεχνικά δημιουργήματα, όπως σε έργα τέχνης και αναλύεται σε σχέδιο μαθήματος 
για τους μαθητές γυμνασίου. 

Το έργο του στη Θεσσαλονίκη 

Οι περίφημες «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου, είναι ένα κόσμημα της παραλίας της 
Θεσσαλονίκης και αγαπήθηκαν από τους δημότες όσο κανένα άλλο γλυπτό στην πόλη. 
Το γλυπτό ανήκει στον Δ. Θεσσαλονίκης και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
χάλυβα, υλικό ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. Επίσης μια πιο μικρή σύνθεση από 
ομπρέλες βρίσκεται στον προαύλιο χώρο της εισόδου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
στην έκθεση (Θεσσαλονίκη: Χάθηκε μία από τις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου στη 
Νέα Παραλία, 2015). Από το 1997, έτος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονί-
κης, οι «Ομπρέλες» ήταν τοποθετημένες κοντά στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, 
ενώ στην αρχή το έργο είχε κοσμήσει την 46η Μπιενάλε της Βενετίας για τον εορτασμό 
των 100 χρόνων του θεσμού. Η διαφοροποίηση με την πρώτη παρουσίαση στην Μπιε-
νάλε ήταν ότι, λόγω του δυνατού αέρα της παραλίας, ο καλλιτέχνης πρόσθεσε ορισμέ-
νες μεταλλικές γραμμές, που μοιάζουν με βροχή, αλλά εξυπηρετούν και στη στήριξη 
του έργου (Γιώργος Ζογγολόπουλος «Ομπρέλες», χ.χ.). Με την πρόσφατη ανάπλαση 
της νέας παραλίας , οι "Ομπρέλες" τοποθετήθηκαν σε καλύτερη θέση, στο ύψος του 
νέου Δημαρχείου. Το έργο αναδείχθηκε σε ένα ξύλινο δάπεδο και χαμηλά φωτισμένα 
σιντριβάνια. Με την επανατοποθέτηση του έργου αντικαταστάθηκε και μία από τις 40 
ομπρέλες, που είχε χαθεί πριν από κάποια χρόνια. Όμως με κάποιο τρόπο οι ομπρέλες 
έγιναν και πάλι 39... (Θεσσαλονίκη:Χάθηκε μία από τις Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου 
στη Νέα Παραλία, 2015). 

3081

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Η επιλογή του νέου σημείου είναι ιδανική, καθώς το γλυπτό φαίνεται πλέον από πα-
ντού. Στο έργο πλέον υπάρχει το στοιχείο του νερού με τα σιντριβάνια, το οποίο ο 
Ζογγολόπουλος το έβαζε πάντα σε όσα έργα μπορούσε. Ένα ακόμη στοιχείο της τοπο-
θέτησης του έργου στη νέα παραλία είναι ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται φωτι-
σμένο. Ύστερα από ειδική μελέτη τοποθετήθηκαν ειδικοί λευκοί προβολείς με κάθετες 
δέσμες στενής μοίρας που φτάνουν στα εννέα μέτρα και κάνουν τους χοντρούς κάθε-
τους όγκους να φαίνονται σαν βροχή (Ίδρυμα Γ. Ζογγολόπουλου, χ.χ.).  

Η ιστορία της χρήσης της ομπρέλας 

Ένα από τα εργαλεία-εφεύρεση που επέτρεψαν στους ανθρώπους να ζήσουν πιο άνετα, 
ήταν η ομπρέλα, η οποία εξελίχθηκε με την πάροδο των δεκαετιών από αποκλειστικό 
αξεσουάρ των πλουσίων και των βασιλέων, σε ένα από τα πιο κοινά αντικείμενα. Οι 
ομπρέλες αποτελούν μέσο προστασίας από τον ήλιο και τη βροχή, αλλά εξελίχθηκαν 
στον χρόνο ποικιλοτρόπως. Σήμερα υπάρχουν 2 κύριοι τύποι ομπρέλας. Οι ομπρέλες 
που μας προστατεύουν από τη βροχή και αυτές που μας προστατεύουν από τον ήλιο.  

Η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη χρήση της ομπρέλας είναι πριν από 3.500 χρόνια, 
στην Αίγυπτο ως προστατευτικού μέσου από τον ήλιο. Αρχικά οι ομπρέλες αυτές ήταν 
κατασκευασμένες από φύλλα φοίνικα, συνδεδεμένα σε ένα ξύλο. Αρχαίες αιγυπτιακές 
τοιχογραφίες αποκαλύπτουν την χρήση της ομπρέλας από ευγενείς και Φαραώ. Λόγω 
του κλίματος της Αιγύπτου και των άλλων πολιτισμών της Μεσοποταμίας που χρησι-
μοποίησαν πρώτοι την ομπρέλα για προστασία από τον ήλιο και όχι από τη βροχή (Η 
ιστορία της ομπρέλας, χ.χ.). 

Οι Κινέζοι, τον 11ο π.Χ. αιώνα, χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά μεταξωτές ομπρέλες 
προκειμένου να προστατευτούν από τη βροχή. Η χρήση της ομπρέλας επεκτάθηκε από 
τον Κινέζο αυτοκράτορα στους αυτοκράτορες του Σιάμ και της Βιρμανίας, οι οποίοι 
χρησιμοποιούσαν έως και 24 ψάθινες ομπρέλες για να επιδείξουν δύναμή και για να 
εντυπωσιάσουν. Στην αρχαία Κίνα η ομπρέλα συμβόλιζε και την κοινωνική θέση. Στη 
δυναστεία του Γουέι οι ομπρέλες χρησιμοποιούνταν σε παραδοσιακές και θρησκευτι-
κές τελετές ως σύμβολο βαθμών των αξιωματούχων π.χ. οι αξιωματούχοι της δυνα-
στείας των Χαν χρησιμοποιούσαν πράσινες ομπρέλες και οι αυτοκράτορες της δυνα-
στείας των Σονγκ κόκκινες και κίτρινες διαφορετικές από τον λαό. Στα μέσα του 18ου 
αιώνα Άγγλοι επιχειρηματίες έφεραν μία ομπρέλα από την Κίνα στο Ηνωμένο Βασί-
λειο και από τότε διαδόθηκε και έγινε τρόπος ζωής στη ζωή των Άγγλων (Η ιστορία 
της ομπρέλας, χ.χ.).  

Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούσαν το σκιάδιον όπως αναφέρεται και από τον Αρι-
στοφάνη και για θρησκευτικές τελετές. Οι ομπρέλες έφτασαν έως και τη Ρώμη, ως γυ-
ναικεία αξεσουάρ πολυτελείας. Μάλιστα οι άνδρες Ρωμαίοι τις χρησιμοποιήσουν δη-
μοσίως μόνο στην περίπτωση που συνοδεύονταν από μια γυναίκα. Μετά την πτώση 
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η χρήση της ομπρέλας εξαφανίστηκε για αρκετούς 
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αιώνες και ξαναέγινε δημοφιλής στην Αναγέννηση στους βασιλείς και τους ευγενείς 
(Η ιστορία της ομπρέλας, χ.χ.).  

Σύγχρονη τέχνη και καθημερινά αντικείμενα 

O Πικάσο είχε πει πως η τέχνη δεν εξελίσσεται από μόνη της, αλλά είναι ιδέες των 
ανθρώπων που αλλάζουν και μαζί με αυτές αλλάζει και ο τρόπος έκφρασης τους (Ρά-
πτη & Ράπτης, 2011). Η ομπρέλα, ένα οικείο καθημερινό αντικείμενο προστασίας του 
ανθρώπου απέναντι στα καιρικά φαινόμενα όμως γίνεται θέμα που απασχολεί πολλούς 
καλλιτέχνες και σε διάφορες μορφές τέχνης. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τις ο-
μπρέλες σαν αντικείμενο κοινό στη χρήση του, αλλά φανταστικό στην τέχνη. Το γλυ-
πτό έργο ομπρέλες π.χ. του Ζογγολόπουλου είναι τοποθετημένο σε ένα σημείο της πό-
λης, όπου μπορείς να το αγγίζεις και να περνάς ανάμεσα. Ζεις με το έργο τέχνης μέσα 
από μια διαλογική σχέση μαζί του… Στη σύγχρονη τέχνη δεν έχουμε πάντα αντιγραφή 
της πραγματικότητας ούτε οι καλλιτέχνες θεωρούν σημαντικό να δείξουν ένα πραγμα-
τικό αντικείμενο ως έχει, αλλά θέλουν να το δείξουν με τα μάτια της ψυχής τους. Οι 
θεατές των έργων πρέπει να διαβάσουν τη μυστική τους γλώσσα, δηλαδή τι θέλουν να 
παρουσιάσουν οι καλλιτέχνες με αυτό το έργο, τι τους συγκίνησε, από πού επηρεάστη-
καν, τι αισθάνθηκαν και τι σκέφτονταν όταν τα δημιούργησαν και κάτω από ποιες συν-
θήκες δημιουργήθηκαν (Σένογλου, 2010). Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες αφήνουν το κοινό 
ελεύθερα να φανταστεί την ιστορία και να αναρωτηθεί πώς θα δει το σύγχρονο έργο 
τέχνης. Η σύγχρονη, μοντέρνα τέχνη δεν είναι «ακαταλαβίστικη» ούτε «αδούλευτη», 
όπως πολλοί σκέφτονται εξ αρχής. Ίσως να μην είναι εύκολη να την καταλάβουμε διότι 
δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε στοιχεία της καθημερινότητας, και χρειάζεται επε-
ξεργασία και σκέψη. Οφείλουμε να ψάξουμε πριν απλά την απορρίψουμε και ίσως μετά 
να την απολαύσουμε και την αγαπήσουμε γι΄ αυτό που κρύβει μέσα της. Στη θέαση 
ενός έργου τέχνης ανταποκρίνεται ο καθένας με τον δικό του τρόπο κατανόησης, ανά-
λογα και με τις προσωπικές τους εμπειρίες. Σε μια πρώτη όμως προσέγγιση είναι ση-
μαντικό να γνωρίζουμε πότε και πού δημιουργήθηκε το έργο τέχνης, τις κοινωνικές, 
οικονομικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες κατά τις οποίες δημιουργήθηκε και 
τις ανθρώπινες ανησυχίες του καλλιτέχνη, όπως ο έρωτας, η ελευθερία, ο θάνατος κ.α. 
Η τέχνη του 20ου και του 21ου αι. εκφράζει τη διάθεση των καλλιτεχνών να χρησιμο-
ποιήσουν πολυποίκιλα υλικά σε σχέση με την εποχή τους στοχεύοντας να ολοκληρώ-
σουν έργα που θα αποδώσουν βαθύτερα νοήματα (Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, φάκελος παίζουμε τέχνη, 1999-2001). 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Τα εικαστικά στα πλαίσια του μαθήματος Αισθητικής Αγωγής καλλιεργούν τρεις φυ-
σικές λειτουργίες: τις αισθήσεις, την αντίληψη και την πράξη. Στο πλαίσιο αυτής της 
προσέγγισης δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό να φέρει τους μαθητές 
κοντά στην ιστορία της τέχνης αναλύοντας, όπως προαναφέρθηκε το έργο του Γ. Ζογ-
γολόπουλου, τη ζωή του και τις ιδέες του, εστιάζοντας στο γλυπτό του, «Ομπρέλες» 
στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά επισκέφτηκαν επί τόπου το χώρο έκθεσης για, να δούνε 
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να αγγίξουν, να αισθανθούν, να ερευνήσουν, να κινηθούν μέσα στα έργα, να τα επε-
ξεργαστούν μαθαίνοντας έτσι να παρατηρούν και όχι μόνο να βλέπουν. Σημεία αναφο-
ράς το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και οι ομπρέλες στην παραλία της πό-
λης μας. Ακολούθησε μέσα από το παιχνίδι η συνεργασία, όπου τα παιδιά μέσα από 
ομάδες, αλλά και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού των εικαστικών ερεύνησαν 
και συμπλήρωσαν στοιχεία για το έργο του οποίου τα αποτελέσματα τα παρουσιάζουν 
στην τάξη τους. Ερωτήσεις όπως: Τι είναι το γλυπτό που βλέπουμε, από τι υλικό είναι 
φτιαγμένο, τι θέλει να παρουσιάσει ο καλλιτέχνης και γιατί, πως μπορεί να ένιωθε την 
ώρα που το δημιουργούσε, τι συναισθήματα και σκέψεις προκύπτουν όταν το βλέπεις, 
πιστεύεις ότι θα ήταν καλύτερα σε μουσείο ή σε ανοιχτό χώρο και γιατί, σου αρέσει να 
το αγγίζεις και να γίνεσαι μέρος της εγκατάστασης; Απατώντας σε αυτά τα ερωτήματα 
αποκτούν αυτοπεποίθηση για την τέχνη, μαθαίνουν όρους, καλλιτέχνες και κινήματα 
παίζοντας και ερευνώντας. Αποκτούν εξοικείωση με τα δημόσια έργα τέχνης και ιδιαί-
τερα τα πιο σύγχρονα και αυτά που βρίσκονται στην πόλη τους.  

Συγκεκριμένα οι ομπρέλες του Ζογγολόπουλου ήταν πηγή έμπνευσης για την παιδική 
τους δημιουργικότητα και για την επεξεργασία τεχνικών και υλικών ανάλογα με τις 
προσωπικές τους «πινελιές».Το θέμα μας δημιουργήθηκε με την τεχνική της γλυπτι-
κής-κατασκευής, όπως άλλωστε χαρακτηρίζει και το πραγματικό έργο. Ξεκινήσαμε την 
κατασκευή βρίσκοντας πρώτα τα κατάλληλα υλικά. Ως βάση χρειαζόμασταν κάτι συ-
μπαγές όπως ένα κομμάτι από χοντρό ξύλο τύπου MDF. Στη σύνθεση βασικό δομικό 
υλικό είναι το σύρμα, επιλέχθηκε ένα υλικό εύκαμπτο που μπορεί να δουλευτεί και στη 
λεπτομέρεια. Το σύρμα θυμίζει και το βασικό υλικό του Ζογγολόπουλου, τον ανοξεί-
δωτο χάλυβα, ενώ πέραν της κίνησης περνά και στην αξιοποίηση του φωτός, στοιχείο 
πάλι του καλλιτέχνη. Δεύτερο βήμα ήταν το πλέξιμο της ομπρέλας όπου στην αρχή μας 
δυσκόλεψε μέχρι να οριστεί το σχήμα και η πορεία που έπρεπε να ακολουθήσουμε. 
Δημιουργήθηκε με ελεύθερο πλέξιμο και με πολλές διορθώσεις μέχρι το τελικό αποτέ-
λεσμα. Η αλλαγή στα μεγέθη, δηλαδή μικρές και μεγάλες ομπρέλες, λειτούργησε αι-
σθητικά και έδωσε την αίσθηση του βάθους. Οι ομπρέλες είναι 40, στις συνθέσεις μας 
θα είναι 7, μονός ο αριθμός, διότι δεν μας ενδιαφέρει η πιστή αντιγραφή του έργου, 
άλλωστε στο μάθημα των καλλιτεχνικών ενισχύουμε την προσωπική σκέψη και δη-
μιουργία του κάθε μαθητή. Μας ενδιαφέρει η δημιουργική του πορεία στο αποτέλεσμα 
και η αφορμή π.χ. ένα έργο κάποιου καλλιτέχνη, να κατακτιέται με βάση την προσω-
πική ματιά του παιδιού. 
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Οι ομπρέλες στημένες στο ξύλο, Εικ2, Εικ3 

Αποτελέσματα 

Η Αισθητική αγωγή, δηλαδή η μετάβαση από την αίσθηση στην αντίληψη, καλλιεργεί, 
ιδιαίτερα μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς και της συλλογικής μνήμης, την ανά-
πτυξη της φαντασίας, τη συνθετική και κριτική σκέψη, την ευαισθησία και τη δημιουρ-
γικότητα, δημιουργώντας έτσι ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Η ενασχόληση με τον 
πολιτισμό, δηλαδή με τις εκφράσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, διαμορφώνει τη 
στάση μας απέναντι στη ζωή, μέσω της παρατήρησης, της εμπειρίας, της κατανόησης 
και της ερμηνείας (Ταμπάκη, 2011). Με το εργαστηριακό κομμάτι πειραματίστηκαν 
πρακτικά, παρήγαγαν ως δημιουργοί και αυτοί κάτι αντίστοιχο. Τα παιδιά από θεατές 
έγιναν δημιουργοί του έργου. Στόχος δεν ήταν η «μίμηση» των έργων τέχνης ούτε η 
ανακάλυψη «ταλέντων» ανάμεσα στους μαθητές. Κάθε παιδί που δημιούργησε αισθάν-
θηκε τον ενθουσιασμό της ελεύθερης έκφρασης. Κινητοποίησε τη φαντασία, τη γνώση 
καλλιεργώντας τον ψυχισμό και την δεξιότητα. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της τέχνης 
στο σχολείο ανέπτυξε την κοινωνικότητα και ξεπέρασε τον ατομικισμό, παροτρύνο-
ντας την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία. Το μάθημα μέσω της τέχνης παρέχει στους 
μαθητές τρόπους να αντιλαμβάνονται τις ανθρώπινες εμπειρίες, παρελθοντικές και πα-
ροντικές, τους μαθαίνει να προσαρμόζονται και να σέβονται τους διαφορετικούς τρό-
πους σκέψης και πράξης, να μοιράζονται τις ιδέες τους και τα συναισθήματά τους με 
πολλούς τρόπους. Παίρνοντας μέρος σε εικαστικές βιωματικές δράσεις καλλιεργήθηκε 
η δημιουργικότητα και η συμμετοχή του μαθητή, η γνωριμία και η χρήση των υλικών, 
εργαλείων και μέσων, η κριτική ικανότητα, η δυνατότητα ανάλυσης έργων τέχνης, η 
κατανόηση του φαινομένου της τέχνης γενικότερα, η αντίληψη της πολιτιστικής διά-
στασης και η συμβολή των τεχνών στον πολιτισμό, διαχρονικό και συγχρονικό (Μπα-
λούτογλου, 2010) . Η αισθητική απόλαυση δεν είναι δυνατό να διδαχθεί, η κατανόηση 
όμως του έργου τέχνης, σε συνδυασμό με τη βιωματική εμπειρία της δημιουργίας, 

3085

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



ανοίγει τον δρόμο της προσωπικής ολοκλήρωσης του παιδιού μέσα από διάφορες καλ-
λιτεχνικές μορφές. Ανατροφοδότηση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και σε διά-
φορα μαθήματα. Ειδικότερα θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ένα καλλιτεχνικό δρώ-
μενο , συνδυάζοντας και τα μαθήματα της θεατρικής αγωγής και της μουσικής με κυ-
ρίαρχο στοιχείο την ομπρέλα στον χώρο του σχολείου. 

Επίλογος 

Η καλλιτεχνική αγωγή θα έπρεπε να αναγνωριστεί ως ένα ουσιαστικό μάθημα στο σχο-
λικό πρόγραμμα και να δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνδυάζουν 
πολλές τέχνες μαζί. Η καλλιέργεια της κατανόησης και της σημασίας της τέχνης δεν 
γίνεται μόνο από διδακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις ή έτοιμες εργασίες που πρέπει 
να παιδιά να γεμίσουν με χρώμα. Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να πειραμα-
τίζονται για να ανακαλύψουν με τα υλικά τους δικούς τους προσωπικούς τρόμους έκ-
φρασης. Οι μαθητές να νιώθουν στο σχολείο ελεύθεροι να πειραματιστούν, όπως έκανε 
και ο Ζογγολόπουλος, ακόμη και σε μια εποχή που δεν είναι έτοιμη να κατανοήσει τη 
μοντέρνα τέχνη, και οι εκπαιδευτικοί να νιώθουν περήφανοι όταν βλέπουν τους μαθη-
τές τους να βγάζουν φτερά… 
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Οι υπηρεσίες της Google και η χρήση τους ως συνεργατικά εργαλεία μάθησης 
 

Τριαντάρη Φωτεινή  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, M.Sc. in Computer Science , ftriantari@sch.gr 

Περίληψη 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)  σε συνδυασμό με την Συνερ-
γατική μάθηση έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη της  Υποστηριζόμενης από Υπολογι-
στές Συνεργατική Μάθηση (ΥΥΣΜ) (Computer Supported Collaborative Learning). 
Στo πλαίσιo μίας νέας παιδαγωγικής μεθόδου που συνδυάζει την αλληλεπίδραση και 
την ομαδικότητα με στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών στόχων αναπτύσσονται νέα 
λογισμικά, νέα μαθησιακά περιβάλλοντα και νέες διαδικτυακές υπηρεσίες. Η Google 
προσφέρει ένα πλήθος νέων υπηρεσιών και εργαλεία που μπορούμε να ένταξουμε στην 
εκπαιδευτική διαδικασία είτε για σχολικές δραστηριότητες είτε ως εργαλεία επικοινω-
νίας και αλληλεπίδρασης με τους συνεργάτες μας.  

Λέξεις: Τ.Π.Ε., Συνεργατική μάθηση, υπηρεσίες, διαμοιρασμός. 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία των εκπαιδευτικών αντικειμένων στην  εποχή των Ψηφιακών Μέσων 
αλλάζουν δραστικά. Στα νέα μοντέλα κυριαρχεί έντονα το στοιχείο της αλληλεπίδρα-
σης και συμμετοχής των μαθητών σε ομάδες παίρνοντας ενεργό ρόλο και αποκτώντας 
δεξιότητες και ικανότητες. Η συνεργατική μάθηση καθορίζεται ως “ένα σύστημα με-
θόδων μάθησης, στο οποίο οι μαθητές εργάζονται με αλληλεπίδραση και αλληλεξάρ-
τηση μέσα σε μικρές ανομοιογενείς ομάδες για την επίτευξη κοινών στόχων ”(Χαρα-
λάμπους Ν.,2000). Η Google είναι μία εταιρεία που προσφέρει δωρεάν μία μεγάλη 
συλλογή από υπηρεσίες με δυνατότητα διαμοιρασμού αρχείων, ταυτόχρονης επεξερ-
γασίας και  ανταλλαγής απόψεων. 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Συνεργατικά εργαλεία Μάθη-
σης 

Η συνεργατική μάθηση (ΣΜ) εμπλέκει τους μαθητές μίας σχολικής τάξης σε μικρές 
ομάδες με στόχο την επίλυση ενός προβλήματος ή την κατάκτηση γνώσεων διατηρώ-
ντας όμως την ευθύνη και την ατομική συνεισφορά στην ομάδα. Οι Johnson & Johnson 
(1988, 1997) αναφέρουν ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα  σε μαθητές που εργάζονται 
απλά σε μία ομάδα και σε μαθητές που εργάζονται με κοινό σκοπό, με συγκεκριμένους 
ρόλους και κανόνες για την επίτευξη της προόδου και της ικανότητας  ευελιξίας ώστε 
να επιτύχουν τον κοινό τους σκοπό (Ποζίδης Π., κ.α., 2015). Με την ανάπτυξη διαδι-
κτυακών εφαρμογών αλλά και των web 2.0 εργαλείων, η μάθηση διευρύνεται με τα 
συνεργατικά εργαλεία της τάξης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθη-
τές. Παραδείγματα εφαρμογής των συνεργατικών εργαλείων μάθησης αποτελεί η 
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υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά  και  η ανάπτυξη συστημάτων εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης. 

Gmail 

Πρόκειται για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η υπηρεσία Gmail μπορεί να ενταχθεί και 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο μάθημα των 
Τ.Π.Ε. εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου. Με ασκήσεις και κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές μπορούν να διακρί-
νουν έννοιες όπως Εισερχόμενα μηνύματα, Απεσταλμένα και την έννοια της επισύνα-
ψης αρχείου. 

Ομάδες Επαφών 

Μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μία δική μας ομάδα επαφών από τις διευθύνσεις 
επαφών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και αναζητήσουμε χρήστες αρκεί να εί-
ναι εγγεγραμμένοι χρήστες στη Google. Τρία είναι τα βασικά εργαλεία, αποστολή μη-
νυμάτων με τις επαφές, εκκίνηση συζήτησης με κάποια επαφή και πραγματοποίηση 
τηλεφωνικής κλήσης, συμβατή με κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android 
και iOS. Μέσω των ρυθμίσεων του προφίλ μας μπορούμε να αποκρύψουμε επαφές ή 
και να μπλοκάρουμε επαφές. 

Google Ημερολόγιο 
Το ημερολόγιο επιτρέπει την προβολή με βάση την ημέρα, τον μήνα, ανά 4 ημέρες ή 
σαν agenda με όλες τις ημέρες που έχουν ιδιαίτερη σημασία.Το πιο σημαντικό όμως 
είναι αφενός η δημιουργία γεγονότων, αφετέρου οι δυνατότητες για διαχείριση των 
γεγονότων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα γεγονός όπου δίνουμε ένα όνομα και 
μία περιγραφή και να ειδοποιήσουμε τις επαφές που επιθυμούμε.Το εργαλείο αυτό θα 
μπορούσε επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για να καταγράφουμε γεγονότα της σχολικής 
ζωής όπως ημερομηνίες εκδρομής, γραπτής εξέτασης ή και συμβάντων της σχολικής 
τάξης. 

Google Drive 

Μία από τις σημαντικότερες και πιο διάσημες υπηρεσίες είναι το Google Drive. Πρό-
κειται για μία υπηρεσία που στηρίζεται στην τεχνολογία του Cloud Computing δηλαδή 
του διαμοιρασμού υπολογιστικών πόρων και δεδομένων από πολλές συσκευές και υ-
πολογιστές μέσω διαδικτύου. Το Google Drive μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύ-
ουμε αρχεία οποιασδήποτε μορφής σε ένα υπολογιστικό νέφος με κύρια προτερήματα 
την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας και την εύκολη ανταλλαγή δεδομένων με άλλους 
χρήστες.  

Το Google Drive αποτελεί συνάμα, ένα εύκολο εργαλείο για να δημιουργήσουμε αρ-
χεία παρόμοια του Microsoft Office. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε αρχεία κειμένου, 
παρουσίασης, μία φόρμα με ερωτήσεις κλειστού τύπου ή και να δημιουργήσουμε ένα 
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δικό ιστότοπο (website). Στην εικόνα 1 βλέπουμε τις εφαρμογές που αναπτύξαμε με 
την ονομασία τους.  

 
Εικόνα 1: Εφαρμογές του Google Drive 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό όλων των εφαρμογών είναι η δυνατότητα να μοιραζό-
μαστε αρχεία που δημιουργούνται. Για παράδειγμα όταν γράφουμε ένα κείμενο μπορεί 
ταυτόχρονα στην ίδια σελίδα να γράφει και ένας άλλος χρήστης εφόσον του έχουμε 
δώσει το δικαίωμα επεξεργασίας. Δύο είναι οι τρόποι διαμοιρασμού αρχείων. Η εισα-
γωγή συνεργατών (collaborators) με τρία δικαιώματα, μόνο προβολής του αρχείου, 
μόνο σχολιασμού και πλήρης επεξεργασίας του αρχείου και η δημιουργία ενός μονα-
δικού υπερσυνδέσμου που αντιστοιχεί στο αρχείο μας. Στην εικόνα 2 εμφανίζεται ένα 
παράδειγμα διαμοιρασμού αρχείων με την αποστολή υπερσυνδέσμου. Ένα πολύ ενδια-
φέρον χαρακτηριστικό αποτελεί η φόρτωση εργασιών. Σε περίπτωση που επιθυμούμε 
να αναθέσουμε στους μαθητές μία εργασία στο σπίτι, μπορούν με ένα λογαριασμό της 
Google να φορτώσουν τα αρχεία τους. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα αυτό να πραγ-
ματοποιηθεί μέσω υπερσυνδέσμου μίας σχολικής ιστοσελίδας, αν έχουμε καθορίσει 
κάποιο φάκελο του Google Drive με τα κατάλληλα δικαιώματα διαμοιρασμού. 
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Εικόνα 2: Επιλογές διαμοιρασμού αρχείων 

Google Photos 

Θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το Google Photos ως ένα φωτογραφικό άλμπουμ 
για την αποθήκευση των φωτογραφιών μου. Μπορούμε να ανεβάσουμε φωτογραφίες 
μας από τον τοπικό υπολογιστή ή και βίντεο. 

Google Maps 

Μέσω των χαρτών της Google μπορούμε να πλοηγηθούμε σε διάφορα σημεία και διευ-
θύνσεις που μας ενδιαφέρουν. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα σημείο, να το προ-
βάλλουμε μέσω δορυφόρου (Street View), να στείλουμε τις πληροφορίες στο κινητό 
μας τηλέφωνο ή σε κάποιον άλλο χρήστη ή και να βρούμε κοντά εστιατόρια, ξενοδο-
χεία και άλλους χώρους εστίασης. Δίνονται και πληροφορίες όπως η εκτιμώμενη χρο-
νική διάρκεια διαδρομής με λεωφορείο, αυτοκίνητο ή και πεζοπορία αλλά και τα χιλιό-
μετρα αυτών των διαδρομών.  

Google Translate 

Αυτή η υπηρεσία αφορά την  μετάφραση κειμένου από μία γλώσσα σε κάποια άλλη. 
Μπορούμε να εισάγουμε ένα κείμενο με 5.000 χαρακτήρες και συνολικά μεταφράζο-
νται μέχρι στιγμής 103 ξένες γλώσσες καλύπτοντας το 99% του πλυθυσμού της γης 
(H.C.S.T., 2017).Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εργαλειοθήκη του μεταφραστή 
(Translator Toolkit). Μπορούμε να δημιουργήσουμε μεταφράσεις από πέντε βασικές 
πηγές, να μεταφορτώσουμε ένα αρχείο ή κείμενο από τον υπολογιστή μου, να μετα-
φορτώσουμε έναν υπερσύνδεμο ακόμα και ένα βίντεο από το Youtube, έναν ιστότοπο 
ή και  ένα άρθρο από την Βικιπαίδεια. Τα αρχεία που μπορούν να είναι και αρχεία 
υπότιτλων, λεζάντες από βίντεο στο Youtube ακόμα και αρχεία εφαρμογών Java και 
Apple iOS.  

Google+ 
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To Google+ είναι το κοινωνικό δίκτυο της Google. Μέσω του προφίλ μας μπορούμε 
να δημιουργήσουμε μία ανακοίνωση (post) που να περιλαμβάνει απλά ένα μήνυμα, μία 
φωτογραφία ή μία συλλογή από φωτογραφίες, να δημοσιεύσουμε μία ψηφοφορία και 
τέλος μπορούμε να μοιραστούμε την τοποθεσία που βρίσκομαστε εκείνη την στιγμή 
(Location Sharing). Μέσα από το Google+ μπορούμε να βρούμε φίλους μας, να τους 
ακολουθήσουμε και αντίστοιχα να μας ακολουθήσουν και αυτοί, γνωστό ως Following 
(όσους εμείς ακολουθούμε) και Followers (όσοι ακολουθούν εμάς). Το Google+ προ-
τείνει αυτόματα ανθρώπους που έχουμε συχνή επικοινωνία μέσω και του Gmail. 

Blogger 

Εδώ η δημιουργία ιστολογίου γίνεται εύκολα και γρήγορα. Μπορούμε να επιλέξουμε 
ανάμεσα από ένα μεγάλο πλήθος έτοιμων πρότυπων με μοντέρνα χρώματα και διάταξη 
και να φτιάξουμε σε λίγα απλά βήματα το δικό μας ιστολόγιο. Υπάρχει διαχωρισμός 
ρόλων σε διαχειριστές και συγγραφείς αλλά και νέα μέλη μπορούν να προστεθούν ή 
παλιά μέλη να αποχωρήσουν. Υπάρχει δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης σχετικά με 
την επισκεψιμότητα και την δραστηριότητα των μελών. Είναι εφικτό να οργανώσουμε 
ένα blog κατασκευασμένο από τους μαθητές του σχολείου με διάφορα θέματα όπως 
μία σχολική εφημερίδα ή ένα πίνακα αναρτήσεων ανακοινώσεων για κάποιο συγκεκρι-
μένο μάθημα.  

Google Contacts 

Μία ηλεκτρονική ατζέντα που διατηρεί όλες τις επαφές που θέλουμε να καταχωρί-
σουμε με την μορφή καρτών επαφής. Τα μεγάλα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορούμε να 
κάνουμε μαζική εισαγωγή επαφών και από άλλους παρόχους ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου αλλά και από αρχεία τύπου .csv. 

Keep 

Ένα online σημειωματάριο όπου μπορούμε να προσθέσουμε όποια σημείωση θέλουμε, 
να αλλάξουμε το χρώμα και την διάταξη προβολής της αλλά και να την αρχειοθετή-
σουμε ή και να την σβήσουμε. Όλες οι σημειώσεις μπορούν να αντιγραφούν στο 
Google Docs. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε ένα συνεργάτη ή να βάλουμε μία υ-
πενθύμιση. Οι μαθητές μίας σχολικής τάξης θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το 
Keep για να σημειώνουν σημαντικά θέματα που αναπτύχθηκαν στη διδακτική ώρα ενός 
μαθήματος όπως εργασίες που πρέπει να παραδοθούν ή ακόμα να μοιράζονται τις ση-
μειώσεις τους με άλλους συμμαθητές τους. 

Google Hangouts 

Το εργαλείο Google Hangouts δημιουργήθηκε για ανταλλαγή μηνυμάτων και κλήσεων 
σε άλλα άτομα. Η κλήση πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας στην οποία πρέπει να 
είναι διαθέσιμος ο συνομιλητής μας για να επικοινωνήσει μαζί μας. Η διαφορά της 
συνάντησης (Hangout) με το γεγονός (Event) έγκειται στο ότι η πρώτη είναι διαθέσιμη 
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μόνιμα μέσω διαδικτύου και δεν πραγματοποιείται σε φυσική τοποθεσία σε αντίθεση 
με τη δεύτερη που αφορά μία φυσική τοποθεσία. 

Google Search 

Είναι μία από τις πρώτες υπηρεσίες που ανέδειξαν την εταιρεία Google. Η αναζήτηση 
στον Παγκόσμιο Ιστό γίνεται είτε με λέξεις-κλειδιά, είτε χρησιμοποιώντας και σύμ-
βολα για επιπρόσθετα κριτήρια αναζήτησης. Υπάρχουν πλέον πολλοί τύποι αναζήτη-
σης όπως αναζήτηση και στα Προσωπικά αρχεία (Personal) δηλαδή αρχεία που ανή-
κουν μόνο σε εμάς. Ενεργοποιείται επίσης και η  Ασφαλής Πλοήγηση, ιδιότητα κατάλ-
ληλη για μαθητές μικρής ηλικίας. Επίσης σημαντικά είναι και τα δικαιώματα χρήσης 
των αποτελεσμάτων ιδίως για τις εικόνες. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται τέσσερα 
διαφορετικά δικαιώματα χρήσης σχετικά με την χρήση και το δικαίωμα τροποποίησης 
των αποτελεσμάτων. 

Google Earth 

Είναι η προβολή του πλανήτη Γη με τρισδιάστατες εικόνες τραβηγμένες από δορυ-
φόρο.Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης σημείων, προβολής της Γης με ζουμ και α-
ποθήκευσης σημειώσεων για διαδρομές και χώρες. Μπορούμε να απεικονίσουμε και 
να προσομοιώσουμε την πορεία μεγάλων ταξιδιωτών όπως το ταξίδι του Χριστόφορου 
Κολόμβου για την ανακάλυψη της Αμερική ή την πορεία του Οδυσσέα από την Τροία 
στην Ιθάκη. Σε ένα τέτοιου είδους εκπαιδευτικό σενάριο απαιτείται βέβαια συνδυα-
σμός και άλλων υπηρεσιών όπως  το Google Search για αναζήτηση πληροφοριών και 
εικόνων αλλά και το Google Docs για διαμοιρασμό πληροφοριών και συνεργατική 
γραφή με σκοπό τη μελέτη και την περιγραφή των ταξιδιών. 

Google Classroom 

Είναι μία υπηρεσία διαδικτυακής τάξης όπου υπάρχει επικοινωνία και ανταλλαγή αρ-
χείων. Καθορίζουμε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα των μαθητών και σχεδιάζουμε 
γενικότερα μία εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι μαθητές από την άλλη πλευρά μπορούν 
ηλεκτρονικά να παραδώσουν τις εργασίες τους και να διατηρηθούν στο υπολογιστικό 
νέφος. Αποτελεί ένα κατάλληλο εργαλείο για την οργάνωση μίας σύγχρονης σχολικής 
τάξης όπου προσφέρονται δυνατότητες αποθήκευσης, ειδοποιήσεων και υπευνθύμισης 
γεγονότων όπως για παράδειγμα μία γραπτή εξέταση.  

Συμπεράσματα 

Όλες οι υπηρεσίες της Google στοχεύουν στην συγκέντρωση πληροφοριών σε ένα και 
μοναδικό λογαριασμό. Με βάση κατάλληλων ρυθμίσεων ασφάλειας και ελέγχου των 
λογαριασμών οι υπηρεσίες αυτές δύναται να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και να περικλείσουν όλες τις σχολικές μας δραστηριότητες. Οι μαθητές εξοικειώνονται 
με τις νέες δυνατότητες που ενέχουν την έννοια του διαμοιρασμού πληροφοριών, της 
συζήτησης και της συνεργασίας μέσω Διαδικτύου. Η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί 
στα πλαίσια της συνεργατικότητας να διευρυνθεί και οι υπηρεσίες της Google δίνουν 
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νέες δυνατότητες και χαρακτηριστικά στη σχέση δασκάλου-μαθητή αλλά και στην ε-
πικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών. 
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Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στον Τουρισμό  
Διαδίκτυο & Τουρισμός  

Αποστόλου Μαριάννα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, MSc, M.A., mapostol59@yahoo.com 

Περίληψη 

Ο 21ος αιώνας επηρέασε όλους τους τομείς της οικονομίας ακόμα και τον τουριστικό 
τομέα. Η επένδυση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί 
μια νέα τάση της τουριστικής βιομηχανίας. Οι τουρίστες, όπως διαπιστώνεται παρου-
σιάζουν ιδιαίτερη ανάγκη συγκέντρωσης πληροφοριών πριν από κάθε ταξίδι. Τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook), η ανάπτυξη της τεχνολογίας βοήθησαν να 
αναπτυχθεί μια νέα τάση στην αναζήτηση πληροφοριών στην τουριστική βιομηχανία. 
Έτσι οι τουρίστες δύνανται να αποκομίσουν έγκαιρες και έγκυρες πληροφορίες οποια-
δήποτε στιγμή με τη βοήθεια των κινητών, των tablets και των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών. Στις μέρες μας επιβάλλεται μια συγχρονισμένη ηλεκτρονική παρουσία του του-
ριστικού προϊόντος για δυο λόγους αφενός λόγω μεγάλου ανταγωνισμού και παρουσίας 
νέων προορισμών και αφετέρου λόγω αρνητικών επιπτώσεων ως απόρροια της οικο-
νομικής κρίσης. Εν κατακλείδι χώρα μας οφείλει να ακολουθήσει τις νέες τάσεις των 
διεθνών αγορών, να εφαρμόσει σύγχρονα μέσα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες καθώς 
αυτό αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο στην τελική απόφαση των τουριστών για την 
επιλογή ενός προορισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδίκτυο, Τ.Π.Ε., Ε-mail, Δικτυακός τόπος  

Εισαγωγή 

Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από τεράστια πρόοδο σε θέματα τεχνολογίας. Ο σύγ-
χρονος άνθρωπος στην «Κοινωνία της Πληροφορικής εξαρτάται άμεσα από την ικανό-
τητα του να κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών. Σε μια τέτοια κοινωνία ολοένα και 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές, είτε για να 
ενημερωθεί, είτε για να επικοινωνήσει ή και πολλές φορές για να αγοράσει κάποιο 
προϊόν. Αυτό έχει ως συνέπεια αυξανόμενος αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων να 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία για τη διάχυση των πληροφοριών σε διάφορες ομάδες 
κοινού, όπως πελάτες, προμηθευτές, διαμεσολαβητές. 

Η Ελλάδα λόγω της πλούσιας πολιτισμικής της κληρονομιάς της φυσικής της ομορφιάς 
αποτελεί βασικό τουριστικό προορισμό στην Ευρώπη και στην Μεσόγειο. Οι προοπτι-
κές του τουρισμού στην Ελλάδα επηρεάζονται σημαντικά από τις γενικότερες προο-
πτικές του παγκόσμιου τουρισμού αναδιαρθρώσεις και τις εξελίξεις που παρατηρού-
νται σε διεθνές επίπεδο, με ουσιαστική επιρροή από τις σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρο-
νικού τουρισμού. Η προσφορά τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στη χώρα μας 
δεν είναι προσανατολισμένη στους νέους καταναλωτές που είναι εξοικειωμένοι με τις 
νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Στρατηγικό πλεονέκτημα θα 
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αποτελέσει για τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις να κινηθούν με μεγαλύτερη τα-
χύτητα από εκείνες των άμεσα ανταγωνιστικών χωρών της Μεσογείου για να μην ε-
πέλθει μείωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.  

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και το Διαδίκτυο καθορίζουν 
την προώθηση των τουριστικών προορισμών με τη διάδοση επίκαιρων, έγκυρων και 
έγκαιρων πληροφοριών. Συμβάλλουν στη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ τουριστι-
κών παραγόντων και προωθούν τα τουριστικά προϊόντα. Σημαντική είναι η ηλεκτρο-
νική παρουσία στη δημιουργία ανταγωνισμού για την ανάπτυξη μιας τουριστικής επι-
χείρησης. Οι νέες τάσεις της τουριστικής αγοράς επιβάλλουν την ομαδοποίηση των 
επιμέρους αναγκών των καταναλωτών στους διάφορους προορισμούς. Εν κατακλείδι, 
η διαμόρφωση και ενίσχυση της προβολής ενός τουριστικού προϊόντος με σωστή πρα-
κτική προώθησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα τουριστικής ανάπτυξης. 

Διαδίκτυο και τουρισμός 

Η παγκόσμια εξάπλωση του διαδικτύου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μέσα ενη-
μέρωσης και διακίνησης πληροφοριών Οι τουριστικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο 
αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες οι οποίες προκύπτουν από την ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και τη διείσδυση του διαδικτύου στον τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια 
όλο και περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την προώθηση των παρε-
χόμενων υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου με εμφανή θετικά αποτελέσματα στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επισκέπτες μπορούν να δημιουρ-
γήσουν τα δικά τους τουριστικά πακέτα μέσω του internet με σημαντικό κίνητρο την 
αποκόμιση δυναμικών εμπειριών κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους και να αποτελέ-
σουν δυναμικούς παράγοντες διαφήμισης μιας περιοχής. Επομένως, είναι αναγκαία η 
χρήση κα αξιοποίηση του διαδικτύου για την ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού. 
Νέοι μεσάζοντες, διανομείς, συστήματα διαχείρισης προορισμών και άλλοι παρεμβάλ-
λονται στην αλυσίδα διανομής των τουριστικών προϊόντων διαφοροποιώντας τις μέχρι 
σήμερα γνωστές διαδικασίες.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο το διαδίκτυο αποτελεί την κύρια πηγή πληροφοριών παραμερί-
ζοντας κάθε παραδοσιακό μέσο ενημέρωσης και μάρκετινγκ. Από τους ταξιδιώτες οι 
μισοί Ευρωπαίοι (50%) ενημερώνονται μέσω διαδικτύου (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης κ.ά.) για να οργανώσουν το ταξίδι τους, ενώ μόλις το 20 % των Ευρω-
παίων ενημερώνεται από τα πρακτορεία. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις 
σχετικά με το ποσοστό διαδικτυακών πωλήσεων. Έρευνα που έγινε με τίτλο «Οι συνέ-
πειες του διαδικτυακού περιεχομένου στον ευρωπαϊκό τουρισμό» της Tourism Econom-
ics, έδειξε ότι η ελληνική διαδικτυακή τουριστική αγορά βρίσκεται σε πολύ χαμηλά 
ποσοστά και ότι θα μπορούσε να ωφεληθεί η τουριστική αγορά με απώτερα οφέλη την 
αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% και δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας. Η τωρινή κατά-
σταση για τον διαδικτυακό τουρισμό στην Ελλάδα είναι ότι μόλις το 10% των τουρι-
στών βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, ενώ μόνο ένα 5% κάνει κράτηση μέσω 
διαδικτύου. Συμπερασματικά τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι ο 
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όγκος των πληροφοριών βοηθάει τους υποψήφιους τουρίστες να αποφασίσουν και να 
οργανώσουν ευκολότερα το ταξίδι τους. Συμπεραίνουμε ότι η χρήση του διαδικτύου 
έχει δημιουργήσει πολλές νέες ευκαιρίες για την προώθηση του τουρισμού στη χώρα 
μας αλλά και γενικότερα στον κόσμο, γι αυτό πρέπει στο εξής να δοθεί μεγαλύτερη 
σημασία για την ενημέρωση των ελληνικών ιστοσελίδων κ.ά.. και να γίνει επέκταση 
των διαδικτυακών επιχειρήσεων. 

Οι συνέπειες του διαδικτύου στον τουρισμό 

Στη χώρα μας δεν έχει δοθεί η απαραίτητη σημασία στο ρόλο που μπορεί να διαδρα-
ματίσει το internet στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα, και οι ελληνικές πλατφόρμες 
ενημέρωσης παραμένουν ακόμη ελλιπείς σε περιεχόμενο και δυνατότητες. Η μεγαλύ-
τερη προσφορά ενημέρωσης προς τους επισκέπτες και η αυξημένη διαδικτυακή δρα-
στηριότητα που φαίνεται ότι συνεπάγεται ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά και υ-
ψηλότερες δαπάνες ανά ταξίδι. Ταυτόχρονα, οι προορισμοί που είναι σε θέση να αλ-
ληλεπιδρούν πιο εύκολα με πιθανούς τουρίστες μέσω του διαδικτύου έχουν καλύτερες 
επιδόσεις. Από την άλλη, όπως διαπιστώνεται από την έρευνα της Tourism Economics, 
λόγω του χαμηλού ποσοστού διαδικτυακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, υπάρχει με-
γάλη ευκαιρία επέκτασης της συγκεκριμένης αγοράς. Τα συμπεράσματα της έρευνας 
ήταν:  

• Ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας των επιχειρήσεων, σε διάφορες γλώσσες, για 
μάρκετινγκ και κρατήσεις. Αυτό πρέπει να εκτείνεται σε διάφορες πλατφόρμες και να 
περιλαμβάνει περιεχόμενο που να διευρύνεται συνεχώς. 

• Ανάπτυξη διαδικτυακού περιεχομένου για πολιτιστικό τουρισμό. Εδώ υπάρχουν αρ-
κετά περιθώρια ανάπτυξης για την Ελλάδα, δεδομένου πως το 45% των διαδικτυα-
κών αναζητήσεων έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. 

• Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενθάρρυνση υποβολής σχολίων από 
πελάτες. Η αφθονία πληροφοριών μπορεί να κάνει τους τουρίστες να νιώσουν πλή-
ρως ενημερωμένοι και να λάβουν πιο εύκολα αποφάσεις για τα ταξίδια τους. 

Η σημασία του διαδικτύου για τον κλάδο του τουρισμού 

Ο κλάδος του τουρισμού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς 
κλάδους (Ζαχαράτος, 1998). Λόγω της μεγάλης σημασίας του τουρισμού παγκοσμίως, 
αλλά και της φύσης των προσφερόμενων υπηρεσιών, ο τουρισμός αποτέλεσε έναν από 
τους πρώτους κλάδους που αξιοποίησε το internet και τα τουριστικά πρακτορεία επέν-
δυσαν πολύ νωρίς στη νέα τεχνολογία. Η αρχή έγινε με τα μεγάλα τουριστικά πρακτο-
ρεία που αποφάσισαν να υλοποιήσουν συστήματα προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών 
στο internet τα οποία λειτουργούν παράλληλα με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα.  
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Πίνακας 1. Χρήστες διαδικτύου (http://www.internetworldstats.com/stats.htm) 

Παρατηρούμε λοιπόν σε παγκόσμια κλίμακα ότι οι χρήστες διαδικτύου στην Ασία ξε-
περνούν το 50% και στην Ευρώπη μόλις το 17%. Παλιότερη ευρωπαϊκή έρευνα της 
(Mediascope Europe, 2012) δείχνει ότι: 426,9 εκ. Ευρωπαίοι μπαίνουν στο Internet 
κάθε βδομάδα (65%). Το 64% συνδέεται μέσω υπολογιστή (415,7 εκ.) και το 21% 
μέσω κινητού τηλεφώνου (139,2 εκ.). Η χρήση του διαδικτύου μέσω υπολογιστή είναι 
πιο δημοφιλής στη Νορβηγία και την Ελβετία (89%) και οι χρήστες είναι πιο πιθανό 
να είναι μεταξύ 25 - 44 ετών (44%). Οι mobile χρήστες είναι πιο πιθανό να είναι μεταξύ 
16 - 24 ετών (30%), ενώ η χρήση του διαδικτύου μέσω κινητού τηλεφώνου είναι πιο 
δημοφιλής στη Μεγάλη Βρετανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία, όπου περισσότεροι 
από 4 στους 10 χρήστες συνδέονται μέσω κινητού. 

Οι Ευρωπαίοι, όπως διαφαίνεται, χρησιμοποιούν ήδη συστηματικά το Διαδίκτυο τόσο 
για την πληροφόρηση όσο και για την επιλογή τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2008 ο μέσος όρος χρήσης του Διαδικτύου από 
πολίτες για υπηρεσίες που σχετίζονται με διοργάνωση ταξιδιών στην Ευρώπη των 
«27», αγγίζει το 32%, όταν το 2006 ήταν 25%. Ειδικότερα, φαίνεται ότι πλέον ένας 
στους δύο Ολλανδούς και Άγγλους, τρεις στους πέντε Νορβηγούς και Φιλανδούς και 
δύο στους δέκα Έλληνες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για υπηρεσίες που σχετίζονται 
με ταξίδια και διαμονή. Ανάλυση των online καταναλωτικών συμπεριφορών των Δυ-
τικοευρωπαίων με βάση τα στοιχεία της διεθνούς εταιρείας ερευνών/μελετών Forrester 
(2009), φαίνεται πως οι αγορές υπηρεσιών που σχετίζονται με ταξίδια αναψυχής έρχο-
νται σε δεύτερη θέση, αμέσως μετά την αγορά βιβλίων, ενώ προβλέπεται ότι οι συνο-
λικές online πωλήσεις ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προϊόντων στη Δυτική Ευρώπη θα 
αυξηθούν από 44.985 εκατομμύρια ευρώ το 2008, σε 79.726 το 2014. Όπως φαίνεται 
συγκριτικά με το 2006 η τάση αυτή είναι ανοδική στο σύνολο των εξεταζόμενων ευ-
ρωπαϊκών χωρών, αποδεικνύει την εξέχουσα θέση που καταλαμβάνει το διαδίκτυο 
τόσο στην πληροφόρηση, όσο και στην επιλογή τουριστικών υπηρεσιών και προϊό-
ντων. Αρχικά η χρήση του internet περιοριζόταν κατά βάση στην αναζήτηση πληρο-
φοριών και χρησιμοποιούταν κυρίως από ακαδημαϊκά ιδρύματα. Σήμερα όμως ολοένα 
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και περισσότεροι χρήστες, χρησιμοποιούν το internet ως κανάλι επικοινωνίας, ως μέσο 
προώθησης και διαφήμισης αλλά και ως κανάλι εμπορικών συναλλαγών ενώ αρκετοί 
χρήστες το χρησιμοποιούν με στόχο την αναζήτηση και αγορά τουριστικών υπηρεσιών 
(Δουκίδης κ.ά., 1998). 

Εξελίξεις στον τουρισμό μέσω διαδικτύου 

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια εξάπλωση του διαδικτύου και η χρήση του ως ενός 
από τα πιο ισχυρά μέσα ενημέρωσης και διακίνησης πληροφοριών καθιστούν αναγκαία 
την σωστή χρήση του από όλους τους οικονομικούς κλάδους, συνεπώς και από τον 
τομέα του τουρισμού. Το διαδίκτυο με την ανάπτυξη του τα τελευταία χρόνια επηρέασε 
και άλλαξε σε βάθος την αλυσίδα αξίας του τουριστικού τομέα, καθώς έχει πλέον κα-
ταστεί το νέο μέσο για τουριστικές συναλλαγές. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν την 
αγορά ηλεκτρονικού τουρισμού συνήθως περιλαμβάνουν online πράκτορες, αεροπορι-
κές εταιρίες, ταξιδιωτικές πηγές. ξενοδοχεία, θέρετρα, τουριστικούς προορισμούς, 
κρατήσεις δωματίων, μεταφορικά μέσα, διακοπές, ενοικιάσεις οχημάτων, κρουαζιέρες 
και ταξιδιωτικές περιπέτειες.  

Εκτός των παραπάνω το διαδίκτυο έχει δώσει την δυνατότητα στην άμεση επαφή ανά-
μεσα σε πελάτες και προμηθευτές (Ηγουμενάκης, 1996), παράδειγμα τα ταξιδιωτικά 
πρακτορεία, έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο που έπαιζαν παραδοσιακοί ως 
τώρα παράγοντες της αγοράς και έχει ενισχύσει το ρόλο νέων ενδιάμεσων φορέων που 
δραστηριοποιούνται πλέον μέσω διαδικτύου. Παράλληλα, εμφανίζεται μια τάση ενσω-
μάτωσης και συγκέντρωσης πολλών ενδιαφερόμενων μερών όπως: ταξιδιωτικοί πρά-
κτορες, αεροπορικές εταιρίες και ξενοδοχεία ώστε να ελεγχθεί καλύτερα η όλη διαδι-
κασία, αλλά και οι τιμές των τουριστικών προϊόντων με απώτερο στόχο να αυξηθούν 
τα περιθώρια κέρδους των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Οι ιδιοκτήτες τουριστικών επιχειρήσεων παρόλα αυτά δεν έχουν αντιληφθεί πλήρως 
τις δυνατότητες που προσφέρει το Διαδίκτυο στην ανάπτυξη της επιχείρησης αν και 
αξιολογούν θετικά την ανάπτυξη ιδιωτικής ιστοσελίδας και την προσφορά της στην 
επιχείρηση. Στο παρατηρητήριο για την κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) αναφέρεται 
ότι: σε ό,τι αφορά την προβολή στο διαδίκτυο, ιδιόκτητη ιστοσελίδα διαθέτει το 63% των 
ξενοδοχείων και το 30% των ενοικιαζόμενων δωματίων, ενώ τα ποσοστά προβολής σε 
διαφημιστική ιστοσελίδα ανέρχονται σε 46% και 33% αντίστοιχα.  

Σε μελέτη του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ αναφέρεται ότι οι περισσότεροι δικτυακοί 
τόποι λειτουργούν για διαφημιστικούς σκοπούς καθώς δίνουν τη δυνατότητα στον επι-
σκέπτη να περιηγηθεί σε φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό στην ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα χωρίς να υπάρχει δυνατότητα για συναλλακτικές και διαδραστικές 
υπηρεσίες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε μελέτη που έγινε από το Παρατηρη-
τήριο για την ΚτΠ μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 20% απάντησε στα ερωτηματολό-
για, ενώ δε δόθηκε απάντηση από το 80% των παραληπτών. 
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Τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) έχει αντικαταστήσει τους 
κλασικούς τρόπους επικοινωνίας μέσω των επιστολών και του τηλεφώνου. Ταυτό-
χρονα, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιτυγχάνεται ο ηλεκτρονικός τρόπος 
μετάδοσης αρχείων που μπορεί να περιέχουν κείμενο, γραφήματα, εικόνες, ψηφιοποι-
ημένο ήχο ή μουσική κ.λπ. Έτσι λοιπόν τα μηνύματα μιας τουριστικής επιχείρησης 
είναι πιο ελκυστικά. Η δυνατότητα που παρέχεται στον πελάτη να μπει στη λίστα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου μιας επιχείρησης και να ενημερώνεται αυτόματα για θέματα 
του ενδιαφέροντός του φανερώνει ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις ακολουθούν τις αρ-
χές του Μάρκετινγκ Πελατειακών Σχέσεων (Μάλλιαρης & Τσόγκας, 1999).  

Μέσω της τεχνολογίας δημιουργούνται νέες ευκαιρίες στις τουριστικές επιχειρήσεις να 
προσεγγίσουν το καταναλωτικό κοινό (Ανδριώτης, 2007), να ενημερώνουν άμεσα, να 
διευκολύνουν και να αναπτύξουν τις λειτουργίες τους, ώστε να κάνουν γνωστό το 
προϊόν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο ευρύ κοινό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
τουρισμός είναι μια οικονομικά πολύτιμη δραστηριότητα, ένα περιβαλλοντικό ρίσκο 
και μια κοινωνική πρόκληση. Έχει παρενέργειες για τους ανθρώπους, τη φύση και τον 
πολιτισμό οι οποίες προκαλούνται από τη μεταφορά τουριστών, την κατανάλωση των 
πόρων και την παραγωγή αποβλήτων, τον κακό προγραμματισμό και την ανεπαρκή 
προετοιμασία και την επιβλαβή συμπεριφορά στον προορισμό (Βαρβιτσιώτη & Βασι-
λάκη, 2015).  

Ένας αρκετά σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων βρίσκεται σε μία μεταβατική πορεία 
και τελευταία διαπιστώνεται αλλαγή νοοτροπίας και στάσης ως προς τη υιοθέτηση των 
Τ.Π.Ε. από τον τουριστικό κλάδο. Οι νέοι επαγγελματίες δίνουν προτεραιότητα στις 
τεχνολογίες και προβάλλουν την επιχείρησή τους στο διαδίκτυο. Εν κατακλείδι η του-
ριστική βιομηχανία οφείλει να ανακαλύψει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. 
και το διαδίκτυο ώστε η χρήση τους να επεκτείνεται σε προηγμένες εφαρμογές και τεχνο-
λογίες προστιθέμενης αξίας για την τουριστική βιομηχανία (Παρατηρητήριο ΚτΠ, 2009)  

Υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων  

Για να επιτευχθεί ποιότητα και διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών και  
προϊόντων χρήζει υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων προώθησης και υποστήριξης του 
τουριστικού προϊόντος, τόσο από τους εθνικούς και τοπικούς φορείς όσο και από τις 
επιχειρήσεις του κλάδου, που οδηγούν σε αύξηση του μεριδίου της χώρας στη διεθνή 
τουριστική ζήτηση. Οι νέες τάσεις που προσφέρονται είναι οι εξής: 

• Τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης και μάρκετινγκ τουριστικών προορισμών α) 
Destination Management) - Διαδικτυακές πύλες εθνικών τουριστικών οργανισμών β) 
Destination Management Organization - DMO για μια οργανωμένη επίσκεψη από τον 
χρήστη, με κρατήσεις σε όλα τα στάδιά της από τη διαμονή και τα μεταφορικά μέσα 
έως τις επισκέψεις σε μουσεία (ηλεκτρονικά) κ.ά. 
• Η χρήση σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικού μάρκετινγκ (e-marketing) 
με στόχο την προσέλκυση μεμονωμένων τουριστών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 
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τόσο για αναζήτηση όσο για διαχείριση προορισμού. Πολλοί εθνικοί οργανισμοί του-
ρισμού επιλέγουν διαδικτυακές μεθόδους προβολής και προώθησης του τουριστικού 
τους προϊόντος μέσω e-mails, banners, e-games κ.ά. 
• Η ηλεκτρονική διαχείριση σχέσεων πελατείας (e-CRM) όπου εντάσσονται η εξατομι-
κευμένη ηλεκτρονική επικοινωνία, εφαρμογές για παράδειγμα ηλεκτρονικές προσφο-
ρές που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του επισκέπτη, οι προσωπικοί χώροι σε του-
ριστικές διαδικτυακές πύλες και οι φόρμες αξιολόγησης της διαμονής μετά την επί-
σκεψη. 
• Social Networking και τεχνολογίες WEB 2.0 είναι εργαλεία «μαζικής συνεργασίας», 
επιτρέπουν στους χρήστες του Διαδικτύου να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζο-
νται άμεσα με άλλους χρήστες για την παραγωγή, την άντληση και τη μετάδοση πλη-
ροφοριών και γνώσης μέσω του Διαδικτύου.  
• Η χρήση προηγμένων τεχνολογιών πολυμέσων, ψηφιακών χαρτών και εικονικής 
πραγματικότητας για την ανάδειξη τουριστικών προορισμών 
• Η χρήση τεχνολογιών κινητής πλατφόρμας στον τουρισμό (m-tourism) 
μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις στον τουρισμό χρησιμοποιούνται 
στην προώθηση και διαχείριση μορφών εναλλακτικού και οικολογικού τουρισμού, κα-
θώς και στην περιήγηση σε πόλεις με τη μορφή φορητού ξεναγού. 
• Τα «έξυπνα» συστήματα μέτρησης - ανάλυσης δεδομένων στον τουρισμό 
Data mining Ο τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και business intelligence επιχειρηματικής 
ευφυΐας αποτελούν βασικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύξουν συστή-
ματα αναζήτησης χρήσιμων σχέσεων στα δεδομένα που συλλέγουν για λόγους διαχεί-
ρισης σχέσεων πελατείας με στόχο το εστιασμένο μάρκετινγκ. 
• Η χρήση μεθόδων ΤΠΕ για την προσβασιμότητα τουριστικών ιστότοπων από ομάδες 
ΑμΕΑ και ηλικιωμένων. 

Συμπεράσματα 

Στις απαρχές του 21ου αιώνα, οι αναπτυγμένες κοινωνίες, βρίσκονται πλέον στην αρχή 
της νέας ψηφιακής εποχής. Ο σημερινός καταναλωτής, αφού κάλυψε τις βασικές ανά-
γκες, αναζητά ικανοποίηση της κοινωνικής επιβεβαίωσης, της αναγνώρισης, της αυτο-
πραγμάτωσης, του αυτοσεβασμού (Αθηνιώτη, 2008). Τούτο αποτελεί τον κινητήρια 
μοχλό της αγοραστικής δύναμης και είναι καθοριστικός παράγοντας ελέγχου της συ-
μπεριφοράς του σύγχρονου καταναλωτή. Η ικανοποίηση των αναγκών αυτών θα επέλ-
θει μέσω συναισθημάτων και κοινωνικών αξιών. Ως τουρίστας δεν ενδιαφέρεται μόνο 
για ικανοποίηση των βασικών αναγκών του (ύπνος, ασφάλεια και διατροφή), αλλά και 
για την ικανοποίηση αναγκών (Αθηνιώτη, 2008), όπως η κοινωνικοποίηση και η αυτο-
πραγμάτωση μέσω της επικοινωνίας και συναναστροφής του με τους κατοίκους της 
περιοχής, της γνωριμίας με τα τοπικά ήθη και έθιμα και της συμμετοχής στα κοινωνικά 
δρώμενα και προβλήματα του προορισμού.  

Σήμερα οικονομική αξία πια δεν έχουν μόνο τα υλικά ή άυλα αγαθά, αλλά τα συναι-
σθήματα και οι εμπειρίες που μπορεί κάποιος να αποκομίσει από έναν τόπο. Αυτήν 
ακριβώς την νέα ανάγκη και επιθυμία των καταναλωτών εξυπηρετούν οι νέες 
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τεχνολογικές και διαδικτυακές εφαρμογές, ενώ με την αξιοποίηση των εργαλείων του 
κοινωνικού διαδικτύου (YouTube). Είναι αρκετά σημαντικό μια τουριστική επιχείρηση 
να μπορεί να δίνει την ευκαιρία στους τουρίστες να δημιουργούν, να παράγουν, να 
μοιράζονται και να σχολιάζουν με άλλους επισκέπτες, αλλά και με τους κατοίκους του 
προορισμού τις εμπειρίες που θέλουν ή έχουν βιώσει σε έναν προορισμό. Αυτή πληρο-
φόρηση που μπορεί να δημιουργηθεί μέσω του διαδικτύου μπορεί να αποτελέσει η ίδια 
πηγή πληροφόρησης, μπορεί να επηρεάσει την επιλογή προορισμού από μελλοντικούς 
επισκέπτες καθώς αποτελεί την καλύτερη ηλεκτρονική διαφήμιση. Αυτό το συναισθη-
ματικό δέσιμο είναι αρκετά σημαντικό διότι αποτελεί παράγοντα που θα οδηγήσει στη 
μελλοντική του επιστροφή.  
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Ανάλυση έργων τέχνης μέσω της χρήσης των ρομποτικών συστημάτων εδάφους 
στο μάθημα των Εικαστικών στην Π/θμια Εκπ/ση 

Σαρρής Δημήτρης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.08 (MSc, MΕd), dimitriossarris@gmail.com 

Περίληψη 

Στο παρόν βιωματικό εργαστήριο επιχειρείται η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην 
ανάλυση έργων τέχνης μέσω της χρήσης των ρομποτικών συστημάτων εδάφους. Αξιο-
ποιήθηκε στη θεωρία και στην πράξη το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, σύμ-
φωνα με το οποίο οι μαθητές συνεργάζονται μεταξύ τους σε ευέλικτες ομάδες και ανα-
λαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους, μέσα από τους οποίους αναπτύσσουν δεξιότητες 
(Καλογρίδη, Κόκκος & Μέγα, 2013). Επίσης η εκπαιδευτική ρομποτική παρέχει στους 
μαθητές τη δυνατότητα να βελτιωθούν γνωστικά μέσα από την επίλυση γνήσιων προ-
βλημάτων (Alimisis & Boulougaris, 2014) και κοινωνικά μέσα από την αλληλεπίδραση 
της ομαδοσυνεργατικής εργασίας (Mpakali, Lytridis & Pogaridis, 2016). 

Λέξεις-Κλειδιά: Τέχνη, Ρομποτικά συστήματα, BeeBot, Εικαστικά έργα, κριτική 
σκέψη. 

Εισαγωγή 

Για την πραγματοποίηση του βιωματικού σεμιναρίου βασική προϋπόθεση αποτελεί η 
χρήση της εμπειρικής μάθησης δηλαδή της πιότερης γνώσης των μαθητών, η οποία 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κριτικής, δημιουργικής σκέ-
ψης και την ενεργοποίηση της στοχαστικής διάθεσης. Οι μαθητές χρειάζεται να εμπλέ-
κονται ενεργά στην όλη διαδικασία, να οδηγούνται στην πράξη και εν συνεχεία, στον 
στοχασμό όσων έπραξαν. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει ένα τέτοιο 
υποστηρικτικό περιβάλλον θα πρέπει να επιλέξει και να χρησιμοποιήσει ανάλογα με 
την περίσταση ένα πλήθος μεθόδων και τεχνικών. 

Εκπαιδευτικά Σενάρια 

Οι πίστες που αφορούν το βιωματικό εργαστήριο αποτελούνται από διάσημα έργα τέ-
χνης τα οποία έχουν χωριστεί σε τετράγωνα διαστάσεων 15 εκ. Χ 15εκ., ώστε να γίνε-
ται ομαλή η κίνηση του Bee Bot. Αυτό βοηθάει τους μαθητές της Π/θμιας Εκπ/σης να 
αναλύσουν ξεχωριστά το κάθε τετράγωνο του έργου ακολουθώντας τα στάδια του Bee 
Bot παρά όλο το έργο. 

 Στο παρόν βιωματικό σεμινάριο παρουσιάζονται δύο εκπαιδευτικά σενάρια: 

 Στο 1ο εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές καλούνται μέσω της χρήσης του Bee Bot αλλά 
και της πίστας η οποία είναι ένα διάσημο εικαστικό έργο, να ακολουθήσουν τον προ-
γραμματισμό που έχει δημιουργηθεί από τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός πέραν του 
προγραμματισμού του Bee Bot για το πώς θα κινηθεί στην πίστα (βήματα στα τετρά-
γωνα που έχουν διαμορφωθεί) δεν δίνει κανένα στοιχείο για το έργο π.χ. όνομα καλλι-
τέχνη και έργου, κίνημα στην ιστορία της τέχνης αλλά και οποιαδήποτε πληροφορία 
μπορεί να αποσαφηνίσει το έργο που θα μελετηθεί. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές 

3104

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



καλούνται να αναλύσουν σε στάδια, να διερευνήσουν και να δημιουργήσουν λογικά 
επιχειρήματα αναλύοντας τα στοιχεία του πίνακα στο τετράγωνο στο οποίο η «μέ-
λισσα» έχει σταματήσει. Ακολουθώντας τη διαδικασία σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό του εκπαιδευτικού στο Bee Bot, δημιουργούν τις δικές τους παρατηρήσεις, απο-
σαφηνίζουν με λογικά επιχειρήματα στοιχεία του έργου, τα οποία στην αρχή τους ήταν 
άγνωστα.  

Στο 2ο εκπαιδευτικό σενάριο ακολουθείται η ίδια διαδικασία σύμφωνα με το πρώτο 
εκπαιδευτικό σενάριο με τη διαφορά ότι οι ίδιοι οι μαθητές καλούνται να προγραμμα-
τίσουν το Bee Bot ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα που τίθενται. 
 
Ανάλυση εικαστικού έργου με την προγραμματισμένη χρήση του Bee-Bot. 
 
Δραστηριότητα 1: Προγραμματισμός Bee-Bot στην πίστα.  
 
Δραστηριότητα 2: Συζήτηση στην ολομέλεια ώστε οι μαθητές μέσω της ανάκλησης της 
πρότερης γνώσης τους, του καταιγισμού των ιδεών τους, της ιδεοθύελλας, των ερωτή-
σεων – απαντήσεων, να απαντήσουν σχετικά με: 
 
• τις απορίες που έχουν για το έργο τέχνης,  
• σημαντικά στοιχεία,  
• τι τους δημιουργεί μεγαλύτερη έκπληξη,  
• τι συναισθήματα νιώθουν, ποια η ψυχική τους διάθεση (χαρά – λύπη),  
• τι τους αρέσει στο έργο και τι δεν τους αρέσει, 
• που υπάρχει η μεγαλύτερη ένταση (κίνηση) στο έργο,  
• ποιο είναι το κεντρικό ερώτημα του έργου και σε ποιο μέρος, 
• ανάλυση χρωμάτων του έργου,  
• να συνδυάσουν το έργο με προσωπικά βιώματα, κ.α. 

Προσεγγίζοντας ένα έργο τέχνης με βάση το μοντέλο των τεσσάρων φάσεων του Per-
kins (1994), ο παρατηρητής είναι σε θέση να διακρίνει τις βασικές δράσεις, τις πιθανές 
ερωτήσεις και τις διδακτικές ενέργειες που απαιτούνται για την ενεργοποίηση της στο-
χαστικής διάθεσης. Πρόκειται για μια δομημένη προσέγγιση, όπως ο ίδιος τη χαρακτη-
ρίζει, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί, στο πλαίσιο επεξεργασίας οποιουδήποτε έργου 
τέχνης, με τις ανάλογες, κατά περίπτωση προσαρμογές (Μέγα, 2002, Κόκκος και 
Μέγα, 2007). 

Στόχος είναι η καλλιέργεια της στοχαστικής σκέψης ως στάση ζωής, μέσα από τη συ-
στηματοποίηση, την έρευνα και την ανάλυση της σκέψης, καθώς και την επεξεργασία 
γνωστικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου τις τέχνες και τη ρομποτική. 

Οι στόχοι που τίθενται στο παρόν βιωματικό εργαστήριο με τη χρήση ρομποτικών συ-
στημάτων εδάφους, χωρίζονται σε στόχους γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων και α-
φορούν:  
 

3105

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



ΓΝΩΣΕΩΝ  
 
• Να αναγνωρίζουν και να αντιλαμβάνονται τα μηνύματα του έργου τέχνης. 
• Να αναγνωρίζουν τα μηνύματα στο έργο τέχνης. 
• Να ερμηνεύουν τα εικαστικά έργα.  
• Να διατυπώνουν πρωτότυπες ιδέες. 
• Να γνωρίσουν τις τεχνοτροπίες που ακολούθησε ο κάθε καλλιτέχνης. 
• Να συνδέουν την πρότερη γνώση μέσω του καταιγισμού των ιδεών τους σε νέα γνώση. 
• Να συνθέτουν λογικά επιχειρήματα. 
• Να κατανοήσουν την έννοια της τέχνης και ποιοι οι κύριοι στόχοι της. 
• Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους στο πεδίο της φαντασίας. 
• Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με την τεχνολογία και τα εικαστικά. 
 

 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ  
 
• Να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις στην καθημερινή μαθησιακή πρακτική. 
• Να αναπτύσσουν δεξιότητες προγραμματισμού, κριτικής σκέψης και δημιουργικότη-

τας μέσω των εικαστικών τεχνών. 
• Να μπορούν να περιγράψουν αυτά που βιώνουν με επιχειρήματα. 
• Να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες. 
• Να εξασκηθούν στην ανάκληση της βιωματικής τους εμπειρίας και να εντοπίσουν τις 

αδυναμίες τους ως προς τη στρατηγική επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποίησαν. 
• Να νιώσουν την ανάγκη να εκφραστούν «παίζοντας», γιατί μ' αυτό τον τρόπο διερευ-

νούν, χωρίς να το συνειδητοποιούν, τις βαθύτερες επιθυμίες τους, τις ανεξερεύνητες 
ικανότητές τους. 

 
ΣΤΑΣΕΩΝ 
 
• Να μπορούν να διακρίνουν τις τεχνοτροπίες του έργου τέχνης.  
• Να μπορούν να χειρίζονται θέματα δημιουργώντας μια καινούργια στάση απέναντι 

στα έργα τέχνης και τη χρήση της ρομποτικής. 
• Να υιοθετήσουν μια καινούρια στάση για τη σημασία των εικαστικών τεχνών και κατ΄ 

επέκταση να εξελιχθούν σε ενήλικες ευαίσθητους σε θέματα που άπτονται την τέχνη. 
• Να εξοικειωθούν με τα έργα τέχνης 
• Να εργάζονται συλλογικά. 
• Να εκφράζονται δημιουργικά. 
• Να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες 
• Να υιοθετήσουν μια καινούργια στάση απέναντι στο έργο τέχνης. 
• Να δημιουργούν θετικό κλίμα στην ομάδα. 

 

3106

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Συμπεράσματα 

 Οι μαθητές μέσω της εμπλοκής τους με τα Bee Bot στην ανάλυση έργων τέχνης, μπο-
ρούν να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία, να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους, να 
συνειδητοποιήσουν διαφορές ως προς τον τρόπο σκέψης τους, αλλά και να δουν την 
τέχνη με μια διαφορετική οπτική ματιά. Εμπλέκονται στην κατασκευή ιδεών και την 
επίλυση προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο, έχουν προσωπικό νόημα για τους 
ίδιους και με αυτόν τον τρόπο γίνεται πιο αποτελεσματική η μάθησή τους. Δίνει τη 
δυνατότητα να δράσουν ως επιστήμονες - εφευρέτες και να ανακαλύψουν δικές τους 
καινοτόμες ιδέες και λύσεις στο μάθημα των εικαστικών και όχι μόνο. Τους εμπλέκει 
ενεργά στη μάθησή τους με την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. Υποστηρίζει τη διε-
ρευνητική μάθηση και ενισχύει τη διερευνητική στάση τους. Δίνει κίνητρα να μελετή-
σουν την επιστήμη της ρομποτικής και τις Καλές Τέχνες. Επιτρέπει την ελεύθερη έκ-
φραση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και φαντασίας. Καλλιεργείται η επι-
κοινωνία και η λεκτική έκφραση ιδεών μέσα από τη λειτουργία της ομάδας όταν οι 
μαθητές καλούνται να εξηγήσουν ιδέες και σκέψεις τους. Υποστηρίζει τη συμμετο-
χική/συνεργατική και βιωματική μάθηση. Η διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων μέσα 
από την αισθητική εμπειρία προσφέρει εναύσματα σκέψης και διακίνησης συναισθη-
μάτων που ίσως δεν μπορούν να αναδυθούν με τέτοια ένταση μέσα από άλλες εκπαι-
δευτικές πρακτικές. 
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Γιάννης Ρίτσος: "Ειρήνη", μια θεολογική προσέγγιση 

Αζναουρίδου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Π.Ε60, M.Ed., fotiniazna@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο με τίτλο: Γιάννης Ρίτσος "Ειρήνη" μια θεολογική προσέγγιση, 
είναι ένα σενάριο που προτείνουμε να υλοποιηθεί στο Νηπιαγωγείο και θα 
προσπαθήσουμε να αναδείξουμε καλές πρακτικές με χρήση Τ.Π.Ε. Το διδακτικό 
σενάριο είναι ένα σχέδιο μαθήματος διευρυμένο και σύμφωνα με το αναλυτικό 
πρόγραμμα, τη μεθοδολογία ανάπτυξης και συνδέεται με τις σχετικές θεωρίες μάθησης, 
όπως τον εποικοδομητισμό του J.Piaget, την ανακαλυπτική μάθηση, τις 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και τη συνεργατική μάθηση. Απευθύνεται σε μαθητές 
της Προσχολικής Εκπαίδευσης και θα αναπτυχθούν, με τη χρήση των Τ.Π.Ε, γνωστικά 
αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου, ενεργοποιώντας τις 
ικανότητες των παιδιών, τη φαντασία τους, την περιέργεια τους με απώτερο σκοπό να 
γνωρίσουν αξίες, στάσεις και πρότυπα συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας την τέχνη, σε 
συνδυασμό με τις διάφορες δραστηριότητες.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., Γιάννης Ρίτσος, Ειρήνη. 

Οργάνωση Διδασκαλίας, Μεθοδολογική Προσέγγιση και απαιτούμενη 
υλικοτεχνική υποδομή 

Το διδακτικό σενάριο εντάσσεται κυρίως στη γνωστική περιοχή «Παιδί και 
Δημιουργία- έκφραση». Aπευθύνεται σε μαθητές της Προσχολικής Ηλικίας. Το θέμα 
είναι συμβατό με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ. 

Για την οργάνωση της διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο της 
ομαδοσυνεργατικής Διδασκαλίας (ΟΣΔ). Οι μαθητές στην τάξη θα χωριστούν σε 
ομάδες των τεσσάρων ατόμων η καθεμιά. H oμαδοσυνεργατική διδασκαλία προωθεί 
την κοινωνικοποίηση του ατόμου, τη βιωματική μάθηση και τον εκδημοκρατισμό της 
κοινωνίας. (Καμαρινού,Δ., 2002) 

Σύμφωνα με αυτή, μάθηση, δε σημαίνει απλά απόκτηση πληροφοριών, αλλά μια 
συνεχής διαδικασία οικοδόμησης και ανοικοδόμησης της γνώσης. Η άποψη αυτή 
υποστηρίχτηκε και από τον Vygotsky και τους σύγχρονους εποικοδομιστές της γνώσης. 
(Good,T.and Brophy,J.,2000)  

Ο χωρισμός, σε ομάδες, των μαθητών στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία γίνεται με 
βασικό κριτήριο την ανομοιογένεια και τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον μαθητή που 
γνωρίζει να χειρίζεται με σχετική ευχέρεια τον υπολογιστή. Υπάρχουν κάποια 
γνωστικά προαπαιτούμενα. Οι μαθητές γνωρίζουν αρκετά πράγματα για την Ειρήνη 
και τον Πόλεμο. 
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Το σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. και τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία λαμβάνουν υπόψιν τις γνω-
στικές θεωρίες μάθησης, όπως είναι ο εποικοδομητισμός του J.Piaget, όπου κάθε μα-
θητής με ένα δικό του τρόπο κατασκευάζει τη γνώση, τη θεωρία του Bruner, με την 
ανακαλυπτική μάθηση, όπου ο μαθητής ανακαλύπτει ο ίδιος τη γνώση, τις κοινωνικο-
πολιτισμικές θεωρίες για τη μάθηση, όπως οι θεωρίες του Vygotsky, σύμφωνα με τις 
οποίες δίνεται μεγάλη σημασία στο ρόλο του δασκάλου, στην ανάπτυξη της Γλώσσας, 
στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στη συνεργατική μάθηση. (Mercer,N.,1995)  

Για την υλοποίηση του Διδακτικού σεναρίου απαιτούνται περίπου δύο μήνες, και κάθε 
διδακτική παρέμβαση διαρκεί περίπου τέσσερεις ώρες.  

Θεωρητική προσέγγιση 

Το παρών σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του επικοδομητισμού του Piaget, όπου ο μα-
θητής οικοδομεί τη γνώση που έχει σχέση με την Ειρήνη μέσα από μια θεολογική προ-
σέγγιση. 

Στην προσπάθεια αυτή οι μαθητές αλληλεπιδρούνε με το περιβάλλον (εκπαιδευτικό 
λογισμικό), τον εκπαιδευτικό που έχει ρόλο εμψυχωτή και καθοδηγητή, τους 
συμμαθητές τους, που τυχόν να έχουν και διαφορετικές απόψεις. Οι διαφορετικές 
απόψεις βοηθάνε τους μαθητές να υιοθετήσουν μια λογική ανωτέρου επιπέδου. 
(Mercer,N.,1995) 

Επίσης στηρίζεται και στην κοινωνικοπολιτισμική θεωρία για μάθηση του Vygotsky 
(Vygotsky, L.1993), σύμφωνα με την οποία ο/η μαθητής/τρια δημιουργεί ένα σύνολο 
γνώσεων με τη βοήθεια του περιβάλλοντος και όχι μόνο. Οι κοινωνικογνωστικές 
θεωρίες κινητοποιούν τη διαδικασία ανάπτυξης για τη νέα γνώση, υποστηρίζουν τη 
συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ 
μαθητών και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. Με βάση τις θεωρίες αυτές τα 
ποιήματα είναι μέσο κοινωνικοποίησης. (Δαγδιλέλης, Β.,2010) 

Προωθείται η ανακαλυπτική μάθηση σύμφωνα με την οποία εστιάζουμε στην 
επεξεργασία των πληροφοριών που έχουν τα παιδιά από την οικογενειακή και την 
κοινωνική τους ζωή για την Ειρήνη. Δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα μέσα από 
στρατηγικές προσέγγισης να εκφράζουν τις απόψεις τους, να διαπραγματεύονται με 
τους συμμαθητές και το δάσκαλο τους τις ιδέες τους για το θέμα, ώστε να ανακαλύψουν 
τη νέα γνώση οικοδομώντας πάνω στα δικά τους νοητικά σχήματα. (Ράπτης, A. & 
Ράπτη, A., 2004)  

Το σενάριο λαμβάνει υπόψιν τις θεωρίες κοινωνικοποίησης που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού (Maccoby, E.E.-Jacklin, C. 1974),τη 
θεωρία της συμβολικής αλληλεπίδρασης, του (Mead, G.H. 1962)  
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Διδακτική Προσέγγιση με Τ.Π.Ε. 

Υπήρξε μεγάλος προβληματισμός και πολλές αντιπαραθέσεις για την είσοδο των Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στο Νηπιαγωγείο. Σήμερα η 
ένταξη του υπολογιστή στην Προσχολική Εκπαίδευση θεωρείται δεδομένη, εφόσον α-
ποτελεί και γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου.  

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Προσχολική Εκπαίδευση βοηθάει σημαντικά τα 
παιδιά να αναπτύξουν γνωστικές, νοητικές δεξιότητες, να ενισχύσουν την αυτοπεποί-
θηση και αυτοεκτίμηση τους, τη συνεργατικότητα και όλα αυτά με την ενεργό συμμε-
τοχή τους στη διαδικασία της μάθησης. Πολλές έρευνες έδειξαν τη θετική επίδραση 
των ΤΠΕ στη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης όλων των γνωστικών αντικει-
μένων. (Mioduser, D., Tur-Kaspa, H., & Leitner, I.,2000). Οι ΤΠΕ προσφέρουν δυνα-
τότητες στις διερευνητικές, ενεργητικές, μαθητοκεντρικές και συνεργατικές μορφές 
μάθησης. (Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. 2000). Ο εκπαιδευτικός, 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να επιλύουν προβλήματα, στην 
ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας, στην αυτονομία των παιδιών, της λεπτής κι-
νητικότητας, στην κοινωνικοποίηση τους, διότι τα παιδιά αρέσκονται να εργάζονται σε 
ομάδες των 3-5 ατόμων και στην κατάκτηση της σχέσης αίτιο-αποτέλεσμα. Η χρήση 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή βοηθά στην ανάπτυξη της συνεργατικής μάθησης και 
διευκολύνει τις ομαδικές διαδικασίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντικαθιστά την αν-
θρώπινη επικοινωνία. Οι μαθητές εργάζονται κυρίως ομαδικά, αλλά και μεμονωμένα 
με τη βοήθεια του διαδικτύου. Δημιουργούνται κοινότητες μάθησης, με κοινούς στό-
χους, αναπτύσσονται διάφορες δεξιότητες συντονισμού, επικοινωνίας, κριτικής σκέ-
ψης και αυτά όλα συμβάλλουν στην οικοδόμηση της γνώσης. Οι μαθητές αναπτύσσουν 
τα νοητικά τους μοντέλα. Οι εφαρμογές που κάνουν οι μαθητές πάνω στα εκπαιδευτικά 
λογισμικά αναδεικνύουν και τα αναπτυξιακά βήματα του μαθητή κατά τη διαδικασία 
της μάθησης. (Fullan, M. 1999)  

Η θεματική ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνο-
λογικών εργαλείων Τ.Π.Ε. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή 
και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration, Kindspiration), μια ειδική 
τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες, για να ανιχνευτούν 
οι πρότερες γνώσεις των μαθητών για την Ειρήνη, το διαδίκτυο ως πηγή άντλησης πλη-
ροφοριών και εικόνων, λογισμικά ζωγραφικής, Revelation Natural Art και tuxpaint, 
ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου με απλό χειρισμό και διασκεδαστικά εφέ ήχου, όπου οι 
μαθητές δημιουργούν ελεύθερα ζωγραφικές συνθέσεις. 

Το προτεινόμενο σενάριο- Διδακτικές παρεμβάσεις 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον Η/Υ. Κάποιοι είναι ήδη εξοικειωμένοι με τον 
Η/Υ και τη χρήση του. Χωρίζονται σε πέντε ομάδες, γίνεται επίδειξη των λογισμικών 
και δίνονται οδηγίες χρήσης. Ακολουθεί συζήτηση και δραστηριότητες προκειμένου 
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να πετύχουν και οι στόχοι όλων των γνωστικών αντικειμένων που αναπτύσσονται στο 
σενάριο αυτό. 

Διδακτικές Παρεμβάσεις 

1ηΔιδακτική Παρέμβαση: «Να μιλήσουμε για την Ειρήνη» 

Στόχοι:  

Οι μαθητές/ τριες 

− Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία 
του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιχνίδι και διασκέδαση. 

− Nα εξοικειωθούν τα παιδιά με το χειρισμό στα αντίστοιχα λογισμικά. 
− Να εμπλουτίσουν τα παιδιά τον λόγο τους αναλύοντας το ποίημα του Γ.Ρίτσου 
− Να γνωρίσουν λόγους του Ιησού και των πατέρων της εκκλησίας για την Ειρήνη 

Δραστηριότητα 

Σχεδιάζουμε το σχέδιο εργασίας με θέμα: «Η Ειρήνη» με τη βοήθεια του λογισμικού 
Inspiration. 

 

Δραστηριότητα  

-Αναζητούμε στο Διαδίκτυο το ποίημα του Ρίτσου «Ειρήνη», το διαβάζουμε και συζη-
τάμε για την Ειρήνη και τον Πόλεμο.  
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− Βρίσκουμε τις εικόνες που σχηματίζονται στο ποίημα.  
− Aναζητούμε με τη βοήθεια της μηχανής αναζήτησης google στo Διαδίκτυο γνωμικά 

Αντρών της Ελληνικής Αρχαιότητας για την Ειρήνη, σοφά λόγια των πατέρων της 
εκκλησίας για την ειρήνη.  

Δραστηριότητα  

Γράφουμε σε καρτέλες στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένων Microsoft word τους 
μακαρισμούς,"μακάριοι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην", εκφράσεις του 
Ιησού για την Ειρήνη, όπως «Πορεύεσθε εν ειρήνη», «αγάπη, χαρά, ειρήνη», και δύο 
στίχους του ποιήματος. 

Στη συνέχεια γράφουμε πάλι σε «word» τη μισή φράση από κάθε Μακαρισμό ή έκ-
φραση του Ιησού και θα ζητήσουμε από τα παιδιά να βρούνε το «ταίρι» τους και να τις 
ενώσουν.  

2ηΔιδακτική Παρέμβαση: Να ζωγραφίσουμε για την Ειρήνη 

Στόχοι: 

Οι μαθητές/ τριες 

− Να έρθει το παιδί σε επαφή με τα έργα τέχνης και την καλλιτεχνική δημιουργία. 
− Να ερευνά και να πειραματίζεται με διάφορα υλικά δημιουργώντας εικαστικά έργα . 
− Να γνωρίσουν και να ζωγραφίσουν με τη βοήθεια του λογισμικού ζωγραφικής, 

drawning for children. 
− Να «ερμηνεύουν» στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες πα-

ρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχησης, σειροθέτησης 
και να προσεγγίζουν αριθμητικά σύμβολα. 

− Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η 
εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου. 

Δραστηριότητα 

-Αναζητούμε στο Διαδίκτυο την ιστορία του Νώε στο σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watch?v=zLOCTWKTlmw και προτρέπουμε τα παιδιά να 
παρακολουθήσουν το βίντεο στο Youtube. 

-Δείχνουμε το σύμβολο της Ειρήνης, το περιστέρι και προτρέπουμε τα παιδιά να ζω-
γραφίσουν το περιστέρι με τη βοήθεια του λογισμικού drawning for children.  
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Δραστηριότητα 

-Με τη βοήθεια του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης, inspiration προτρέ-
πουμε τα παιδιά να κάνουν αντιστοιχίσεις τα περιστέρια με τον κατάλληλο αριθμό. 

 

Δραστηριότητα: Κάνουμε «εισαγωγή πίνακα» στον υπολογιστή, με τις αντίστοιχες 
στήλες. Σχηματίζουμε την ακροστοιχίδα της «Ειρήνης», εφόσον πρώτα εξηγήσουμε 
στα παιδιά τι σημαίνει η κάθε έκφραση που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω. Προτρέ-
πουμε τους μαθητές/τριες να πληκτρολογήσουν να κατάλληλα κεφαλαία γράμματα 
στον πίνακα. 

Ε Μ Π Ν Ε Υ Σ Η  
Ι Δ Ε Α      
Ρ Ο Δ Ο Ν     
Η Λ Ι Ο Υ     
Ν Ε Ρ Ο      
Η Λ Ι Ο Σ     

1. θεία έμπνευση( εμείς λέμε τη λέξη «θεία» και τα παιδιά απαντάνε «έμπνευση) 
2. ιδέα θεϊκή(εμείς λέμε τη λέξη «θεική» και τα παιδιά απαντάνε «ιδέα»). 
3. Ρόδον το Αμάραντο(εμείς λέμε τη λέξη «Αμάραντον» και τα παιδιά απαντάνε « Ρό-

δον».) 
4. Το φως του Ήλιου (εμείς λέμε τη λέξη το φως» και τα παιδιά απαντάνε «ήλιου») 
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5. αθάνατο νερό(εμείς λέμε τη λέξη «αθάνατον» και τα παιδιά απαντάνε «νερό».) 
6. Ήλιος της δικαιοσύνης (εμείς λέμε τη λέξη «της δικαιοσύνης» και τα παιδιά απαντάνε 

«ήλιος») 

3ηΔιδακτική Παρέμβαση: « Να γνωρίσουμε έργα τέχνης για την Ειρήνη» 

Στόχοι:  

Οι μαθητές/ τριες 

− Να έρθουν σε επαφή με τα έργα τέχνης και την καλλιτεχνική δημιουργία. 
− Να χρησιμοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο, για να εκφράσει τις σκέψεις του, τις απόψεις 

και τα συναισθήματα του για τα έργα τέχνης. 

Δραστηριότητα  

Τα παιδιά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο και βρί-
σκουν έργα τέχνης για την Eιρήνη, τον πόλεμο1 και την ειρήνη του Θεού.2 

− Συζητάμε για τους πίνακες ζωγραφικής που βρήκαμε με τα παιδιά, κάνουμε 
συγκρίσεις και ερωτήσεις όπως: 

− Πως παρουσιάζουν οι ζωγράφοι τους πίνακες; Είναι χαρούμενα τα χρώματα; Μας 
προκαλούν χαρά ή λύπη; Ποια χρώματα κυριαρχούν; 

− Τι μπορεί να νιώθουν οι άνθρωποι που απεικονίζονται; 

4ηΔιδακτική Παρέμβαση: Να παίξουμε θέατρο για την Ειρήνη  

Στόχοι: 

Οι μαθητές/ τριες 

− Να εκφράζονται με το ελεύθερο παιχνίδι, τον αυτοσχεδιασμό. 
− Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές του θεατρικού παιχνιδιού και της δραματοποίησης. 
− Να παρατηρήσουν πώς μπορεί να ανέβει ένα βίντεο στο διαδίκτυο. 

Δραστηριότητα 

1http://www.kindykids.gr/art/art-paintings/544-pinakes-zwgrafikis-polemos-

eirini.html,27-12-2016,23.30 
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− Χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου προτρέπουμε τα 
παιδιά να συνθέσουν μια ιστορία.  

− Δραματοποιούν την ιστορία που συνθέσανε. 
− Καταγράφουμε σε βίντεο το θεατρικό των παιδιών και τους δείχνουμε πώς μπορούμε 

να το ανεβάσουμε στο διαδίκτυο. Αναζητούμε την ιστορία μας στο youtube και την 
βλέπουμε.  

5ηΔιδακτική Παρέμβαση: Να πούμε παραμύθια για την Ειρήνη  

Στόχοι: 

Οι μαθητές/ τριες 

− Να συμμετέχουν ενεργά και να αλληλεπιδρούν με πολλούς τρόπους με το διαδίκτυο 
προσεγγίζοντας τη γνώση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. 

− Να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής 

Δραστηριότητα 

− Αναζητούμε στο διαδίκτυο το ποίημα «Η ειρήνη, ο Ιησούς και το πουλί» του Νικηφό-
ρουΒρεττάκου.http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-
C106/331/2254,8479/ και το κάνουμε ένα παραμύθι.  

− Συζητάμε για τις εικόνες που σχηματίζονται και ζητάμε από τα παιδιά να ζωγραφί-
σουν την εικόνα που τους αρέσει. Τη σκανάρουμε και την κάνουμε επικόλληση σε 
φύλλο του word.  

6ηΔιδακτική Παρέμβαση: Να πούμε τραγούδια και να χορέψουμε για την Ειρήνη 

Στόχοι: 

Οι μαθητές/ τριες 

− Να ακούν και να ανταποκρίνονται με διάφορους τρόπους στη μουσική καθώς και σε 
ρυθμικά πρότυπα. 

− Να τραγουδούν διάφορα τραγούδια. 

Δραστηριότητα 

-Τα παιδιά αναζητούν στο διαδίκτυο τραγούδια για την ειρήνη και απαγγελίες ποιημά-
των. https://www.google.gr/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+
%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B7+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+
%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF&tbm=vid 

-Τραγούδι και χορός «αν όλα τα παιδιά της γης». 
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Αξιολόγηση 

Σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών οργανώνουμε το συνολικό διδακτικό χρόνο και 
αξιοποιούμε αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων και του 
περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών. Κάνουμε συστηματικό έλεγχο, παρουσιά-
ζουμε και συζητάμε τις εργασίες των παιδιών, γιατί αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό 
για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την εκτίμηση της ε-
πίδοσης των μαθητών. Εφόσον ολοκληρωθεί το σχέδιο εργασίας θέτουμε αρχικά ερω-
τήσεις στον εαυτό μας για την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως για παράδειγμα: Δη-
μιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων προστριβές μεταξύ των μαθη-
τών; Η παρέμβαση του εκπαιδευτικού είναι δημιουργική; Οι μαθητές στην πλειοψηφία 
τους είναι ενθουσιασμένοι; Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν ενεργά δείχνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ενασχόληση τους με τον Η/Υ; Πέτυχαν οι στόχοι που τέθηκαν αρ-
χικά και άλλοι που δεν είχαν τεθεί; Οι διδακτικές θεωρίες μάθησης που στηριχτήκαμε 
προωθούν τη μετάβαση από τη μετωπική διδασκαλία στην ομαδοσυνεργατική - μαθη-
τοκεντρική διδασκαλία και στη συνεργατική μάθηση; Ανέπτυξαν ικανότητες υψηλού 
επιπέδου, κριτικής σκέψης, ικανότητες αναζήτησης πληροφοριών σε ένα μεγάλο φά-
σμα δεδομένων; Υπήρξε διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης; 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία για την αξιολόγηση της επίτευξης των 
στόχων που εμπλέκονται στο θέμα μας.Για παράδειγμα για το γνωστικό αντικείμενο 
της «Γλώσσας» κάνουμε ερωτήσεις στους μαθητές για τη θεματική μας ενότητα και 
καταγράφουμε τις απαντήσεις, για τα «Μαθηματικά» προτρέπουμε τα παιδιά σε βιω-
ματικά- εμπράγματα παιχνίδια και μετά θα τους δίνουμε φύλλα εργασίας με ασκήσεις 
αντίστοιχες με τις μαθηματικές έννοιες του βιωματικού παιχνιδιού. Για το γνωστικό 
αντικείμενο «Παιδί και Περιβάλλον» θα κάνουμε μια ομαδική εργασία σχετική με το 
θέμα. Για το «Δημιουργία και έκφραση» θα ζωγραφίσουν με χρώματα σε διάφορες 
επιφάνειες, αλλά και στον υπολογιστή. Θα δραματοποιήσουμε ένα παραμύθι και θα 
χορέψουν. Για το γνωστικό αντικείμενο «Παιδί και Νέες Τεχνολογίες» προτρέπουμε 
τους μαθητές να κάνουν αναζήτηση στο Διαδίκτυο και να βρούνε παραμύθια. Χρησι-
μοποιούμε τη μαγνητοφώνηση, τη βιντεοσκόπηση που είναι σημαντική για την ανα-
τροφοδότηση. Η Προστιθέμενη Παιδαγωγική αξία, ιδιαίτερα στις πρώτες παρεμβάσεις, 
είναι ότι οι μαθητές έχουν γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία για το ποίημα, μέσα 
από τις εικόνες, το Διαδίκτυο. Από τις πρώτες ήδη παρεμβάσεις πιστεύουμε ότι θα υ-
πάρχει αλληλεπίδραση, επικοινωνία διαπροσωπική λεκτική, λογική, σωματική/ψυχο-
κινητική. Η μαθησιακή διαδικασία έτσι γίνεται ευχάριστη και ελκυστική. Ο/Η Εκπαι-
δευτικός αποκτά νέο ρόλο και γίνεται ο/η οργανωτής/τρια των μαθησιακών καταστά-
σεων, ο/η συντονιστής/στρια, ο/η διευκολυντής της μάθησης και αυτός/η που βοηθάει 
το/η μαθητή/τρια να αναλάβει το νέο του/της ρόλο, να εμπλακεί ενεργά στην μαθη-
σιακή διαδικασία, στην αυτοδιόρθωσή του/της, ώστε να γίνει και συνυπεύθυνος/η και 
συμμέτοχος/η για τη μάθηση του/της.  
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Διασκεδαστικά μαθηματικά 

Κωστάλης Κωνσταντίνος, k.kostalis@gmail.com 

Περίληψη 

Τα μαθηματικά αποτελούν ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα για το μεγαλύτερο 
ποσοστό μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συζητώντας και με τους γονείς 
τους,διαπιστώνει κανείς ότι και για τους ίδιους τα μαθηματικά ήταν ένα μεγάλο αγκάθι 
στα μαθητικά τους χρόνια. Αναλωνόμαστε για το πώς θα διδάξουμε το Πυθαγόρειο 
θεώρημα, τις ταυτότητες και άλλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τη στιγμή που για 
τα παιδιά αυτά το τρένο των μαθηματικών ίσως έχει χαθεί από πολύ νωρίτερα. Πρέπει, 
γονείς, δάσκαλοι και καθηγητές να εστιάσουμε στο τι γίνεται στο δημοτικό ή ακόμη 
και στην προσχολική ηλικία. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες το παιχνίδι βοηθά στην 
κατανόηση και αφομοίωση μαθηματικών εννοιών. Η κεντρική ιδέα της εργασίας αυτής 
είναι γονείς και δάσκαλοι να προσπαθήσουν να διδάξουν μαθηματικές έννοιες τη 
στιγμή που το παιδί θα νομίζει ότι παίζει. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζεται και 
προτείνεται η ιδέα της εκδήλωσης: «διασκεδαστικά μαθηματικά», καθώς και τα οφέλη 
της. 

Abstract 

Mathematics isone of the most difficult lesson for the largest proportion of secondary 
school students. By discussing with their parents, one also finds that mathematics 
themselves were a big thorn in their school years as well. We try to teach the 
Pythagorean Theorem, algebra and other theorems in the best possible way, when these 
sound Chinese to many students in our classroom. We need parents and teachers to 
focus on what is happening in primary or even pre-school age. According to recent 
researches playing games helps to understand and assimilate mathematical concepts. 
The central idea of this paper is for parents and teachers to try to teach maths when the 
child thinks he is playing. For this reason, the idea of the event "math fun games", is 
presented and proposed, as well as its benefits. 

Το πρόβλημα 

Είναι γνωστό σε όλους, ότι τα μαθηματικά δυσκολεύουν τους μαθητές στο γυμνάσιο 
και στο λύκειο.Αυτό βέβαια συμβαίνει παγκοσμίως και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. 
Η Anne Siety στο βιβλίο της «Μαθηματικά ο αγαπημένος μου φόβος» (1) καταγράφει 
απόψεις των μαθητών για τα μαθηματικά όπως βαριέμαι στην τάξη, με φοβίζουν, είναι 
αχρείαστα, είναι μάθημα χωρίς λόγια και για τους μαθηματικούς ότι είναι τρελοί, 
άσπλαχνοι …απάνθρωποι. 

Κάθε χρόνο που διδάσκουμε ερχόμαστε αντιμέτωποι με την ερώτηση: «…και που θα 
μου χρειαστεί αυτό στη ζωή μου; ». Το πιο ενοχλητικό είναι ότι αυτή η ερώτηση δε 
γίνεται με τέτοια συχνότητα σε κανένα άλλο μάθημα.Επίσης, σε όλα τα άλλα μαθήματα 
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υπάρχει η σύνδεση με την πραγματικότητα και την καθημερινή ζωή, ενώ τα 
μαθηματικά που ερμηνεύουν την πραγματικότητα θεωρούνται αφηρημένα, ασαφή και 
δύσκολα. 

Οι ευθύνες 

Το ερώτημα ποιος και τι φταίει είναι από μόνο του εργασία ολόκληρη. Σίγουρα όμως 
γονείς, δάσκαλοι, καθηγητές αλλά και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα έχουν μερίδιο 
ευθύνης.  

Όταν ξεκίνησα την επαγγελματική μου πορεία στην ερώτηση τι δουλειά κάνεις 
απαντούσα μαθηματικός. Τότε αρκετές φορές ο συνομιλητής μου σχημάτιζε με τους 
δύο δείκτες ένα σταυρό και συγχρόνως έκανε ένα βήμα πίσω. Τότε γελούσα. Αργότερα 
άρχισα να συνειδητοποιώ ότι σήμερα οι ίδιοι άνθρωποι είναι γονείς. Πώς λοιπόν αυτοί 
οι άνθρωποι θα μεταδώσουν στο παιδί τους την αγάπη για τα μαθηματικά και την 
χρησιμότητά τους στη ζωή μας; Τα τελευταία χρόνια όταν με ρωτούν οι μαθητές : 
«…και που θα μου χρειαστεί αυτό στη ζωή μου; » , η απάντησή μου είναι η εξής: «Θα 
σου χρειαστούν όταν γίνεις γονέας! Για να μπορέσεις να απαντήσεις στις απορίες του 
παιδιού σου! ».  

Κάποιοι δάσκαλοι με την σειρά τους διδάσκουν γλώσσα ή άλλα μαθήματα 
περισσότερη ώρα εις βάρος των μαθηματικών.  

Το σύστημα ειαγωγής στα παιδαγωγικά τμήματα έχει ατέλειες. Πλέον,οι δάσκαλοι θα 
μπαίνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς μαθηματικά από θεωρητική κατεύθυνση , ενώ και 
μέχρι πρότινος ναι μεν ήταν απαραίτητα αλλά δε χρειαζόταν καλός βαθμός 
απαραιτήτως. Επιπλέον, η ύλη των μαθηματικών γενικής (ανάλυση, στατιστική και 
πιθανότητες) δεν θεωρώ ότι είναι και η πλέον κατάλληλη και χρήσιμη για ένα 
μελλοντικό δάσκαλο. 

Τέλος, η ευθύνη των συναδέλφων καθηγητών είναι μεγάλη. Ο τρόπος με τον οποίο 
παραδοσιακά διδάσκουμε στερεί το παιδί από την όποια διαδικασία σκέψης. Ο Jo 
Boaler (2) αναφέρει σχετικά: «Σε πολλές τάξεις μαθηματικών οι καθηγητές για 20-30 
λεπτά στέκονται στον πίνακα εξηγώντας θεωρίες και μεθόδους και μετά οι μαθητές 
επιδίδονται στην επίλυση παρόμοιων ασκήσεων και ερωτήσεων. Έτσι οι μαθητές 
γρήγορα συνειδητοποιούν ότι στο μάθημα των Μαθηματικών δε χρειάζεται να 
σκέφτεσαι.» 

Είναι γεγονός ότι τα Μαθηματικά δημιουργούν ναρκισσιστικές τάσεις. Κοινώς την 
«ψωνίζουμε » ώρες ώρες . Λύνουμε τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων σε δύο 
ώρες καθισμένοι στο γραφείο μας , με καφέ , τσιγάρο και μουσική και σχολιάζουμε: « 
Εύκολα θέματα, βατά!! » και έπειτα το 80% τοις εκατό είναι κάτω από τη βάση. Επίσης 
,χαιρόμαστε και κορδωνόμαστε όταν κατασκευάσουμε άσκηση όπου αφού 
εφαρμόσουμε δύο Rolle , τρία Θ.Μ.Τ. , δύο Bolzano και ένα Fermat και συνδυάσουμε 
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όλα τα συμπεράσματα, και εξαντλήσουμε όλα τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου 
οδηγούμαστε σε κάποια ξ1,ξ2 (και ρωτάει ο μαθητής: «μα γιατί ξ;») για τα οποία κάτι 
μαγικό συμβαίνει! Αυτή η συμπεριφορά αποξενώνει το δάσκαλο από την τάξη καθώς 
και την τάξη από τα μαθηματικά μιας και δίνεται στους μαθητές η αίσθηση ότι τα 
μαθηματικά αφορούν τις διάνοιες μόνο.  

Παίζοντας μαθαίνουμε ... μαθηματικά. 

Η σπουδαιότητα του παιχνιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι αδιαμφισβήτητη 
ιδιαίτερα στην προσχολική εκπαίδευση.. Οι Kathy Hirsh-Pasek, Roberta Michnick, 
Laura E. Berkand Dorothy G.Singer (3) μας λένε ότι : «η διαδικασία μάθησης με 
παιχνίδι (playful learning) υπό την διακριτική επίβλεψη ενός ενήλικα προετοιμάζει τα 
παιδιά με τον καλύτερο τρόπο για το σχολείο και καλλιεργεί την ατομική και κοινωνική 
ωρίμανση. Επίσης, αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα όταν το παιδί νιώθει απλά ότι 
παίζει.». 

 Ειδικότερα, για το μάθημα των Μαθηματικών σύγχρονες έρευνες και προσεγγίσεις 
δείχνουν τη σπουδαιότητα του παιχνιδιού στην εκμάθηση και κατανόηση εννοιών. «Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιχνίδια φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικά ως ένας 
τρόπος ενίσχυσης της εκμάθησης των παιδιών όταν ένας ενήλικας ήταν διαθέσιμος για 
να υποστηρίξει και να επεκτείνει τη μάθηση των παιδιών καθώς έπαιζαν» διαπιστώνει 
η Sally Peters (4). 

 Ο μαθηματικός, κατά τον G.Polya (5), έχει μία μεγάλη ευκαιρία. Αν ωθεί τους μαθητές 
σε διαδικασίες ρουτίνας βλάπτει την διανοητική τους εξέλιξη. Μα αν τους προκαλεί 
την περιέργεια θέτοντάς τους προβληματισμούς ανάλογους με την ηλικία τους και τους 
βοηθά να λύνουν προβλήματα με ερωτήσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον θα τους 
μάθει το νόημα της ανεξάρτητης σκέψης. 

 Το παιχνίδι: «Διασκεδαστικά Μαθηματικά». 

 Τα «Διασκεδαστικά Μαθηματικά» ή αλλιώς “math fun games” είναι μία εκδήλωση 
που την τελευταία δεκαετία ολοένα και συχνότερα οργανώνεται σε σχολεία της 
Αμερικής, της Αγγλίας αλλά και του Καναδά. Επίσης, είναι πλέον τόσο δημοφιλής 
εκδήλωση όπου οι ίδιοι οι γονείς διοργανώνουν τέτοια παιχνίδια και προσκαλούν στα 
σπίτια τους συμμαθητές των παιδιών τους μαζί με τους γονείς τους. (Εικ.1) 

 Τα παιδιά δημιουργούν ομάδες 3-4 ατόμων όπου όλοι μαζί διαγωνίζονται σε γρίφους, 
παιχνίδια με κάρτες, παιχνίδια μνήμης γεωμετρικές κατασκευές, παιχνίδια με μοτίβα 
και γενικώς δραστηριότητες που καλλιεργούν τη μαθηματική σκέψη. Σε κάθε παιχνίδι 
υπάρχει σκορ ανάλογα με το πως τα πήγε κάθε ομάδα. Υπάρχει το αίσθημα του 
ευγενούς ανταγωνισμού και του αγώνα. Υπάρχει αγωνία,πίεση,προσήλωση και 
ευχαρίστηση σε όλους. Φυσικά τα παιχνίδια προσαρμόζονται στην ηλικία και στο 
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γνωστικό επίπεδο των παιδιών που συμμετέχουν.Για το λόγο αυτό είναι καλό να 
παίζουν καθε φορά παιδιά της ίδιας ηλικίας. 

 

(Εικ.1) 

Ένα παράδειγμα: Ενδεικτικά παρουσιάζουμε μία δραστηριότητα με τράπουλα για 
παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού. (εικ.2). Το παιχνίδι ονομάζεται «κοντά στο 
20». Θα χρειαστούμε μία τράπουλα χωρίς φιγούρες και μπαλαντέρ. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι να βρίσκουμε αθροίσματα όσο το δυνατό πιο κοντά στο 20. Ο κάθε 
παίκτης παίρνει 5 κάρτες. Με τρεις κάρτες ο κάθε παίκτης φτιάχνει αθροίσματα κοντά 
στο 20. Το σκορ κάθε γύρου είναι η διαφορά του αθροίσματος από το 20. Δηλαδή αν 
έχουμε 8+7+3=18 το σκορ μας είναι 2. Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία 5 φορές . 
Νικητής είναι όποιος έχει το χαμηλότερο συνολικό σκορ. 
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(εικ.2) 

Ιδέες για παιχνίδια: Ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο οδηγός για τέτοιες εκδηλώσεις είναι αυτό 
της Κate Nonesuch (6) με τίτλο Family math Fun. Σύμφωνα με τη συγγραφέα η ιδέα 
είναι με υλικά που έχουμε στο σπίτι και που τα χρησιμοποιούμε καθημερινά να 
φτιάξουμε παιχνίδια που καλλιεργούν την μαθηματική σκέψη και συγχρόνως 
διασκεδάζουν. Οι δραστηριότητες του βιβλίου είναι σχεδιασμένες για ομάδες και όλες 
συμβάλλουν ώστε το παιδί να μάθει τους αριθμούς , τα σχήματα και τα μοτίβα-να μάθει 
να έχει μαθηματική σκέψη. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι εφαρμογές τους 
μπορούν να μπουν στο «παιχνίδι» αλλά καλό θα ήταν να μην υποκαταστήσουν όλα τα 
άλλα. Φυσικά ανάλογα με την ηλικία παιδιών προσαρμόζονται και τα παιχνίδια. 
Μπορούν δηλαδή τα παιδιά από την προσχολική αγωγή να αρχίσουν τέτοιες 
δραστηριότητες και να τις συνεχίσουν μέχρι και το γυμνάσιο.  

 Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση είναι και αυτή της Shay Hixenbaugh (7) με τίτλο 
«μαθηματικό καρναβάλι». Σύμφωνα με την ίδια, είναι μια εκδήλωση που παρέχει σε 
γονείς και μαθητές την ευκαιρία να ασχοληθούν με μαθηματικές δραστηριότητες και 
να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Τα παιδιά διασκεδάζουν ενώ συγχρόνως μαθαίνουν 
και οι γονείς τα βοηθούν χωρίς να χρειάζεται να είναι από δίπλα τους με χαρτί και 
μολύβι. 

 Στο τέλος του παιχνιδιού ανακυρρήσεται ως νικήτρια η ομάδα που συγκώντρωσε τους 
περισσότερους πόντους και παίρνει αναμνηστικό κύπελλο ενώ όλα τα παιδιά παίρνουν 
βεβαίωση συμμετοχής και ταυτόχρονα διοργανώνεται μικρή γιορτή με κεράσματα 
(Εικ.3) για μικρούς και μεγάλους. 
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(Εικ.3) 

 

Η εφαρμογή 

 Πριν ένα μήνα διοργανώθηκε σε δημοτικό της Κέρκυρας ένα τέτοιο παιχνίδι. 
Συμμετείχαν μόνο οι δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Οι ομάδες ήταν 22 ενώ οι 
παίχτες 76 (40 αγόρια , 36 κορίτσια). Τα παιδιά διαγωνίστηκαν σε διάφορα παιχνίδια 
με τεράστιο ενθουσιασμό και έξαψη. Πριν την απονομή συμπλήρωσαν και σχετικό 
ερωτηματολόγιο όπου το 86% δήλωσε ότι το ευχαριστήθηκε πάρα πολύ ενώ το 14% 
πολύ. Στην ερώτηση : «Πιστεύετε ότι θα μαθαίνατε μαθηματικά πιο εύκολα μέσα από 
τη διαδικασία του παιχνιδιού; » το 85% απάντησε ναι. Τέλος στην ερώτηση: «Τώρα 
που ολοκληρώσατε παιχνίδι συμπαθείτε τα μαθηματικά πιο πολύ; » το 95% απάντησε 
ναι! (εικ.4) 
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(εικ.4) 

Επίλογος 

Η δυσκολία στα μαθηματικά είναι αναμφίβολη για τους μικρούς μας φίλους και ξεκινά 
από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Επίσης, αυτή η δυσκολία μεταδίδεται στο παιδί πολλές 
φορές και από τους γονείς του. Τα μαθηματικά είναι μία παράσταση, μία ζωντανή τέχνη 
και ένας τρόπος να μεταφράζουμε τον κόσμο. Ας φανταστούμε μαθήματα μουσικής 
στα οποία οι σπουδαστές παρακολουθούν και δουλεύουν εκατοντάδες ώρες χωρίς όμως 
να παίζουν μουσική. Οι σπουδαστές θα βαρεθούν και θα «σταματήσουν». Κάπως έτσι 
συμβαίνει και στα μαθηματικά. Πρέπει να κεντρίσουμε τη φαντασία του παιδιού. Και 
με ποιον τρόπο; Φυσικά με το παιχνίδι. Το να ξεκινήσουμε να διοργανώνουμε τέτοιες 
δράσεις στα σχολεία αλλά και να αρχίσουν και οι γονείς να παίρνουν τέτοιες 
πρωτοβουλίες μοιάζει ιδανικό. Εξάλλου η Joan Yares Schussheim(8) εξυμνεί το family 
math night και τα οφέλη από την συνεργασία παιδιών, δασκάλων, γονιών. 

Κλείνοντας σας παραθέτω με την άποψη της Lachance Andrea όπου αναφερόμενη στα 
«Διασκεδαστικά Μαθηματικά» λέει ότι πρόκειται για μία συνεργατική γιορτή 
εκμάθησης μαθηματικών. 

Καλά παιχνίδια. 
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Περίληψη 

Η Ιστορία αποτελεί ένα πολυδιάστατο γνωστικό αντικείμενο, καθώς απαιτεί την ενερ-
γοποίηση πολλών γνωστικών λειτουργιών από τους μαθητές για την προσέγγισή της. 
Ταυτόχρονα, επιτρέπει τη διαθεματική εξέτασή της, ενώ αποτελεί «πρόσφορο έδαφος» 
για την υλοποίηση καινοτόμων παιδαγωγικών στρατηγικών. Στα πλαίσια αυτής της 
διαπίστωσης, δημιουργήθηκε το παρόν υλικό υπακούοντας στις επιταγές της Διαφορο-
ποιημένης Διδασκαλίας, ακολουθώντας συγχρόνως το γλωσσικό περιεχόμενο του ΑΠΣ 
και του ΔΕΠΠΣ και εφαρμόζοντας τη βιωματική και κιναισθητική μάθηση. Το υλικό 
αυτό στοχεύειστην καλύτερη γνώση, κατανόηση και γενίκευσητης Ιστορίας της Γ΄ Δη-
μοτικού, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της διερεύνησης, της καθοδηγούμενης ανακά-
λυψης και της ανάλυσης έργου. Εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 5 μαθητές με διαγνωσμένες 
Μ.Δ. της Γ΄ Δημοτικού. Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε διάστημα 8 μηνών 
και  εξετάζοντάς τα  προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι μαθητές που το χρησιμοποίησαν, 
κατανόησαν σε υψηλότερο βαθμό την ύλη της Ιστορίας και ενισχύθηκε η κριτική και 
μνημονική ικανότητα. 

Λέξεις-Κλειδιά: ιστορία, διαφοροποιημένη διδασκαλία, κριτική ικανότητα 

Εισαγωγή 

Το μάθημα της Ιστορίας, αποτελεί ένα γνωστικό αντικείμενο που για μία ομάδα εκπαι-
δευτικών και μαθητών αποτελεί πεδίο ευχάριστης αναζήτησης των «μυστικών» του 
παρελθόντος, και για άλλους ένα δυσπρόσιτο μάθημα που απαιτεί την πλήρη ενεργο-
ποίηση των μνημονικών ικανοτήτων του παιδιού, για την αποστήθιση μεμονωμένων 
ιστορικών γεγονότων. Πολλοί μελετητές έχουν επιχειρήσει να προσεγγίσουν τη Διδα-
κτική της Ιστορίας με τρόπο επιστημονικό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών ορι-
σμών της. 

Προτού δοθεί όμως ορισμός της Διδακτικής της Ιστορίας, αξίζει να επισημανθεί το τι 
είναι η Ιστορία. Ο όρος «ιστορία» αναφέρεται σε συγκεκριμένη μάθηση, εκείνη που 
ασχολείται με το παρελθόν του ανθρώπου ως κοινωνικό ον, καθώς επίσης και με τη 
μακραίωνη πορεία του από την πρωτόγονη κατάσταση ως σήμερα (Παπανούτσου, 
1976). Βασιζόμενοι, λοιπόν, στον παραπάνω ορισμό θα λέγαμε ότι η Ιστορία, ως επι-
στημονικό αντικείμενο, αποφεύγει τη μελέτη όλων των ανθρώπινων εκδηλώσεων του 
παρελθόντος και επικεντρώνεται στη κοινωνική φύση του ανθρώπου όπως επίσης και 
στη δυνατότητά του να παράγει πολιτισμό. Άλλοι επιστημονικοί κλάδοι, όπως η 
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εθνογραφία και η εθνολογία ενδιαφέρονται για πρωτόγονες ανθρώπινες ομάδες και για 
τις ενστικτώδεις συμπεριφορές τους.  

Η Ιστορία, μελετά τις κοινωνικές συμπεριφορές των ανθρώπων, αντλώντας πληροφο-
ρίες από τις γραπτές πηγές και τα μνημεία που έχουν μείνει ως μάρτυρες της ανθρώπι-
νης εξέλιξης. Η επιστήμη, λοιπόν, της Ιστορίας συγκεντρώνει, ομαδοποιεί, συγκρίνει 
κι αποκωδικοποιεί όλες τις μαρτυρίες της ανθρώπινης ύπαρξης κι εξάγει συμπερά-
σματα μετατρέποντάς τα σε ιστορική γνώση. Με άλλα λόγια, θα λέγαμε ότι η επιστήμη 
της Ιστορίας προσπαθεί να δώσει λόγο στο παρελθόν διερευνώντας τα στοιχεία που το 
ίδιο έχει αφήσει (Κόκκινος & Νάκου, 2006). 

Στην προσπάθεια αυτή, ο επιστήμονας ιστορικός, δεν μπορεί να μείνει αντικειμενικός 
και να προσφέρει την ιστορική αλήθεια χωρίς τις προσωπικές του επιρροές. Συνεπώς, 
προσπαθεί να ερευνήσει και να βασιστεί στις ιστορικές πηγές για να αποδώσει όσο το 
δυνατόν πιο αντικειμενικά την ιστορική εικόνα (Βουρβέρης, 1970).  

Αξιολογώντας τα παραπάνω, εύκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς , το περιεχόμενο 
της Ιστορίας ως επιστήμης, πάνω στο οποίο βασίστηκε η Διδακτική της προσέγγιση 
και που είναι ένα νέος χώρος έρευνας και προβληματισμού. Πιο συγκεκριμένα, αν θέ-
λαμε να δώσουμε ένα ορισμό της Διδακτικής της Ιστορίας, θα λέγαμε ότι αυτή αποτελεί 
μία μορφή έρευνας κι επιστήμης που αποτελεί το δημιούργημα της «σύμπτυξης» και 
συνεργασίας πολλών επιστημών όπως της Ιστορίας, της Παιδαγωγικής, της Γνωστικής 
και Παιδαγωγικής Ψυχολογίας καθώς και της Εφαρμοσμένης Διδακτικής. Τα πεδία 
δραστηριοποίησής της είναι η προσπάθεια ανακάλυψης τρόπων μετάδοσης της ιστορι-
κής γνώσης και της επιρροής της πάνω στην ανθρώπινη ζωή. Ταυτόχρονα, ασχολείται 
με τη σχολική Ιστορία, τους τρόπους οργάνωσής τηςκαι την προετοιμασία των εκπαι-
δευτικών, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις τεχνικές και τις μεθόδους διδα-
σκαλίας της Ιστορίας. Το εν λόγω επιστημονικό αντικείμενο, μπορεί να αποδοθεί και 
με διαφορετικούς όρους, όπως: «επιστήμη της διδασκαλίας και μάθησης της Ιστορίας» 
(Fontaine, 1986). 

Η διδασκαλία της Ιστορίας στοχεύει στη μάθηση στοιχείων και γεγονότων του παρελ-
θόντος, στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών καθώς και στην απόκτηση κριτικής στά-
σης απέναντι στα ιστορικά πεπραγμένα. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να καλλιεργήσει την 
αγάπη για τον άνθρωπο (Ανθούλλης, 2009). Προτείνει τρόπους διδασκαλίας της Ιστο-
ρίας όπως τη χρήση εποπτικών μέσων, τη χρήση παραθεμάτων, την αφήγηση, το διά-
λογο, όπως επίσης τη δραματοποίηση και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Για την 
επίτευξη των παραπάνω, η Διδακτική της Ιστορίας, θέτει στο επίκεντρο τον μαθητή 
(Κάββουρα, 2011). 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Υπάρχει πληθώρα ορισμών των μαθησιακών δυσκολιών. Κανένας δεν είναι παγκόσμια 
αποδεκτός. Οι δύο ορισμοί που είναι σε μεγαλύτερο βαθμό αποδεκτοί από την 

3129

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, είναι ο ομοσπονδιακός ορισμός στην IDEA και ο 
ορισμός που προτάθηκε από την Εθνική Μεικτή Επιτροπή για τις Μαθησιακές Δυσκο-
λίες.  

«Σύμφωνα, λοιπόν, με τον ορισμό που βρίσκεται στην IDEA, οι μαθησιακές Δυσκολίες 
αναφέρονται σε μία διαταραχή σε μία ή περισσότερες βασικές ψυχολογικές διεργασίες 
που αφορούν στην κατανόηση ή στη χρήση της γλώσσας, προφορικής ή γραπτής, η 
οποία εκδηλώνεται με τη μορφή της ατελούς ικανότητας ακρόασης, σκέψης, ομιλίας, 
ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας ή επιτέλεσης μαθηματικών υπολογισμών» (Heward, 
2011). Ο ορισμός, αναφέρεται επίσης συγκεκριμένα στις διαταραχές που περιλαμβά-
νονται στον όρο Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά και σε αυτές που δεν περιλαμβάνονται. 

Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορούμε να πούμε ότι διακρίνονται σε: 

Α) Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις οποίες περιλαμβάνονται η δυσαναγνωσία, δυ-
σορθογραφία, δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία. 

Β) Γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες στις οποίες συναντάμε τη νοητική υστέρηση, 
τις διαταραχές αυτιστικού φάσματος, η οριακότητα και η Δεπ-υ. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, είναι τα ελλείμ-
ματα στη μνήμη. Ακολούθως, ορίζεται η μνήμη ως γνωστική διεργασία και ψυχολογική 
λειτουργία. 

Συγκεκριμένα, η μνήμη είναι μία από τις τέσσερις ψυχολογικές λειτουργίες του ανθρώ-
που. Οι υπόλοιπες είναι: η αντίληψη, η προσοχή και η σκέψη, η ικανότητα δηλαδή 
παραγωγής ενός λογικού ειρμού. Η μνήμη, είναι ένα γνωστικό εργαλείο εξαιρετικά 
χρήσιμο για τους μαθητές, καθώς είναι αυτή που διαδραματίζει τον σπουδαίο ρόλο της 
αποθήκευσης, της επεξεργασίας και της ανάκτησης πληροφοριών. Η μνήμηδιακρίνεται 
σε τρία είδη: 

Α) Αισθητηριακή μνήμη, όπου συντελείται η εισαγωγή της πληροφορίας. 

Β) Βραχυπρόθεσμη μνήμη, όπου πραγματοποιείται η συγκράτηση της πληροφορίας για 
σύντομο χρονικό διάστημα. 

Γ) Μακροπρόθεσμη μνήμη, όπου η πληροφορία αποθηκεύεται για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. 

Το είδος της μνήμης που εμπλέκεται περισσότερο με τη μαθησιακή διαδικασία είναι η 
βραχυπρόθεσμη μνήμη (Εργαζόμενη μνήμη), καθώς σε αυτή η πληροφορία αποθηκεύ-
εται για σύντομο χρονικό διάστημα, επεξεργάζεται και ανακαλείται όταν αυτό είναι 
αναγκαίο.  

Αξίζει να τονιστεί ότι οι μαθητές που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, παρουσιά-
ζουν αδυναμία στους παρακάτω τομείς: 
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• Μνήμη εργασίας 
• Μακρόχρονη μνήμη 
• Ανάκληση γεγονότων 
• Επιτελικές λειτουργίες 

Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες σε ένα μάθημα ό-
πως η Ιστορία, που απαιτεί πολλές γνωστικές διεργασίες όπως η ανάγνωση, η κατανό-
ηση και κυρίως η λειτουργία των μνημονικών διαδικασιών, δυσκολεύονται στο να το 
προσεγγίσουν και να το κατανοήσουν. Απαιτείται, λοιπόν, διαφοροποίηση του διδα-
κτικού περιεχομένου, ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις ανάγκες των μαθητών τυπικής 
ανάπτυξης, όσο και σε εκείνους με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Η διαφοροποιημένη μάθηση είναι η διδασκαλία που προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα μεγάλο εύρος μαθητών με βάση τα ενδιαφέροντα, την 
ετοιμότητα αλλά και το μαθησιακό προφίλ τους (Tomlinson, 1999, 2011). Σκοπός της 
είναι η κατάκτηση της γνώσης από όλους τους μαθητές και εμφορείται από τις ακόλου-
θες βασικές τρεις αρχές (Παντελιάδου, 2000): 

• Την ευέλικτη ομαδοποίηση 
• Τις αξιόλογες δραστηριότητες 
• Τη συνεχή αξιολόγηση 

Ο όρος μαθησιακή ετοιμότητα, αναφέρεται στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, δη-
λαδή τον βαθμό επάρκειας τους στις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες καθώς και το 
βαθμό κατανόησης μιας συγκεκριμένης μαθησιακής ενότητας ή δεξιότητας σε συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τα ενδιαφέροντα, αυτά σχετίζονται με την α-
νησυχία και την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκο-
νται. Τέλος, το μαθησιακό προφίλ αφορά τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης και 
τους διαφορετικούς τρόπους συλλογισμού κάθε παιδιού (Sousa & Tomlinson, 2011). 

Η Διαφοροποίηση ως νέα διδακτική προσέγγιση απαιτεί να στρέψουμε την προσοχή 
μας από το μέσο όρο των παιδιών μίας σχολικής τάξης, στη φροντίδα για όλα τα παιδιά. 
Υποστηρίζει ότι η μάθηση μπορεί να διερευνηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρό-
πους στο: 

• Περιεχόμενο 
• Διαδικασία 
• Τελικό Προϊόν 

Στο σημείο αυτό αξίζει να διασαφηνιστούν οι παραπάνω όροι. Συγκεκριμένα, με τον 
όρο: Περιεχόμενο, εννοείται το γνωστικό αντικείμενο που μαθαίνουν οι μαθητές, τον 
όρο: Διαδικασία, ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές θα κατακτήσουν τη γνώση και με 
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τον όρο: Τελικό προϊόν, εννοείται ο τρόπος έκφρασης αυτών που έχουν μάθει οι μαθη-
τές. 

Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, απαιτεί τη σωστή οργάνωση και δόμηση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας, ώστε να είναι σε αποτελεσματική. 

Σκοπός 

Αξιοποιώντας τα παραπάνω, δηλαδή την ουσία της Ιστορίας ως επιστήμης και της Δι-
δακτικής της Ιστορίας, όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησια-
κές δυσκολίες, έγινε η προσπάθεια δημιουργίας ενός υλικού παρουσίασης της Ιστορίας 
της Γ΄ Δημοτικού, ακολουθώντας παράλληλα τις αρχές της Διαφοροποιημένης Διδα-
σκαλίας. Το υλικό αυτό, επιχειρεί με τρόπο μεθοδικό κι οργανωμένο, σύμφωνα με τις 
ανάγκες κι επιταγές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, να παρουσιάσει το περιεχό-
μενο της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού τόσο σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο και σε 
εκείνους με Μαθησιακές Δυσκολίες.  

Στόχοι 

• Να γνωρίσουν τη μυθολογία και την ιστορία του ελληνικού χώρου ως τα τέλη 
του Μυκηναϊκού πολιτισμού. 

• Να την κατανοήσουν σε βάθος. 
• Να μπορούν να εφαρμόσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις σε επίπεδο δραστηριο-

τήτων. 

Μεθοδολογία 

Το υλικό αυτό διαμορφώθηκε με βάση τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και το μαθη-
σιακό προφίλ των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Εφαρμόστηκαν οι αρχές της 
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και η βασική αρχή τροποποίησης του Αναλυτικού 
Προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας (ΑΠΣ) και το ΔΕΠΠΣ. Οσχεδιασμός των 
δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε με βάση τη στοχοταξινομία του Bloom (1956). 

Στρατηγικές: 

• Μνημονικές τεχνικές 
• Απλούστευση σχολικού κειμένου 
• Εικονογράφηση 
• Χρήση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων 

Εκπαιδευτικές Μέθοδοι: 

• Πολυαισθητηριακή Διδασκαλία 
• Αμοιβαία διδασκαλία 
• Άμεση Διδασκαλία 
• Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία 
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Εφαρμογή 

Το υλικό αυτό εφαρμόστηκε σε τέσσερα παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκο-
λίες για 8 μήνες. Οι μαθητές εργάζονταν ατομικά για 45 λεπτά. Σε πρώτη φάση, πραγ-
ματοποιούνταν η παρουσίαση της θεωρίας, στη συνέχεια εφαρμοζόταν η κατακτημένη 
γνώση στην επίλυση των δραστηριοτήτων κατανόησης. Τέλος, εκτελούνται οι ομαδο-
συνεργατικές δραστηριότητες του μαθήματος. 

Αποτελέσματα 

Από την εφαρμογή του προγράμματος και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαπι-
στώθηκε η ικανοποιητική κατάκτηση της γνώσης, όπως επίσης και η γενίκευσή της σε 
πολλαπλά περιβάλλοντα. Φάνηκε ότι μέσα από το διαφοροποιημένο υλικό οι μαθητές 
με μαθησιακές δυσκολίες μπόρεσαν να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα το περιε-
χόμενο της Ιστορίας Γ΄ Δημοτικού. 
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Η χρήση των εικονικών μουσείων στην καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής 
σε παιδιά δημοτικού 

Καντάς Κωνσταντίνος, Διδάκτορας, kkantas@sch.gr 

Περίληψη  

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να μελετήσει τη χρήση των εικονικών μουσείων 
στην καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής σε παιδιά δημοτικού. Επιλέχθηκε το εικονικό 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (ΕΙΜ) εστιάζοντας στην ενδυματολογική μουσειακή συλ-
λογή, προκειμένου να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο το ΕΙΜ, μέσα από το διαδίκτυο 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να έλθουν σε επαφή με μια από τις συλλογές του. 
Η παιδαγωγική διάσταση της αισθητικής αγωγής και της τέχνης γενικότερα έχει αρχί-
σει να διαφαίνεται έντονα και να γίνεται αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς τα τελευ-
ταία χρόνια. Μέχρι προσφάτως, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, παγιωμένες μέσα 
από την εμπειρία τους στο χώρο της εκπαίδευσης δεν τους επέτρεπαν με ευκολία να 
αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία ως μέρος 
μίας ευρύτερης αισθητικής παιδείας. Έχει όμως πλέον αρχίσει να γίνεται αντιληπτό και 
να μελετάται πώς η καλλιτεχνική αγωγή και η φιλελεύθερη διάσταση που έχει είναι 
καταλυτική κυρίως για την ανάπτυξη και τον έλεγχο των εκφραστικών δεξιοτήτων του 
παιδιού. 

Λέξεις-Κλειδιά: αισθητική αγωγή, μουσειακή αγωγή, λαογραφική συλλογή, εικονικό 
μουσείο 

Εισαγωγή 

Παιδαγωγικά, η αισθητική αγωγή δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στην οριοθέτηση της 
μέσω της παράθεσης μίας σειράς ορισμών. Αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μία 
εξειδίκευση που κατέχουν οι καλλιτέχνες και στην οποία μπορούν να εκπαιδευτούν οι 
εκπαιδευτικοί. Αποτελεί μέρος της αγωγής του μαθητή, αυτόνομο μεν, αλλά ουσια-
στικό για την κοινωνικοποίηση του αφού συνδυάζει το παρελθόν με το μέλλον, την 
ιστορία με τη δημιουργία και την καινοτομία (Γλυκοφρίδη – Λεοντσίνη, 2002). Ο 
Dewey (1980), υποστηρίζει ότι η τέχνη, μαζί με την ιστορία και την επιστήμη, αποτε-
λούν τα βασικά συστατικά που μπορούν να καταστήσουν έναν άνθρωπο ωφέλιμο στην 
κοινωνία. Η αισθητική αγωγή περιλαμβάνει και τα τρία.  

Την παιδαγωγική διάσταση της αισθητικής αγωγής καθώς και τη συμβολή της στην 
καλλιέργεια του παιδιού τονίζει ιδιαίτερα και ο Piaget (2000), που υποστηρίζει ότι 
μέσω αυτής αναπτύσσεται ο δημιουργικός αυθορμητισμός των παιδιών και όχι μόνο. 
Η αισθητική αγωγή είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες και τα ελλείμματα του και το 
κοινωνικοποιεί. Έτσι το καθιστά ικανό να αντλήσει ικανοποίηση μέσα από την κοινω-
νική ζωή (Piaget, 2000).  
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Μουσειακή αγωγή 

Η εξέλιξη της μουσειοπαιδαγωγικής συνδέεται με την ευρύτερη εξέλιξη της κοινωνίας 
και της πολιτείας, καθώς εξαρτάται από την ύπαρξη αντίστοιχων ερευνητικών κέντρων, 
από την οργάνωση αντίστοιχων πανεπιστημιακών σπουδών, από το ουσιαστικό ά-
νοιγμα των μουσείων προς το σύνολο της κοινωνίας (Νάκου, 2009). Παράλληλα η μου-
σειοπαιδαγωγική εξαρτάται και από την κοινωνική και πολιτική βούληση να διαβρωθεί 
η παραδοσιακή κοινωνική και εκπαιδευτική νοοτροπία, που θέλει τους παιδαγωγούς 
και τους εκπαιδευτικούς ιδεολογικά και όχι επιστημονικά καταρτισμένους και την εκ-
παιδευτική πράξη θεμελιωμένη στην τυποποιημένη δασκαλοκεντρική διδακτική διαδι-
κασία και οροθετημένη μέσα στον στεγανά κλειστό χώρο του σχολείου (Κουβέλη, 
2000). Ως εκ τούτου μέσω της μουσειοπαιδαγωγικής ανανεώνονται οι τρόποι παρου-
σίασης των μουσειακών αντικειμένων και συλλογών μέσα από το σχεδιασμό και την 
εφαρμογή γόνιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις σχολικές ομάδες (Νάκου, 
2001).  

Δυστυχώς, παρά τον πλούτο των παιδαγωγικών αναζητήσεων και κατακτήσεών της σε 
διεθνές επίπεδο, η μουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα βρίσκεται σε εμβρυακό στάδιο. 
Μόλις τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί δειλές τάσεις ένταξής της μέσα από την 
οργάνωση πολιτιστικών προγραμμάτων, τα οποία όμως γίνονται ευκαιριακά, συνήθως 
με πρωτοβουλία ορισμένων εκπαιδευτικών (Κωνστάντιος, 2007). 

Η μουσειακή αγωγή αποσκοπεί στην ενασχόληση των μαθητών με τα εκθέματα, την 
ευαισθητοποίησή τους για αυτά, την άσκηση της αντιληπτικής τους ικανότητας, την 
ενεργοποίηση όλων των αισθήσεών τους και τη συναισθηματική συμμετοχή τους. Όλα 
τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της πρόκλησης των ενδιαφερόντων των μαθητών, 
του ερεθισμού της περιέργειάς τους, της πυροδότησης της εξερευνητικής τους διάθε-
σης και της παροχής ανεξαρτησίας κίνησης μέσα στο χώρο του μουσείου (Νάκου, 
2001). 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη μουσειακή αγωγή είναι ποικίλα. Πρωτίστως καλ-
λιεργείται η κριτική γνώση και σκέψη των μαθητών, ωριμάζει η συναισθηματική, ψυ-
χική, κοινωνική και πολιτισμική συμπεριφορά των μαθητών, η οποία βασίζεται σε ου-
σιαστική αυτογνωσία και παράλληλη αποδοχή του άλλου και καλλιεργούνται οι δεξιό-
τητες για την ανάγνωση και ερμηνεία της εικόνας και του υλικού πολιτισμού. Τα πα-
ραπάνω θεωρούνται απαραίτητα για τη διαμόρφωση κριτικών, θετικών και δημιουργι-
κών ατομικών και συλλογικών ταυτοτήτων και συμπεριφορών (Κόκκινος & Αλεξάκη, 
2002). 

Ο εκπαιδευτικός ρόλος των μουσείων 

Αν και τα μουσεία δημιουργήθηκαν παραδοσιακά για να στεγάσουν συλλογές αντικει-
μένων που, λόγω της αποδεδειγμένης επιστημονικά αυθεντικότητάς τους, θεωρήθηκε 
απαραίτητο να διατηρηθούν προς όφελος μεταγενέστερων γενεών, η εποχή του 
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μεταμοντερνισμού επεφύλασσε για τα ιδρύματα πολιτιστικής και φυσικής κληρονο-
μιάς έναν διαφορετικό, περισσότερο κοινωνικό και επικοινωνιακό ρόλο. Το μουσείο 
παύει να είναι αποθήκη αντικειμένων αλλά μετατρέπεται σε φόρουμ ιδεών, οι οποίες 
ανταλλάσσονται και διακινούνται μέσα από τις συλλογές του. Έτσι, ο εκπαιδευτικός 
του ρόλος επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των επι-
σκεπτών του, προκειμένου η μουσειακή επίσκεψη να αποτελέσει μια έντονη και ου-
σιαστική εμπειρία, που να ξεπερνά τα στενά όρια της απλής παρατήρησης αντικειμέ-
νων και να είναι περισσότερο διευρυμένη και ολιστική (Φακατσέλη, 2011).  

Τα μουσεία, στην προσπάθειά τους να πραγματώσουν τον εκπαιδευτικό τους ρόλο και 
να αναπτύξουν θετικές σχέσεις με τους επισκέπτες και τους υπόλοιπους χρήστες τους, 
χρησιμοποιούν επικοινωνιακά πρότυπα και μοντέλα και λειτουργούν άλλοτε ως συ-
στήματα μαζικής και άλλοτε ως συστήματα διαπροσωπικής επικοινωνίας. Πιο συγκε-
κριμένα οι εκθέσεις, οι δημοσιεύσεις και τα βίντεο, όπου τα μηνύματα απευθύνονται 
σε μεγάλο αριθμό ατόμων, μπορούν να θεωρηθούν μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενώ τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, οι εξυπηρετήσεις κοινού και οι ξεναγήσεις που πραγματο-
ποιούνται πρόσωπο με πρόσωπο, μπορούν να θεωρηθούν μέσα διαπροσωπικής επικοι-
νωνίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια τα επικοινωνιακά μοντέλα, λαμβάνοντας υπόψη 
τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές, τείνουν να μεταθέτουν το βάρος στην αμφί-
δρομη ανταλλαγή μηνυμάτων (Carey, 1989) επιφέροντας έτσι μια ουσιαστική αλλαγή 
στον επικοινωνιακό χώρο. Υιοθετώντας αυτές τις αλλαγές στις μεθόδους της η μαζική 
επικοινωνία αρχίζει σιγά σιγά να προσεγγίζει τη διαπροσωπική επικοινωνία με όποιες 
θετικές συνέπειες αυτό εμπερικλείει (Φακατσέλη, 2011).  

Τα μουσεία ως επικοινωνιακά μέσα είναι αναγκασμένα με τη σειρά τους να συμβαδί-
σουν με τις παραπάνω αλλαγές. Μέχρι πρότινος ένας από τους κύριους στόχους των 
μουσείων ήταν να μεταδώσουν στους επισκέπτες τους μια σειρά μηνυμάτων με τον 
ακριβέστερο δυνατό τρόπο, ενώ η τελική αξιολόγηση - στη σπάνια εκείνη περίπτωση 
που μια τέτοια δραστηριότητα πραγματοποιούταν - εξυπηρετούσε ακριβώς αυτό το 
σκοπό, να ανακαλύψουν οι υπεύθυνοι της έκθεσης πόσο χρήσιμες είναι οι εκθέσεις 
τους και κατά πόσο τα μηνύματά τους μεταδόθηκαν σωστά (Φακατσέλη, 2011). 

Η χρήση των εικονικών μουσείων βασίζεται σε βιωματικές διαστάσεις της μάθησης. 
Μεταξύ των θεωριών αυτών διακρίνεται η θεωρία του Vygotsky ([1934] 1989), που 
έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση σύγχρονων εκπαιδευτικών τάσεων, κα-
θώς έχει υποστηρίξει την εξατομικευμένη αλλά και κοινωνική διάσταση της μάθησης 
και τη συμβολή της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη (Νάκου, 2001). 

Σύμφωνα με τον Vygotsky, η νοητική ανάπτυξη επηρεάζεται από το κοινωνικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο και συνδέεται με τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες και τις συμπερι-
φορές των κοινωνικών ομάδων μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά. Παράλληλα 
και η εκπαίδευση μέσω εικονικών μουσείων έχει κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς δεν 
καλλιεργεί μόνο συγκεκριμένες γνώσεις αλλά, κυρίως, εργαλεία σκέψης, που καταρχήν 
αναπτύσσονται σε κοινωνικό, διαπροσωπικό επίπεδο και μετά εσωτερικεύονται από τα 
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άτομα (Νάκου, 2001). 

Η δόμηση γνώσης και η ανάπτυξη εργαλείων σκέψης συνδέονται με ποικίλες κοινωνι-
κές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων, γι’ αυτό και το κοινωνικό και πολιτισμικό 
πλαίσιο επηρεάζει αποφασιστικά την ανάπτυξη και τη μάθηση, οι οποίες είναι μεν ε-
σωτερικές εξατομικευμένες διαδικασίες, αλλά συγκροτούνται κοινωνικά. Με αυτή την 
έννοια, η ανάπτυξη είναι μία φυσική αλλά, παράλληλα, και κοινωνική πολιτισμική δια-
δικασία (Νάκου, 2001). 

Εκπαιδευτικές θεωρίες για τα μουσεία 

Η εκπαιδευτική θεωρία του J. Dewey 

Η εκπαιδευτική θεωρία του J. Dewey (1980,1991) βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε είδος 
μάθησης προέρχεται από την εμπειρία. Για τον μεγάλο φιλόσοφο και παιδαγωγό των 
αρχών του 20ου αιώνα, κάθε αυθεντική εκπαίδευση και μάθηση αναδύεται μέσω της 
εμπειρίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα είδη εμπειριών οδηγούν σε αυθεντική εκπαί-
δευση και μάθηση, δηλαδή ότι κάθε είδος εμπειρίας έχει παιδευτική αξία.  

Ο παιδαγωγός πρέπει να διακρίνει ποιες από τις εμπειρίες είναι χρήσιμες για να μάθει 
το παιδί και ποιες δεν προωθούν κανέναν εκπαιδευτικό στόχο αλλά αντίθετα είναι ε-
μπόδιο για την επίτευξή τους (Hein, 2002). Ο J. Dewey υπογραμμίζει ότι αυτό εξαρτά-
ται από την ποιότητα της εμπειρίας, που χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία (Dewey, 
2007): 

Την αλληλεπίδραση. Δηλαδή κάθε εμπειρία έχει μια συγκεκριμένη μορφή, γιατί κάθε 
φορά επιτελείται αλληλεπίδραση μεταξύ του ατόμου και αυτού που συνιστά, τη συγκε-
κριμένη στιγμή, το περιβάλλον. 

Το εμπειρικό συνεχές. Η εμπειρία κάθε άτομου εμπεριέχει κάτι από τις προηγούμενες 
εμπειρίες του και τροποποιεί με κάποιο τρόπο την ποιότητα των εμπειριών που ακο-
λουθούν. 

Αν η εμπειρία, όπως ορίζεται παιδαγωγικά από τον J. Dewey, προσαρμοστεί στο μου-
σείο και στις εμπειρίες που αποκτώνται από το άτομο μέσα σε αυτό, τότε τυπώνονται 
οι εξής παρατηρήσεις (Hein, 2004): 

Ο επισκέπτης του μουσείου αλληλεπιδρά με τα μουσειακά αντικείμενα, με τη συλλογή, 
με την έκθεση και αποκτά μια προσωπική εμπειρία. Επομένως, η ποιότητα του μου-
σειακού περιβάλλοντος, η μουσειογραφία, το στήσιμο της έκθεσης, επηρεάζουν την 
ποιότητα της εμπειρίας του επισκέπτη. 

Οι επισκέπτες έρχονται στα μουσεία μεταφέροντας διαφορετικές προσωπικές εμπει-
ρίες, οι οποίες επηρεάζουν και τις επόμενες εμπειρίες τους. Αν όμως είναι μία φορά 
δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να λάβει υπόψη του τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 
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μαθητών του, είναι ακόμη πιο δύσκολο για τους μουσειοπαιδαγωγούς να γνωρίζουν τις 
προηγούμενες εμπειρίες μιας μεγάλης ποικιλίας επισκεπτών. Το πρόβλημα αυτό λύνε-
ται σε ορισμένες περιπτώσεις με την προ της έκθεσης αξιολόγηση με συνεντεύξεις ή 
focus-ομάδες. 

Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Η. Gardner 

Μια άλλη θεωρία που εμπνέει τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία 
είναι η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Η. Gardner. Με έρευνες που πραγμα-
τοποίησε στο Πανεπιστήμιο Harvard διέκρινε στον άνθρωπο 7 είδη νοημοσύνης, τα 
οποία είναι: η λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, η γλωσσική ή λεκτική νοημοσύνη, η 
χωρο-αντιληπτική νοημοσύνη, η σωματικο-κιναισθητική νοημοσύνη, η μουσική νοη-
μοσύνη, η διαπροσωπική νοημοσύνη και η ενδο-προσωπική νοημοσύνη (Gardner, 
2011). 

Ο Gardner, εισάγοντας τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης θέλησε να δείξει ότι η 
μάθηση που πραγματοποιείται στα σχολεία στοχεύει στη βελτίωση μιας μόνο διάστα-
σης της ανθρώπινης νοημοσύνης. Έτσι, σύμφωνα με τον Gardner, από το παραδοσιακό 
σχολείο ευνοούνται μόνο οι δύο πρώτες μορφές νοημοσύνης η λογικο-μαθηματική και 
η γλωσσική. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να βελτιώνονται όλες οι διαστάσεις της 
ανθρώπινης νοημοσύνης (Hein, 2002). 

Για τον Gardner η εξάσκηση της πολλαπλής νοημοσύνης μπορεί να επιτελείται όχι 
μόνο στο σχολείο, αλλά και σε κάθε άλλον εκπαιδευτικό χώρο, όπου το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα βασίζεται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στις ικανότητες των παιδιών. 
Τα μουσεία και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναπτύσσονται σε αυτά αποτελούν 
ιδανικούς τρόπους για την ανάπτυξη όλων των ειδών νοημοσύνης των παιδιών 
(Hooper-Greenhill, 1999).  

Όπως εξηγεί η Ντολιοπούλου (1999), σε ένα μουσειακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 
στηρίζεται στη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξε-
ρευνούν ελεύθερα, να κάνουν ερωτήσεις και να ανακαλύπτουν. Οι μουσειοπαιδαγωγοί 
προσφέρουν τη βοήθειά τους στα παιδιά, όταν τη χρειάζονται, και συγχρόνως τα πα-
ρατηρούν και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις 
δεξιότητές τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ή εκθέματα, τα είδη των ερωτήσεων 
που κάνουν, τις δραστηριότητες στις οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. 

Η θεωρία του οικοδομισμού 

Η θεωρία του οικοδομισμού, με την ευρεία έννοια, αναφέρεται σε κάθε ενεργητικό 
μοντέλο μάθησης, με άλλα λόγια σε κάθε εκπαιδευτική προσέγγιση που δεν ταυτίζεται 
με την απομνημόνευση. Ο οικοδομισμός αναγνωρίζει ότι κάθε μορφή γνώσης και κα-
τανόησης δεν είναι δυνατόν να ενσωματώνεται ως έχει στο μυαλό των ανθρώπων. 
Κάθε άτομο βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με κάθε μορφή γνώσης που του 
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προσφέρεται, «παλεύει» με αυτήν, και με ενεργητικό τρόπο την προσαρμόζει στο 
μυαλό του και την αφομοιώνει (Von Glasersfeld, 2002). 

Όταν η Αμερικανική Ένωση Μουσείων (American Association of Museums) ζήτησε 
από τον Hein (1998), γνωστό θεωρητικό της μάθησης στα μουσεία, να επιμεληθεί μια 
μονογραφία με θέμα τη μάθηση στα μουσεία, φάνηκε καθαρά ότι η θεωρία μάθησης 
που καθοδήγησε τη σκέψη του ήταν αυτή του οικοδομισμού. Για τον Hein (2002) ο 
οικοδομισμός είναι μια εκπαιδευτική θεωρία που αγκαλιάζει τη διαδικασία της μάθη-
σης ως ενεργητική διαδικασία. 

Ειδικότερα για το μουσείο, ο οικοδομισμός ισχυρίζεται ότι οι επισκέπτες οικοδομούν 
τη δική τους προσωπική γνώση, επομένως η γνώση δεν είναι κάτι το ουδέτερο και μα-
κριά από τους ίδιους, οικοδομούν δε τα δικά τους νοήματα στο πλαίσιο της μουσειακής 
εμπειρίας, δεν απαντούν δηλαδή απλώς σε ερεθίσματα με τη διαδικασία της απλής συ-
σχέτισης (Hooper-Greenhill, 1999). 

Το Εικονικό Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο υπήρξε αποτέλεσμα των ίδιων ιστορικών συνθηκών που 
οδήγησαν στην ανάδυση της εθνικής ιστορίας ως επιστήμης στην Ελλάδα. Η λαογρα-
φική συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, παρουσιάζεται λόγω της ανάπτυξης 
του διαδικτύου και εικονικά, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ενη-
μερωθούν και να πληροφορηθούν για αυτήν μέσα στην τάξη τους με τη χρήση των 
ΤΠΕ. Η λαογραφική συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου δημιουργήθηκε, όταν 
αντικείμενα του πρόσφατου παρελθόντος που παλαιότερα θεωρούνταν μικρής σημα-
σίας λόγω της απουσίας οποιουδήποτε ιστορικού συσχετισμού, απέκτησαν ιδιαίτερη 
αξία για τις μουσειακές συλλογές, μιας και μεγαλύτερη έμφαση δίνεται τώρα στη ζωή 
και τις εμπειρίες των κοινών καθημερινών ανθρώπων. Οι συλλογές γενικότερα του Ε-
θνικού Ιστορικού Μουσείου έχουν στόχο την ενδυνάμωση της εθνικής και της τοπικής 
ταυτότητας των Ελλήνων (Φακατσέλη, 2011).  

Μέσω του εικονικού Εθνικού Ιστορικού Μουσείου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
περιηγηθούν στη Λαογραφική Συλλογή του, η οποία ξεκινά από την αίθουσα 15 και 
καταλήγει στην αίθουσα 17. Στις αίθουσες αυτές βρίσκονται αντιπροσωπευτικά 
έργα της νεοελληνικής τέχνης. Η λαϊκή τέχνη της Ελλάδας, όπως φαίνεται από τα εκ-
θέματα διατηρεί στοιχεία τόσο από την αρχαιοελληνική, όσο και από τη βυζαντινή πα-
ράδοση. Από τα μέσα του δέκατου όγδοου αιώνα έως τα τέλη του δέκατου έννατου, η 
λαϊκή τέχνη γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση. Η άνθηση αυτή δεν είναι τυχαία με το γεγονός 
ότι την εποχή εκείνη συντελείται τόσο οικονομική ανάπτυξη με την ανάπτυξη του ε-
μπορίου και της βιοτεχνίας, όσο και πνευματική πρόοδος με την αναβίωση της ελληνι-
κής παιδείας (ΕΙΜ, 2014).  

Η λαογραφική συλλογή του ΕΙΜ περιλαμβάνει τοπικές ενδυμασίες από όλες τις περιο-
χές του ελληνισμού, κοσμήματα, κεντήματα, υφαντά, καθώς και μεταλλικά, κεραμικά 

3140

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



και ξύλινα χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα, μέρος των οποίων εκτίθενται στη 
μόνιμη έκθεση του μουσείου. 

Στην αίθουσα 15 εκτίθενται γυναικείες τοπικές ενδυμασίες, οι οποίες αποτελούν έργα 
οικιακής χειροτεχνίας ή ειδικών τεχνιτών «και οι οποίες αντανακλούν τα βιώματα της 
λαϊκής ψυχής» (ΕΙΜ, 2014). 

Στα ενδύματα καθρεφτίζονται οι ιστορικοί και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 
που επέδρασαν καταλυτικά στη διαμόρφωσή τους. Οι ελληνικές τοπικές ενδυμασίες με 
τις κατά τόπους άφθονες ιδιομορφίες τους και τις σημειοδοτικές λειτουργίες τους 
(Βρέλλη-Ζάχου, 2014) είναι προσαρμοσμένες στις κατά τόπου κοινωνίες.  

Από τα μέσα του 18ου αιώνα, η πνευματική και οικονομική ανάπτυξη που συντελείται, 
οδηγεί στην ανάπτυξη της αργυροχρυσοχοΐας, η οποία κατασκευάζει ποικιλόμορφα 
κοσμήματα για τις παραδοσιακές ενδυμασίες αλλά και απλά χρηστικά αντικείμενα της 
καθημερινής ζωής. Αργυροχρυσοχόοι, ανώνυμοι και αυτοδίδακτοι δημιούργησαν καλ-
λιτεχνικά δείγματα με ανεξάντλητα διακοσμητικά θέματα. Συγκεκριμένα συνενώνουν 
αρμονικά μοτίβα από την Ανατολή και τη Δύση και ταυτόχρονα επηρεάζονται από το 
ελληνικό παρελθόν. Πρώτη ύλη αποτελεί το ασήμι. Πιο σπάνια και κυρίως στα νησιά 
πρώτη ύλη αποτελεί ο χρυσός (ΕΙΜ, 2014).  

Τα κοσμήματα που φιλοτεχνούνται δεν αφορούν μόνο τις γυναίκες, αλλά και τους ά-
ντρες (ΕΙΜ, 2014). Όλα τα κοσμήματα σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές φορεσιές 
εκτίθενται στην αίθουσα 16 του μουσείου. Στην αίθουσα 16 εκτίθενται επίσης ενδυμα-
σίες με καβάδι (με σαγιά και αντερί), με σιγκούνι, και με φουστάνι, ακολουθώντας τη 
μορφολογική κατάταξη των ελληνικών τοπικών ενδυμασιών, που έκανε η Αγγελική 
Χατζημιχάλη. 

Το καβάδι, επενδύτης του αστικού κόσμου, είναι κατασκευασμένο, από διάφορα ει-
σηγμένα υφάσματα, μεταξωτά, βαμβακερά και βελούδινα, ανάλογα με την περιοχή 
στην οποία κατασκευάζεται. Έτσι, στην Κάλυμνο είναι φτιαγμένο από βαμβακερό υ-
φαντό, στο Καστελόριζο και στην παλιά Αθήνα, από μεταξωτό ριγωτό και χρυσοποί-
κιλτο ύφασμα, αντίστοιχα. 

Το σιγκούνι είναι ο αμάνικος επενδύτης του αγροτικού-κτηνοτροφικού κόσμου, ανοι-
κτός μπροστά.(ΕΙΜ, 2014). Ο σαγιάς και το αντερί είναι παραλλαγές του καβαδιού 
(ΕΙΜ, 2014). 

Τέλος στην αίθουσα 17 εκτίθενται ενδυμασίες με φουστάνι και φούστα, τα οποία είναι 
επηρεασμένα από τη δυτική ενδυματολογία. Τα φουστάνια αυτά φορέθηκαν κυρίως 
στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Το υλικό τους είναι είτε εγχώριο ή εισαγόμενο 
μεταξωτό ύφασμα. Τα φορέματα αυτά φοριούνται πάνω από βαμβακερό, λινό ή μετα-
ξωτό πουκάμισο. Το φουστάνι, στη νεότερή του μορφή, καθιερώνεται από τη βασί-
λισσα Αμαλία και αποτελεί το πρότυπο για μια σειρά από «αμαλιοποιημένες» 
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ενδυμασίες, όπως της Σάμου, του Πηλίου κ.ά. Ένας άλλος τύπος φουστανιού είναι αυ-
τός της τσούκνας, είδος αμάνικου φουστανιού που συναντάται κυρίως στη Βόρεια Ελ-
λάδα.  

Στην ίδια αίθουσα εκτίθενται μαζί με τις ενδυμασίες με φουστάνι και φούστα και κε-
ντήματα. Την περίοδο με την οικονομική και πνευματική πρόοδο, δηλαδή από τα μέσα 
του 18ου αιώνα, ιδιαίτερη άνθηση γνωρίζει και η νεοελληνική κεντητική σε όλες τις 
περιοχές του ελληνισμού (Μαχά-Μπιζούμη, 2014α: 81-85). Οι δημιουργοί τους είναι 
κυρίως ανώνυμοι (ΕΙΜ, 2014). Ανάλογα με το σκοπό τους τα κεντήματα διακοσμούν 
το σπίτι, μια φορεσιά ή είναι εκκλησιαστικά.  

Από την παραπάνω ανάλυση οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν ότι η έκθεση των 
παραδοσιακών ενδυμασιών αλλά και των κοσμημάτων και κεντημάτων που τα συνο-
δεύουν δίνει έμφαση στην καλλιτεχνική αξία αυτών των αντικειμένων, παρόλο που 
στην πλειοψηφία τους αυτά δεν κατασκευάστηκαν για έργα τέχνης αλλά ήταν προϊόντα 
πρακτικών αναγκών. Η έμφαση αυτή στις αισθητικές παραμέτρους και η συνειδητή 
καταπίεση άλλων μηνυμάτων ζωής που τα ίδια τα αντικείμενα μεταφέρουν ίσως, δη-
μιουργούν παρεξηγήσεις όχι μόνο για τα αντικείμενα καθαυτά αλλά και για τον τρόπο 
που αντιλαμβάνονται οι επισκέπτες την επιστήμη της λαογραφίας γενικότερα (Φακα-
τσέλη, 2011).  

Η έμφαση στις γιορτινές και στις νυφικές τοπικές ενδυμασίες, αντί της παρουσίασης 
μιας ποικιλίας ενδυμασιών μέσα από την οπτική της κοινωνικής ιστορίας, δημιουργεί 
στους μαθητές μια εσφαλμένη και παραποιημένη εικόνα του ενδυματολογικού χάρτη 
της Ελλάδας, η οποία ενδέχεται να γίνει αντιληπτή ως κάτι που περιορίζεται στην υλική 
κουλτούρα του παρελθόντος που θεωρείται πολύτιμη για την αισθητική της υπεροχή 
και όχι για τις σχέσεις της με τη κοινωνία που τη δημιούργησαν.  

Επιπλέον, τα αντικείμενα του υλικού πολιτισμού, όπως και τα ενδύματα, προσφέρουν 
μοναδικές δυνατότητες άρθρωσης βαθιών συμβολισμών και κοινωνικών μηνυμάτων 
για τα πιστεύω και τον τρόπο ζωής μιας κοινωνίας (Rattue, 1996) αλλά είναι παράλογο 
να πιστεύει κανείς ότι μπορούν και μιλούν από μόνα τους. Εξάλλου όπως έγραφε ο 
David Fleming για το μέλλον των μουσείων των πόλεων: «τα μουσεία θα πρέπει να 
αποδεχτούν το γεγονός ότι τα αντικείμενα έχουν ξεπεράσει τη χρυσή εποχή τους, που στον 
αναπτυγμένο κόσμο ήταν η περίοδος 1850-1950, και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους 
ανάλογα» (Fleming, 1998:133-150). Στη συγκεκριμένη έκθεση ωστόσο, αγνοείται το 
γεγονός ότι τα ενδύματα λειτουργούν ως κώδικες ανταλλαγής ποικίλων μηνυμάτων και 
νοημάτων για την κοινωνική και τοπική ταυτότητα του χρήστη τους, αλλά και ως δεί-
κτες πολιτισμικών εκφράσεων, που σχετίζονται με τις οικονομικές συμπεριφορές, τις 
κοινωνικές και τις τεχνικές πρακτικές, τη διάδοσή τους και την εξέλιξή τους στο χώρο 
και στο χρόνο (Μπάδα-Τσομώκου, 1992).  
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Συμπεράσματα 

Από το παρόν άρθρο συμπεραίνεται ότι η μάθηση μέσω των εικονικών μουσείων απο-
κτά λιγότερο μηχανικό χαρακτήρα, γίνεται διασκεδαστική και γνήσια διερευνητική. 
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν την κριτική και 
δημιουργική τους σκέψη, αλλά και να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στα μου-
σεία. Οι μαθητές μέσω του εικονικού μουσείου μαθαίνουν να «διαβάζουν», να ερμη-
νεύουν και να αξιοποιούν δημιουργικά τον υλικό πολιτισμό, τις εικόνες και τους πολι-
τισμικούς χώρους, συνδέοντάς τους με όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης (διε-
πιστημονικότητα) και εμπειρίας (βιωματικότητα) μέσα σε παιδευτικό πλαίσιο που έχει 
νόημα για τους ίδιους και που προάγει ουσιαστική κοινωνικοποίηση και αισθητική, 
ψυχική, διανοητική και σωματική καλλιέργεια. 

Η ουσιαστική διασύνδεση του εικονικού μουσείου με το σχολικό πρόγραμμα, παράλ-
ληλα με τα άμεσα θετικά αποτελέσματα που έχει για την καλλιέργεια μιας ευρύτερης 
παιδείας, έχει και έμμεσες θετικές επιπτώσεις. Συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της δι-
δακτικής μεθοδολογίας των σχολικών μαθημάτων, γιατί, μεταξύ άλλων προτείνει και 
διευκολύνει τη χρήση νέων διδακτικών μεθόδων και μέσων όπως τις ΤΠΕ. Επίσης, 
διαβρώνει τον απόλυτα περιχαρακωμένο και θεωρητικό χαρακτήρα πολλών διδακτι-
κών τομέων, όπως της Ιστορίας, εισάγοντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις (Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Εικαστικά) και εμπλουτίζοντας το περιεχόμενό τους με 
νέου τύπου γνώσεις, που συνδέονται με νέες γνωστικές δομές, ψυχικές και κοινωνικές 
διεργασίες, που μπορούν να μετασχηματίζουν την προσωπικότητα των νέων και την 
οπτική τους για τον κόσμο.  

Για όλα τα παραπάνω, η διασύνδεση της μουσειοπαιδαγωγικής εκπαίδευσης με το σχο-
λείο μπορεί να έχει πολύ θετικά βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα. 
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H χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας 
από μετάφραση 

Σκλείδα Σοφία, sofiaskleida70@gmail.com 

 Περίληψη 

Σήμερα δεχόμαστε το γεγονός, ότι διανύουμε μια μεταβατική περίοδο, όπου όλες οι 
θεωρίες καθώς και όλα τα δεδομένα συνεχώς ανατρέπονται και τροποποιούνται, αλλά 
και αναγνωρίζεται διεθνώς η επιτακτική ανάγκη για μια κοινή ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 
πολιτική. Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και η Ελλάδα, 
δεν μπορεί παρά να συζητηθεί εκτενώς, ως βάση, το ζήτημα της ενταξιακής εκπαίδευ-
σης. Το όραμα δηλαδή, ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας σε ένα ενιαίο σύστημα 
που δέχεται μία και αδιαίρετη εκπαίδευση για όλους. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η δι-
δασκαλία, ευρισκόμενη ανάμεσα στις απαιτήσεις των αναλυτικών προγραμμάτων, κα-
θώς επίσης και στους προκαθορισμένους από το σύστημα εκπαιδευτικούς στόχους, από 
τη μια, και στις ανάγκες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών σε σχέση με τα 
Μέσα, από την άλλη, πρέπει να έχει διαπραγματευτικό χαρακτήρα. Αυτή η διαμεσολα-
βητική λειτουργία της διδασκαλίας πρέπει να αναπτυχθεί τόσο οργανωτικά όσο και 
εκπαιδευτικά. Σε αυτό μπορούν να συμβάλουν τα Μέσα σε πολύ μεγάλο βαθμό, η αξία 
των οποίων έχει καταδειχθεί διεθνώς, για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων και κυ-
ρίως των φιλολογικών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση, Τ.Π.Ε. και διδασκα-
λία, Διαδίκτυο και καινοτομία, Καλές πρακτικές . 

Εισαγωγή 

Ακόμα και οι πιο παραδοσιακοί παιδαγωγοί έχουν κατανοήσει ότι η τεχνολογία , καθώς 
και το πλήθος των εκπαιδευτικών προκλήσεων που τη συνοδεύουν, προσφέρει μια πλη-
θώρα από εκπαιδευτικές δυνατότητες και αλλαγές στον τρόπο που διδάσκουμε. Μάς 
επιτρέπει να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας διατυπώνοντας ερωτήματα προς έρευνα, 
γεγονός που εξάπτει και κινητοποιεί τη φαντασία των μαθητών. Το ερώτημα που τίθε-
ται λοιπόν είναι προς τα πού θα πρέπει να στραφεί η Παιδαγωγική, προς την πορεία 
που χαράσσουν οι εξελίξεις ή σε σχέση με τη φύση και τον ρυθμό μάθησης και προ-
σωπικής ανάπτυξης των ατόμων, και στη συγκεκριμένη περίπτωση των μαθητών μας; 
(Φράγκος, 1983). 

Οι κύριοι λόγοι που επιβάλουν την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σήμερα στην εκπαίδευση 
είναι: Επαγγελματικοί: Τα περισσότερα επαγγέλματα σήμερα προϋποθέτουν γνώση 
Η/Υ και άρα επιβάλλεται οι μαθητές να μάθουν να χειρίζονται άριστα τις νέες τεχνο-
λογίες. 

Κοινωνικοί: Η χρήση των Τ.Π.Ε. έχει κυριαρχήσει σήμερα σε όλους τους τομείς της 
ανθρώπινης δραστηριότητας και της κοινωνικής μας ζωής. 
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Παιδαγωγικοί- Διδακτικοί: Ευκολότερη μάθηση σε ένα πρωτότυπο, δημιουργικό και 
δημοκρατικό περιβάλλον μάθησης, που σέβεται τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, 
τον ρυθμό ανάπτυξής του, τις κλίσεις του κ.ά.  

Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση 
χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό και στη διδασκαλία πολλών δι-
δακτικών αντικειμένων για να καταστήσει τους μαθητές περισσότερο ενεργούς στα νέα 
δεδομένα και να τους φέρει σε επαφή με νέες μεθόδους και περιβάλλοντα μάθησης, 
που είναι δυνατόν να ενισχύσουν την πρόοδό τους. Για παράδειγμα, νέοι όροι χρησι-
μοποιούνται για να προσδιορίσουν τη λογοτεχνία που εγγράφεται σε ψηφιακά μέσα και 
διακινείται μέσω διαδικτύου όπως υπερλογοτεχνία, υπερκειμενική λογοτεχνία, δι-
κτυακή λογοτεχνία κ.ά. (Μπουραντάς, 2005.Τσαούσης, 1995. Νικολαΐδου & Γιακου-
μάτου, 2001, σ. 287.). 

Παράλληλα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η χρήση τους συνδέεται με τα εσωτερικά και 
παρωθητικά κίνητρα (εμπεριέχουν στοιχεία όπως η περιέργεια, η προσωπική ευχαρί-
στηση, η αίσθηση της προσωπικής αυτό-αποτελεσματικότητας, η αναγνώριση της επι-
τυχίας, κ.ά.), που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την προώθηση και ενίσχυση της 
μάθησης και η ενίσχυσή τους έχει διαρκή αποτελέσματα. Σε αντίθεση, τα εξωτερικά 
κίνητρα συνδέονται με την ενίσχυση. Κύριο χαρακτηριστικό των υπολογιστών είναι 
ότι επιτρέπουν, όχι μόνο την παθητική παρακολούθηση διαφορετικών μορφών πληρο-
φορίας, αλλά και τη δυναμική παρέμβαση του εκπαιδευόμενου στη διαχείριση των πλη-
ροφοριών (McGreal & Elliott, 2004). 

Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου έχει σημαντικές επιπτώσεις, τόσο σε σχέση με την 
πρόσβαση στη γνώση, όσο και στον τρόπο που σχετιζόμαστε και επικοινωνούμε με τα 
άλλα άτομα. Με τη χρήση του υπολογιστή οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε μεγάλο α-
ριθμό πληροφοριών διαφορετικού τύπου (εικόνες, κείμενα, γραφικά, ήχος, βίντεο). 
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορούν να ανατρέξουν σε διάφορες 
ιστοσελίδες για τις ανάγκες μιας σχολικής εργασίας, μιας διαθεματικής έρευνας ή και 
για να ενημερωθούν για ένα ιδιαίτερο θέμα. 

Το διαδίκτυο με τις δυνατότητες που προσφέρει θα μπορούσε να είναι πολύτιμος βοη-
θός στη διεξαγωγή του μαθήματος. Άλλωστε αποτελεί μια σύγχρονη πρακτική με την 
οποία είναι εξοικειωμένοι σχεδόν όλοι οι μαθητές. Προσφέρει τη συμμετοχή σε ομαδι-
κές δραστηριότητες και διαδικασίες έρευνας, την ανάληψη πρωτοβουλιών, επιτρέπει 
την επικοινωνία με μαθητές άλλων σχολείων, πόλεων και κρατών, με σκοπό την α-
νταλλαγή απόψεων, πληροφοριών ή εργασιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Πα-
ράλληλα, υπάρχουν πολλοί ηλεκτρονικοί τόποι, αλλά και εκπαιδευτικά λογισμικά και 
πολυμέσα, που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο1 .Οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί στη 

1Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  στο Επιμορφωτικό Υλικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
-συγγραφική ομάδα: Αναστασία Κυρκίνη, Βασίλειος Τσάφος, Ελένη Βλαχογιάννη, 
Μαρία Καλλιάδου, Ανδρέας Παπαδαντωνάκης, Λάμπρος Πόλκας-, το οποίο εκπονή-
θηκε για το Ειδικό Μέρος του Προγράμματος Σπουδών των Φιλολόγων: «Επιμόρφωση 
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χώρα μας για τις στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες έδειξαν 
κάποιο δισταγμό τους για την εισαγωγή τους στη διδακτική πράξη, λόγω της ελλιπούς 
γνώσης τους γι΄αυτές ή λόγω της ανασφάλειας που τους δημιουργούν. Περισσότερο 
δεκτικοί και θετικοί στη νέα αλλαγή είναι όσοι εκπαιδευτικοί έχουν εξοικειωθεί με τη 
χρήση τους (Μπίκος, 1995. Διαμαντάκη et al , 2001). 

Παράλληλα, η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών ζωντανεύει με τη βοήθεια τους, 
χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις πλροφορικής από την πλευρά των εκπαιδευτι-
κών. Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών φαίνεται να επιτυγχάνονται οι στόχοι που 
αφορούν στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου με έναν ιδιαίτερα ελκυστικά 
τρόπο, τόσο για τους εκπαιδευτικούς που τους χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους, 
όσο και για τους μαθητές.  

Ειδικότερα, η ύπαρξη εκπαιδευτικού λογισμικού που να αξιοποιεί συγκεκριμένα παι-
δαγωγικά χαρακτηριστικά αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη δημιουργική ενσω-
μάτωση των υπολογιστών στην εκπαιδευτική πράξη. Μέχρι σήμερα είναι γεγονός ότι 
δεν έχουν δημιουργηθεί εκπαιδευτικά προγράμματα που να σχετίζονται με διαφορετι-
κούς γνωστικούς τομείς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Αυτή η έλλειψη γίνεται 
προσπάθεια να αναπληρωθεί με την αξιοποίηση στο πλαίσιο της διδασκαλίας όλων των 
γνωστικών αντικειμένων λογισμικών γενικής χρήσης όπως ο επεξεργαστής κειμένου 
Word, ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), 
το λογιστικό φύλλο (Excel) και οι βάσεις δεδομένων ( databases). Τα εργαλεία αυτά 
είναι δυνατόν να συνδυαστούν, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών μας, 
τους σκοπούς και τους ιδιαίτερους στόχους του μαθήματος και τις εκάστοτε διαθέσιμες 
τεχνολογικές υποδομές , για να βελτιώσουν την ποιότητα της μάθησης του διδασκόμε-
νου αντικειμένου (Newby et al ,2000). 

Επιπλέον σημαντικά διδακτικά μέσα που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε. και να επιφέρουν τα μέγιστα στη μαθησιακή διαδικασία ,θεωρούνται γενικά 
τα κάθε είδους οπτικοακουστικά μέσα, τα εποπτικά μέσα (κιμωλιοπίνακας ή διαδρα-
στικός, οι εικόνες, οι χάρτες, τα σχεδιάσματα κάθε είδους και τα ιχνογραφήματα, τα 
μηχανήματα και το υλικό προβολής – διασκόπια, επισκόπια, επιδιασκόπια-),το διδα-
κτικό βιβλίο, κ.ά. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι όλα τα προηγούμενα μέσα θα πρέ-
πει να λειτουργούν συμπληρωματικά με τα Τ.Π.Ε. και όλα αυτά προς τη διδασκαλία 
και να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά και κατά περίπτωση και να μην την υποκαθι-
στούν (Βερτσέτης, 1997. σ.σ. 244-258). 

εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοι-
νωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (κατ. Πράξεων 2.1.1θ. του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά (σ. 11-26) διάφορα εκπαι-
δευτικά λογισμικά, τα οποία έχουν διανεμηθεί κατά καιρούς στις σχολικές μονάδες για 
τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Ορισμένα από αυτά είναι Ο δημόσιος και 
ο Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα,Τα Ομηρικά Έπη, η Σειρά «Θύμισις», το Ανθολό-
γιο κ.ά.). Βλ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2007). Νικολαϊδου & Γιακουμάτου ( (2001). 
Μυρογιάννη ( 2002/3): 588-602. Βακαλούδη (2001):94-117. 
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H εκπαιδευτική όμως χρήση των λογισμικών αυτών απαιτεί την ικανότητα των φιλο-
λόγων να σχεδιάσουν δραστηριότητες, μέσα από τις οποίες οι μαθητές να μπορούν να 
αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα εν λόγω λογισμικά, στο πλαίσιο δια-
φόρων διδακτικών αντικειμένων και ειδικότερα των Αρχαίων Ελληνικών από μετά-
φραση. Με άλλα λόγια αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν νέο ρόλο εκπαιδευτικού. Ο 
εκπαιδευτικός έτσι καθίσταται περισσότερο διεκπεραιωτής της γνωστικής διαδικασίας, 
καθοδηγητής και δημιουργός ατόμων που είναι σε θέση να προσαρμόζονται συνεχώς 
και να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν (Ράπτης & Ράπτη, 2005). 

Τα Μέσα ως πλαίσια ευκαιριών και δυνατοτήτων διάδρασης στο μάθημα των 
Αρχαίων Ελληνικών από μετάφραση 

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι μερικά από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρονται 
στο σύγχρονο μαθητή μέσω της χρήσης των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των Αρχαίων Ελ-
ληνικών και κυρίως της Αρχαίας Γραμματείας από μετάφραση είναι: 

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την τεχνολογία της πληροφορικής, ώστε να μπορούν 
να επικοινωνούν, να διαβάζουν, αναλύουν ,να γράφουν κείμενα μέσω του Η/Υ και να 
αναζητούν μόνοι τους τη γνώση. Να γνωρίσουν, να χρησιμοποιούν και να είναι σε θέση 
να αξιοποιούν τις διάφορες δυνατότητες που τους προσφέρουν τα Τ.Π.Ε. σε σχέση με 
την ερμηνευτική προσέγγιση της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση. Οι 
μαθητές μπορούν μόνοι τους να μελετήσουν και να ασκηθούν στην ανακάλυψη της 
αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Να αποκτήσουν μια όσο το δυνατόν περισσότερο σφαι-
ρική και ρεαλιστική εικόνα του αρχαίου κόσμου, μέσω της χρήσης πολυτροπικών κει-
μένων, που να σχετίζονται άμεσα με τη σημερινή ζωή και τις ανάγκες του σύγχρονου 
ανθρώπου. Να παράγουν, μέσω της διερεύνησης μια εργασία και να μπορούν να αιτιο-
λογούν προσωπικές ιδέες και απόψεις. Να αναπτυχθεί με τις ερευνητικές εργασίες συ-
νεργατικό και ομαδικό πνεύμα στη σχολική και εξωσχολική ζωή. Να κατανοήσουν και 
να εμβαθύνουν στα επίπεδα του κλασικού, νέου και κριτικού γραμματισμού. Να αντα-
ποκρίνονται στην παραγωγή κειμένων και στην επίλυση ασκήσεων. Να εξασκηθούν 
στην προφορική παρουσίαση, συζήτηση και εις βάθος ανάλυση στα πλαίσια της ομα-
δικής και συνεργατικής μάθησης.  

Τέλος, η χρήση προγραμμάτων όπως, για παράδειγμα, το “Hot Potatoes” ως εργαλείο 
συγγραφής ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, το e- learning ως ανοιχτό περιβάλλον, το e- 
book, η e- class (ηλεκτρονική τάξη), η διδακτική αξιοποίηση των κόμικς καθώς και 
άλλα, θα μπορούσαν να προσφέρουν ισχυρά κίνητρα στους μαθητές για τη διαδικασία 
αυτομάθησης, αλλά και να κάνουν περισσότερο ελκυστική τη διδασκαλία του μαθή-
ματος των αρχαίων ελληνικών από μετάφραση. 

Συμπεράσματα 

Είναι γεγονός ότι απαιτείται χρόνος, θέληση και προσπάθεια από την πλευρά των φι-
λολόγων ώστε να φτάσουν στο σημείο να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα θετικά και 
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δημιουργικά στο μάθημά τους. Σίγουρα τα οφέλη για τους μαθητές είναι πολλά, καθώς 
έρχονται σε επαφή και οικειοποιούνται σταδιακά το νέο γραμματισμό, αλλά και την 
κριτική προσέγγισή του. Τα Μέσα δεν είναι a priori κατάλληλα για τη διδασκαλία, 
αλλά πρέπει να προσεγγίζονται ως πλαίσια ευκαιριών και δυνατοτήτων σύζευξης διυ-
ποκειμενικών νοηματοδοτήσεων, που προωθούν τη διάδραση (Κουτσογιάννης, 
2004,2002. Σοφός, Kron, 2010). 

Tα μέσα δεν μπορούν να υπάρξουν ανεξάρτητα από τους εκπαιδευτικούς στη διδασκα-
λία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση, αφού η συνεισφορά τους είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με την παιδαγωγική αξιοποίησή τους που στηρίζεται κατά κύριο 
λόγο στην ενεργοποίηση του μαθητή κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μά-
θησης. Η επικέντρωση στην ενεργητική πραξιακή μάθηση του μαθητή, στην ανάδραση 
από τον εκπαιδευτικό και την ομάδα και η κοινωνική διαπραγμάτευση των πορισμάτων 
της εργασίας αποτελεί τον πυρήνα μιας σύγχρονης διδασκαλίας με νέα Μέσα και συν-
δέεται άμεσα με την έννοια της αποδοτικής διδασκαλίας. 

Συμπερασματικά, η καλή και επιστημονική γνώση του αντικειμένου, οι παιδαγωγικές 
γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες για την εφαρμογή του εκπαιδευτικού έργου, 
οι τεχνικές γνώσεις για τη σωστή εφαρμογή των διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων 
κ.ά. θα αποβούν προς όφελος του εκπαιδευτικού αποτελέσματος συνολικά.  
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Μαθαίνω τον εαυτό μου και τους γύρω μου:  
Ένα σχέδιο εργασίας σε Ρομά μαθητές 

Δρίκου Μαρία-Αγγελική, Υποψήφια Διδάκτορας Ιονίου Πανεπιστημίου, 
m.ag.drikou@gmail.com 

Περίληψη 

Ένας μεγάλος αριθμός των Ρομά μαθητών που ξεκινά τη φοίτηση στο δημοτικό σχο-
λείο δε γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα, αλλά και βασικούς όρους αυτοπροσ-
διορισμού και αυτογνωσίας όχι μόνο του ίδιου, αλλά και των οικογενειακών – κοινω-
νικών (σχολικών κυρίως) του σχέσεων. Απ’ την άλλη, η σχολική τάξη με τα σχολικά 
εγχειρίδια και τις Τ.Π.Ε. προσανατολισμένες σ’ αυτά δεν βοηθούν στην κοινωνική έ-
νταξη των μαθητών καθώς παραγκωνίζονται ένεκα και της μαθησιακής τους απομόνω-
σης. Στο παρόν άρθρο, επιδιώκεται η διερεύνηση των αξόνων πλεύσης ενός σχεδίου 
εργασίας το οποίο και προτείνεται ως μια βασική διδακτική πρακτική για δίγλωσσους 
Ρομά μαθητές με σαφείς μαθησιακούς στόχους που δεν περιορίζονται στις σελίδες ενός 
σχολικού βιβλίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχέδιο εργασίας, Ρομά μαθητές, αυτογνωσία  

Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο σχολείο έχει πλέον εγκολπωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό η υιοθέτηση του 
σχεδίου εργασίας (project) ως ισότιμης διδακτικής πράξης με τις μονόωρες προβλεπό-
μενες από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διδασκαλίες. Κι έχει καταστεί αυτό ε-
φικτό, καθώς πρωτίστως οι εκπαιδευτικοί και δευτερευόντως το αρμόδιο Υπουργείο 
και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχουν κατανοήσει την καθοριστική του σημασία στη 
διαδικασία της μάθησης. Μέσω εκείνου, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά «να παίξουν και 
να ανακαλύψουν και να ερευνήσουν μέσα από τη βιωματική μάθηση» (Νικολάου, 
2008: 338), να αποχαρακτηρίσουν τη σχολική ζωή ως μονότονη και αυστηρή, αλλά να 
την αγκαλιάσουν ως παιχνίδι.  

Ειδικά για τους μαθητές Ρομά, που οι σχολικοί κανόνες δεν αποτελούν επακόλουθη 
συνέχεια των συνθηκών διαβίωσής τους, ένα σχέδιο εργασίας εξάπτει τη δημιουργικό-
τητά τους και δεν περιορίζει τη δημιουργικότητά τους. Για να γίνει όμως κατανοητό 
πώς είναι εφικτό κάτι τέτοιο, οφείλεται η διασαφήνιση του όρου «Σχέδιο Εργασίας» 
και η κατάθεση στοιχείων για τους Ρομά μαθητές πριν αναλυθεί η μεθοδολογία του 
σχεδίου εργασίας. 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Σχέδιο εργασίας (Project) 
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Το Σχέδιο εργασίας (Project) ως όρος και μέθοδος χρησιμοποιήθηκε και αναλύθηκε 
διεξοδικά για πρώτη φορά το 1918 από τον William Heard Kilpatrick στο άρθρο του 
«The Project Method» (Knoll,1997). Πέρασαν όμως αρκετά χρόνια, στις αρχές του 
1970 για να θεωρείται μια αναδυόμενη, εναλλακτική μορφή διδασκαλίας στη βόρεια 
και κεντρική Ευρώπη (Knoll,1997). Τι όμως ακριβώς είναι; 

Το Σχέδιο Εργασίας είναι μια πολύπλευρη, ομαδική εργασία η οποία υλοποιείται από 
μαθητές και εκπαιδευτικούς από λίγες ώρες, ως κάποιους μήνες, ως και ολόκληρη την 
σχολική χρονιά (Σουλιώτη-Παγγέ, 2005). Κατά τον Χρυσαφίδη, είναι μια σύνθετη εκ-
παιδευτική διαδικασία που ξεκινά να λαμβάνει χώρα με την κατάθεση του προβλημα-
τισμού για ένα θέμα, ενώ σταματά με την επίλυση του θέματος, αφού πρώτα έχουν 
παρέλθει διαδικασίες επίτευξης έργου βιωματικού χαρακτήρα (Χρυσαφίδης 2000:43-
44). Είναι «ένα πλέγµα διδακτικών διαδικασιών που έχουν ως αφόρμηση βιωματικές 
καταστάσεις. Είναι δηλαδή ανάγκες, προβλήματα και απορίες του παιδιού, που πηγά-
ζουν από την καθημερινή ζωή καθώς και από τις εμπειρίες και τις ανησυχίες που του 
δημιουργούνται μέσα στον κοινωνικό περίγυρο όπου ζει και ενσωματώνεται» (Χρυσα-
φίδης, 2000:17). Ταυτίζει λοιπόν το σχέδιο εργασίας με τη Βιωματική- Επικοινωνιακή 
Διδασκαλία, μιας και οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για τη γνώση που θα αποκτήσουν 
(Katz και Chard,1989:3), γινόμενοι έτσι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές την ίδια 
στιγμή. Πιο απλουστευμένα και περιεκτικά, είναι η «εις βάθος έρευνα για ένα θέμα 
σημαντικό, αντάξιο να ερευνηθεί και να τύχει της προσοχής και του ενδιαφέροντος των 
παιδιών» (Νικολάου, 2008: 338).  

Ρομά μαθητές 

Η κοινότητα των Ρομά αποτελεί αυτό που τόσο εύστοχα όρισε ο Hoffmann (1991) ως 
«γηγενή γλωσσική μειονότητα». Η μητρική τους γλώσσα, η γλώσσα των Ρομά δεν είναι 
γραπτή, μόνο προφορική, αλλά αποτελεί το κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ τους. Πα-
ρόλα αυτά, είναι σε θέση να επικοινωνήσουν – έστω και σε ένα βασικό στάδιο επικοι-
νωνίας- και στα ελληνικά για να ικανοποιήσουν τις απαραίτητες με την λοιπή κοινωνία 
και τις κρατικές υπηρεσίες συναλλαγές. Αν και έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα τα 
τελευταία 50 χρόνια, η περιθωριοποίησή τους είναι ακόμα εμφανής σε όλα τα επίπεδα. 
Υπολογίζονται σε 150.000 (Μωραϊτου, 2013) κατ’ ελάχιστο ως και 250.000 (Λάγιος 
και Δημοπούλου, 2007), αν και δυστυχώς ακόμα και στις μέρες μας τα ληξιαρχικά 
στοιχεία δεν είναι αξιόπιστα στην περίπτωση των Ρομά ( Μάρκου, 2008).  

Ως προς τους Ρομά μαθητές, σχεδόν οι μισοί θεωρείται πως φοιτούν στην ελληνική 
εκπαίδευση, ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαί-
δευση (Πολυχρόνη-Ράλλη, 2013), πόσο μάλλον να αποφοιτήσουν από τη δευτεροβάθ-
μια ή να εισαχθούν στην τριτοβάθμια. Εγκύκλιος δε του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Φ.3 / 960 / 102679 / Γ1, 2010) δηλώνει για τη 
σχολική πραγματικότητα της πλειοψηφίας των Ρομά μαθητών ότι «η σχολική φοίτηση 
των παιδιών Ροµά, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα τελευταία χρόνια, 
χαρακτηρίζεται από απουσία ή περιορισμένη παρακολούθηση στην προσχολική 
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εκπαίδευση, µικρό ποσοστό εγγραφής στο δημοτικό σχολείο, καθυστερημένη συμμε-
τοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία σε προχωρημένη ηλικία, πρόωρη διακοπή πριν την 
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλή επίδοση σε σχέση µε τον υ-
πόλοιπο μαθητικό πληθυσμό». Αυτή όμως η δυσπραγία επιβολής της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης από το κράτος στους Έλληνες Ρομά μαθητές επιφέρει και τη διαιώνιση 
της μειονεκτικής τους θέσης στην κοινωνία μας.  

Το σχέδιο εργασίας «Μαθαίνω τον εαυτό μου και τους γύρω μου» 

Α φάση: Σχεδιασμός- Προγραμματισμός 

Το παρόν σχέδιο εργασίας έλαβε χώρα στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Γιαννάδων Κέρκυ-
ρας, σε μία αγροτική ημιορεινή περιοχή που απέχει μόλις 5χλμ από τον καταυλισμό 
των Ρομά της Κέρκυρας, τη σχολική χρονιά 2017-2018 στα πλαίσια του Τμήματος Υ-
ποδοχής. Στο Τμήμα αυτό φοιτούσαν 16 μαθητές ( οχτώ κορίτσια και οχτώ αγόρια) 
από όλες τις τάξεις του δημοτικού, χωρισμένα σε ομάδες των τεσσάρων παιδιών ανά-
λογα με τις μαθησιακές τους ανάγκες.  

Ανάδυση θέματος: Από την αρχή της χρονιάς είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα αδυναμίας 
προσαρμογής στα σχολικά καθημερινά δρώμενα, κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης 
στις τάξεις τους, λεκτικής διευθέτησης των προβλημάτων τους και περιστατικά κλο-
πής. Η γλωσσική ευχέρεια στην ελληνική γλώσσα βρίσκονταν σε πολύ χαμηλά επί-
πεδα, ενώ η πλειονότητα των μαθητών αδυνατούσε να ονοματίσει τον εαυτό τους και 
τους συγγενείς τους, πόσο μάλλον μέρη του σώματος, χρώματα, σχήματα και καθημε-
ρινά αντικείμενα. Η γλωσσική τους πενία, όχι μόνο δε στεκόταν αρωγός κοινωνικοποί-
ησής τους, αλλά καταδίκαζε και κάθε προσπάθεια συνδιαλλαγής.  

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, σε συνεργασία με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θε-
μάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και την απεσταλμένη Ψυχολόγο από 
Πρόγραμμα «Ένταξη και Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Υπουργείου Παιδείας 
μέσω του Ε.Κ.Π.Α., προβήκαμε στην υλοποίηση ενός προγράμματος που θα μεταμόρ-
φωνε τη σχολική τάξη σ’ έναν χώρο ανακάλυψης της ζωής και παιχνιδιού. Το θέμα δεν 
αποφασίστηκε από κοινού με τους μαθητές όπως οφείλεται να γίνεται στα Σχέδια Ερ-
γασίας, αλλά επιλέχθηκε για τους άνωθεν λόγους από την εκπαιδευτικό. 

Στόχοι: Επιδιώχθηκε η επίτευξη γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών (δε-
ξιοτήτων) στόχων που αναλύονται παρακάτω. 

1. Να λένε τ’ όνομά τους(κανονικά και συλλαβιστά) και των συμμαθητών τους. Να 
συστήνονται και με τη συνοδεία μουσικής.  

2. Να χρησιμοποιούν τις σωστές προσφωνήσεις όταν απευθύνονται στη δασκάλα τους 
και να αναγνωρίζουν τους ρόλους στη σχολική τάξη. 

3. Να αναγνωρίζουν βασικά αντικείμενα και τους χώρους του σχολικού περιβάλλο-
ντος. 
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4. Να κατανοούν και να ανταποκρίνονται σε προφορικές οδηγίες, να απαντούν σε α-
πλές ερωτήσεις για τον εαυτό τους. 

5. Να δηλώνουν τα αγαπημένα τους είδη και τις προτιμήσεις τους. 
6. Να συγχρονίζουν τις κινήσεις τους με τη μουσική. 
7. Να αναγνωρίζουν τα μέρη του σώματος, τις αισθήσεις και τα όργανα επίτευξής 

τους.  
8. Να μπαίνουν στη θέση συνανθρώπων με δυσλειτουργία των αισθήσεων και να δι-

ηγούνται το πώς αισθάνθηκαν.  
9. Να αναγνωρίσουν την εικόνα που έχουν ο ίδιοι για τον εαυτό τους και εκείνη που 

έχουν οι άλλοι γι’ αυτούς. 
10. Να σχεδιάζουν και να χρωματίζουν μια εικόνα. 
11. Να αναγνωρίζουν συναισθήματα και να διηγούνται πότε τα ένιωσαν. 
12. Να συνδέουν συναισθήματα με καταστάσεις της ζωής. 
13. Να ακούν μια ιστορία, να την περιγράφουν και να αντιλαμβάνονται το νόημά της. 

Υπόθεση: Υποθέσαμε ότι, σε τρεις μήνες, οι μαθητές θα είναι σε θέση να συστήνονται, 
να περιγράφουν λεκτικά τον εαυτό τους και τα ενδιαφέροντά τους, να αναγνωρίζουν, 
να ελέγχουν και να μην κατακρίνουν τα συναισθήματά τους, να μην προβαίνουν σε 
παραβατικές συμπεριφορές εντός και εκτός σχολείου, να ενσωματωθούν στις σχολικές 
πρακτικές και να τις υιοθετήσουν.  

Υπόβαθρο μαθητών :Όλοι οι μαθητές διαμένουν στον καταυλισμό των Ρομά, κάποια 
σε παράγκες και άλλα σε σπίτια με τις στοιχειώδεις ανέσεις ενός σύγχρονου σπιτιού 
(θέρμανση, ηλεκτρισμός). Είναι όλοι παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που οι γονείς 
τους απασχολούνται περιστασιακά όπου βρουν.  

Μαθησιακά, από τα 16 παιδιά, μόνο τρία είναι σε θέση να αναγνώσουν ένα κείμενο, 
άλλα τέσσερα αναγνωρίζουν τα γράμματα, αλλά δεν έχουν κατακτήσει τον μηχανισμό 
της ανάγνωσης, ενώ τα υπόλοιπα εννιά παιδιά δε γνωρίζουν κανένα γράμμα ή αριθμό 
ως γραφή. Έξι μαθητές έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο κατάκτησης της ελληνικής γλώσ-
σας και περιορίζονται σε λέξεις καθημερινής χρήσης (ναι, όχι, καλημέρα, σχολείο, λε-
ωφορείο, τουαλέτα, μαμά) που κι αυτές χρήζουν λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Τρεις 
από τους μαθητές έρχονται σε επαφή με σχολικό χώρο για πρώτη φορά, καθώς κανένα 
δεν έχει φοιτήσει στο νηπιαγωγείο. Στην πλειοψηφία των μαθητών, οι απουσίες είναι 
περιορισμένες. 

Προγραμματισμός: Το σχέδιο εργασίας υλοποιούνταν κάθε Τετάρτη από την 18η Οκτω-
βρίου 2017 ως και την 13η Δεκεμβρίου 2017 και είχε δίμηνη διάρκεια. Πραγματοποι-
ήθηκαν εφτά (7) παρεμβάσεις- συναντήσεις. 

Β φάση: Υλοποίηση- Δραστηριότητες 

Για την καλύτερη ανάπτυξη και κατανόηση των δραστηριοτήτων, θα κοινοποιηθούν 
με τη σειρά παρέμβασης που έγιναν. 
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1η Συνάντηση: Δραστηριότητα 1η: «Λέω τ’ όνομά μου». Όλοι κλήθηκαν να πουν δυ-
νατά τ’ όνομα τους συμπεριλαμβανομένης της εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, ρυθμικά 
και κάνοντας την κατάλληλη κίνηση φώναξαν τ’ όνομά τους. Οι συμμαθητές τους ε-
πανέλαβαν (Στόχος 1). Δραστηριότητα 2η: «Το τρενάκι της γνωριμίας». Η εκπαιδευτι-
κός ως πρώτο βαγόνι έπιασε ένα- ένα παιδί και το τοποθέτησε πίσω της, αφού συστή-
θηκε. Στη συνέχεια προστέθηκαν και άλλα παιδιά- βαγόνια. Όταν όλοι οι μαθητές είχαν 
μπει στο βαγόνι κλήθηκαν να επαναλάβουν με τη σειρά που βρίσκονταν τα ονόματά 
τους και των συμμαθητών τους (Στόχοι 1 και 6). Δραστηριότητα 3η: «Μουσικό πηλή-
κιο». Υπό τους ήχους μουσικής, βρέθηκαν σε κύκλο και ένα από αυτά φόρεσε το πη-
λήκιο στο κεφάλι του. Έπρεπε το πηλήκιο να πηγαίνει από κεφάλι σε κεφάλι. Όταν η 
μουσική σταμάτησε έπρεπε το παιδί που φορούσε το πηλήκιο να πει γρήγορα τ’ όνομά 
του και του προηγούμενου παιδιού. Αν το κατάφερνε, έμενε στο παιχνίδι! (Στόχοι 1 
και 6) 

2η Συνάντηση: Δραστηριότητα 4η: «Ο τροχός της γνωριμίας»-«Το ζάρι των προτιμή-
σεων». Η δραστηριότητα αυτή χωριζόταν σε δύο μέρη με την ίδια στοχοθεσία (Στόχοι 
3,4,5). Με ένα μεγάλο χάρτινο ζάρι που έδειχνε εικόνες με λέξεις απάντησαν μονολε-
κτικά για τις προτιμήσεις τους (χρώμα, φαγητό, παιχνίδι, ζώο, παιδικό έργο, γεύση πα-
γωτού) ανάλογα με το ποια εικόνα έτυχαν ρίχνοντας το ζάρι. Στον «Τροχό της γνωρι-
μίας» έριξαν ένα ζάρι και μετρώντας τόσα βήματα όσα έδειχνε το ζάρι κλήθηκαν να 
περιγράψουν την οικογένειά τους, το αγαπημένο τους παιχνίδι, τι θα ήθελαν να μάθουν 
στο σχολείο, τι φοβούνται πολύ κ.α.. Το κάθε παιδί όφειλε να μιλήσει για τουλάχιστον 
δύο λεπτά.  

3η Συνάντηση: Δραστηριότητα 5η: Τους δόθηκαν τέσσερα διαφορετικά αντικείμενα 
(μολύβι, καραμέλα, φλιτζάνι καφές, εικόνα) και ένα τραγούδι. Κάθε παιδί «δοκίμασε» 
κάθε ένα από τα πράγματα και προσπάθησε να τα περιγράψει. Το ένα το έπιασε, το 
άλλο το γεύτηκε, το τρίτο το μύρισε, το τέταρτο το είδε και το τελευταίο το άκουσε. 
Κατάλαβαν έτσι ότι όλα τα πράγματα γύρω μας τα αντιλαμβανόμαστε χάρη στις πέντε 
αισθήσεις μας και έμαθαν να τις ονοματίζουν (Στόχοι 3,7) 

4η Συνάντηση : Δραστηριότητα 6η: «Ο τυφλός και ο μουγγός» . Αφού γνώριζαν πλέον 
τις αισθήσεις, χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα ένας ήταν ο τυφλός (του 
δέθηκαν τα μάτια μ’ ένα μαντίλι) και ο άλλος μουγγός (του απαγορεύτηκε να μιλά). 
Κάθε ομάδα έπρεπε να υπερπηδήσει κάποια εμπόδια που είχαν τεθεί (θρανία, καρέ-
κλες, βιβλία) χωρίς να τα αγγίξει και χωρίς να τραυματιστεί κάποιος. Στη συνέχεια, 
διηγήθηκαν την εμπειρία τους και δήλωσαν πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να μην είναι 
σε λειτουργία κάποια από τις αισθήσεις μας. Τέλος, ανέφεραν δικά τους πρόσωπα με 
απώλειες αισθήσεων (Στόχοι 7,8). 

5η Συνάντηση: Δραστηριότητα 7η: «Δελτίο ταυτότητας». Οι μαθητές ανακάλυψαν 
ποιοι είναι, πέραν του τι νιώθουν. Συμπλήρωσαν, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, τα 
στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, όνομα γονέων, υπηκοότητα, ηλικία, τάξη, τόπος δια-
μονής) σε ένα έγγραφο- δελτίο ταυτότητας και ζωγράφισαν τον εαυτό τους όπως τον 
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είδαν στον καθρέπτη. Εννιά από τα παιδιά συμπλήρωσαν μόνα τους τα στοιχεία (με 
ορθογραφικά λάθη), ενώ τα υπόλοιπα εφτά έγραψαν τ’ όνομά τους και αντέγραψαν 
από τους συμμαθητές τους τα υπόλοιπα. Στη συνέχεια, σηκώθηκαν και συστήθηκαν 
στους συμμαθητές τους με τα επίσημα στοιχεία τους προφορικά (Στόχοι 9,10). 

6η Συνάντηση: Δραστηριότητα 8η: «Προσωπογραφία». Σειρά είχε η αποτύπωση του 
εαυτού τους όχι όπως ήταν ή τον έβλεπαν οι άλλοι, αλλά όπως ένιωθαν εκείνοι γι’ 
αυτόν. Σε ένα φύλλο Α3 που είχε «ντυθεί» σαν κορνίζα, ζωγράφισαν τον εαυτό τους 
και του έδωσαν ένα χαρακτηριστικό διάθεσης (χαρούμενος, σοβαρός, λυπημένος κ.α.). 
Αναπτύχθηκε συζήτηση γύρω από το αν και οι άλλοι βλέπουν έτσι τον κάθε μαθητή 
όπως βλέπει εκείνος τον εαυτό του (Στόχοι 9,10,11). 

7η Συνάντηση: Δραστηριότητα 9η: «Αναγνωστήριο αγάπης». Ως καταλυτική δραστη-
ριότητα, εντάχθηκε η ανάγνωση και ο μετέπειτα γόνιμος προβληματισμός δύο βιβλίων 
που αναφέρονται στην ανάγκη ύπαρξης κάθε ατόμου και πράγματος. «Το δέντρο που 
έγινε» και «Το κομμάτι που λείπει συναντά το Μεγάλο Ο» του Σελ Σιλβερστάιν, δια-
βασμένα από τρεις συμμαθητές τους που γνώριζαν ανάγνωση, τα ώθησαν να αναρω-
τηθούν πόση σημασία έχει η ζωή μας και η ζωή του καθενός. Προσπάθησαν να μπουν 
στη θέση του Μεγάλου Ο και του κομματιού ή του Δέντρου και του αγοριού και να 
εκφράσουν την προτίμησή τους ως προς τις επιλογές του καθενός. Στο τέλος, επιχειρή-
θηκε η θεατρική αποτύπωση των δύο βιβλίων. Ένας μαθητής έγινε το δέντρο και ένας 
άλλος το παιδί που συνεχώς κάτι ζητούσε. Όσο το δέντρο έδινε πράγματα, τόσο μί-
κραινε και φαινόταν πιο αδύναμο, αλλά πάντα χαμογελούσε. Όσον αφορά το δεύτερο 
βιβλίο, χωρίστηκαν σε δυάδες και, λαμβάνοντας διαφορετικές στάσεις σώματος, προ-
σπαθούσαν να ενωθούν και να σχηματίσουν ένα μεγάλο Ο.(Στόχοι 12, 13). 

Αξιολόγηση- συμπεράσματα 

Το παρόν Σχέδιο Εργασίας, όπως προετέθη, καταρτίστηκε με βάση τις ανάγκες του 
σχολικού πληθυσμού του σχολείου. Ανάγκες γλωσσικές και κοινωνικές, απαραίτητες 
για την ομαλή ένταξη των Ρομά μαθητών μας στις τάξεις τους. Όπως εύστοχα αναφέρ-
θηκε από τον Χρυσαφίδη (2000) είναι ανάγκες καθημερινής λειτουργίας, προβληματι-
σμοί των παιδιών από και για το κοινωνικό τους περιβάλλον. Με παιγνιώδη τρόπο, 
ωθήσαμε τα παιδιά να ενδιαφερθούν και να αναζητήσουν (Νικολάου, 2008) μόνα τους 
τα προσωπικά τους στοιχεία. 

Μέσα σε δύο μήνες, επιτεύχθηκε από τα παιδιά η ικανότητα του να συστήνονται, να 
γνωρίζουν ποιοι είναι και πώς λέγονται. Βελτιώθηκε το γλωσσικό τους υπόβαθρο, κα-
τανόησαν τις σχέσεις των προσώπων στο σχολικό χώρο (διευθυντής- δάσκαλοι- μαθη-
τές- συμμαθητές) και άρχισαν να αποδέχονται τους σχολικούς κανόνες (σήκωναν το 
χέρι όταν ήθελαν να μιλήσουν, πήγαιναν στην τάξη τους με το χτύπημα του κουδου-
νιού). Μπόρεσαν έτσι, ακόμα και στη σχολική τους τάξη, να βρίσκονται σε θέση να 
εκφράζονται και να συμμετέχουν σ’ έναν απλό διάλογο ή σε λεκτικά μαθήματα (όπως 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Εικαστικά, Μουσική που δεν απαιτούν γραπτή αποτύπωση 

3156

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



λέξεων και φράσεων) χωρίς να ντρέπονται για το πώς μιλήσουν και χωρίς να νιώθουν 
μειονεκτικά για το αν θα τους καταλάβουν οι συμμαθητές τους. Άρχισαν (εκτός δύο 
μαθητών) να επιθυμούν να συμμετέχουν στα σχολικά δρώμενα και να επιδιώκουν να 
παίζουν ομαδικά και με τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης τους. 

Το κυριότερο όμως είναι πως αποδέχτηκαν το σχολείο ως μια απαραίτητη και ευχάρι-
στη προς αυτούς πρακτική που τους επιτρέπει να θεωρηθούν ισάξιοι με τους συμμαθη-
τές τους. Θεωρείται λοιπόν πως τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σχεδίου εργασίας είναι 
πολλάκις περισσότερα και παραγωγικότερα από τις ισόποσες ώρες σε μια σχολική τάξη 
προσπαθώντας να διδαχθούν κάποιο γράμμα του αλφάβητου.  
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«Πάσχα ελληνικό στο Νηπιαγωγείο μέσα από την πεζογραφία» 

Μπάμπουρα Άννα,  
ΠΕ60, Med. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, anna.baboura@gmail.com 

Περίληψη 

Το παραμύθι, η αρχέγονη ανάγκη του ανθρώπου, ανεξαρτήτου ηλικίας, καταγωγής και 
φύλου, για επικοινωνία, για ονειρικά ταξίδια με το νου. Το παραμύθι, η αφήγηση και 
οι ιστορίες, αποτελούν το κατάλληλο μέσο για την ανάπτυξη του λόγου και της φαντα-
σίας και ιδιαίτερο χρηστικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού για δημιουργικές 
δραστηριότητες στην Προσχολική Εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Φιλαναγνωσία, Πάσχα 

Εισαγωγή 

Η αξία του παραμυθιού είναι αδιαμφισβήτητη σε όλους τους αιώνες. Η αξία τους είναι 
σαφώς φιλολογική (ανάπτυξη της γλώσσας) αλλά και κοινωνιολογική και παιδαγω-
γική. Υπάρχει η ψυχαγωγία, εγκυκλοπαιδική γνώση, αναπτύσσει τη φιλοσοφία και την 
αισιοδοξία στην σκέψη, παράλληλα προωθεί τη φαντασία των ανθρώπων και τέλος 
διδάσκει την αφήγηση (Λουκάτος, 1992).  

Το ερώτημα όμως είναι με ποιο είδος της λογοτεχνίας πρέπει να φέρνουμε σε επαφή 
τα παιδιά; Σε κείμενα προσαρμοσμένα στα ενδιαφέροντα και στην αντίληψη των παι-
διών ή όχι; Οι απόψεις διίστανται, οι βασικές αρχές όμως που πρέπει να τηρηθούν είναι 
τα λογοτεχνικά κείμενα να ευαισθητοποιούν αισθητικά την ψυχή των παιδιών και εξε-
λίσσουν την γλωσσική ικανότητα των παιδιών (Κουκουλομμάτης, 1993). 

Η παιδική λογοτεχνία, θέμα το οποίο θα πραγματευτούμε, είναι το σύνολο των αισθη-
τικά κειμένων που είναι σε θέση να συμβάλλουν στη ψυχαγωγία των παιδιών και στην 
πνευματική τους καλλιέργεια, στην ανάπτυξη της ικανότητας για αντίληψη της ομορ-
φιάς, στην ωρίμαση της προσωπικότητας και στη διαμόρφωση ελεύθερης συνείδησης. 
Σε σχέση με τη λογοτεχνία για ενηλίκους βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και στενή 
σχέση, γιατί η λογοτεχνία για παιδιά διαβάζεται από ενηλίκους, οι οποίοι συχνά λει-
τουργούν ως λογοκριτές και αναλόγως επιτρέπουν ή απαγορεύουν στα παιδιά ένα συ-
γκεκριμένο ανάγνωσμα και παράλληλα, η μία τροφοδοτεί την άλλη και διαπιστώνεται 
μια σχέση αμοιβαιότητας. Κείμενα γραμμένα για παιδιά είναι δυνατόν να μεταμορφω-
θούν σε κείμενα για ενηλίκους και το αντίστροφο, κείμενα για ενηλίκους να διασκευ-
αστούν σε κείμενα για παιδιά (Γιάκος, 1995). 

Πέρα όμως από τα σύγχρονα παραμύθια και κείμενα, κρίνεται σκόπιμο να «φέρνουμε» 
σε επαφή τα παιδιά (ακόμα και από την προσχολική ηλικία) με λιγότερο σύγχρονα, 
αλλά διαχρονικά, κείμενα και τις λαϊκές αφηγήσεις. 

3159

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Στην εποχή μας, ανθεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η εξειδικευμένη γνώση με στόχο 
την αξιοποίησή της για καθαρά χρηστικούς λόγους. Για τους λόγους αυτούς δεν πρέπει 
να παραγνωρίζουμε τη σημασία της πνευματικής καλλιέργειας, η οποία αναπτύσσει 
την ευαισθησία και τη φαντασία μέσα από την τέχνη. Ο λόγος (στην προσχολική εκ-
παίδευση ανθεί ο προφορικός λόγος και γίνεται μια πρώτη επαφή των παιδιών με τις 
συμβάσεις του γραπτού λόγου μέσα από παιγνιώδη τρόπο) ασκεί σπουδαίο ρόλο στην 
προώθηση της φαντασίας μέσα από τα παραμύθια, τους μύθους, τις αφηγήσεις αλλά 
και τα ποιήματ. (Γκενάκου, 2002). 

Περιχαράκωση Πλαισίου 

Οι δράσεις που θα ακολουθήσουν αφορούν δραστηριότητες τμήματος Νηπιαγωγείου 
(ολοήμερο τμήμα του 49ου Νηπιαγωγείου Αθηνών), κατά τη Σχολική χρονιά 2016-
2017. Η διάρκεια των δραστηριοτήτων υπολογίζονται στις 7 διδακτικές ώρες. Όλες οι 
δραστηριότητες είναι συμβατές με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο. 

Η σύνθεση της ομάδας είναι 24 παιδιά προσχολικής ηλικίας (18 νήπια και 6 προνήπια, 
16 κορίτσια και 8 αγόρια, 22 παιδιά ημεδαπής καταγωγής και 2 παιδιά αλλοδαπής κα-
ταγωγής). 

Μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες φιλαναγνωσίας έγινε 
πλαισίωση και προσέγγιση κειμένων του Σκιαθίτη Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Κεί-
μενα όπως: ο «Αλιβάνιστος», «Παιδική Πασχαλιά» και «Εξοχική Λαμπρή». Αλλά και 
κείμενα άλλων μεγάλων Ελλήνων πεζογράφων και ποιητών, όπως: «Πάσχα στα πέ-
λαγα», του Αν. Καρκαβίτσα, «Η περιφορά του επιταφίου», του Μωραΐτιδη και «Η μέρα 
της Λαμπρής» του Δ. Σολωμού. 

Στόχος είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου των νηπίων, η γνωριμία με ήθη, έθιμα 
και παραδόσεις της χώρας μας, μέσα από τη γλαφυρή γλώσσα των Ελλήνων πεζογρά-
φων. 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

Τα νήπια εκφράστηκαν γλωσσικά, εικαστικά αλλά και μέσω της τεχνολογίας (προσπά-
θεια σύνδεσης της παράδοσης με την τεχνολογία του σήμερα). Τα παιδιά μέσα από τις 
δραστηριότητες αποτύπωσαν τις σκέψεις τους, δημιούργησαν δικές τους μικρές ιστο-
ρίες, κατασκεύασαν μικρές εικαστικές δημιουργίες, ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους. Α-
ναδείχθηκε επίσης η πολυτροπικότητα της έκφρασης, η επικοινωνία και η κριτική 
σκέψη των μαθητών μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Όλο το σχέδιο δράσης 
αναπτύχθηκε  διαθεματικά και ήταν απολύτως συμβατό με τα ΑΠΣ& ΔΕΠΠΣ.  

Πιο αναλυτικά και συγκεκριμένα, ξεκινήσαμε με την ανάγνωση και ανάλυση των κει-
μένων στα πλαίσια της ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας για παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας. Έγινε σχολιασμός και συσχετισμός με τα βιώματα των νηπίων και ακολούθησε 
εικαστική έκφραση των νηπίων. 
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Τα παιδιά ενεπλάκησαν σε ψηφιακές αναζητήσεις πληροφοριών στο διαδίκτυο με την 
υποστήριξη της εκπαιδευτικού, αλλά και στη δημιουργία ψηφιακών παζλ, αναφορικά 
με τα βιβλία τα οποία είχαμε διαβάσει και μελετήσει. 

 

Τέλος τα παιδιά έφτιαξαν ένα πασχαλινό λεξικό, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως 
όσα περισσότερα κείμενα διαβάζαμε, τόσο περισσότερο ανέπτυσσαν το λεξιλόγιό τους 
και έδιναν πιο εύστοχες απαντήσεις. 
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Συμπεράσματα – Αξιολόγηση 

Μέσα από την ενασχόληση των νηπίων με λογοτεχνικά κείμενα παρατηρήθηκε πως τα 
παιδιά ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους και ένταξαν στον προφορικό τους λόγο καινούργιες 
λέξεις. Παρατηρήθηκε επίσης πως αυξήθηκε ο αριθμός των λέξεων που χρησιμοποιού-
σαν σε μία πρόταση. Σημαντική επίσης ήταν η συμβολή όλων των μελών στην επεξερ-
γασία των κειμένων στην ομάδα. Διαπιστώθηκε ότι τα νήπια- προνήπια ήταν σε θέση 
μέσω των εικονογραφημένων κειμένων, να αναγνωρίζουν λεπτομέρειες ή τις ιστορίες 
από τα εξώφυλλα των βιβλίων του και να εκφράζουν την προτίμησή τους. 
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Προβληματισμοί σχετικά με την εργασία, το επάγγελμα και την ανεργία – Διδα-
κτικό σενάριο στη Ν. Γλώσσα με χρήση Τ.Π.Ε. 

Τσατσούλη Αγγελική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M. Ed.Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπ/ση 

angeliki.tsatsouli@gmail.com 

Περίληψη 

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται ένα διδακτικό σενάριο της Νεοελληνικής Γλώσσας 
σε μαθητές της Β΄ Λυκείου σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Αντικεί-
μενο του σεναρίου είναι οι προβληματισμοί σχετικά με την εργασία, το επάγγελμα και 
την ανεργία. Σκοπός είναι  η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία του 
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας με πολλαπλές μορφές. Οι μαθητές να κατανο-
ήσουν τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα με τη βοήθεια πηγών που αξιοποιούν τις 
ΤΠΕ, καθώς και να δημιουργήσουν σχετικά κείμενα. Παράλληλα, με το παρόν διδα-
κτικό σενάριο στοχεύουμε στην ανακαλυπτική μάθηση με σταδιακή υποχώρηση της 
υποστήριξης του διδάσκοντος, την προσωπική αναζήτηση και αυτενέργεια των μαθη-
τών στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, το ενδιαφέρον τους για τη 
γλώσσα, την κατάκτηση της γνώσης και την απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων. Αρ-
χικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δομείται το σενάριο και, 
στη συνέχεια, η ταυτότητα και η πορεία του σεναρίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα, ΤΠΕ, εργασία, επάγγελμα, ανεργία. 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε στη 
διείσδυση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον εκ-
παιδευτικό χώρο (Χαραλαμποπούλου, Καραγιάννη & Σταϊνχάουερ, 2002), με αποτέ-
λεσμα η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία να είναι πλέον ευρέως 
διαδεδομένη. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν με την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών 
είναι σημαντικές και επηρέασαν αποφασιστικά τόσο θέματα διδακτικής όσο και μεθο-
δολογίας (Ράπτης & Ράπτη, 1999). Η προσπάθεια εστιάζεται στην αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων των εφαρμογών των Τ.Π.Ε. και, ειδικά, του Η/Υ και του διαδικτύου. Η α-
ξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση στηρίζεται στις βασικές αρχές που απορρέουν 
από τη γνωστική ψυχολογία με στόχο την καταπολέμηση της παθητικότητας, την εν-
θάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή, την ανάδειξή του ως ενεργού υπο-
κειμένου, την αξιοποίηση των γνώσεων που φέρνουν στην τάξη οι μαθητές, την εστί-
αση στο «πώς» μαθαίνουν, μαζί με το «τι μαθαίνουν», την ανάπτυξη των μεταγνωστι-
κών ικανοτήτων, και την ενθάρρυνση εσωτερικών κινήτρων για μάθηση (Brophy, 
2004). Ο μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ενώ ο διδά-
σκων περιορίζεται στον ρόλο του καθοδηγητή (Collins & Berge,  όπ. αναφ. στο Χαρα-
λαμποπούλου, Καραγιάννη & Σταϊνχάουερ, 2002). Η αυτόνομη μάθηση και οι συνερ-
γατικές μορφές της ενισχύονται. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση του Η/Υ, 
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μαθαίνουν να αξιοποιούν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές πλατφόρμες και πετυχαί-
νουν τον ύψιστο βαθμό αλληλεπίδρασης. Για τον λόγο αυτό, στο παρόν διδακτικό σε-
νάριο έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες όσο το δυνατόν καλύ-
τερα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο του σεναρίου διδασκαλίας. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το παρόν διδακτικό σενάριο βασίστηκε: α) στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης 
(Brunner, 1966), δηλαδή ο μαθητής φτάνει σταδιακά στη γνώση μέσα από ανακαλυ-
πτικές διαδικασίες (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη & Μπαλκίζας, 2008) και ο ρόλος του εκ-
παιδευτικού είναι εκείνος του εμψυχωτή, του διευκολυντή, του καθοδηγητή, β) στον 
κοινωνικό εποικοδομητισμό (Vygotsky, 1978), σύμφωνα με τον οποίο η νόηση ανα-
πτύσσεται μέσα από μία διαδικασία αλληλεπίδρασης, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η 
γλώσσα. Το παιδί δεν είναι παθητικός δέκτης, αλλά υποκείμενο που δρα. Με τις πρά-
ξεις του διαμορφώνει τη γνωστική του πραγματικότητα, διαθέτει κοινωνικά κίνητρα 
και η μάθηση προσδιορίζεται από τις κοινωνικοπολιτιστικές περιστάσεις. Η γνώση οι-
κοδομείται σε συνεργατικά περιβάλλοντα διαμέσου συζητήσεων ανάμεσα σε άτομα ή 
ομάδες που κατανοούν την επικοινωνία, υλοποιούν κοινές δραστηριότητες και αλλη-
λεπιδρούν κοινωνικά (Πόλκας & Τουλούμης, 2012∙ Ράπτης & Ράπτη, 2001∙ Vygotsky, 
1978), γ) στη μαθητοκεντρική μέθοδο, δηλαδή ο μαθητής οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση 
και η ενεργός συμμετοχή του βρίσκεται σε πρώτο πλάνο (Dewey, 1938∙ Gagné, 1962), 
δ) στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, η οποία συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μα-
θητών και τους προετοιμάζει για την αγορά εργασίας, η οποία, πλέον, απαιτεί άτομα 
εξοικειωμένα στην ομαδική εργασία (Ματσαγγούρας, 1997). Η ομαδική εργασία προ-
άγει πολλές νοητικές ικανότητες, ικανοποιεί συναισθηματικές ανάγκες και προωθεί τη 
μαθητική αυτενέργεια (Βερτσέτης, 2000). Ο ρόλος του διδάσκοντος είναι να υποστη-
ρίζει, να διευκολύνει και να εμψυχώνει τους μαθητές, πάντα διακριτικά, καθόσον αυτοί 
καταπιάνονται με τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας και ανακαλύπτουν έτσι 
μόνοι τους τη γνώση. Παρεμβαίνει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά, όταν του ζητη-
θεί από τους μαθητές, ώστε να κατορθώσουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις δραστη-
ριότητες στον καθορισμένο χρόνο (Νικολαΐδου-Γιακουμάτου, 2001∙ Παπανικολάου-
Γρηγοριάδου, 2005). 

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος σεναρίου και εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Ο τίτλος του σεναρίου είναι «Προβληματισμοί σχετικά με την εργασία, το επάγγελμα, 
την ανεργία». Ως προς τις εμπλεκόμενες περιοχές, το γνωστικό αντικείμενο είναι η Νε-
οελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου. Συγκεκριμένα, η ενότητα: Βιογραφικά Είδη, Θέματα 
για συζήτηση και έκφραση-έκθεση σχετικά με την εργασία και την επιλογή επαγγέλ-
ματος, σελ. 95-103 του σχ. εγχειριδίου. Η παραπάνω ενότητα ανταποκρίνεται στους 
στόχους του Α.Π.Σ. & Δ.Ε.Π.Π.Σ., ενδείκνυται για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 
διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική - ερμηνευτική) και για τη χρήση Τ.Π.Ε. 
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Προϋποθέσεις υλοποίησης- διάρκεια 

Προκειμένου να διεξαχθεί το σενάριο απαιτούνται: σύνδεση όλων των υπολογιστών με 
το διαδίκτυο και με το δίκτυο, φυλλομετρητής για την πλοήγηση στο διαδίκτυο, πρό-
γραμμα επεξεργασίας κειμένου, πρόγραμμα παρουσίασης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
με ηχεία, βιντεοπροβολέας, γνώσεις των μαθητών σε Η/Υ, εξοικείωση των μαθητών με 
τη χρήση του διαδικτύου, των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου και παρουσία-
σης, την υπηρεσία slideboom, το ιστολόγιο και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Το 
σενάριο θα υλοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής, που πληροί τις παραπάνω προ-
ϋποθέσεις. Η εκτιμώμενη διάρκεια είναι εννέα (9) διδακτικές ώρες. 

Σκοπός & Στόχοι του σεναρίου 

Σκοπός του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνο-
λογιών στη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και η παροχή ποι-
κιλίας ερεθισμάτων στους μαθητές με πολλαπλές μορφές. Ειδικότερα, η κατανόηση 
της θεματικής ενότητας σχετικά με την εργασία, το επάγγελμα, την ανεργία με τη βο-
ήθεια πηγών που αξιοποιούν τις Τ.Π.Ε., καθώς και η δημιουργία σχετικών κειμένων. 
Επίσης, στόχος είναι η ανακαλυπτική μάθηση με σταδιακή υποχώρηση της υποστήρι-
ξης του διδάσκοντος, η προσωπική αναζήτηση και αυτενέργεια των μαθητών στο πλαί-
σιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, το ενδιαφέρον τους για τη γλώσσα, η κατά-
κτηση της γνώσης και η απόκτηση ερευνητικών δεξιοτήτων. Ακολουθείται η επικαιρο-
ποιημένη ταξινομία διδακτικών στόχων με βάση το μοντέλο του ρόμβου (Κουτσογιάν-
νης, 2012). 

Γνώσεις για τον κόσμο 

Επιδιώκεται οι μαθητές: α) να ορίσουν και να αναλύσουν τις έννοιες: εργασία, εργα-
σιακά δικαιώματα, χειρωνακτική και πνευματική εργασία, επάγγελμα, κριτήρια επιλο-
γής επαγγέλματος, γυναικεία εργασία, εργασία και ΑμεΑ, τηλεργασία, μερική απασχό-
ληση και ανεργία μέσα από τη μελέτη σχετικών κειμένων, β) να προβληματιστούν 
πάνω σε ανάλογα θέματα που θα τους απασχολήσουν στη ζωή, γ) να επισημάνουν τα 
νέα εργασιακά δεδομένα στη σύγχρονη κοινωνία, δ) να περιηγηθούν σε δικτυακούς 
τόπους επίσημων φορέων απ’ όπου θα γνωρίσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και 
θα αντλήσουν πληροφορίες για την επιλογή επαγγέλματος, ε) να επισημάνουν τη θέση 
της γυναίκας στον τομέα της εργασίας στη σημερινή κοινωνία, αλλά και τα προβλή-
ματα των ΑμεΑ σχετικά με την ένταξή τους στον εργασιακό χώρο, στ) να διερωτηθούν 
για το πρόβλημα της ανεργίας και να συνδέσουν τα θέματα με τη σύγχρονη πραγματι-
κότητα και τα βιώματά τους. 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

Επιζητείται οι μαθητές: α) να κατανοήσουν τη σημασία συγκεκριμένων λέξεων ανα-
φορικά με τη θεματολογία του σεναρίου, όπως εργασία, δικαιώματα, επάγγελμα κτλ. 
και να τις χρησιμοποιούν σε φράσεις αναδεικνύοντας τη σημασία τους, β) να ασκηθούν 
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στη διατύπωση ορισμών και στην παραγωγή λόγου τεκμηριωμένου και σύνθετου, γ) 
να χρησιμοποιούν επαρκώς και συνειδητά τον προφορικό και γραπτό λόγο στις διάφο-
ρες επικοινωνιακές περιστάσεις, δ) να ανταποκρίνονται στην παραγωγή κειμένων, ε-
νταγμένων σε επικοινωνιακό πλαίσιο, ε) να καλλιεργήσουν την προφορική και γραπτή 
επικοινωνία μέσα στο πλαίσιο της ομάδας. 

Γραμματισμοί 

Επιδιώκεται οι μαθητές: α) να συνθέτουν μια εργασία στην οποία να εκφράζουν και να 
τεκμηριώνουν τις δικές τους απόψεις και ιδέες και να καλλιεργήσουν την κριτική τους 
σκέψη, β) να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου με ηλεκτρονικά μέσα χρησιμο-
ποιώντας τις εφαρμογές των Τ.Π.Ε., γ) να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο μέσα 
από την οργάνωση και παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους στην Ολομέλεια της τά-
ξης, δ) να εξοικειωθούν με τη χρήση του προγράμματος παρουσίασης, της υπηρεσίας 
slideboom, καθώς και με το ιστολόγιο της τάξης και την ανάρτηση των δραστηριοτή-
των τους εκεί, ε) να αποκτήσουν ρόλους και να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι 
στο διαδικτυακό περιβάλλον, στ) να εμπλακούν σε δραστηριότητες ετεροαξιολόγησης 
στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης, ζ) να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά στη σχολική, 
αλλά και στην εξωσχολική τους ζωή.  

Προαπαιτούμενα – διδακτικές πρακτικές 

Έχει προηγηθεί χωρισμός των μαθητών σε εννέα ομάδες, που αποτελούνται από τρία 
άτομα η καθεμία και ο καθορισμός του ρόλου κάθε μέλους. Η κατανομή έγινε με βάση 
τις προτιμήσεις και τις δεξιότητές τους, λαμβάνοντας υπόψη τι θεωρεί ο καθένας ότι 
μπορεί να φέρει σε πέρας.  Επίσης, έχει οριστεί ποια ομάδα θα είναι η πρώτη, ποια η 
δεύτερη κτλ. Οι ομάδες θα αναλάβουν διακριτές δραστηριότητες και ο ρόλος του εκ-
παιδευτικού θα είναι συμβουλευτικός. Οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν, ώστε να συμμε-
τάσχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να ενισχύσουν την κριτική και αφαιρετική 
ικανότητα και να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική μάθηση, αναλαμβάνοντας 
πρωτοβουλία, αυτενεργώντας και δημιουργώντας. 

Πορεία διδασκαλίας 

Κατά την 1η διδακτική ώρα παρακολουθούμε ένα χιουμοριστικό βίντεο από το 
YouTube: Πώς να πιάσετε δουλειά1 ως αφόρμηση σε σχέση με τα θέματα που θα επε-
ξεργαστούμε και γίνεται αναφορά στα ζητήματα που θα τεθούν προς επεξεργασία. Στη 
συνέχεια, όλες οι ομάδες καλούνται να επισκεφθούν το ιστολόγιο της τάξης, όπου έ-
χουν αναρτηθεί τα φύλλα εργασίας κάθε ομάδας. Για την επεξεργασία των φύλλων 
εργασίας θα διατεθούν 4 διδακτικές ώρες και, στη συνέχεια, 4 διδακτικές ώρες για την 
παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην Ολομέλεια της τάξης. Ακολουθεί διάλο-
γος, σχολιασμός και αξιολόγηση από τις ομάδες και τον εκπαιδευτικό. 

Φύλλα εργασίας 

1 https://www.youtube.com/watch?v=z5nEcOAxQLE&feature=youtu.be 
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ΟΜΑΔΑ Α΄ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1. Να επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να αναζητήσετε στο Λε-
ξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τη σημασία των λέξεων: εργασία και 
δικαίωμα. 

2. Πηγαίνετε στο Σώμα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και βρείτε 
φράσεις με τις παραπάνω λέξεις. Για τη λέξη εργασία: γράψτε τέσσερις φράσεις 
που να αναδεικνύουν τη διαφορετική σημασία στη χρήση της. Για τη λέξη δικαί-
ωμα: γράψτε δύο φράσεις που να αναδεικνύουν τη σημασία της. 

3. α) Διαβάστε το άρθρο 23 από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα2 καθώς και το άρθρο 22 του Συντάγματος για την προστασία της εργα-
σίας3, β) βρείτε πληροφορίες από το διαδίκτυο για περιπτώσεις παραβίασης των 
εργασιακών δικαιωμάτων, γ) σε ομιλία που θα εκφωνήσετε στην Ολομέλεια της 
τάξης, να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας για τα βασικά εργασιακά δικαιώματα 
και για περιπτώσεις παραβίασης αυτών στη χώρα μας σήμερα.  

4. α) Να γράψετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σας σε πρόγραμμα παρου-
σίασης, β) αφού μεταφορτώσετε την παρουσίασή σας στο slideboom, να την αναρ-
τήσετε στο ιστολόγιο της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ Β΄- ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Να επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να αναζητήσετε στο Λε-
ξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τη σημασία των λέξεων: χειρωνα-
κτική, πνευματική, εργασία.  

2. Πηγαίνετε στο Σώμα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και βρείτε 
φράσεις με τις παραπάνω λέξεις. Γράψτε από μία φράση για κάθε λέξη που να α-
ναδεικνύει τη σημασία της. 

3. Μελετήστε το παράθεμα 20 από το βιβλίο της Αρχαίας Ιστορίας Α΄ Λυκείου4  με 
τίτλο «Εργασία». Σε μία παράγραφο να συγκρίνετε πώς αντιμετώπιζαν οι αρχαίοι 
τη χειρωνακτική εργασία και πώς την αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σήμερα. 

4. α) Να αναζητήσετε πληροφορίες από διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο σχετικά με τη 
χειρωνακτική και πνευματική εργασία, β) σε ομιλία που θα εκφωνήσετε στην Ολο-
μέλεια της τάξης, να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας, γιατί οι άνθρωποι υποτι-
μούν τη χειρωνακτική εργασία και ποιες είναι οι συνέπειες που προκύπτουν από 
τον διαχωρισμό χειρωνακτικής και πνευματικής εργασίας.   

5. α) Να γράψετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σας σε πρόγραμμα παρου-
σίασης, β) αφού μεταφορτώσετε την παρουσίασή σας στο slideboom, να την αναρ-
τήσετε στο ιστολόγιο της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ Γ΄ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

2 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk 
3 http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-22/ 
4 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/325,1320/ 
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1. Να επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να αναζητήσετε στο Λε-
ξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τη σημασία των λέξεων: επάγγελμα, 
κριτήριο.  

2. Πηγαίνετε στο Σώμα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και βρείτε 
φράσεις με τις παραπάνω λέξεις. Γράψτε από δύο φράσεις για κάθε λέξη που να 
αναδεικνύουν τη σημασία τους. 

3. α) Παρακολουθήστε το βίντεο Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις5, β) διαβάστε το άρθρο 
Άλλο όνειρο και άλλο….. επάγγελμα6 (καθημερινή 14/08/2003) και αναζητήστε 
άλλα άρθρα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος, γ) με βάση τις πληρο-
φορίες που αντλήσατε από τις παραπάνω πηγές, να ενημερώσετε τους συμμαθητές 
σας, σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα, για τα κριτήρια με 
τα οποία οι νέοι επιλέγουν το επάγγελμά τους, από ποιους επηρεάζονται και πώς;   

4. α) Να γράψετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σας σε πρόγραμμα παρου-
σίασης, β) αφού μεταφορτώσετε την παρουσίασή σας στο slideboom, να την αναρ-
τήσετε στο ιστολόγιο της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ Δ΄ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1. Να επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να αναζητήσετε στο Λε-
ξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τη σημασία των λέξεων: επάγγελμα, 
επιλογή.  

2. Πηγαίνετε στο Σώμα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και βρείτε 
φράσεις με τις παραπάνω λέξεις. Γράψτε από δύο φράσεις για κάθε λέξη που να 
αναδεικνύουν τη σημασία τους. 

3. α) Διαβάστε το άρθρο Κριτήρια Επιλογής Επαγγέλματος7 του Κώστα Κιουπκιόλη 
(«Ιδεολογικές Προσεγγίσεις») και αναζητήστε στο διαδίκτυο άλλα άρθρα σχετικά 
με τις συνέπειες της σωστής ή λανθασμένης επιλογής επαγγέλματος, β) με βάση τις 
πληροφορίες που θα αντλήσετε, να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας, σε ένα άρ-
θρο που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα, για τις θετικές συνέπειες της σω-
στής επιλογής επαγγέλματος, καθώς και τις αρνητικές συνέπειες από τη λανθα-
σμένη επιλογή επαγγέλματος.   

4. α) Να γράψετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σας σε πρόγραμμα παρου-
σίασης, β) αφού μεταφορτώσετε την παρουσίασή σας στο slideboom, να την αναρ-
τήσετε στο ιστολόγιο της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ Ε΄– ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΟ-

ΤΥΠΑ 

1. Να επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να αναζητήσετε στο Λε-
ξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τη σημασία των λέξεων: εργασία, 
διακρίσεις, στερεότυπα.  

5https://docs.google.com/document/d/1B0nawa5X0mkpx7-JdWVA4LzaESXtR7WpTqwD2wnvbo/pub 
6 http://www.kathimerini.gr/159232/article/epikairothta/ellada/allo-oneiro-kai-allo-epaggelma 
7https://docs.google.com/document/d/1B0nawa5X0mkpx7-JdWVA4LzaESXtR7WpTqwD2wnvbo/pub 
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2. Πηγαίνετε στο Σώμα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και βρείτε 
φράσεις με τις παραπάνω λέξεις. Γράψτε από δύο φράσεις για κάθε λέξη που να 
αναδεικνύουν τη σημασία τους. 

3. α) Παρακολουθήστε το βίντεο 360 Μοίρες – Γυναίκες σε «αντρικά» επαγγέλματα8, 
β) διαβάστε το άρθρο Γυναικεία εργασία, διακρίσεις και κοινωνικά στερεότυπα9 
και αναζητήστε στο διαδίκτυο άλλα άρθρα σχετικά με το παραπάνω θέμα, γ) με 
βάση τις πληροφορίες που θα αντλήσετε, να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας, 
σε ένα άρθρο που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα, σχετικά με τη θέση της 
γυναίκας στον τομέα της εργασίας (ποια η θέση της, αν γίνονται διακρίσεις, αν υ-
πάρχουν κοινωνικά στερεότυπα) και αν σήμερα υπάρχουν ακόμα γυναικεία και α-
ντρικά επαγγέλματα. 

4. α) Να γράψετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σας σε πρόγραμμα παρου-
σίασης, β) αφού μεταφορτώσετε την παρουσίασή σας στο slideboom, να την αναρ-
τήσετε στο ιστολόγιο της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄– ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΤΑΞΗ 

1. Να επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να αναζητήσετε στο Λε-
ξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τη σημασία των λέξεων: εργασία, 
ένταξη.  

2. Πηγαίνετε στο Σώμα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και βρείτε 
φράσεις με τις παραπάνω λέξεις. Γράψτε από δύο φράσεις για κάθε λέξη που να 
αναδεικνύουν τη σημασία τους. 

3. α) Παρακολουθήστε το βίντεο “ΑμεΑ και εργασία”10, β) διαβάστε το άρθρο Τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες και η αγορά εργασίας11 και αναζητήστε στο διαδίκτυο 
άλλα άρθρα σχετικά με το θέμα ΑμεΑ και εργασία, γ) με βάση τις πληροφορίες που 
θα αντλήσετε, να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας, σε μία ομιλία που θα εκφω-
νήσετε στην Ολομέλεια της τάξης, για τις δυσκολίες που συναντούν ΑμεΑ και τους 
λόγους που εμποδίζουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Επίσης, να προ-
τείνετε μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την ένταξη των ΑμεΑ στην παραγωγική 
διαδικασία και την ένταξή τους, γενικά, στην κοινωνία.   

4. α) Να γράψετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σας σε πρόγραμμα παρου-
σίασης, β) αφού μεταφορτώσετε την παρουσίασή σας στο slideboom, να την αναρ-
τήσετε στο ιστολόγιο της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ Ζ΄ – ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Αφού βρείτε τα συνθετικά της λέξης: τηλεργασία, να επισκεφθείτε την Πύλη για 
την Ελληνική Γλώσσα και να αναζητήσετε στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής του 
Τριανταφυλλίδη τη σημασία τους. Προσπαθήστε να δώσετε έναν ορισμό για την 
«τηλεργασία». 

8 https://www.youtube.com/watch?v=jJ0XxIOvM8Y 
9http://www.apostaktirio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1195:2011-10-27-23-
05-47&catid=44:2010-05-30-21-51-25&Itemid=59 
10 https://www.youtube.com/watch?v=HjeQrYqd6CM 
11 http://blogs.sch.gr/ikourkoula/2013/03/02 
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2. Πηγαίνετε στο Σώμα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και βρείτε 
φράσεις με την λέξη: τηλεργασία. Γράψτε δύο φράσεις που να αναδεικνύουν τη 
σημασία της. 

3. α) Να διαβάσετε τα άρθρα Τηλεργασία, λύση για νέες μητέρες12 (Ιωάννα Φωτιάδη, 
καθημερινή), Ξεχάστε το γραφείο: Ας δουλέψουν από το σπίτι οι υπάλληλοι13, Δου-
λεύοντας σαλονιού και κουζίνας, γωνία14 (Enet). Επίσης, αναζητήστε και στο δια-
δίκτυο άλλα άρθρα σχετικά με την τηλεργασία, β) Με βάση τις πληροφορίες που 
θα αντλήσετε, να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας, σε μία ομιλία που θα εκφω-
νήσετε στην Ολομέλεια της τάξης, για τη νέα μορφή εργασίας, την τηλεργασία, 
καθώς και για τις θετικές και αρνητικές πλευρές αυτής της μορφής εργασίας.  

4. Να γράψετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σας σε πρόγραμμα παρουσί-
ασης, β) αφού μεταφορτώσετε την παρουσίασή σας στο slideboom, να την αναρτή-
σετε στο ιστολόγιο της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ Η΄– ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1. Να επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να αναζητήσετε στο Λε-
ξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τη σημασία των λέξεων: μερική, α-
πασχόληση. Προσπαθήστε να δώσετε έναν ορισμό για τη «μερική απασχόληση». 

2. Πηγαίνετε στο Σώμα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και βρείτε 
φράσεις με τις παραπάνω λέξεις. Γράψτε από δύο φράσεις που να αναδεικνύουν τη 
σημασία τους. 

3. α) Παρακολουθήστε το βίντεο Τεράστια η ανεργία και η μερική απασχόληση15, β) 
να διαβάσετε τα άρθρα Η μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση16 και Η 
Ελλάδα ζει με… μερική απασχόληση17. Επίσης, να αναζητήσετε στο διαδίκτυο 
άλλα άρθρα σχετικά με την μερική απασχόληση, γ) Με βάση τις πληροφορίες που 
θα αντλήσετε, να ενημερώσετε τους συμμαθητές σας, σε μία ομιλία που θα εκφω-
νήσετε στην Ολομέλεια της τάξης, για τη μερική απασχόληση και για τις θετικές 
και αρνητικές πλευρές αυτής της μορφής εργασίας. 

4. α) Να γράψετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σας σε πρόγραμμα παρου-
σίασης, β) αφού μεταφορτώσετε την παρουσίασή σας στο slideboom, να την αναρ-
τήσετε στο ιστολόγιο της τάξης. 

ΟΜΑΔΑ Θ΄ – ΑΝΕΡΓΙΑ 

1. Να επισκεφθείτε την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να αναζητήσετε στο Λε-
ξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τη σημασία της λέξης: ανεργία και 
να δώσετε ένα αντώνυμο. 

12http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2912,11423/extras/texts/indexf_05_tilerg
asia_kathimerini.html 
13http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2912,11423/extras/texts/indexf_05_tilerg
asia.html 
14 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=209160 
15 https://www.youtube.com/watch?v=v-Dys_fzq2Q 
16http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2912,11423/extras/texts/indexf_05_meri
ki_apasxolisi.pdf 
17 https://olympia.gr/2014/02/27 
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2. Πηγαίνετε στο Σώμα Κειμένων της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα και βρείτε 
φράσεις με την παραπάνω λέξη. Γράψτε από δύο φράσεις που να αναδεικνύουν τη 
σημασία της. 

3. α) Παρακολουθήστε το βίντεο Ελλάδα: Η νέα γενιά αντιμέτωπη με τον εφιάλτη της 
ανεργίας18, β) να διαβάσετε τα άρθρα Η ανεργία βλάπτει σοβαρά την υγεία19, Ευ-
ρωπαϊκές δράσεις για την ανεργία των νέων20, Τα επαγγέλματα της ανεργίας και 
της επιτυχίας21. Επίσης, να αναζητήσετε στο διαδίκτυο άλλα άρθρα σχετικά με την 
ανεργία, γ) με βάση τις πληροφορίες που θα αντλήσετε, να ενημερώσετε τους συμ-
μαθητές σας, σε μία ομιλία που θα εκφωνήσετε στην Ολομέλεια της τάξης, για τις 
επιπτώσεις της ανεργίας στο άτομο και στην κοινωνία. Επίσης, να προτείνετε στους 
νέους τρόπους αντιμετώπισης της ανεργίας. 

4. α) Να γράψετε τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σας σε πρόγραμμα παρου-
σίασης, β) αφού μεταφορτώσετε την παρουσίασή σας στο slideboom, να την αναρ-
τήσετε στο ιστολόγιο της τάξης. 

Αξιολόγηση 

Στην πορεία της διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το βαθμό κατάκτησης της νέας 
γνώσης από τις διάφορες δραστηριότητες και πάντα σε συνάρτηση με τον βαθμό επί-
τευξης των επιδιωκόμενων στόχων που έχει θέσει. Επίσης, οι ομάδες αξιολογούνται 
μεταξύ τους κατά τις παρουσιάσεις των εργασιών τους, επομένως, η αξιολόγηση απο-
κτά ανατροφοδοτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τους Πόλκα και Τουλούμη (2012: 100), 
«προτείνεται η ύπαρξη ενός φύλλου αξιολόγησης όπου θα υιοθετείται ένα καθεστώς 
τριπλής αξιολόγησης: αυτοαξιολόγηση του μαθητή, ετεροαξιολόγηση μεταξύ των μα-
θητών και αξιολόγηση από τη μεριά του εκπαιδευτικού». Το παρόν σενάριο εφαρμό-
στηκε χωρίς δυσκολίες. 

Επίλογος 

Η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας με την υποστήριξη της τεχνολογίας μέσω 
του σχεδιασμένου σεναρίου, καθιστά τη διδασκαλία σαφώς πιο ενδιαφέρουσα και προ-
κλητική, καθώς οι μαθητές εύκολα, γρήγορα και με μεγάλη διάθεση αντλούν τις 
πληροφορίες που απαιτούνται με τη βοήθεια των τεχνολογιών. Κατά αυτόν τον τρόπο, 
αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες, συνεργάζονται, δημιουργούν και οξύνουν την 
κριτική τους ικανότητα.  

 

 

 

18 https://www.youtube.com/watch?v=AB42TC5icvw 
19 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=110065 
20 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=515887 
21 http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=115219 
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Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 
 

3173

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018

http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html


Στα ίχνη των Δεινοσαύρων - Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. 
 

       Κοκκινέλη Κυριακή        Ρούμπα Μαρίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.ed. Ειδική Αγωγή,                         Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

M.ed. Οργάνωση, Διοίκηση και Αξιολόγηση της Εκπ/σης          mproumba@gmail.com 
       kiriaki_kokkineli@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται ένα διδακτικό σενάριο για παιδιά νηπιαγωγείου διαρ-
θρωμένο και διαμορφωμένο σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο. Θέμα του 
σεναρίου είναι οι Δεινόσαυροι και στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και στην ευαι-
σθητοποίηση των παιδιών σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος. Κατά την παρουσίαση 
του σεναρίου αναλύεται η συμβατότητά του με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. και περι-
γράφονται η διάρκεια, η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και τα γνωστικά προα-
παιτούμενα. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο γενικός σκοπός, οι επιμέρους διδακτικοί στό-
χοι, η μεθοδολογική θεωρητική και διδακτική προσέγγιση που αξιοποιούνται στο προ-
τεινόμενο σενάριο και αναλύονται οι δραστηριότητες που υλοποιούνται με τη συμβολή 
των Τ.Π.Ε.. 

Λέξεις-Κλειδιά: δεινόσαυροι, προϊστορικά ζώα, φυσικό περιβάλλον, προστασία 

Εισαγωγή 

Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το Νηπιαγωγείο προσεγγίζουν τα 
ζητήματα περιβάλλοντος μέσα από το πρίσμα της ανάδειξης προβλημάτων, αλλά και 
της ευαισθητοποίησης των παιδιών σε αυτά. Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-
γραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2003) μια από τις πέντε κατευ-
θύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων αποτελεί η 
Μελέτη Περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο της οποίας αναπτύσσεται γύρω από δύο άξο-
νες, το Φυσικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον και οι δύο άξονες προσεγγίζονται υπό 
τη θεμελιώδη έννοια της αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγω-
γείο (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2003), «στη Μελέτη Περιβάλλοντος εντάσσονται ως αντικείμενο με-
λέτης, όλα όσα υπάρχουν γύρω από τα παιδιά, ο άνθρωπος και τα δημιουργήματά του, οι 
κοινωνικές δομές και σχέσεις, τα ζώα, τα φυτά, οι τόποι, τα φυσικά φαινόμενα και οι 
καταστάσεις. Μέσω των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται δίνεται η δυνατότητα να 
αντιληφθούν τις μεταξύ τους σχέσεις» (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2000: 216). Άλλωστε, η διε-
ρεύνηση του φυσικού κόσμου από τα παιδιά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ραβά-
νης (1997:31) «αποτελεί όχι μόνο μια αναγκαία συμβολή στο πεδίο της γνωστικής ανά-
πτυξης, αλλά επίσης και ένα ενδιαφέρον πλαίσιο για καλλιέργεια αξιών, για τη μύηση των 
παιδιών στον τεχνολογικό κόσμο, την ευαισθητοποίησή τους στις επιπτώσεις των σχέ-
σεων φυσικών επιστημών και κοινωνίας». 
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Βασικός αρωγός στη μύηση των παιδιών στον τεχνολογικό κόσμο με σκοπό τον τεχνο-
λογικό εγγραμματισμό είναι οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Όλα τα 
ερευνητικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί, ώστε να υποβοηθήσει και να ενθαρρύνει τη γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση 
παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Όπως και κάθε άλλο εκπαιδευτικό 
εργαλείο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αναπτυξιακά 
κατάλληλους τρόπους για να διευκολύνουν τα παιδιά να βιώσουν θετικές εμπειρίες μά-
θησης (Clemens, 1987∙ Κόμης, 2005). Η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαιδευ-
τική πραγματικότητα του νηπιαγωγείου είναι εναρμονισμένη πλήρως με τη σύγχρονη 
πραγματικότητα, αφού λαμβάνει υπόψη ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στο μεγαλύτερο μέρος 
των καθημερινών ανθρώπινων ενασχολήσεων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Το 
δεδομένο αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στην παράλληλη αύξηση του αριθμού των νηπίων 
που τις χρησιμοποιούν στο οικογενειακό και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Φε-
σάκης, 2009). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει βασιστεί: α) Στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης, 
βάσει της οποίας οι μαθητές οδηγούνται στη σταδιακή καθοδηγούμενη ανακάλυψη των 
γνώσεων μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες (Ελληνιάδου, Κλεφτάκη, Μπαλκίζας, 
2008) με το πείραμα, τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση (Ι.Τ.Υ.Ε., 2013). Η 
ιδέα της σταδιακής ανακάλυψης της γνώσης μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημα-
ντικό κίνητρο για τον μαθητή1, τον οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει ή και να 
καθοδηγήσει. Σύμφωνα με τις θεωρίες του Bruner, o εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του 
εμψυχωτή, του διευκολυντή και του καθοδηγητή στη διαδικασία της ανακάλυψης. Κα-
θώς ο μαθητής έρχεται αντιμέτωπος με προβλήματα, ο εκπαιδευτικός τον υποστηρίζει 
στην προσπάθειά του, την οποία ο μαθητής πραγματοποιεί με τον δικό του ρυθμό και 
με βάση τις δικές του αποφάσεις και επιλογές (Ι.Τ.Υ.Ε., 2013). 

β) Στις γνωστικές θεωρίες, οι οποίες αποδίδουν μεγάλη σημασία στις εσωτερικές, νοη-
τικές διεργασίες του ατόμου. Η μάθηση στις θεωρίες αυτές δεν μεταδίδεται, αλλά είναι 
μια διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης, η οποία εδράζεται πάνω σε προ-
γενέστερες γνώσεις. Ο εποικοδομισμός του J. Piaget θεωρεί ότι η ανάπτυξη της λογικής 
και επιστημονικής σκέψης του παιδιού είναι μια εξελικτική διαδικασία με διάφορα 
στάδια. Κάθε μαθητής κατασκευάζει τη γνώση με τον δικό του τρόπο, ενεργητικά και 
δεν αποτελεί απλά έναν παθητικό υποδοχέα πληροφοριών και «γνώσεων». Άρα, ο μα-
θητής πρέπει να μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθί-
σματα, το οποίο να δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να αλληλεπιδρά μαζί του 
(Ι.Τ.Υ.Ε., 2013∙ Κόμης, 2004). γ) Στη μαθητοκεντρική μέθοδο και στην ομαδοσυνερ-
γατική διδασκαλία, ο μαθητής οικοδομεί ο ίδιος τη γνώση και η ενεργός συμμετοχή 
του βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. 

1 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται γενικευμένα το αρσενικό γένος και για τα δύο φύλα 
για λόγους συντομίας και για να αποφευχθούν οι συχνές επαναλήψεις. 
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Τέλος, να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου εφαρμόστηκε το 
ολιστικό μοντέλο προσέγγισης της γνώσης κατά το οποίο οι Τ.Π.Ε. διατρέχουν εγκάρ-
σια όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ευνοούν την αλλαγή του παραδοσιακού δασκαλο-
κεντρικού μοντέλου διδασκαλίας μέσα από τη χρήση κατάλληλων λογισμικών και ενι-
σχύουν το μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 
αφού προσφέρουν πολλές ευκαιρίες για επικοινωνία και συνεργασία αναδεικνύοντας 
την προστιθέμενη αξία τους (Ι.Τ.Υ.Ε., 2013). 

Παρουσίαση Διδακτικού Σεναρίου 

Τίτλος σεναρίου: Στα ίχνη των Δεινοσαύρων  

Θεματικές περιοχές του σεναρίου - γνωστικά αντικείμενα: Παιδί και Περιβάλλον 
(φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον), Παιδί και Μαθηματικά (ταξινομήσεις, μετρή-
σεις), Παιδί και Γλώσσα (ομιλία και ακρόαση, γραπτή έκφραση-δημιουργία παραμυ-
θιού, ανάγνωση), Φυσική Αγωγή (παιχνίδια ομαδικά, μουσικοκινητικά), Παιδί Δη-
μιουργία και Έκφραση (εικαστικά, δραματοποίηση). 

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας (πρώτης και δεύτερης ηλικίας). 

Συνολική διάρκεια σεναρίου 3 ώρες: Υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης 
των δραστηριοτήτων με χρήση των Τ.Π.Ε. κι όχι των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. 

Συμβατότητα με το Αναλυτικό πρόγραμμα: Συμβαδίζει με το Α.Π.Σ. και το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα, καθώς οι δρα-
στηριότητες που αναλύονται είναι οργανωμένες διαθεματικά (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 
2000). 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που χρησιμοποιή-
θηκαν είναι: α) το λογισμικό παρουσίασης Power Point του περιβάλλοντος Office 97-
2003, το λογισμικό Kidspiration και β) η εφαρμογή Google Εarth. Για τη διεξαγωγή 
του σεναρίου χρειάστηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με τις περιφερειακές του συ-
σκευές – εκτυπωτής, σαρωτής, μικρόφωνο ηχογράφησης, ηχεία. Άλλα συνοδευτικά υ-
λικά όπως, χαρτί Α4, μαρκαδόροι, χαρτοπολτός, κόλλα, τέμπερες, πλαστικοποιητής. 
Επιπλέον, ως υποστηρικτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν εγκυκλοπαίδειες, παραμύθια, 
παιδαγωγικό υλικό με κάρτες, παιχνίδια με σκελετούς, τρισδιάστατα πλαστικά αντί-
γραφα και παιχνίδι μνήμης, όλα με θέμα τους δεινόσαυρους. 

Παρουσίαση εκπαιδευτικών λογισμικών – Αιτιολόγηση επιλογής: Στο διδακτικό 
σενάριο χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Power Point γιατί είναι ένα λογισμικό γενικής 
χρήσης, ανοικτό, πολυμεσικό και αλληλεπιδραστικό, ελκυστικό στα παιδιά προσχολι-
κής ηλικίας, καθώς υποστηρίζει το κείμενο με πολυμεσικά εργαλεία και δημιουργεί 
πολυτροπικά ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης. Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογρά-
φησης Kidspiration. Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια ειδική τεχνική οπτικο-
ποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά 
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εννοιολογικής χαρτογράφησης αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία συστημάτων εκπαι-
δευτικού λογισμικού με ανοικτό χαρακτήρα και μπορούν πρακτικά να χρησιμοποιη-
θούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Το 
λογισμικό οπτικοποίησης και προσομοίωσης Google Earth, που παρέχει ευκαιρίες πε-
ριήγησης ανά τη γη, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση της γης, του 
κόσμου, του περιβάλλοντος αλλά και για τη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον (Δη-
μητρίου, 2013). 

Σκοπός και διδακτικοί στόχοι: Σκοπός είναι η ανακάλυψη και η οικοδόμηση γνώ-
σεων για τους δεινόσαυρους, η καλλιέργεια δεξιοτήτων και η υιοθέτηση θετικών στά-
σεων απέναντι στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι επιμέρους διδακτικοί 
στόχοι είναι: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
Παιδί και Μαθηματικά: 

- Να οικοδομήσουν την έννοια των αριθμών. 
- Να συγκρίνουν και να ταξινομούν βάσει κριτηρίων. 
- Να μετρούν χρησιμοποιώντας αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης. 
- Να προβληματίζονται και να ερευνούν ποικίλες καταστάσεις, να κάνουν υπο-

θέσεις και να καταλήγουν σε σχετικά συμπεράσματα. 
Παιδί και Γλώσσα: 
Ομιλία και ακρόαση 

- Να δίνουν εξηγήσεις για διάφορες προτιμήσεις τους. 
- Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να επιχειρηματολογούν.  

Ανάγνωση 
- Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και μέσα σε κείμενα. 

Γραπτή έκφραση 
- Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας και μετάδοσης 

πληροφοριών. 
Παιδί και Περιβάλλον (φυσικό & ανθρωπογενές): 

- Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τα προϊστορικά ζώα. 
- Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό περιβάλλον. 
- Να εξοικειώνονται με τις βασικές ερευνητικές διαδικασίες.  

Παιδί Δημιουργία και Έκφραση: 
Εικαστικά:  

- Να κόβουν υλικά και να κάνουν καρτεπικολλήσεις. 
- Να πλάθουν και να μορφοποιούν. 

Δραματική τέχνη: 
- Να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση. 
- Να δραματοποιούν μια ιστορία ή ένα παραμύθι. 

Παιδί και Πληροφορική:  
- Να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην 

εργασία του και να γνωρίσουν τις ποικίλες δυνατότητές του. 
- Να γνωρίσουν τις λειτουργίες του ποντικιού. 
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Β) Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.: 
- Να χρησιμοποιήσουν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως γνωστικό και εποπτικό 

εργαλείο. 
- Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις Τ.Π.Ε. 
- Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών προκειμένου να προβληματιστούν 

και να εκφραστούν δημιουργικά (λογισμικά ανοικτού τύπου – οπτικοποίηση 
και υπερμεσικά λογισμικά). 
 

Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 
- Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. Να αναγνωρίσουν τη συμ-

βολή της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή κοινού έργου και να αναδειχθεί η 
δυναμική του διαλόγου. 

- Να σέβονται τις απόψεις και την εργασία των άλλων. Να καλλιεργήσουν κρι-
τική και δημιουργική σκέψη. 

- Να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος και λήψης αποφάσεων. 
 
Κάθε εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται μέσω ενός συνόλου δραστηριοτήτων μέσα 
στην τάξη (βλ. Σχήμα 1). Οι δραστηριότητες του σεναρίου κατά ένα μεγάλο μέρος α-
φορούν στην επίτευξη των στόχων του σεναρίου. Οι δραστηριότητες αυτές χωρίζονται 
σε πέντε τουλάχιστον διαφορετικές κατηγορίες (Ι.Τ.Υ., 2011), όπως φαίνεται και στο 
σχήμα που ακολουθεί. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Σχήμα 1: Πορεία διδακτικού σεναρίου (Ι.Τ.Υ., 2011:27) 

Α) Δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας: Οι δραστηριότη-
τες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας αφορούν στην αποτίμηση υπάρχουσας 
γνώσης και στην ανίχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών. 
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1η δραστηριότητα: Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε με σκοπό να εισάγει τα παιδιά στον 
κόσμο των δεινόσαυρων και αποτέλεσε την αφόρμηση για τη διερεύνηση του θέματος. 
Δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό μια πολυμεσική παρουσίαση στο λογισμικό 
Power Point, η οποία συνδύασε εφέ κίνησης, εικόνα και ήχο στοχεύοντας στην ενερ-
γοποίηση του ενδιαφέροντος των παιδιών. Η προστιθέμενη αξία του λογισμικού έγκει-
ται στη δυνατότητα που δίνει για δημιουργία υπερμέσων που ενθαρρύνουν τη χρήση 
πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης και στοχεύει στην αφύπνιση και καλλιέργεια των 
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης (Ντολιοπούλου, 2001). 

2η δραστηριότητα: Σε επόμενη ημέρα ο εκπαιδευτικός εμπλούτισε τη «γωνιά των δει-
νοσαύρων» με μεζούρες και ζυγαριά, κατά τη διάρκεια των αυθόρμητων δραστηριοτή-
των κάποια παιδιά περιεργάζονταν τα νέα αντικείμενα. Στη «γωνιά του υπολογιστή» ο 
εκπαιδευτικός είχε δημιουργήσει στο Power Point μια υπερμεσική εφαρμογή με στόχο 
την καθοδήγηση των παιδιών, ώστε να ανακαλύπτουν το βάρος και το μήκος των αγα-
πημένων τους δεινοσαύρων (βλ. Εικόνα 1 & Εικόνα 2). Τα παιδιά προσέρχονταν ανά 
δύο στη «γωνιά του υπολογιστή». Ο εκπαιδευτικός εξήγησε στα παιδιά της πρώτης 
ομάδας τα εικονίδια, κατόπιν η μία ομάδα εξηγούσε στην άλλη τι έπρεπε να κάνουν. Η 
δραστηριότητα στόχευε στην εισαγωγή των παιδιών στα εργαλεία και τις μονάδες μέ-
τρησης με συμβατά και μη συμβατά μέσα. Η δραστηριότητα στηρίχθηκε στην ομαδο-
συνεργατική διδασκαλία, όσο τα παιδιά δούλευαν στον υπολογιστή τα υπόλοιπα δού-
λευαν παράλληλα στη «γωνιά των εικαστικών» και στη «γωνιά της γλώσσας» με σχε-
τική θεματολογία. 

 

  

 

 

 

 

                      Εικόνα 1 Εικόνα 2 

Συγκεκριμένα, τέσσερα παιδιά δούλευαν στη «γωνιά των εικαστικών» με διάφορα υ-
λικά και έφτιαχναν ή ζωγράφιζαν τους αγαπημένους τους δεινόσαυρους, ενώ άλλα δύο 
παιδιά προσπαθούσαν να φτιάξουν με χαρτοπολτό το δόντι ενός δεινόσαυρου στις 
πραγματικές του διαστάσεις. Στη «γωνιά της γλώσσας» δύο παιδιά έπαιζαν με τους 
πίνακες αναφοράς. 

B) Δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου (Παιδί και Περιβάλ-
λον- Φυσικό περιβάλλον): 
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1η δραστηριότητα: Η δραστηριότητα σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις μαθησια-
κές ανάγκες τριών παιδιών που ήθελαν να δουν σε ποια μέρη βρέθηκαν δεινόσαυροι 
και υλοποιήθηκε με τρία παιδιά. Για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή 
Google Earth. Είναι μία εφαρμογή η οποία μας παρέχει δορυφορικές εικόνες μεγάλης 
ευκρίνειας από όλα τα σημεία του πλανήτη. Πρόκειται για ένα λογισμικό οπτικοποίη-
σης και οι φωτογραφίες που παρέχει μπορεί να είναι επίπεδες ή με υψομετρική λεπτο-
μέρεια (Μπαλκίζας 2008). Πάνω σε αυτές είναι εντοπισμένα σημεία ενδιαφέροντος 
όπως αξιοθέατα, πόλεις, γεωγραφικά στοιχεία, ηφαίστεια, τρισδιάστατα κτίρια, υπηρε-
σίες κ.ά. Οι όψεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν και με χάρτες (Google maps). Η 
προστιθέμενη αξία του λογισμικού στη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι: α) Ενερ-
γοποίησε και διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια ε-
φαρμογής του. β) Τα παιδιά ανακάλυψαν, χωρίς βοήθεια, αυτό που ήθελαν κάτι που 
είναι πολύ δύσκολο να συμβεί με τους συμβατούς χάρτες, όπου το παιδί του νηπιαγω-
γείου χάνεται στην πληθώρα των πληροφοριών τους. γ) Παρείχε δυνατότητες συνερ-
γατικής μάθησης και γραπτής έκφρασης καθώς, τα παιδιά έπρεπε να εισάγουν την κα-
τάλληλη λέξη κατά την αναζήτηση. δ) Παρουσίασε φαινόμενα και χαρακτηριστικά που 
συνέβησαν σε διαφορετικές χωροχρονικές κλίμακες. ε) Παρείχε τη δυνατότητα δυνα-
μικών οπτικοποιήσεων με άμεσο χειρισμό δεδομένων. 

Τα παιδιά έχοντας στοιχειώδεις γνώσεις του λογισμικού βρήκαν το εικονίδιο και αφού 
εντόπισαν το περιβάλλον του Google Earth άρχισαν να πλοηγούνται στην αρχή τυχαία. 
Μετά θυμήθηκαν κάποια μέρη που είχαν διαβάσει σε εγκυκλοπαίδειες, τα είχαμε τυ-
πώσει και τοποθετήσει σε πίνακα αναφοράς. Με τη βοήθεια του πίνακα αναφοράς ει-
σήγαγαν στο σημείο «αναζήτηση» το μέρος που επιθυμούσαν. Πλοηγήθηκαν σε αρκε-
τές περιοχές του πλανήτη, παρατηρούσαν αν γύρω από αυτές υπήρχαν βουνά ή θά-
λασσα και έκαναν υποθέσεις φανταστικές για το αν υπάρχουν εκεί και άλλα απολιθώ-
ματα δεινοσαύρων. Τα παιδιά παρουσίασαν στην ολομέλεια τον τρόπο και τα μέρη που 
επισκέφθηκαν εικονικά. 

Τα υπόλοιπα παιδιά εργάζονταν παράλληλα σε οργανωμένες ομαδικές δραστηριότητες 
σχετικές με το θέμα στις διάφορες «γωνιές». Συγκεκριμένα, στη «γωνιά των μαθημα-
τικών» δύο παιδιά έπαιζαν με τις κάρτες μνήμης, δύο παιδιά μετρούσαν με τη μεζούρα 
το μήκος των τρισδιάστατων πλαστικών δεινοσαύρων και κατέγραφαν σε ένα χαρτί τις 
μετρήσεις τους. Στη «γωνιά των εικαστικών» δύο παιδιά ζωγράφιζαν με στένσιλ δει-
νόσαυρους και «στη γωνιά των δεινοσαύρων» ένα παιδί προσπαθούσε να συνθέσει έ-
ναν πλαστικό σκελετό βροντόσαυρου. 

2η δραστηριότητα (Παιδί και περιβάλλον-ανθρωπογενές): Ο εκπαιδευτικός θέλο-
ντας να ενεργοποιήσει τη σκέψη των παιδιών και να διευρύνει τις γνώσεις τους σχετικά 
με τις έννοιες του βάρους δημιούργησε με το λογισμικό γενικής χρήσης Power Point 
(Microsoft-office 97/2003) μια κατάσταση προβληματισμού (μία ίδια διαφάνεια για 
κάθε παιδί) και οι μαθητές καλούνταν να την επιλύσουν ενεργοποιώντας προηγούμενες 
γνώσεις τους (βλ. Εικόνα 3). Τα παιδιά κατέγραφαν τις απαντήσεις τους πάνω στη δια-
φάνεια με εισαγωγή ήχου από μικρόφωνο, αφού πρώτα την επέλεγαν με την τεχνική 
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drag and drop. Τα παιδιά καλούνταν να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Το πρό-
βλημα διέθετε παραπάνω από μία σωστές λύσεις. Η δραστηριότητα έγινε ατομικά στη 
«γωνιά του υπολογιστή» με την παρουσία του εκπαιδευτικού. 

Περιγραφή κατάστασης προβληματισμού: Υπάρχει ένα φυσικό τοπίο με βουνά και 
πεδιάδα, στη μέση περνάει ένα ποτάμι. Από τη μία πλευρά στην πεδιάδα υπήρχαν αγέ-
λες δεινοσαύρων και στο βουνό ένα ηφαίστειο που είχε εκραγεί. Τα παιδιά ρωτώνται, 
αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και έπειτα καλούνται να το επιλύσουν επιλέγοντας ένα 
από τα αντικείμενα που βρίσκονται έξω από την εικόνα (βλ. Εικόνα 3). Η προστιθέμενη 
αξία του λογισμικού Power Point στη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ότι χρησιμο-
ποιήθηκε ως λογισμικό ανοιχτού τύπου, αφού τα ίδια τα παιδιά εισήγαγαν τη φωνή 
τους και προσπαθούσαν να δώσουν λύση σε ένα πρόβλημα που δεν καθοδηγούσε στην 
απάντησή του. Σύμφωνα με τον Μπαλκίζα (2008), όταν ο μαθητής δημιουργεί ένα υ-
περμέσο αναπτύσσει ικανότητες διαχείρισης έργου.  

 

 

 

 

 

 

                                               Εικόνα 3 

Στη «γωνιά των δεινοσαύρων» δύο παιδιά έφτιαχναν με πλαστελίνη ένα ηφαίστειο με 
αφορμή σχετικό βίντεο που είχαν παρακολουθήσει την προηγούμενη ημέρα στο 
Youtube. Στη «γωνιά του οικοδομικού υλικού» δύο παιδιά έφτιαχναν ένα μουσείο δει-
νοσαύρων και στη «γωνιά των εικαστικών» άλλα δύο παιδιά έφτιαχναν απολιθώματα 
δεινοσαύρων με γύψινα καλούπια.  

Γ) Δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου (Παιδί και Γλώσσα) 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου project με θέμα τα 
προϊστορικά ζώα. Τα παιδιά συγκεντρώνονταν συχνά στην ολομέλεια για να ανακοι-
νώσουν τι έμαθαν από τις διάφορες δραστηριότητες. Τότε κατέγραφαν στο Kidspira-
tion τις έννοιες που είχαν δουλέψει, αφού τις συζητούσαν μεταξύ τους. Στο τέλος σχε-
δίαζαν τις επόμενες δραστηριότητες με τα ερωτήματα που έθεταν στην ομάδα. Ο εκ-
παιδευτικός άκουγε με προσοχή τα παιδιά, ώστε να μπορεί να εμπλουτίζει το υλικό της 
τάξης και να τα καθοδηγεί ή να τα εμψυχώνει. Επίσης, κατέγραφε τις έννοιες που τις 
υπαγόρευαν τα παιδιά στον εννοιολογικό χάρτη. Τα παιδιά εισήγαγαν τις σχετικές ει-
κόνες και δημιουργούσαν εννοιολογικές συσχετίσεις. Η εννοιολογική χαρτογράφηση 
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είναι μια ειδική τεχνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες και 
συνιστά έναν συνήθη τρόπο για την αναπαράσταση της γνώσης, της οποίας αποτελεί 
μία ιδεατή εννοιολογική δομή. Η προστιθέμενη αξία του λογισμικού που χρησιμοποι-
ήθηκε στη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ότι έδινε τη δυνατότητα να οπτικοποιή-
σουν και να αποτυπώσουν τις έννοιες που είχαν διαχειριστεί μέσα στην τάξη. Επίσης, 
να τις συνδυάσουν μεταξύ τους και να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική εικόνα της έννοιας 
«Δεινόσαυροι» οικοδομώντας νέες γνώσεις (Μπαλκίζας, 2008). 

Δ) Δραστηριότητες αξιολόγησης: 

1η δραστηριότητα: Τα παιδιά ζωγράφισαν τους αγαπημένους τους δεινόσαυρους σε 
διάφορες σκηνές, περιέγραφαν τι είχαν ζωγραφίσει χρησιμοποιώντας την ορολογία που 
είχαν μάθει κατά τη διάρκεια του project. 

2η δραστηριότητα: Τα παιδιά έφτιαξαν ένα σχετικό παραμύθι με τίτλο «Στα ίχνη των 
δεινοσαύρων» και ένα ομαδικό παιχνίδι με κανόνες. 

3η Δραστηριότητα: Τα παιδιά κατασκεύασαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο συ-
νέβαλε στην οικοδόμηση και εμπέδωση των γνώσεων με παιγνιώδη τρόπο. 

Ε) Μεταγνωστικές δραστηριότητες - Επεκτασιμότητα: Οι μεταγνωστικές δραστη-
ριότητες αποτελούν εγγενές τμήμα του σεναρίου, κατά το οποίο γίνεται συνήθως αντι-
παραβολή και σύγκριση των γνώσεων που αποκτήθηκαν με τις αρχικές ιδέες και ανα-
παραστάσεις των παιδιών (Ι.Τ.Υ., 2011). Τα παιδιά στο ελεύθερο λογισμικό του Jigsaw 
Puzzle έφτιαξαν τα δικά τους puzzles με δεινόσαυρους. Στο λογισμικό Kidspiration 
έκαναν ομαδοποιήσεις και ταξινομήσεις δεινοσαύρων με κριτήριο το μέγεθος, το είδος 
κ.λπ. Το παραμύθι που έφτιαξαν στην προηγούμενη φάση με τίτλο «Στα ίχνη των δει-
νοσαύρων» το ψηφιοποίησαν με το λογισμικό Movies Maker. Επίσης, με το λογισμικό 
γενικής χρήσης Εxcel (Microsoft office) τα παιδιά έφτιαξαν μία πίτα στην οποία φαί-
νονταν ο δημοφιλής δεινόσαυρος της τάξης. Η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να 
επεκταθεί και στο δημοτικό σχολείο για να βρουν ποιος είναι ο δημοφιλέστερος δεινό-
σαυρος εκεί και να συγκρίνουν τις πίτες. 

Αξιολόγηση σεναρίου: Το διδακτικό με θέμα «οι Δεινόσαυροι» διεκπεραιώθηκε με 
επιτυχία και σε αυτό συντέλεσαν συγκεκριμένοι παράγοντες: α) Ήταν επιλεγμένο από 
τα ίδια τα παιδιά, απαντούσε στις απορίες και άπτονταν των ενδιαφερόντων τους. β) Οι 
διδακτικοί στόχοι του σεναρίου ήταν σαφείς και συνδεδεμένοι με το αναλυτικό πρό-
γραμμα του νηπιαγωγείου. γ) Έγινε η επιλογή κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών 
ανοικτού τύπου και τα παιδιά είχαν ήδη εξοικειωθεί με την εφαρμογή τους από προη-
γούμενες δραστηριότητες. δ) Το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια των δραστηριοτή-
των παρέμεινε αμείωτο. ε) Η μεταξύ τους αλληλεπίδραση για τη διεκπεραίωση των 
δραστηριοτήτων συνέβαλε στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, 
αμοιβαίου σεβασμού και στη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση. 
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Τα παιδιά μαθαίνουν για τα δικαιώματα τους 
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ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Γ δημοτικού 

 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ-ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: Μελέτη 
Γ δημοτικού, Πληροφορική, Γλώσσα, Εικαστικά, Μουσική. 

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Το σενάριο στοχεύει στην 
ενότητα 6 του βιβλίου της μελέτης περιβάλλοντος και συγκεκριμένα στην υποενότητα 
6.2. 

Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές επιδιώκεται: 

• Να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα των παιδιών όλου του κόσμου. 
• Να μάθουν για τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού της UNICEF 

Διαθεματικές έννοιες: Παιδί, δικαίωμα, αλληλεπίδραση 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Να γνωρίζουν τα παιδιά να ψάχνουν στο διαδί-
κτυο πληροφορίες και να επιλέγουν τις κατάλληλες με κριτήρια. Επίσης να χειρίζονται 
τα προγράμματα της ζωγραφικής, word και powerpoint. Φυσικά χρειάζεται τα παιδιά 
να μπορούν να συνεργάζονται. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ-
ΔΟΜΗ: Για το διδακτικό σενάριο χρειάζεται η αίθουσα διδασκαλίας καθώς και η αί-
θουσα της πληροφορικής 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Οι διδακτικοί στόχοι που θέλουμε είναι: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ Τ.Π.Ε.: τα παιδιά εξασκηθούν στο να κάνουν αναζήτηση σε πληροφο-
ρίες και να αντιγράφουν τις σωστές πληροφορίες από το διαδίκτυο, να μάθουν να κά-
νουν ωραίες παρουσιάσεις (ppt) , ψηφιακά βιβλία και να υποστηρίζουν την παρουσί-
αση των εργασιών τους στην τάξη. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ:  

• Τα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις για τα δικαιώματα τους  
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• Να γνωρίσουν πως κάποια παιδιά του πλανήτη καταπατώνται τα δικαιώματά 
τους. 

• Να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός από όλους τους αν-
θρώπους της γης στην ευαίσθητη παιδική ηλικία.  

• Να κατανοήσουν πως όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της σύμ-
βασης των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: Να μάθουν να εκφράζονται 
σωστά (Γλώσσα), να μάθουν να ζωγραφίζουν στο χαρτί αποτυπώνοντας αυτό που θέ-
λουν να μας δείξουν (Εικαστικά), να τραγουδάνε (Μουσική) 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 διδακτικές ώρες 

Διδακτική προσέγγιση 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Ο τρόπος εργασίας των παιδιών είναι σύμφωνα με τις σύγ-
χρονες μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας, που λαμβάνεται υπόψιν τι πρέπει να 
μαθαίνει ο μαθητής, τι ενδιαφέρεται να μάθει ο μαθητής, τι μπορεί να μαθαίνει ο μα-
θητής και πως και πότε πρέπει να το μαθαίνει. Συγκεκριμένα με τον διάλογο, τις ερω-
ταποκρίσεις, την ιδεοθύελλα – καταιγισμός ιδεών, σχέδιο εργασίας, ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος. 

ΑΦΟΡΜΗΣΗ – ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ: Ζητάμε από τα παιδιά να μας 
πουν ποια λέξη τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούνε την έκφραση δικαιώματα των 
παιδιών και τα καταγράφουμε στον πίνακα. 

Το προτεινόμενο σενάριο - προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας 

1η διδακτική ώρα: Μετά την αφόρμηση γίνεται συζήτηση για τα δικαιώματα των παι-
διών στο στενό σχολικό περιβάλλον και στην τάξη. Σε αυτά που θα καταλήξουν, κατα-
γράφονται σε αφίσα από τα παιδιά και αφού τη ζωγραφίσουν με χαρούμενα χρώματα 
την κρεμάμε στην τάξη. 

2η διδακτική ώρα: Στην δεύτερη διδακτική ώρα τα παιδιά βλέπουν , αρχικά με τη 
βοήθεια του βιντεοπροβολέα στην τάξη, μερικές φωτογραφίες από παιδιά που στην 
κάθε φωτογραφία το παιδί να έχει ένα δικαίωμα και στην άλλη να το στερείται Για πχ 
στη μία φωτογραφία ένα παιδί που πίνει νερό και στην άλλη ένα παιδί που έχει απλω-
μένο το χέρι του με ένα άδειο ποτήρι και ζητάει νερό. Γίνεται διάλογος πάνω στις φω-
τογραφίες καταγράφοντας στον πίνακα σημαντικές λέξεις από αυτά που λένε τα παιδιά. 
Μετά το τέλος των φωτογραφιών ο πίνακας έχει αρκετές σημαντικές λέξεις γραμμένες, 
και τα παιδιά με την ομάδα τους (4 σε κάθε ομάδα) διαλέγουν από τον πίνακα 4-6 λέξεις 
και φτιάχνουν είτε ποίημα, είτε απλά καταγράφει τις σκέψεις των παιδιών και τα συ-
ναισθήματά τους. Τα παιδιά παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια και στη 
συνέχεια όλες μαζί γίνονται αφίσα για την τάξη. 
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3η – 4η διδακτική ώρα.: Σε αυτό το δίωρο, τα παιδιά στην αρχή μαθαίνουν λίγα ιστορικά 
στοιχεία για τη σύμβαση των δικαιωμάτων των παιδιών και στη συνέχεια παρακολου-
θούν τα υπέροχα βίντεο λίγων δευτερολέπτων σε κινούμενα σχέδια της unicef για τα 
δικαιώματα των παιδιών. Αμέσως μετά μεταφερόμαστε στο εργαστήριο πληροφορικής 
και κάθε ομάδα των δύο παιδιών ανά υπολογιστή φτιάχνει μια παρουσίαση για 2-3 
άρθρα μέχρι όλα τα άρθρα να τα πάρουν οι ομάδες των παιδιών. Όλες οι παρουσιάσεις 
των παιδιών τοποθετούνται σε φάκελο του τοπικού δικτύου, έτσι ώστε όποια ομάδα 
τελειώνει να ενσωματώνει τις διαφάνειες τις στην παρουσίαση που ήδη υπάρχει στον 
φάκελο. Στο τέλος του δίωρου τα παιδιά παρακολουθούν μια μεγάλη παρουσίαση 
φτιαγμένη από τα ίδια, ολοκληρωμένη με όλα τα άρθρα της σύμβασης των δικαιωμά-
των του παιδιού. Η παρουσίαση ανεβαίνει στο slideboom και από εκεί στην ιστοσελίδα 
του σχολείου. 

5η – 6η ώρα: Βρισκόμαστε πάλι στο εργαστήριο πληροφορικής όπου τα παιδιά με τη 
βοήθεια των ακουστικών ψάχνουν τραγούδια ή ποιήματα που είναι για τα δικαιώματα 
των παιδιών. Κάθε ομάδα μπορεί να προτείνει έως 2 τραγούδια και έως 2 ποιήματα. Τα 
ποιήματα γράφονται σε ένα word , ζωγραφίζουν τα παιδιά αντίστοιχες εικόνες στο πρό-
γραμμα ζωγραφικής και τα βάζουν κάτω από τα ποιήματα τους. Όλα μαζί τα ποιήματα 
διαβάζονται στην τάξη και γίνονται ψηφιακό βιβλίο με τη βοήθεια του issuu ανεβαίνει 
στην ιστοσελίδα του σχολείου. Όσον αφορά τα τραγούδια, με ψηφοφορία διαλέγουμε 
τα δύο αγαπημένα , τα μαθαίνουμε, μαθαίνουνε να τα τραγουδάμε, γυρίζουμε τις φωνές 
μας ηχητικό βίντεο και με τη βοήθεια του photostory3 for windows δείχνουμε τα λόγια 
, ακούγονται οι φωνές και ανεβαίνει στο youtube και από εκεί στην ιστοσελίδα του 
σχολείου 

7η ώρα: Στην τάξη με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα τα παιδιά παρακολουθούν την 
ιστορία της Ειρήνης από την unchr 
https://www.youtube.com/watch?v=WQJhuAfVTqo και στη συνέχεια ζωγραφίζουν τι 
τους άρεσε περισσότερο ή τι τους έκανε εντύπωση σε ομάδες των δύο παιδιών. Τα 
παιδιά στη συνέχεια δείχνουν στην ολομέλεια τις ζωγραφιές τους οι οποίες γίνονται 
αφίσα και μπαίνουν στη σχολική τάξη.  

8η ώρα: Στην τάξη, ανά 4 τα παιδιά γράφουν μια μικρή ιστορία – παραμύθι που να 
βασίζεται σε ένα τουλάχιστον άρθρο από αυτά που είδαμε και το ζωγραφίζουν. Στη 
συνέχεια το παρουσιάζουν στην τάξη και τη βοήθεια του photostory3 for windows 
φτιάχνεται σε ψηφιακό βίντεο με τις φωνές των παιδιών, τις ζωγραφιές και το παραμύθι 
των παιδιών και ανεβαίνει στο στο youtube και από εκεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

9η ώρα: Στη σχολική αίθουσα τα παιδιά ατομικά συμπληρώνουν το πρώτο φύλλο ερ-
γασίας και διαβάζουν τα γράμματά τους στην τάξη. 

10η ώρα: Στη σχολική αίθουσα τα παιδιά σε ομάδες των δύο παιδιών συμπληρώνουν 
το δεύτερο φύλλο εργασίας και διαβάζουν σε όλα τα παιδιά τις ομοιότητες και τις 
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διαφορές που βρήκαν. Στη συνέχεια συμπληρώνουν ατομικά το έντυπο αξιολόγησης 
όλης της δράσης.  

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ – ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
Στο εργαστήριο πληροφορικής τα παιδιά κάθονται σε δυάδες στον υπολογιστή. Στη 
σχολική τάξη τα θρανία είναι φτιαγμένα σε ομάδες των 4 παιδιών. Η συνεργασία με-
ταξύ των παιδιών είναι είτε ανά 4 , είτε ανά δύο, είτε ατομικές δράσεις. Το παραγόμενο 
προϊόν είναι παρουσιάσεις, αφίσες οι οποίες κρεμιούνται στην σχολική αίθουσα, φω-
τογραφίζονται και ανεβαίνουν στην ιστοσελίδα του σχολείου, ψηφιακό βιβλίο και βί-
ντεο, που όλα μπορούν οι μαθητές να τα δουν στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας των μαθητών παρατηρούμε τον 
τρόπου εργασίας τους και στη συνέχεια με μια φόρμα αξιολόγησης θα διαπιστώσουμε 
αν πέτυχαμε τους στόχους μας. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Τα παιδιά να εξερευνήσουν τους διαδικτυακούς τόπους 
πολλών φιλανθρωπικών οργανώσεων και οργανισμών: http://www.unicef.gr/ , 
http://www.actionaid.gr/, http://www.hamogelo.gr/, http://www.sos-villages.gr/, 
http://www.mdmgreece.gr , www.msf.gr , http://www.kivotostoukosmou.org/kivotos/ 

Να ανέβει μια θεατρική παράσταση στο τέλος της χρονιάς σχετική με τα δικαιώματα 
των παιδιών. Να ακολουθήσει μια εκπαιδευτική επίσκεψη στην UNICEF ή στην ac-
tionaid. 

ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Unicef.gr 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Μετά από όλα αυτά που έμαθες για τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού, γράψε 
ένα γράμμα στον υπουργό εργασίας αυτής της χώρας της Αφρικής που βρίσκεται το 
παιδί της φωτογραφίας.  

 

Εικόνα 1 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Γράψε διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες 

 

Εικόνα 2 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Αξιολόγηση δράσης : Τα παιδιά μαθαίνουν για τα δικαιώματα τους 

1 Ποια είναι η δράση που σας άρεσε περισσότερο και γιατί; 

_____________________________________________________________________
2 Στις δράσεις ο χρόνος ήταν αρκετός για να εκφραστείτε όπως θέλατε; 

_____________________________________________________________________
3 Προτιμάτε τις ατομικές ή τις ομαδικές δράσεις και γιατί; 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4 Ποια δράση θα θέλατε να μην υπήρχε και γιατί; 

_____________________________________________________________________
5 Σκέψου και γράψε μια δράση που θα ήθελες να προστεθεί 

_____________________________________________________________________
6 Τι θεωρείς ότι κέρδισες από όλες αυτές τις δράσεις; 

_____________________________________________________________________
Αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να γίνει και σε ένα padlet να γράφουν τα παιδιά 
τις απαντήσεις τους στο εργαστήριο πληροφορικής. 
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Ταξίδι στη Σχηματοχώρα - Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. 

    Κοκκινέλη Κυριακή                   Κούτλα Βασιλική                     Πιπερίδου Γεωργία 
Π.Ε.60, M.ed. Εδική Αγωγή,       Π.Ε.60, M.ed. Ηγεσία και Διοίκηση        Π.Ε.60 
M.ed. Αξιολόγηση της Εκπ/σης   στην  Εκπ/ση - Σχολική ηγεσία        piperidou@sch.gr 
kiriaki_kokkineli@yahoo.gr         vasiliki.koutla@gmail.com            
            

Περίληψη 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν ένα σύγχρονο δυναμικό εργαλείο μάθησης και διδα-
σκαλίας, το οποίο συμβάλλει στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην 
επίτευξη των διδακτικών στόχων σε όλες σχεδόν τις μαθησιακές περιοχές. Το προτει-
νόμενο εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει ως 
κεντρικό θέμα «Τα γεωμετρικά σχήματα», το θέμα εντάσσεται στη μαθησιακή περιοχή 
«Παιδί και Μαθηματικά». Αρχικά, αναλύεται η συμβατότητα του σεναρίου με το ι-
σχύον Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο και περιγράφονται η διάρκεια και 
ο χώρος υλοποίησης, η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και τα γνωστικά προαπαι-
τούμενα. Επιπλέον, προσδιορίζεται ο γενικός σκοπός, οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι, 
η μεθοδολογική θεωρητική και διδακτική προσέγγιση που αξιοποιούνται στο προτει-
νόμενο σενάριο και αναλύονται οι δραστηριότητες που υλοποιούνται με τη συμβολή 
των Τ.Π.Ε.. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχήματα, μαθηματικά, γνώση, υπολογιστής, ενεργητική μάθηση 

Εισαγωγή 

Η εισαγωγή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στα σχολεία είναι φυσική κατάληξη της 
ραγδαίας προόδου της τεχνολογίας σε κάθε τομέα της ανθρώπινης τομής και δραστη-
ριότητας (Αγγελόπουλος, 2003). H Κοινωνία της Πληροφορίας είναι πρώτα από όλα 
μία κοινωνία της γνώσης, πράγμα που καθιστά αναγκαία την προσαρμογή του εκπαι-
δευτικού συστήματος σ’ αυτή (Διαμαντάκη, Νταβού, & Πανούσης, 2001). Δεδομένης 
της εξέλιξης αυτής πολλά προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης προσπα-
θούν να ενσωματώσουν γόνιμα στο πρόγραμμα διδασκαλίας τις Τεχνολογίες Πληρο-
φορίας και Επικοινωνίας και τις αντιμετωπίζουν ως συντελεστή ανάπτυξης και προό-
δου (Αγγελόπουλος, 2003∙ Ι.Τ.Υ.E., 2013). Άλλωστε, υποστηρίζεται έντονα ότι οι νέες 
τεχνολογίες έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη μάθηση εάν χρησιμοποιούνται ως δια-
νοητικό πολυεργαλείο, το οποίο προσαρμόζεται στις γνωστικές ανάγκες των μαθητών 
(Davies & Worrall, 2003). 
Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπια-
γωγείο (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2003), «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγω-
γείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις 
βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρή-
σεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού– διερευνητικού εργαλείου και 
ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών 
σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και ιδιαίτερα 
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ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης». Συνεπώς, η εισαγωγή του Η/Υ στην εκ-
παιδευτική διαδικασία, ως νέου εποπτικού μέσου, μπορεί να διευκολύνει ενεργητικούς 
τρόπους μάθησης (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2001) λειτουργώντας ως γνωστικό διερευνητικό εργα-
λείο, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, ως εργαλείο ε-
πικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Άλλωστε, τα ερευνητικά δεδομένα συγκλί-
νουν στο ότι η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποβοηθήσει και 
να ενθαρρύνει τη γνωστική ανάπτυξη και τη μάθηση παιδιών προσχολικής και πρώτης 
σχολικής ηλικίας (Κόμης, 2005). Τέλος, εκφράζεται η άποψη ότι ο ρόλος του Η/Υ 
παραμένει υποβοηθητικός, καθώς πρέπει να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο 
διδασκαλίας και όχι να υποκαθιστά τις άλλες μαθησιακές δραστηριότητες µε τον διδά-
σκοντα (Ντολιοπούλου, 1989). 

Θεωρίες μάθησης και Εκπαιδευτικά λογισμικά 

Η έννοια της μάθησης, σύμφωνα με τον Bigge (1990), έχει άμεση σχέση με τη μόνιμη 
αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και πράξης. 
Άρα, κάθε είδους διδασκαλία σχετίζεται με ορισμένες παραδοχές για το τι πρέπει να 
μάθει ο μαθητευόμενος, καθώς και το πως είναι καλύτερο να το μάθει, δηλαδή τους 
στόχους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία της μάθησης. Κάθε δάσκαλος, λοιπόν, είτε 
το γνωρίζει είτε όχι, υιοθετεί στην πράξη μια θεωρία μάθησης (Ράπτης & Ράπτη, 2001). 
Παρότι έχει διεξαχθεί πληθώρα σχετικών μελετών, η μάθηση παραμένει μια διαδικασία 
η οποία δεν έχει ερμηνευτεί και κατανοηθεί πλήρως και κατά τρόπο παραδεκτό από 
όλους. Συνεπώς, η δημιουργία μιας συγκεκριμένης θεωρίας που να προβλέπει μια 
«φόρμουλα» γενικής εφαρμογής για όλες τις διδακτικές καταστάσεις είναι αδύνατη, 
λόγω της ποικιλίας των καταστάσεων της μάθησης που χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία 
(Φλουρής, 2003).  

Σύμφωνα με τον Κόμη (2004), οι κύριες ψυχολογικές θεωρίες που επηρεάζουν την α-
νάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών, αλλά και τη θέση τους στη διδακτική και μαθη-
σιακή διαδικασία είναι ο συμπεριφορισμός, ο εποικοδομητισμός και οι κοινωνικοπολι-
τισμικές προσεγγίσεις. Να σημειωθεί ότι η πολυπλοκότητα των τρόπων εισαγωγής και 
ένταξης των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η ποικιλία των θεωριών 
και μοντέλων που ερμηνεύουν την ανθρώπινη γνώση και τη μάθηση έχουν οδηγήσει 
στην ανάπτυξη διαφόρων κατηγοριών εκπαιδευτικών λογισμικών (Ι.Τ.Υ., 2011). Με 
τον όρο εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρείται το λογισμικό που ακολουθεί ή υποστηρίζει 
συγκεκριμένη παιδαγωγική θεώρηση, υποδεικνύει ή υλοποιεί διδακτικούς στόχους, εν-
σωματώνει ή υποστηρίζει αλληλεπιδραστικές μαθησιακές δραστηριότητες, περιλαμβά-
νει διεπαφές και αλληγορίες με παιδαγωγική σημασία και στοχεύει σε συγκεκριμένα 
μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τεχνολογικά χα-
ρακτηριστικά του (Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010).  

Για τον συμπεριφορισμό η μάθηση είναι αποτέλεσμα συνδέσεων μεταξύ ερεθισμάτων 
και αντιδράσεων. Η συμπεριφορά που ενισχύεται θετικά από το περιβάλλον έχει μεγα-
λύτερες πιθανότητες επανάληψης, σε αντίθεση με αυτή που ενισχύεται αρνητικά. 
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(Κόμης, 2004). Οι επoικοδομητικές και γνωστικές θεωρίες προέκυψαν ως απόρροια 
προβληματισμού έναντι των θεωριών συμπεριφοράς και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους 
στις διανοητικές διαδικασίες και στη δομή και λειτουργία του γνωστικού συστήματος. 
Εδώ η μάθηση, η οποία εξαρτάται από τις προϋπάρχουσες γνώσεις, συνίσταται ακρι-
βώς στην τροποποίηση των γνώσεων, το κάθε άτομο δημιουργεί τις δικές του αναπα-
ραστάσεις, ο κάθε μαθητής μαθαίνει με τον δικό του τρόπο μέσω ενεργού γνωστικής 
εξερεύνησης και ο ίδιος ο μαθητής προσεγγίζεται ως όλον, που αναζητεί νοήματα, έχει 
κίνητρα και προσωπική αξία μοναδική (Κόμης, 2004∙ Ράπτης & Ράπτη, 2004). Τέλος, 
οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες εστιάζουν στην επικοινωνιακή και πολιτισμική διά-
σταση της μάθησης, υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση και ενθαρρύνουν τη συνερ-
γασία και την κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Βλέπουν τη μαθησιακή 
δραστηριότητα μόνο μέσα στο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο 
διαδραματίζεται. Είναι συμβατές με όλη την νέα γενιά εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 
και παρέχουν ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη διδακτική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
που προσφέρει το υπολογιστικό περιβάλλον μάθησης (Μητροπούλου - Μούρκα, 2017). 
Στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο προτείνονται λογισμικά γενικής χρήσης και επιμέ-
ρους γνωστικών αντικειμένων, τα οποία στηρίζονται στις τρεις θεωρητικές προσεγγί-
σεις της μάθησης. 

Παρουσίαση Διδακτικού Σεναρίου 

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: «Ταξίδι στη Σχηματοχώρα» 

Ιδέα / Πρωτοτυπία Διδακτικού Σεναρίου: Η σύγχρονη έρευνα στη διδακτική των 
μαθηματικών τονίζει ότι πολλές από τις μαθηματικές έννοιες συγκροτούνται και ανα-
πτύσσονται σε ηλικίες πριν από την πρώτη σχολική βαθμίδα. Τα παιδιά της προσχολι-
κής ηλικίας έχουν την ικανότητα να απαριθμούν μικρές ποσότητες αντικειμένων, να 
διακρίνουν γεωμετρικά σχήματα, να ταξινομούν αντικείμενα, ως προς ένα ή δυο χαρα-
κτηριστικά τους, να προσθέτουν και να αφαιρούν μικρές ποσότητες αντικειμένων 
(Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2000). Δεδομένης αυτής της ικανότητας των παιδιών οι δραστη-
ριότητες που προτείνονται συμβάλλουν στην εξοικείωση των παιδιών με τη μορφή και 
τη σχεδίαση των γεωμετρικών σχημάτων, αλλά και στην ενίσχυση της αντίληψης της 
ύπαρξης των γεωμετρικών σχημάτων στον κόσμο που τα περιβάλλει.  

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: 
Παιδί και Πληροφορική 
Παιδί και Γλώσσα 
Παιδί και Μαθηματικά 
 
Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Το διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας (πρώτης και δεύτερης ηλικίας). 
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Συμβατότητα με το Αναλυτικό πρόγραμμα: Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο 
συμβαδίζει με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο. Η γνώση προσεγγίζεται 
ολιστικά και οι δραστηριότητες είναι οργανωμένες διαθεματικά. 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: Τα παιδιά θα 
εργαστούν σε 3 ομάδες στον υπολογιστή της τάξης (3-4 παιδιά σε κάθε ομάδα). Στη 
«γωνιά του υπολογιστή» κάθονται κάθε φορά δυο παιδιά που ανήκουν στην ίδια ομάδα, 
τα οποία εργάζονται εναλλάξ στον υπολογιστή, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας τα 
παρατηρούν την ώρα που υλοποιούν τη δραστηριότητα. Η υλικοτεχνική υποδομή που 
χρειάστηκε για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου ήταν ένας υπολογιστής με τις 
περιφερειακές του μονάδες (οθόνη, ποντίκι) και εγκατεστημένο το πρόγραμμα επεξερ-
γασίας κειμένου Word (Microsoft office), το λογισμικό «Μαθηματικά Α΄ & Β΄ Δημο-
τικού», καθώς και το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration). Επι-
πλέον, χρησιμοποιήθηκαν ως υποστηρικτικό υλικό ένας πίνακας αναφοράς με χρώ-
ματα, ένας πίνακας αναφοράς με σχήματα, χρωματιστά ξύλινα γεωμετρικά σχήματα,  
έργα ζωγραφικής του Wasilly Kandinsky και  εικόνες αντικειμένων διαφόρων γεωμε-
τρικών σχημάτων όπως, ρόδα-κύκλος κ.ά.. 

Λόγοι επιλογής των Λογισμικών: Το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Word, επιλέ-
χθηκε γιατί συνιστά μια νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από 
τη γραφή που λαμβάνει χώρα με το χαρτί και το μολύβι. Μέσα από τη χρήση του τα 
παιδιά αποκτούν την αίσθηση του μόνιμου, αλλά και του προσωρινού, αφού το κείμενό 
τους μπορεί να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί όσες φορές το θελήσουν χωρίς μου-
ντζούρες. To εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθηματικά Α΄ & Β΄ Δημοτικού» είναι ένα 
εκπαιδευτικό λογισμικό πολυμέσων με ασκήσεις εξάσκησης και πρακτικής που λει-
τουργεί ως υποστηρικτικό υλικό στο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών. Το λογι-
σμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration είναι κατάλληλο για τη διδακτική 
υποστήριξη πολλών διδακτικών παρεμβάσεων, καθώς περιλαμβάνει αρκετά εργαλεία 
με τα οποία η διδασκαλία ξεφεύγει από τον παραδοσιακό λεκτικό τρόπο παρουσίασης 
και γίνεται πολυτροπική με ταυτόχρονη ανάμειξη γραφικών, εικόνας και ήχου. Το συ-
γκεκριμένο λογισμικό βασίζεται στη θεωρία της δραστηριότητας, καθώς οι μαθητές 
συμμετέχουν στη στοχοθεσία, την υλοποίηση και την αξιολόγηση και είναι ενεργά υ-
ποκείμενα καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής δράσης. Το λογισμικό της εννοιολογι-
κής χαρτογράφησης παρέχει τη δυνατότητα για διερεύνηση και ανακάλυψη. 

Σκοπός και διδακτικοί στόχοι: Βασικός σκοπός είναι τα παιδιά να διερευνήσουν συ-
νεργατικά το διδακτικό υλικό, να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των υπολογιστών και 
να εξοικειωθούν στη συνεργασία για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Οι επιμέ-
ρους διδακτικοί στόχοι για την εκπλήρωση του σκοπού είναι: 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
Μαθηματικά 

• Να αναγνωρίζουν και να ονομάζουν γεωμετρικά σχήματα και χρώματα. 
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• Να ομαδοποιήσουν σχήματα με ένα κριτήριο, το γεωμετρικό τους σχήμα ή το 
χρώμα τους.  

• Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα και με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, 
να επικοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία. 

• Να αντιλαμβάνονται και να αναπαράγουν δεδομένα μοτίβα. 
• Να συμπληρώνουν πίνακες διπλής εισόδου. 

Γλώσσα 
• Να συμμετέχουν σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας στοιχειώδη επιχειρηματολο-

γία και μέσα από αυτό να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο με λέξεις που 
συνδέονται με τα μαθηματικά. 

• Να ακούν και να κατανοούν τις οδηγίες που τους δίνονται. 
• Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν σε κάθε δραστηριότητα με επιτυχία. 

Πληροφορική 
• Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του υπολογιστή. 
• Να γνωρίσουν τα παιδιά τις λειτουργίες του ποντικιού (κίνηση - αριστερό πλή-

κτρο - σύρε και άσε), παρατηρώντας ταυτόχρονα την κίνηση του δείκτη στην 
οθόνη. 

• Να δουλέψουν με εκπαιδευτικά λογισμικά για να εκτελέσουν δραστηριότητες 
εξερεύνησης, ανακάλυψης και επίλυσης απλών προβλημάτων, ώστε να απο-
κτήσουν νέες γνώσεις  ή να διευρύνουν τις υπάρχουσες. 

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, ως εργαλεία 

για τις διερευνήσεις, αναζητήσεις και τις παραγωγές τους. 
• Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ποντικιού. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. Να αναγνωρίσουν τη συμ-

βολή της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή κοινού έργου και να αναδειχθεί η 
δυναμική του διαλόγου.  

• Να αποκτήσουν την ικανότητα να παρουσιάζουν τα έργα τους στην ολομέλεια 
της τάξης. 

Παιδαγωγική προσέγγιση: Η διδακτική προσέγγιση που ακολουθείται είναι σύμφωνη 
με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το νηπιαγωγείο, το οποίο προτείνει ως διδακτική προσέγγιση τις 
«θεματικές προσεγγίσεις». Τα προγράμματα οργανώνονται γύρω από θέματα που εν-
διαφέρουν και είναι παιδαγωγικά κατάλληλα για τα παιδιά. Η ανάπτυξη των δραστη-
ριοτήτων είναι βιωματική και επικοινωνιακή. Στηρίζεται τόσο στη θεωρία του εποικο-
δομητισμού, η οποία αναγνωρίζει ότι τα παιδιά, πριν ακόμη φοιτήσουν στο σχολείο, 
διαθέτουν γνώσεις κι αυτό που χρειάζεται είναι να βοηθηθούν ώστε να οικοδομήσουν 
νέες γνώσεις πάνω σε αυτές που κατέχουν όσο και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρή-
σεις του Vygotsky. Σύμφωνα με τον Vygotsky, η μάθηση είναι αποτέλεσμα της αλλη-
λεπίδρασης του ατόμου με άλλα άτομα σε συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις 
και μέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων (activities), (Υ.Π.Ε.Π.Θ., 2001). 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού1 είναι βοηθητικός, διευκολυντικός ή συνεργατικός ανά-
λογα με τις ανάγκες των παιδιών, καθώς με τη χρήση των Τ.Π.Ε. μεγαλώνουν τα περι-
θώρια αυτενέργειας του μαθητή στην αναζήτηση της γνώσης. Γίνεται προσπάθεια η 
εργασία των μαθητών να στηρίζεται στην αρχή της ενεργητικής μάθησης και της «α-
νακάλυψης» της γνώσης από τους ίδιους. Με αυτό τον τρόπο κεντρίζεται το ενδιαφέ-
ρον τους, εξασφαλίζεται η ταχύτερη γνώση και η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους. 
Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέγεται η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη» στο 
πλαίσιο της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένες δραστηριότητες και διδακτικές πα-
ρεμβάσεις διερευνούν το διδακτικό υλικό, οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση και 
εκφράζονται δημιουργικά. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Η διάρκεια των διδακτικών παρεμβάσεων του σεναρίου είναι 
τρεις διδακτικές ώρες.  

Οργάνωση Διεξαγωγής του Διδακτικού σεναρίου: Το διδακτικό σενάριο υλοποιή-
θηκε σε τάξη 11 παιδιών, τα οποία χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Κατά την οργάνωση της 
υλοποίησης του σεναρίου λάβαμε υπόψη μας την αναγκαιότητα κατά τη διεξαγωγή του 
τα παιδιά των υπόλοιπων ομάδων να ασχολούνται με σιωπηλές εργασίες. Για την υλο-
ποίηση του σεναρίου χρησιμοποιήσαμε έναν υπολογιστή με τις περιφερειακές του μο-
νάδες στην αντίστοιχη γωνιά της τάξης και εγκατεστημένο το λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης (Kidspiration), το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Word και το λο-
γισμικό «Μαθηματικά Α΄ & Β΄ Δημοτικού». Τα παιδιά πριν την υλοποίηση της δρα-
στηριότητας στη «γωνιά του υπολογιστή» κλήθηκαν στην ολομέλεια να παρατηρήσουν 
τους πίνακες αναφοράς με τα χρώματα και τα σχήματα και τις εικόνες αντικειμένων 
διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων. Έπειτα προχώρησαν σε ομαδοποίηση των χρωμα-
τιστών ξύλινων γεωμετρικών σχημάτων που υπάρχουν στην τάξη.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Οι μαθητές έχουν αναπτύξει από προηγούμενα μαθήματα 
τις βασικές δεξιότητες χρήσης του ποντικιού. Επιπλέον, τα νήπια έχουν εξοικειωθεί με 
τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριο-
τήτων του προγράμματος του νηπιαγωγείου και γνωρίζουν τις ονομασίες των γεωμε-
τρικών σχημάτων. 

Αξιολόγηση μαθητών: Oι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά στη δραστηριότητα και 
στις ανάγκες της. Κατά την ενασχόλησή τους με τη δραστηριότητα άκουγαν προσε-
κτικά τις προφορικές οδηγίες του εκπαιδευτικού, ο οποίος παρατηρούσε τον τρόπο ερ-
γασίας τους και κατέγραφε τις αντιδράσεις τους και τους χειρισμούς τους. Όπου κρί-
θηκε αναγκαίο πραγματοποιήθηκαν διορθωτικές - διαμεσολαβητικές παρεμβάσεις. Τα 
παιδιά κατανόησαν τη χρήση των λογισμικών και ενθουσιάστηκαν με τις δυνατότητές 
τους, καθώς και με τα έργα που παρήγαγαν.  

1 Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται γενικευμένα το αρσενικό γένος και για τα 
δύο φύλα για λόγους συντομίας και για να αποφευχθούν οι συχνές επαναλήψεις. 

3196

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Παρατηρήσεις / Κριτική: Θετικά σημεία: η υλοποίηση των δραστηριοτήτων έδωσε 
τη δυνατότητα στα νήπια να συνειδητοποιήσουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε ε-
μπράγματες καταστάσεις την έννοια των γεωμετρικών σχημάτων και να προχωρήσουν 
στη συμβολική τους αναπαράσταση μέσα από τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών. 
Σημεία προς προσοχή: τα παιδιά πριν πραγματοποιήσουν τις διδακτικές παρεμβάσεις 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της τάξης πρέπει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες 
που υλοποιούνται στην τάξη και αφορούν τα γεωμετρικά σχήματα προκειμένου να κα-
τανοήσουν τις ιδιότητές τους. 

Επεκτασιμότητα διδακτικού σεναρίου: Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τρία μου-
σικά όργανα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε ένα γεωμετρικό σχήμα, οργανώνει 
με τη συμμετοχή των παιδιών ένα ψυχοκινητικό παιχνίδι, με στόχο αφενός την εμπέ-
δωση των γεωμετρικών σχημάτων κι αφετέρου την ανάπτυξη της σωματικής τους δρα-
στηριότητας. Κάθε φορά, δηλαδή, που ακούγεται ο ήχος από το τύμπανο τα παιδιά ανά 
τέσσερα ξαπλώνουν στο έδαφος και σχηματίζουν τις τέσσερις πλευρές του τετραγώνου 
κ.λπ..  

Αξιολόγηση διδακτικού σεναρίου: Η αξιολόγηση του σεναρίου αφορά τόσο στη μα-
θησιακή πορεία όσο και στα μαθησιακά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του σεναρίου προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και απορίες που δη-
μιουργήθηκαν στα παιδιά κατά την εφαρμογή του. Τελικά δεν χρειάστηκε να προβούμε 
σε τροποποιήσεις δραστηριοτήτων, εφόσον τα παιδιά ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις 
οδηγίες και οι στόχοι της δραστηριότητας επιτεύχθηκαν. Επίσης, λόγω της δυνατότη-
τας αποθήκευσης των έργων των παιδιών, τα ίδια τα παιδιά αξιολόγησαν τα προϊόντα 
της γνώσης για την οποία συμμετείχαν ενεργά, συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντάς 
τα. Μίλησαν για την εμπειρία τους σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή και για τη 
διδακτική διαδικασία (τι τους άρεσε περισσότερο, τι τους δυσκόλεψε πιο πολύ κ.λπ.). 

Συμπερασματικά, στις δραστηριότητες συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές, ενώ το 
προαπαιτούμενο, για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, διδακτικό υλικό χρησιμοποι-
ήθηκε ικανοποιητικά απ’ όλα τα παιδιά. Επιπλέον, ο εκτιμώμενος χρόνος διεξαγωγής 
της δραστηριότητας κρίθηκε επαρκής. Ο εκπαιδευτικός αξιολόγησε όλη την πορεία της 
διδακτικής παρέμβασης, αναφορικά με τους στόχους, την καταλληλότητα των διδακτι-
κών στρατηγικών, την προστιθέμενη αξία των Τ.Π.Ε. σχετικά με την ανάπτυξη αντί-
στοιχων ικανοτήτων στα παιδιά, το ενδιαφέρον και το είδος συμμετοχής τους, καθώς 
και την προβλεπόμενη διάρκεια. Βασικό στοιχείο της καθολικής αποτίμησης είναι ο 
συνεχής αναστοχασμός, σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης, που οδηγεί πολλές φορές και 
σε ανάλογες τροποποιήσεις. 

Υποστηρικτικό Υλικό: Χρησιμοποιούμε τον όρο «υποστηρικτικό υλικό» αντί του ό-
ρου «φύλλα εργασίας μαθητή», καθώς στο νηπιαγωγείο δεν προτείνεται η χρήση φύλ-
λων εργασίας. Συνεπώς, αντί των φύλλων εργασίας δίνονται στα παιδιά προφορικές 
οδηγίες. 

Παρουσίαση 1ης Δραστηριότητας: Ομαδοποίηση σχημάτων με κριτήριο το σχήμα. 
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Με σκοπό να εισάγουμε τα παιδιά στο θέμα που επεξεργαζόμαστε αποφασίσαμε να 
αξιοποιήσουμε, σε ένα πρώτο επίπεδο, το λογισμικό «Μαθηματικά Α΄ & Β΄ Δημοτι-
κού» μέσω του οποίου επιχειρήθηκε να αναγνωρίσουν τα νήπια αναγνωρίσεις των γε-
ωμετρικά σχήματα σε διάφορα αντικείμενα της καθημερινότητάς μας (βλ. Εικόνα 1). 
Η χρήση του ανωτέρω λογισμικού μας βοήθησε αφενός να δούμε τις δεξιότητες των 
παιδιών στο χειρισμό του ποντικιού, αφετέρου να συμβάλουμε στην κατανόηση των 
επίπεδων γεωμετρικών σχημάτων, μέσω ενός παιγνιώδους τρόπου διδασκαλίας που ε-
ντυπωσίασε και ενθουσίασε ιδιαίτερα τα παιδιά. Όταν, πλέον, ήμασταν έτοιμοι για πιο 
σύνθετες και δημιουργικές εργασίες περάσαμε στη χρήση του λογισμικού Kindspira-
tion (βλ. Εικόνα 2).  

Στην πρώτη δραστηριότητα τα νήπια καλούνται να δημιουργήσουν τρία σύνολα ομο-
ειδών γεωμετρικών σχημάτων. Στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού τα παιδιά 
χρησιμοποιούν τη λειτουργία «σύρε και άσε», ώστε να ομαδοποιήσουν με κριτήριο το 
γεωμετρικό σχήμα. Τα παιδιά δημιουργούν ένα σύνολο με κύκλους, ένα με τετράγωνα 
κι ένα με τρίγωνα. Σε πρώτη φάση τα νήπια εξοικειώνονται με τη λειτουργία του λογι-
σμικού, επιλέγουν διάφορα αυτόματα σχήματα από την αριστερή στήλη και τα τοπο-
θετούν διάσπαρτα στην επιφάνεια εργασίας του λογισμικού, επιχειρώντας αυξομειώ-
σεις στο μέγεθός τους. Στη συνέχεια με τη χρήση του drag and drop (σύρε κι άσε) 
ομαδοποιούν τα όμοια σχήματα, αφήνοντας στην άκρη αυτά που δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις του κριτηρίου. 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 1 Εικόνα 2 

Παρουσίαση 2ης Δραστηριότητας: Ομαδοποίηση Σχημάτων με κριτήριο το χρώμα. 

Στη δεύτερη διδακτική παρέμβαση τα νήπια καλούνται να γεμίσουν κάθε χρωματιστό 
σύννεφο με σχήματα που έχουν το ίδιο χρώμα. Στα νήπια αρέσει να φτιάχνουν συλλο-
γές, να ομαδοποιούν, να διατάσουν ή και να ταξινομούν σύμφωνα με το χρώμα, το 
σχήμα, το μέγεθος ή άλλα χαρακτηριστικά γνωρίσματα (Υ.Π.Ε.Π.Θ. – Π.Ι., 2000). Στο 
περιβάλλον εργασίας του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης - Kindspiration τα 
παιδιά χρησιμοποιούν τη λειτουργία «σύρε και άσε», ώστε να ομαδοποιήσουν τα σχή-
ματα, που βρίσκονται στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας, με κριτήριο το χρώμα. 
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Οι μαθητές δημιουργούν ένα σύννεφο με ροζ σχήματα, ένα με πράσινα κι ένα με καφέ 
σχήματα (βλ. Εικόνα 3). 

 

 

 

 

  

          

 Εικόνα 3 Εικόνα 4 

Παρουσίαση 3ης Δραστηριότητας: Πίνακας διπλής εισόδου  

Στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού γενικής χρήσης - Word (Microsoft Office), 
τα παιδιά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «σύρε και άσε» συμπληρώνουν έναν πίνακα 
διπλής εισόδου με κριτήρια το γεωμετρικό σχήμα και το χρώμα (βλ. Εικόνα 4). Σε 
πρώτη φάση τους παρουσιάζεται ο πίνακας διπλής εισόδου και δίνονται οι απαραίτητες 
οδηγίες για τη συμπλήρωσή του. Επειδή δεν είναι όλα τα νήπια σε θέση να διαβάζουν 
τις λέξεις, φροντίζουμε οι ονομασίες των χρωμάτων να έχουν και την αντίστοιχη χρω-
ματική απεικόνιση. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τη λειτουργία εισαγωγής αυτόματου 
σχήματος και τον τρόπο επεξεργασίας του (π.χ. γέμισμα με χρώμα). Επιλέγουμε όσα 
σχήματα χρειαζόμαστε για την εκτέλεση της δραστηριότητας και τα τοποθετούμε αρ-
χικά στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας του Word. Ο στόχος είναι διττός, αφενός 
τα νήπια να εξοικειωθούν με τον τρόπο εισαγωγής και επεξεργασίας των σχημάτων 
(επιλέγω – μεγαλώνω – μικραίνω), αφετέρου να εξοικειωθούν με τη συμπλήρωση πι-
νάκων.  

Συμπερασματικές διαπιστώσεις 

Το σενάριο υποστηρίζει την ιδέα οικοδόμησης της γνώσης από τους ίδιους τους μαθη-
τές, ενθαρρύνει την προσωπική τους έκφραση και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. 
Επιπλέον, παρέχει πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών, σχέσεων  που μπορεί να αντι-
μετωπίσει ο κάθε μαθητής. Οι Τ.Π.Ε. λειτουργούν ως μέσο ολιστικής και διαθεματικής 
προσέγγισης της διδακτέας ύλης, καθώς και ως εργαλείο μεταγνώσης. Τα νήπια έχουν 
τη δυνατότητα να οργανώσουν την σκέψη τους, να ασκήσουν κριτική πάνω στο θέμα 
που επεξεργάζονται και να μάθουν πως μαθαίνουν, αποκτώντας επίγνωση των διαδι-
κασιών της μάθησης.  

 

 

3199

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Βιβλιογραφία 

Αγγελόπουλος, Π. (2003). Εισαγωγή και εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στα εκπαι-
δευτικά συστήματα των ξένων χωρών. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Σύρου στις Τ.Π.Ε., 
Μάιος 2003, 782 – 790. 

Bigge, M. (1990). Θεωρίες μάθησης. Αθήνα: Πατάκης. 

Davies, T., & Worrall, P. (2003). Media literacy and perceptions of schools: art and the 
specialist pedagogy, Lifelong Learning in Europe, 8(2), 58-63.  

Διαμαντάκη, Κ., Νταβού, Μ., Πανούσης, Γ. (2001). Νέες Τεχνολογίες και παλαιοί φό-
βοι στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήσης. 

Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος, (2013). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρ-
μογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη – Διεύθυνση επιμόρφωσης και πιστοποίησης. Γε-
νικό Μέρος. Τεύχος 1. Αναθεωρημένη έκδοση. 

Ι.Τ.Υ., (2011). Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ 
στη Διδακτική Πράξη. Κλάδος ΠΕ60. Τεύχος 2β. 

Κόμης, Β., Ι. (2005). Δραστηριότητες με υπολογιστές στην πρώτη σχολική ηλικία. Πάτρα: 
Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Κόμης, Β., Ι. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πλη-
ροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

Μητροπούλου - Μούρκα, Β. (2017). Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα. Ανοι-
κτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ. 

Μικρόπουλος, Α., & Μπέλλου, Ι. (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Αθήνα: 
Κλειδάριθμος. 

Ντολιοπούλου, Έλ. (1989). Ενασχόληση µε Η/Υ και απόδοση των νηπίων στα μαθη-
ματικά - Διδακτορική Διατριβή, New York: Columbia University. Πρακτικά του 1ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ., (1989). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Pάπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. 
Τόμος Α΄ και Β΄. Αθήνα. 

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2001). Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. 
Αθήνα. 

Υ.Π.Ε.Π.Θ. (2003). ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νη-
πιαγωγείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

3200

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Υ.Π.Ε.Π.Θ. (2001). ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το Νη-
πιαγωγείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Υ.Π.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. (2000). Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί, Δημιουργικά 
περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. 

Φλουρής, Γ. (2003). Η Αρχιτεκτονική της Διδασκαλίας και η Διαδικασία της Μάθησης. 
Αθήνα: Γρηγόρη.  

3201

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Το παλάτι των Ιπποτών αλλιώς…  
     Πολιτιστικό Πρόγραμμα για τη Γ΄ Δημοτικού 

Κώτσου Σοφία, Δασκάλα, ksofia2008@gmail.com 
Πολυζώη Άννα, Δασκάλα, anna_pol.rhodes@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα εγχείρημα παιδαγωγικής αξιοποίησης ενός απ’ τα 
σημαντικότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς του κόσμου (UNESCO, 1988), της 
Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου και ειδικότερα του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. 
Η ιστορία του Παλατιού ξεκινά απ’ τη βυζαντινή περίοδο. Σήμερα ως μουσείο αποτελεί 
πηγή πολιτιστικού πλούτου για τον εκάστοτε επισκέπτη και ιδιαίτερα για τους μαθητές, 
αφού μπορούν να έρθουν σε επαφή με την ιστορία με τρόπο αυθεντικό. Το πρόγραμμα 
έχει ως δέκτες τους μαθητές της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και η καινοτομία 
του έγκειται στην «ανάγνωση» του Παλατιού απ’ τη σκοπιά της μυθολογίας, αντί των 
συνηθισμένων προσεγγίσεων, αξιοποιώντας έτσι τον «κρυφό» πλούτο του χώρου, που 
περνάει ανεπεξέργαστος. Το διδακτικό σενάριο σκοπεύει να ενισχύσει το υπάρχον μά-
θημα της Ιστορίας και πρόκειται να υλοποιηθεί την επικείμενη σχολική χρονιά. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, εκ-
παιδευτική πρόταση, Ο Θεός Ήλιος, Οι εννέα Μούσες, Λαοκόων 

Εισαγωγή 

Το παρόν σχέδιο εργασίας, αποτελεί διδακτική πρόταση, η οποία απευθύνεται σε όλους 
τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχει ως σκοπό 
αφενός να ικανοποιήσει την αναγκαιότητα για νοηματοδότηση των επισκέψεων σε 
μουσειακούς χώρους, όπου οι μαθητές περιηγούνται χωρίς να αφουγκράζονται την ι-
στορία, να αντλούν πληροφορίες, να κατανοούν τα παρεχόμενα ερεθίσματα και να καλ-
λιεργείται η δεξιότητα της ενσυναίσθησης. Ταυτόχρονα, με τις επικείμενες δράσεις 
προσδοκούμε να καταστήσουμε ικανά τα παιδιά, να αναγιγνώσκουν τα μυθολογικά 
στοιχεία των μουσείων, γεγονός το οποίο αποτελεί στόχο, που δεν έχει τεθεί ως τώρα 
σε κάποια άλλη εκπαιδευτική επίσκεψη.  

Η παρούσα εργασία αποτελεί διδακτικό σενάριο, το οποίο θα υλοποιηθεί σε μεταγενέ-
στερο χρόνο, συγκεκριμένα την επόμενη διδακτική χρονιά, αφού δεν κατέστη δυνατή 
η εφαρμογή της λόγω της εκτεταμένης βιβλιογραφικής επισκόπησης. Οι προτεινόμενες 
δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, που όπως έχει 
λεχθεί ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, 1988). 
Οι χώροι που θα αξιοποιηθούν είναι οι ακόλουθοι: Πύλη και εσωτερική αυλή του Πα-
λατιού, αίθουσα με τις εννέα Μούσες και αίθουσα του Λαοκόωντα. Οι συνηθισμένες 
σχολικές επισκέψεις επικεντρώνονται στην Ιπποτοκρατία και Τουρκοκρατία και τα μυ-
θολογικά στοιχεία, δεν γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας.  

Το σχέδιο εργασίας και οι επιμέρους παιδαγωγικές πρακτικές, συνδέονται με τη 
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σχολική ύλη, καθώς γίνονται στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτι-
κού. Αναλυτικότερα, για τη Γ΄ τάξη, αντιστοιχίζονται με τη γνωστική ενότητα του μα-
θήματος της που τιτλοφορείται ως: «Οι θεές του Ολύμπου» και με το κεφάλαιο «Ο 
Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας» της ενότητας 5 με τίτλο «Ο Τρωικός 
πόλεμος» (Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, 2006:15, 78-80). Οι στόχοι των προτεινόμενων δρα-
στηριοτήτων συμπλέουν με τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους των παραπάνω 
ενοτήτων του μαθήματος της ιστορίας, μεταξύ των οποίων είναι η γνωριμία με τους 
θεούς και τις θεές του Ολύμπου, τις μικρότερες θεότητες και τα ανθρωπομορφικά χα-
ρακτηριστικά τους, η πληροφόρηση σχετικά με τα γεγονότα που αναφέρονται στην 
πτώση της Τροίας, η γνωριμία με τους πρωταγωνιστές και τις πράξεις τους, η ανάδειξη 
της αξίας και της σημασίας της ειρήνης (Βιβλίο Δασκάλου, Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, 
2006:23-24. 62).  

Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι διαθεματικές, καθώς εμπλέκονται πολλά 
γνωστικά αντικείμενα (ιστορία, εικαστικά, μουσική, μυθολογία, θεατρική αγωγή, 
γλώσσα, ΤΠΕ). Ως διαθεματικότητα (crow-thematic integration) ορίζεται η αντιμετώ-
πιση των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σπουδών με τη μορφή μιας ε-
νιαίας ολότητας, προσεγγίζοντας σφαιρικά τη σχολική γνώση  και όχι μονοδιάστατα 
(Ματσαγγούρας,2009:48).  

Οι στόχοι που διαπνέουν τις επικείμενες διαθεματικές δραστηριότητες είναι οι παρα-
κάτω:  

 Γνωστικοί στόχοι: η υπέρβαση των ορίων της σχολικής αίθουσας, με σκοπό την 
καλλιέργεια  και την ανάπτυξη νέων μεθόδων αντίληψης και πρόσληψης της 
ιστορικής γνώσης, πέραν των παραδοσιακών. Επίσης προσδοκάται η ενεργη-
τική προσέγγιση της σχολικής ύλης μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες, επι-
κοινωνιακές ανταλλαγές, που στοχεύουν στην αναπλαισίωση του διδακτικού 
αντικειμένου της ιστορίας, λαμβάνοντάς υπόψη τη σύγχρονη αναγκαιότητα α-
νταπόκρισης της διδακτικής πράξης στις κοινωνικές εξελίξεις, που συντελού-
νται στην Ελλάδα και την Ευρώπη (Κόκκινος, 2006:9-10).  

 Κοινωνικοί στόχοι: οι προτεινόμενες δραστηριότητες αποσκοπούν στην μετα-
τροπή του μουσείου σε έναν ευχάριστο χώρο, όπου ο μαθητής μπορεί να αλλη-
λεπιδρά με τα εκθέματα, να συλλέγει πληροφορίες, να συζητά, να επικοινωνεί 
με τους συμμαθητές του, ν’ ανταλλάσσει απόψεις αλλά και να ψυχαγωγείται 
μέσα από τη διδακτικομαθησιακή διαδικασία και την κοινωνική αλληλεπί-
δραση. Ο σκοπός των δράσεων είναι ο διάλογος του παιδιού με τα αντικείμενα, 
που αφηγούνται την ιστορία τους, νοηματοδοτώντας τα γεγονότα (Κόκκινος& 
Νάκου, 2004:290). Κάθε μαθητής που επισκέπτεται ένα μουσείο, έχει ως βα-
σικό του πλεονέκτημα την επαφή με αυθεντικά αντικείμενα του παρελθόντος, 
που τον διευκολύνουν να αποκτήσει ιστορική γνώση, σκέψη και κατανόηση 
(Κόκκινος & Νάκου, 2004:279). 

 Παιδαγωγικοί στόχοι: επιδιώκεται η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Ως 
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ενσυναίσθηση ορίζεται η ταύτιση και η κατανόηση των σκέψεων, των κινήτρων 
και των ενεργειών ενός ατόμου ή ενός συνόλου ανθρώπων, μέσα σε συγκεκρι-
μένο χωροχρονικό πλαίσιο (Davis, Yeager, Foster, 2001:14).  

 
Επιπροσθέτως μέσω των επικείμενων διαθεματικών δραστηριοτήτων, καλλιεργείται ο 
σεβασμός στην πολιτιστική μας κληρονομιά και στον πολιτισμό άλλων χωρών. Έτσι 
διαμορφώνεται μια προσωπικότητα που σέβεται και αποδέχεται την πολυπολιτισμικό-
τητα (Κόκκινος, Νάκου, 2004:406). Με τον όρο πολυπολιτισμικότητα εννοούμε τη συ-
νύπαρξη σε έναν δεδομένο γεωγραφικό χώρο, ατόμων  που προέρχονται από διαφορε-
τικά πολιτιστικά, εθνικά, θρησκευτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα. Η πολυπολιτισμι-
κότητα, δηλαδή, αναφέρεται σε ουσιώδεις αλλαγές που συντελούνται στη δομή της 
κοινωνίας ως αποτέλεσμα της συνύπαρξης πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικές πο-
λιτισμικές παραδόσεις, αξίες  και τρόπο ζωής (Βερνίκος &  Δασκαλοπούλου, 2002:37). 

Ταυτόχρονα, ως στόχος του παρόντος σχεδίου δράσης ορίζεται η καλλιέργεια και η 
ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους μαθητές, δηλαδή η καλλιέργεια της δυνα-
τότητας πρόβλεψης της απόδοσης, της εμπέδωσης και του ελέγχου της παρεχόμενης 
γνώσης. Οι μαθητές μαθαίνουν ν’ αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβά-
νουν (Jensen, 1998:33). Τέλος, οι δραστηριότητες θα γίνουν μέσα από την εφαρμογή 
του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου διδασκαλίας, καθώς  αυτό διασφαλίζει την αλληλε-
πίδραση  και τη συνεργασία των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2000:18-19), καλλιεργεί 
επικοινωνιακές δεξιότητες, μέσα από τη δημοκρατική ανταλλαγή απόψεων και επιχει-
ρημάτων (Sebba, 2000:159). 

Δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σε τρία στάδια. Αναλυτικότερα, θα πραγματοποι-
ηθεί μία δράση αφόρμησης πριν την επίσκεψη στο Παλάτι, μια κατά την είσοδό μας 
στο χώρο και πέντε κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί. Τέλος, το σχέδιο δράσης 
μας θα ολοκληρωθεί με μια δραστηριότητα μεταγνωστικού χαρακτήρα, μόλις επιστρέ-
ψουμε στη σχολική αίθουσα. 

1η Δραστηριότητα: 
Η Ρόδος, το νησί του Ήλιου και οι Ιππότες (διάρκειας 2 διδακτικών ωρών) 

Το ακόλουθο κείμενο θα αναγνωστεί στα παιδιά, μέσα στη σχολική αίθουσα, σε λόγο 
απλοϊκό και σαφώς με περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, ώστε οι μαθητές 
και οι μαθήτριες ν’ ακούσουν και να μάθουν πληροφορίες για τη Ρόδο και το Παλάτι 
του Μεγάλου Μαγίστρου, το οποίο θα επισκεφτούν! Όταν ολοκληρωθεί η ανάγνωση, 
θ’ ακολουθήσει συζήτηση, σχολιασμός και καταγραφή ερωτήσεων από τα παιδιά. 

Οι κάτοικοι της Ρόδου,τον 4ο αι. π.Χ. θεωρούσαν τον θεό Ήλιο, ως πολιούχο και προ-
στάτη τους (Μπογιάννος, 1998:3). Σύμφωνα με τον μύθο, το νησί αναδύθηκε από τη 
θάλασσα, μετά από εντολή του Δία, με σκοπό να παραχωρηθεί ως δώρο, στον Απόλ-
λωνα, θεό της μουσικής και του φωτός. Ενώ κατά τον θρύλο, οι πρώτοι κάτοικοι της 
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Ρόδου, οι μυθικοί Τελχίνες, είχαν μια αδερφή ονόματι Αλία. Η τελευταία παντρεύτηκε 
τον Ποσειδώνα και απέκτησαν μαζί μια κόρη όμορφη και λαμπερή, τη Ρόδο, η οποία 
έγινε η πολυαγαπημένη σύζυγος του θεού Ήλιου (Καραγιάννη & Τσομαρέλη, 2001: 
14-15).  

Αξίζει ν’ αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κό-
σμου, ο Κολοσσός της Ρόδου, κατασκευάστηκε ανάμεσα στο 302-293 π.Χ. από τον 
γλύπτη και αρχιτέκτονα, Χάρη τον Λίνδιο, για να δοθεί ως δώρο στον θεό Ήλιο, που 
προστάτευσε τους Ρόδιους από τη στενή πολιορκία του Δημήτριου του Πολιορκητή 
(ό.π.:16-17). Ας περάσουμε στη σύγχρονη ιστορία… 

Η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου αποτελεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο «διατηρη-
τέο μνημειακό συγκρότημα» του Αιγαίου σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού 
(1960) και συγχρόνως μία απ’ τις καλύτερα διατηρημένες και «ζωντανές» (αφού κα-
τοικείται) μεσαιωνικές πόλεις παγκοσμίως, γεγονός που δικαιολογεί και την ένταξή της 
(1988) στον κατάλογο των πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (Κόλλιας, 
2001:17).  

Ειδικότερα, το 1309 μ.Χ. η Ρόδος πωλείται απ’ το Vignolo de Vignoli, Γενουάτη τιμα-
ριούχο, στους Ιωαννίτες Ιππότες, ενός μοναχικού τάγματος που ιδρύθηκε τον 12ο 
αιώνα μ.Χ. στο πλαίσιο της Α΄ Σταυροφορίας (Σαββίδης, 1994: 29). Το τάγμα στην 
αρχή είχε αμιγώς φιλανθρωπικό χαρακτήρα ενώ αργότερα απέκτησε και στρατιωτικό 
ρόλο. Μετά την πτώση των Ιεροσολύμων, οι Ιωαννίτες Ιππότες (αλλιώς «Νοσοκόμοι») 
αναζητούσαν στέγη, την οποία τελικά βρήκαν στη Ρόδο, όπου έμειναν 213 χρόνια  και 
συγκεκριμένα απ’ το 1309 έως το 1522 (Κόλλιας, 1992:12). Αρχηγός όλων των ιππο-
τών ήταν ο Μεγάλος Μάγιστρος, ο οποίος ήταν ισόβιος ανώτατος άρχοντας και διοι-
κούσε μαζί με το συμβούλιό του, που απαρτιζόταν από τους αρχηγούς του κάθε έθνους, 
που συγκροτούσε το τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών. Αναλυτικότερα, κατάγονταν από 
την Προβηγκία, την Ωβέρνη, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αραγώνα (Ισπανία), την Αγ-
γλία και τη Γερμανία (Μπογιάννος, 2001: 92). Πνευματικός αρχηγός όλων ήταν ο εκά-
στοτε Πάπας της Ρώμης.  

Σύμφωνα με τον θρύλο, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου κτίστηκε πάνω στα θεμέ-
λια του αρχαίου ναού του θεού Ήλιου και στην «πραγματικότητα» πάνω στην προη-
γούμενη  βυζαντινή ακρόπολη (7ος μ.Χ. αι.). Η κατασκευή του στόχευε στη στέγαση 
του εκάστοτε Μεγάλου Μάγιστρου, αλλά και στη χρήση του, ως διοικητικό κέντρο 
αλλά και ως το οχυρό φρούριο σε περιπτώσεις εχθρικών εισβολών.  

Στα 213 χρόνια εγκατάστασης των Ιπποτών στη Ρόδο, η τελευταία απέκτησε την πρω-
τινή της αίγλη, καθώς η πολυπολιτισμική σύνθεση του τάγματος των πολεμιστών-μο-
ναχών μετέφερε στο νησί τον απόηχο των νέων ευρωπαϊκών ιδεών για την κοινωνία, 
τη φιλοσοφία και την τέχνη (Κόλλιας, 1992 Μουλά & Παπαδομαρκάκης, 2015). Οι 
Ιππότες ενίσχυσαν την προϋπάρχουσα βυζαντινή οχύρωση, ενσωματώνοντας πολυά-
ριθμους πύργους και προμαχώνες μετατρέποντας τη Ρόδο στην ισχυρότερη πόλη της 
Μεσογείου (Μουλά & Παπαδομαρκάκης, 2015: 11). Επιπλέον για την αντιμετώπιση 
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της ολοένα εντεινόμενης τουρκικής απειλής οι Μεγάλοι Μάγιστροι έφεραν στη Ρόδο 
τους καλύτερους τεχνικούς της εποχής για να βελτιώσουν τα οχυρωματικά έργα δη-
μιουργώντας ένα οικοδομικό θαύμα (εφημερίδα Η ΡΟΔΙΑΚΗ, 2015).  

Ωστόσο, το 1522μ.Χ. η πολιορκία της Ρόδου απ’ τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή 
τερμάτισε τη μακρόχρονη παρουσία των Ιπποτών του Τάγματος του Αγίου Ιωάννη στο 
νησί, εγκαινιάζοντας την επίσης μακρόχρονη κατοχή του απ’ την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία (Μουλά & Παπαδομαρκάκης, 2015). Επί τουρκοκρατίας το Παλάτι του Με-
γάλου Μαγίστρου χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή και οι Έλληνες ντόπιοι αναγκάστηκαν 
να φύγουν απ’ τη Μεσαιωνική Πόλη και να εγκατασταθούν στα «μαράσια» (Κόλλιας, 
2001: 48).  

Το Παλάτι ξαναγνώρισε καινούριες δόξες όταν στη διάρκεια της ιταλικής κατοχής στα 
Δωδεκάνησα (1912-1948) ο Ιταλός διοικητής Ντε Βέκκι (De Vecci) αποφάσισε να το 
ανακατασκευάσει με βάση τα αρχικά σχέδια, μετατρέποντάς το στην επίσημη κατοικία 
του εκάστοτε Ιταλού Διοικητή, αλλά και στο θερινό ανάκτορο του Ιταλού βασιλιά, Βι-
τόριο Εμανουέλε Γ΄, αλλά και αργότερα του Μπενίτο Μουσολίνι (Ζερβονικολάκης, 
2011). Η ιταλική αναστήλωση διήρκησε τρία  χρόνια με τεράστια και επίπονη εργασία 
των ντόπιων κατοίκων λαμβάνοντας εντέλει την τελική σημερινή του διαρρύθμιση. Έ-
πειτα ακολούθησε ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος και τέλος η ενσωμάτωση της Δωδεκανή-
σου με την υπόλοιπη Ελλάδα, το 1948.  

Σήμερα μετά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και αναστηλώσεις, που ξεκίνησαν οργα-
νωμένα το έτος 1985 (Κόλλιας, 2001:65) και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, το Παλάτι 
λειτουργεί ως μουσείο. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μωσαϊκά πατώματά 
του που είναι στρωμένα με ψηφιδωτά, αρχαία, ρωμαϊκά και βυζαντινά, τα οποία έφε-
ραν οι Ιταλοί από την Κω καθώς και η συλλογή επίπλων δυτικής τεχνοτροπίας του 
16ου και 17ου αιώνα. Την εσωτερική αυλή κοσμούν πολλά αγάλματα της ελληνιστικής 
και ρωμαϊκής περιόδου, ενώ ξεχωρίζουν οι αίθουσες αναμονής, υποδοχής, μουσικής, 
χορού και η αίθουσα του ψηφιδωτού της Μέδουσας. Υπάρχουν επίσης κίονες και κιο-
νόκρανα, μεσαιωνικά έπιπλα, καθρέπτες, πίνακες, κηροστάτες και άλλα αντικείμενα 
που συμπληρώνουν τον διάκοσμο του επιβλητικού οικοδομήματος (Κεφαλά, 2012). 
Επιπλέον, ξεχωρίζουν το παρεκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης στην είσοδο του παλα-
τιού, το οποίο χτίστηκε απ’ τους Ιταλούς και φιλοξενεί το άγαλμα του Αγίου Νικολάου 
(αντίγραφο) το οποίο φιλοτεχνήθηκε από το Ντονατέλλο, η αίθουσα με τις εννέα Μού-
σες με τα υστεροελληνιστικά δάπεδα και η αίθουσα του Λαοκόοντα, που φιλοξενεί 
αντίγραφο του ομώνυμου αγάλματος, το οποίο δημιουργήθηκε από Ρόδιους γλύπτες 
(Αγήσανδρος, Πολύδωρος, Αθηνόδωρος).  

Αναμφισβήτητα όσα και να γραφτούν γι’ αυτό το πολυπολιτισμικό οικοδομικό αρι-
στούργημα, στο οποίο υπάρχουν «σημάδια» από πολλές διαφορετικές χρονικές περιό-
δους, είναι πολύ λίγα σε σχέση με την πραγματικότητα. Ας περιηγηθούμε στο παλάτι 
και ας διαβάσουμε παρέα αυτά τα «σημάδια» πολιτισμού… 

2η Δραστηριότητα 
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Η Θεογονία του Ησιόδου (διάρκειας 30΄, Είσοδος-Πύλη Παλατιού) 

Μόλις φτάσουμε στην είσοδο του Παλατιού, θ’ αφηγηθούμε στους νεαρούς μαθητές, 
ένα απόσπασμα από τη Θεογονία του Ησιόδου και συγκεκριμένα τους στίχους 881-
1020, οι οποίοι αναφέρονται στο τέλος της Τυφωνομαχίας και στην επικράτηση των 
Ολύμπιων θεών. Εξέχων είναι το παράθεμα για τις Μούσες, τις μυθολογικές μορφές, 
που θα συναντήσουμε κατά την περιήγησή μας στον μουσειακό χώρο (Ησίοδος, 2003: 
180-192).  

 
Εικόνα 1. Κεντρική πύλη του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. 

3η  Δραστηριότητα 
Ο Λαοκόων (διάρκειας 10΄, Αίθουσα Λαοκόωντα) 

Μπαίνουμε στο παλάτι και περιηγούμαστε στο χώρο. Καθώς φτάνουμε στην αίθουσα 
του Λαοκόωντα, εξηγούμε στους μαθητές μας, ότι παρατηρούμε ένα γύψινο αντίγραφο 
του συμπλέγματος του Λαοκόωντα, φιλοτεχνημένο από τους Ρόδιους γλύπτες, Αγή-
σανδρο, Αθηνόδωρο και Πολύδωρο. Ο Λαοκόων μαζί με τους δυο γιούς του, οι οποίοι 
έσπευσαν να τον σώσουν, έπεσε θύμα δύο φονικών φιδιών σταλμένων από τους θεούς 
που προστάτευαν τους Έλληνες κατά τον Τρωικό πόλεμο (Κόλλιας, 1992: 77). Κατό-
πιν, μπορεί να γίνει μια σύντομη αναφορά στον Τρωικό Πόλεμο, τους ήρωες που έλα-
βαν μέρος και τους θεούς που παρατάσσονταν ή και πολεμούσαν με τους θνητούς. 

 

3207

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 
Εικόνα 2. Αντίγραφο του συμπλέγματος του Λαοκόωντα στην ομώνυμη αίθουσα στο 

Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. 

 

4η Δραστηριότητα 
Το παζλ (διάρκειας 15΄, Αίθουσα Λαοκόωντα) 

Στη συνέχεια, θα περιμένει τα παιδιά μια έκπληξη. Θα πάρουν ανά χείρας ο καθένας 
από ένα κομμάτι παζλ μεγέθους Α3, το οποίο θ’ αναγράφει επάνω του ή μία ερώτηση 
ή μία απάντηση. Στόχος είναι οι νεαροί μαθητές, να καταφέρουν να ενώσουν την κάθε 
ερώτηση με την κατάλληλη απάντηση. Οι ερωτοαπαντήσεις (σύνολο δέκα) θα είναι 
γνωστικού περιεχομένου και θα προέρχονται απ’ το πληροφοριακό κείμενο που τους 
διαβάστηκε στην προηγούμενη φάση. Στο τέλος, θα δημιουργείται ένα τεράστιο παζλ 
και τα παιδιά θα χωρίζονται σε ομάδες, αφού κάθε ερώτηση-απάντηση ανά δύο θα έ-
χουν το ίδιο χρώμα. Για τη δημιουργία του παζλ θα χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα 
jigsaw puzzle maker. 

5η  Δραστηριότητα 
Οι εννέα Μούσες (διάρκειας 15΄, Αίθουσα με τις Εννέα Μούσες) 

Ακολούθως, τα παιδιά θα εισέλθουν στο Δωμάτιο, όπου το δάπεδο κοσμείται από ένα 
υστεροελληνικό ψηφιδωτό δάπεδο, που αναπαριστά τις «Εννέα Μούσες». Εκεί, θα γί-
νει μια σύντομη αναφορά στις μυθικές θεότητες, υπενθυμίζοντάς τους ένα απόσπασμα 
από την Ιλιάδα του Ομήρου, που παρατίθεται στο σχολικό βιβλίο της Γ΄ τάξης και τιτ-
λοφορείται ως «Η ζωή στον Όλυμπο». Αξίζει, ν’ αναφερθεί ότι οι Μούσες αποτελούν 
μέρος του μαθήματος της Ιστορίας στη Γ΄ τάξη, όπου έχει ως τίτλο «Οι θεές του Ολύ-
μπου» (Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, 2006: 12, 15).  

Έπειτα, θ’ αναγνωστεί στα παιδιά ένας μύθος για τις Μούσες, από τον οποίο θ’ αντλή-
σουν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, ότι ήταν κόρες του Δία και της Μνημοσύνης, 
αλλά και την τέχνη που προστάτευε η καθεμιά. Οι Μούσες, για τους αρχαίους έλληνες, 
αποτελούσαν τη σημαντικότερη πηγή έμπνευσης. Ειδικότερα, Κλειώ ήταν η Μούσα 
της ιστορίας, η Ευτέρπη της μουσικής, η Θάλεια της κωμωδίας, η Μελπομένη της 
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τραγωδίας, η Τερψιχόρη του χορού, η Ερατώ της λυρικής ποίησης, η Πολύμνια του 
τραγουδιού, η Ουρανία της αστρονομίας και η Καλλιόπη της επικής ποίησης (Ζαρα-
μπούκα, 1988:22-27). 

6η Δραστηριότητα 
Ψηφιδωτά (διάρκειας 30΄, Αυλή Παλατιού) 

Κατόπιν, κατευθυνόμαστε προς την εσωτερική αυλή του Παλατιού, όπου η κάθε ομάδα 
θα φτιάξει το δικό της φηφιδωτό, αφού προηγουμένως τα παιδιά ήρθαν σ’ οπτική ε-
πάφή με τα περίτεχνο ψηφιδωτό των εννέα Μουσών. Τα έργα τους θα γίνουν πάνω σε 
λευκά μακετόχαρτα, χρησιμοποιώντας μικρές πολύχρωμες, πλαστικές ψηφίδες. Η δρα-
στηριότητα θα ντύνεται μουσικά από το τραγούδι του Βαγγέλη Παπαθανασίου «1492: 
Η κατάκτηση του παραδείσου» προσφέροντας μια πρόσθετη μεσαιωνική χροιά στη 
δραστηριότητα.  

 
Εικόνα 3. Αυλή Παλατιού. 

7η  Δραστηριότητα 
Σχηματοποίημα (διάρκειας 10΄, Αυλή Παλατιού) 

Ολοκληρώνοντας την προηγούμενη δράση, τα παιδιά θα φτιάξουν σε χαρτί του μέτρου 
έναν ήλιο, καταγράφοντας τα συναισθήματά τους. Πιο συγκεκριμένα πάνω στο χαρτόνι 
θα υπάρχει σχεδιασμένος με διαβήτη ένας κύκλος και ευθείες γραμμές, όπου το κάθε 
παιδί θα γράψει ακολουθώντας στις γραμμές του σχεδίου και τον κύκλο, το συναί-
σθημα που τους άφησε η όλη διαδικασία (σχηματοποίημα).  

8η Δραστηριότητα 
Η μυθολογία στην καθημερινότητά μας (διάρκειας μιας διδακτικής ώρας) 

Επιστρέφοντας στη σχολική αίθουσα, ακολουθεί συζήτηση σε σχέση με τις παρεχόμε-
νες πληροφορίες. Έπειτα, καλούμε τους μαθητές να ανιχνεύσουν τα μυθολογικά στοι-
χεία που υπάρχουν στην καθημερινότητά τους. Ειδικότερα, τους ζητάμε να αναλογι-
στούν το μέγεθος της επιρροής της μυθολογίας στην καθημερινή μας ζωή και να παρα-
θέσουν ορισμένα παραδείγματα. (π.χ. ονομασίες προϊόντων, οδών κ.ά.). Έχοντας 
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πρόσβαση στο Google Maps, θα μπορούσαν να εντοπίσουν τους δρόμους, που φέρουν 
ονομασίες από την αρχαία ελληνική μυθολογία.  

Ακολούθως, όποια παιδιά επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν με 
τη χρήση ψηφίδων μια αναπαράσταση ή ένα πρόσωπο από τη μυθολογία. Ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού θα είναι καθοδηγητικός και συντονιστικός.  

Προτάσεις 

Επειδή η παρούσα εργασία αποτελεί ένα διδακτικό σενάριο για την αξιοποίηση ενός 
απ’ τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της Ελλάδας, του Μεσαιωνικού Παλατιού 
της Ρόδου, που δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη, δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για συμπε-
ράσματα. Αντ’ αυτού θεωρούμε χρήσιμο να διατυπώσουμε επιπλέον προτάσεις για την 
παιδαγωγική αξιοποίηση του παρόντος μνημείου, προκειμένου να δώσουμε στον ανα-
γνώστη ιδέες για ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις. Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες με διαθεματικό χαρακτήρα και αφορούν στην κατασκευή γραπτών 
αλλά και προφορικών ιστοριών με κεντρικούς χαρακτήρες τις εννέα Μούσες, αφού έχει 
προηγηθεί η ανάγνωση ενός παραμυθιού με πρωταγωνιστή τον θεό Ήλιο και τον γιό 
του Φαέθων (Ζαραμπούκα, 1989: 10-13), στη δραματοποίηση σκηνών από την ελλη-
νική μυθολογία, όπως είναι το Σύμπλεγμα του Λαοκόωντα, στην κατασκευή ενός με-
σαιωνικού κάστρου με απλά υλικά και τέλος στη δημιουργία βίντεο ή παρουσίασης με 
φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη.  Οι εμπλεκόμενες διδακτικές και γνωστικές πε-
ριοχές των προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι οι ακόλουθες: γλώσσα, λογοτεχνία, 
φιλαναγνωσία, δημιουργική γραφή, εικαστικά, τεχνολογίες της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, θεατρική αγωγή. 
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Το πρόβλημα της  προσφυγιάς και  της μετανάστευσης  
μέσα από τον κινηματογράφο  

Δημητρακοπούλου Αγγελική  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed. «Σπουδές στην Εκπαίδευση», antzela_dim@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που παρουσιάζει το πρό-
βλημα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης με εργαλείο την τέχνη του κινηματο-
γράφου. Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ευαισθητοποίηση 
των μαθητών για το πρόβλημα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης μέσα από την 
προβολή και επεξεργασία θεμάτων που προκύπτουν από σχετικές ταινίες ελλήνων σκη-
νοθετών, οι οποίες καλύπτουν τα ελληνικά προσφυγικά ρεύματα του εικοστού  αιώνα, 
καθώς και γενικότερα την προσφυγιά – μετανάστευση ως παγκόσμιο φαινόμενο κατά 
τον εικοστό πρώτο αιώνα.  Στο πρόγραμμα, σύμφωνο με τις απαιτήσεις της διαθεματι-
κότητας,  ακολουθήθηκε η διερευνητική μέθοδος, με την τεχνική των ομάδων εργα-
σίας, και παρήχθη ως εξαγόμενο μια συνολική παρουσίαση, που συμπεριέλαβε τις επι-
μέρους παρουσιάσεις για τα υποθέματα που καθορίστηκαν. Επιτεύχθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό οι στόχοι του προγράμματος, δηλαδή η γνώση και ευαισθητοποίηση για το προ-
σφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα, καθώς και η εξοικείωση με την τέχνη του κινη-
ματογράφου και τις Νέες Τεχνολογίες (Ν.Τ.). 

Λέξεις-Κλειδιά: προσφυγιά, μετανάστευση, κινηματογράφος, εκπαίδευση με βάση τις 
τέχνες. 

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος 

Το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο «Το πρόβλημα της προσφυγιάς και της μετανά-
στευσης μέσα από τον κινηματογράφο» με χρονική διάρκεια πέντε περίπου μηνών (Δε-
κέμβριος 2015 – Μάιος 2016), διεξήχθη στο ΓΕΛ Ελάτειας με τη συμμετοχή 28 μαθη-
τών (7 αγόρια – 21 κορίτσια) της Α Λυκείου. 

Το θεωρητικό πλαίσιο 

Τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς έδαφος η εκπαίδευση με τη χρήση της τέχνης. 
Η αισθητική εμπειρία θεωρείται το κυρίαρχο μέσο καλλιέργειας της φαντασίας (η ο-
ποία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της μαθησιακής διεργασίας), αποτελεί σημαντική 
πρόκληση για τη σκέψη και συντελεί σε μια εκ νέου αντίληψη της πραγματικότητας 
(Dewey, 1980). Εξάλλου η αισθητική εμπειρία καλλιεργεί διαφορετικά είδη νοημοσύ-
νης πέρα από τη γλωσσική και τη μαθηματική, που πρέπει να καλλιεργούνται από το 
εκπαιδευτικό  σύστημα με σκοπό την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του ατόμου (Gardner, 1990). Η εκπαιδευτική σημασία της αισθητικής εμπειρίας προ-
κύπτει – σύμφωνα με τους ερευνητές του Palo Alto – και από το γεγονός ότι ο άνθρω-
πος χρειάζεται την ισότιμη και αλληλοσυμπληρούμενη λειτουργία των δυο 
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ημισφαιρίων του εγκεφάλου (το αριστερό προωθεί  την ορθολογική αντίληψη, ενώ το 
δεξί, το οποίο ενεργοποιεί και η επαφή με τα έργα τέχνης, αφορά την άμεση, διαισθη-
τική και ολιστική αντίληψη σύνθετων καταστάσεων), προκειμένου να σκέφτεται ολο-
κληρωμένα (Watzlawick, Beaving Bavelas & Jackson, 1967). Ειδικότερα η χρήση του 
κινηματογράφου στην εκπαιδευτική διαδικασία μετατρέπει τους μαθητές από παθητι-
κούς δέκτες μηνυμάτων σε ενεργητικούς θεατές και λειτουργεί ως εργαλείο κατανόη-
σης, συσχετισμού και κριτικής σκέψης, το οποίο καλλιεργεί τη φαντασία και το διά-
λογο (Αθανασάτου, Καλαμπάκας & Παραδείση, 2011). 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος 

Με βάση τις παραπάνω προσεγγίσεις, επιλέχτηκε να διερευνηθούν με εργαλείο την τέ-
χνη και ειδικότερα την τέχνη του κινηματογράφου κάποιες διαστάσεις του  φαινομένου 
της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, και πιο συγκεκριμένα οι εξής: 

• Η εννοιολογική διάκριση των όρων «πρόσφυγας» - «μετανάστης». 
• Τα ελληνικά προσφυγικά και μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου  αιώνα. 
• Προσφυγιά και μετανάστευση: ένα παγκόσμιο πρόβλημα και οι διαστάσεις του 

(μορφές – αιτίες – συνέπειες –  προτάσεις αντιμετώπισης). 
• Φορείς αρμόδιοι για πρόσφυγες – μετανάστες. 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν αφορούν τρία επίπεδα (γνώσεις, στάσεις, δεξιό-
τητες), και είναι οι εξής: 

Στο επίπεδο των γνώσεων: 

• Να διακρίνουν οι μαθητές εννοιολογικά τον πρόσφυγα από τον μετανάστη. 
• Να γνωρίσουν τα ελληνικά μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνα 
• Να αντιληφθούν τις διαστάσεις της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. 
• Να κατανοήσουν τα αίτια και τις συνέπειες του προβλήματος. 

Στο επίπεδο των στάσεων: 

• Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στους πρόσφυγες – μετανάστες. 
• Να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση μέσα από τη βιωματικότητα του κινηματο-

γράφου. 

Στο επίπεδο των δεξιοτήτων: 

• Να αποκωδικοποιούν τα κινηματογραφικά εκφραστικά μέσα. 
• Να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες για ανεύρεση, καταγραφή και παρου-

σίαση στοιχείων. 

Στο πρόγραμμα ακολουθήθηκε η διερευνητική μέθοδος, με την τεχνική των ομάδων 
εργασίας και έγινε προσπάθεια γνωριμίας ή / και συνεργασιών με φορείς όπως: σχολική 
βιβλιοθήκη, τοπική κοινωνία, μουσεία (Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού), 
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αρμόδιους για το θέμα φορείς: Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
για τους Πρόσφυγες (UNCHR), Διεθνές Ταμείο Επείγουσας Βοήθειας των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), Διεθνής Αμνηστία. 

Το συγκεκριμένο πολιτιστικό πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη της διαθεματικότητας, 
αφού συνδέεται με αρκετά πεδία άλλων γνωστικών αντικειμένων: την Ιστορία (μετα-
νάστευση – προσφυγικό ζήτημα, ελληνική διασπορά), την Νεοελληνική Γλώσσα (αν-
θρώπινα δικαιώματα – πολυπολιτισμικότητα), την Νεοελληνική Λογοτεχνία (ξενιτιά – 
προσφυγιά – μετανάστευση), την Πολιτική Παιδεία (ανθρώπινα δικαιώματα), το μά-
θημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές ανθρω-
πιστικό δίκαιο, ο ελληνισμός της διασποράς), την Πληροφορική (εξοικείωση με τις Τε-
χνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας). 

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος 

Το πρόγραμμα, διάρκειας πέντε περίπου μηνών, ακολούθησε τις εξής φάσεις: 

Α Φάση: καθορισμός θέματος και υποθεμάτων, χωρισμός ομάδων και προγραμματι-
σμός δράσεων. 

Β Φάση: συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού, παράλληλες δράσεις. Ακολουθή-
θηκε η εξής πορεία: προβολή της ταινίας, δημιουργική αναπλαισίωση με συζήτηση και 
αντίστοιχο φύλλο εργασίας και στη συνέχεια επεξεργασία των θεμάτων που προέκυ-
ψαν από την ταινία και δημιουργία αντίστοιχης παρουσίασης. 

Γ Φάση: επεξεργασία και σύνθεση του υλικού - δημιουργία του τελικού προϊόντος (συ-
νολική παρουσίαση). 

Δ Φάση: παρουσίαση του τελικού προϊόντος από τις ομάδες των μαθητών στη σχολική 
μονάδα. 

Ε Φάση: αξιολόγηση άτυπη (αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση), ενσωματωμένη 
στις προηγούμενες φάσεις. 

Υλοποίηση του προγράμματος 

Α Φάση: Εισαγωγική παρουσίαση του θέματος – Προγραμματισμός (1 δίωρο) 

Παρουσίαση του θέματος και των πτυχών του. Χωρισμός σε ομάδες (δημιουργήθηκαν 
πέντε ομάδες) – προγραμματισμός δράσεων. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (για τη 
σχέση των μαθητών με τον κινηματογράφο). Αφόρμηση: προβολή και σχολιασμός ε-
νημερωτικών σποτ του Ελληνικού  Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες («Έχω τρέξει χι-
λιάδες χιλιόμετρα», «Η Οδύσσεια ενός πρόσφυγα»), της  Ύπατης Αρμοστείας του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες («Θάλασσα»), καθώς και της σύντο-
μης ταινίας «Ellis»  του JR (κυκλοφορία: 2015). 

Β Φάση: Συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού – παράλληλες δράσεις (16 δίωρα) 
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Οι ταινίες καλύπτουν το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα στη διάρκεια του 20ου 
και 21ου αιώνα, με έμφαση στην ελληνική πραγματικότητα. Επομένως στην παρουσί-
ασή τους ακολουθήθηκε χρονική σειρά σε σχέση με τα γεγονότα που παρουσιάζουν: 

1ο Ελληνικό Μεταναστευτικό Ρεύμα του 20ου αιώνα  

Προβολή της ταινίας «America America» του Εlias Kazan (κυκλοφορία: 1963) (4 δί-
ωρα). Θέματα που προέκυψαν: συνθήκες ζωής και αιτίες μετανάστευσης, συνθήκες 
ζωής εσωτερικών μεταναστών, εκμετάλλευση, συμβιβασμός και αλλοτρίωση ανθρώ-
που, το όνειρο για μια καλύτερη ζωή. 

Προβολή της ταινίας «Νύφες» του Παντελή Βούλγαρη (κυκλοφορία: 2004) (3 δίωρα). 
Θέμα: το φαινόμενο της μετανάστευσης γυναικών με προορισμό το γάμο με έναν ά-
γνωστο. 

1922: Μικρασιατική καταστροφή και προσφυγικό ρεύμα 

Προβολή του ντοκιμαντέρ «1922: Ο μεγάλος ξεριζωμός» του National Geographic (2 
δίωρα). Θέμα: ο βίαιος ξεριζωμός των ανθρώπων από τις εστίες τους. 

2ο Ελληνικό Μεταναστευτικό Ρεύμα του 20ου αιώνα: Μεταπολεμική και Σύγχρονη Με-
τανάστευση 

Προβολή της ταινίας «Μέχρι το πλοίο» του Αλέξη Δαμιανού (κυκλοφορία: 1966) (3 
δίωρα). Θέματα που προέκυψαν: αιτίες της μεταπολεμικής μετανάστευσης – χαρακτη-
ριστικά της Ελλάδας στην δεκαετία του 1960. 

Αντίστροφο ρεύμα – Παλιννόστηση (1 δίωρο) 

Επεξεργασία βασικών θεμάτων και δημιουργία αντίστοιχης παρουσίασης. 

Το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα τον 21ο αιώνα 

Προβολή της ταινίας: «Παράδεισος στη Δύση» του Κώστα Γαβρά (κυκλοφορία: 2009) 
(2 δίωρα). Θέματα: σύγχρονη μετανάστευση – προσφυγιά, αντίξοες συνθήκες, η οδύσ-
σεια του  μετανάστη – πρόσφυγα, το «όνειρο στη Δύση». 

Δραστηριότητες (1 δίωρο) 

Επίσκεψη σχετικών ιστοσελίδων: Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, 
Διεθνής Αμνηστία, Unicef, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. 

Βιωματικές δράσεις: διαδικτυακό παιχνίδι  (της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για 
τους Πρόσφυγες) για τους πρόσφυγες – μετανάστες (συνθήκες ζωής στις χώρες προέ-
λευσης, κίνδυνοι και διλήμματα ταξιδιού, συνθήκες στις χώρες υποδοχής). 

Γ Φάση: Επεξεργασία και σύνθεση του υλικού (2 δίωρα) 
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Δημιουργία του τελικού προϊόντος: συνθετική παρουσίαση με ενσωματωμένο οπτικο-
ακουστικό υλικό (αποσπάσματα από τις προβληθείσες ταινίες και ντοκιμαντέρ, σχετικά 
τραγούδια). Τελικές διορθωτικές παρεμβάσεις. 

Δ Φάση: Παρουσίαση στη σχολική μονάδα (1 δίωρο) 

Παρουσίαση του τελικού προϊόντος (συνολική παρουσίαση) από τις ομάδες των μαθη-
τών στη σχολική μονάδα – συζήτηση. 

Ε Φάση: Αξιολόγηση 

Η διαδικασία είναι ενσωματωμένη στις προηγηθείσες φάσεις (κυρίως τη β και τη γ). 
Υπήρξε άτυπη αξιολόγηση από τους μαθητές κατά τη διάρκεια των επιμέρους φάσεων 
(στη δημιουργία παρουσιάσεων για κάθε ταινία), αλλά και διορθωτικές παρεμβάσεις 
στην συνολική παρουσίαση, με τη μορφή της αυτοαξιολόγησης, της σύγκρισης μεταξύ 
των ομάδων και των εποικοδομητικών σχολίων. 

Αποτελέσματα  

Οι στόχοι που τέθηκαν κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος επιτεύχθηκαν  σε με-
γάλο βαθμό ως προς τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό – μετα-
ναστευτικό πρόβλημα, καθώς και ως προς την τέχνη του κινηματογράφου, και σε αρ-
κετά μεγάλο βαθμό ως προς τις δεξιότητες χρήσης των Τ.Π.Ε. 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (κυρίως τα κορίτσια, αφού τα αγόρια θε-
ώρησαν ότι αυτό το είδος κινηματογράφου δεν τα συγκινεί πολύ) απέκτησαν  ιδιαίτερα 
θετική οπτική: ενδιαφέρθηκαν για το πρόβλημα (παρατηρήθηκε  ευαισθητοποίηση για 
τους πρόσφυγες – μετανάστες και επιθυμία προσφοράς σ’ αυτές τις ομάδες) μέσω της 
βιωματικότητας (υπήρξε ταύτιση με τους ήρωες των ταινιών), αλλά και για την τέχνη 
του κινηματογράφου γενικότερα (εκφραστικά μέσα, ιστορία του κινηματογράφου, ο 
ελληνικός κινηματογράφος, αναζήτηση κι άλλων ταινιών με παρόμοια θεματική, σύν-
δεση του κινηματογράφου και με άλλες μορφές τέχνης). 

Σε ό, τι αφορά τη διεξαγωγή του προγράμματος θα λέγαμε ότι ο συντονισμός μεταξύ 
εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξύ μαθητών ήταν καλός. Η συνεργασία μεταξύ των 
μελών των ομάδων αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Η διερευνητική μέθοδος που ακο-
λουθήθηκε δυσκόλεψε αρχικά τους μαθητές (όσον αφορά την επιλογή των σημαντικών 
στοιχείων και τη σύνθεσή τους), αλλά στη συνέχεια προσαρμόστηκαν ικανοποιητικά.  

Το κυριότερο εμπόδιο που παρουσιάστηκε ήταν η μη ουσιαστική εξοικείωση των μα-
θητών με τις Ν.Τ. και η δυσκολία κριτικής – συνθετικής προσέγγισης του υλικού. Πα-
ρατηρήθηκε επίσης πρόβλημα εξαιτίας της εξοικείωσης των αγοριών με ορισμένα μόνο 
είδη κινηματογράφου (περιπέτειες, πολεμικές ταινίες, ταινίες αγωνίας), με αποτέλεσμα 
την κάμψη του ενδιαφέροντός τους για το πρόγραμμα και το μεγάλο ποσοστό διαρροής 
των αγοριών από το πρόγραμμα. 
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Η παρουσίαση του προγράμματος στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας ήταν πολύ καλή 
και υπήρξε ενθουσιασμός από την πλευρά των μαθητών που τη δημιούργησαν και την 
παρουσίασαν, αλλά και ενδιαφέρον από την πλευρά όσων την παρακολούθησαν, ειδικά 
για τις πιο σύγχρονες ταινίες. 

Συμπεράσματα – Συζήτηση 

Το πρόγραμμα κέρδισε την αποδοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών (ιδιαίτερα των 
κοριτσιών), συντέλεσε στην ευαισθητοποίησή τους για την προσφυγιά και τη μετανά-
στευση και στην εξοικείωσή τους με την τέχνη του κινηματογράφου και με τις ΤΠΕ, 
καλλιέργησε τη συνεργασία και την αυτενέργεια των μαθητών. 

Σε γενικές γραμμές το πολιτιστικό πρόγραμμα πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τους βασικούς 
στόχους του, δηλαδή τη γνώση και ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό και μετανα-
στευτικό πρόβλημα, μέσα από τη χρήση της τέχνης –  εδώ του κινηματογράφου – ως 
εργαλείου που αφυπνίζει το ενδιαφέρον, κινητοποιεί τη σκέψη, οδηγεί σε μια ολιστική 
αντίληψη και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση των μαθητών.  

Η επιτυχία του προγράμματος μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για τους εκπαιδευτικούς 
ώστε να ενσωματώσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία μία καινοτόμο τεχνική, τη 
χρήση της τέχνης, σε συνάφεια βέβαια με τα γνωστικά αντικείμενα. 
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του Κινηματογράφου: Αρχές, Στόχοι, Εφαρμογές. Στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφω-
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γωγικό Ινστιτούτο. 
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«Τούμπρικα»: ένα βοηθητικό εργαλείο στη διδακτική μέθοδο project, στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στύλα Δέσποινα 
Εκπαιδευτικός Φιλολογίας και Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Δρ. Διδακτικής Μεθοδολογίας, ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
dstyla@uth.gr 

Περίληψη 

Η μέθοδος project έχει καθιερωθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με τη θέσπιση του 
Ολοήμερου Σχολείου. Κατά τη διάρκεια αυτής της βιωματικής μάθησης χρησιμοποι-
ούνται από τους/τις εκπαιδευτικούς βοηθητικά εργαλεία. Έτσι, η συγκεκριμένη μελέτη 
σκοπεύει να περιγράψει αφενός τη διδακτική μέθοδο project και αφετέρου ένα συγκε-
κριμένο εργαλείο την «τούμπρικα», που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους/τις εκπαι-
δευτικούς κατά την υλοποίηση της διδακτικής μεθόδου project στην Πρωτοβάθμια Εκ-
παίδευση, ευελπιστώντας να βοηθηθούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί στο έργο που α-
ναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας. Από την περιγραφή της «τούμπρικας» και της χρη-
σιμότητας της στη διδασκαλία, γίνεται φανερό πως οι εκπαιδευτικοί έχουν στη φαρέ-
τρα τους, ανάμεσα σε μία πλειάδα βοηθητικών οπτικοακουστικών εργαλείων, ένα α-
κόμη βοηθητικό εργαλείο που αξίζει να χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους με τη μέ-
θοδο project. 

Λέξεις-Κλειδιά: project, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, «τούμπρικα» 

Eισαγωγή 

Σκοπός της συγκεκριμένης βιβλιογραφικής μελέτης είναι αφενός η γνωριμία με τη μέ-
θοδο project και αφετέρου η  περιγραφή ενός χρήσιμου εργαλείου (επονομαζόμενο 
«tubric» στην αγγλική γλώσσα και «τούμπρικα» στην ελληνική γλώσσα) που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της διδακτικής μεθόδου project. Έτσι, στη συνέχεια, στο πρώτο μέρος, στο 
πλαίσιο γνωριμίας με τη διδακτική μέθοδο project,  ακολουθεί η εννοιολογική οριοθέ-
τηση της μεθόδου, η περιγραφή των βασικών διδακτικών αρχών της, τα στάδια εφαρ-
μογής και η χρησιμότητα της στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω μιας βιβλιογραφι-
κής επισκόπησης σχετικών ερευνών. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος ακολουθεί η 
περιγραφή του εποπτικού μέσου «tubric» ή «τούμπρικα». 

H μέθοδος project στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Ορισμός της μεθόδου project 

Σύμφωνα με τις Katz και  Chard (1989), ένα project είναι μία εις βάθος ομαδική μελέτη 
ενός συγκεκριμένου θέματος (topic), το οποίο ενθαρρύνει τα παιδιά να αναπτύξουν τις 
δεξιότητές τους με ανοιχτές δραστηριότητες.  
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Ακόμη, ο Frey (1998) ισχυρίζεται: «πως πρόκειται για μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης 
που τα όρια και οι δυνατότητές της δεν είναι αυστηρά καθορισμένα. Εξελίσσεται ανάλογα 
με την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Επειδή δεν έχει 
σταθερά όρια και μια συγκεκριμένη δομή αδυνατούμε να της δώσουμε έναν ακριβή 
ορισμό. Μόνο μέσα από την επαφή με την ίδια τη μέθοδο, την προσωπική συμμετοχή σε 
project και την εμβάθυνση στα γνωρίσματά της, δηλαδή μέσα από τη βίωσή της μπορεί 
κανείς να καταλάβει μέχρι που φτάνουν τα όρια και οι δυνατότητές της» (σελ. 11). 

Πρόκειται αναμφίβολα για μία βιωματική μάθηση. Οι µαθητές µεταφέρουν στην τάξη 
τα βιώματά τους και τις κοινωνικές εμπειρίες τους, ώστε να συμβάλλουν με αυτά στην 
εξέλιξη του διαλόγου και κατ’ επέκταση  της διδασκαλίας (Phillips, Burwood & Dun-
ford, 1999). Κατά τη διάρκεια αυτής της βιωματικής μάθησης χρησιμοποιούν  βοηθη-
τικά εργαλεία. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι η «τούμπρικα» η περιγραφή της οποίας ακο-
λουθεί στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης. 

Οι βασικές διδακτικές αρχές στις οποίες βασίζεται η μέθοδος project 

Ο Λιαντίνης (1990) αναφέρει ότι «Οι διδακτικές αρχές αποτελούν τα εσωτερικά κριτή-
ρια της σωστής διδασκαλίας. Ορίζουν μια πλειάδα από δέσμες κανόνων, που πρέπει να 
γνωρίζει αλλά και να εφαρμόζει ο δάσκαλος, προκειμένου να πετύχει να δώσει στο μά-
θημά του τη συνοχή, αλλά και την ενίσχυση από την άποψη του εξοπλισμού και των μέ-
σων, ώστε να γίνει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό αποτελεσματικό. Οι διδακτικές αρχές 
συνιστούν τους κύριους όρους της τακτικής του διδακτικού έργου. Χωρίς τη γνώση και 
τη χρήση τους ο δάσκαλος κινείται στο ρηχό επίπεδο του ερασιτεχνισμού και της επαγ-
γελματικής συμπτωματικότητας» (σ.22). 

Όσον αφορά στη διδακτική μέθοδο project, σύμφωνα με τον Κόπτση (2009), οι βασι-
κότερες διδακτικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί και να εφαρμόζει ο εκπαιδευτικός, 
κατά την υλοποίηση της, είναι οι εξής: 1.η παιδοκεντρικότητα, 2. η αυτενέργεια, 3. η 
εποπτεία, 4.η εργασία κατά οµάδες, 5.η σύνδεση του σχολείου µε τη ζωή-βιωματικό-
τητα, 6.η διαθεµατικότητα, 7.η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων μέσω της επικοι-
νωνίας. 

Ειδικά η αρχή της εποπτείας είναι πολύ σημαντική στην εφαρμογή της διδακτικής με-
θόδου project. Ο άνθρωπος πάντα χρησιμοποιούσε διάφορα μέσα προκειμένου να δι-
δάξει στη νέα γενιά  γνώσεις. Αρχικά ο προφορικός λόγος, η μουσική, η ποίηση, η 
αφήγηση, η ζωγραφική, στη συνέχεια ο γραπτός λόγος, τα οπτικοακουστικά εποπτικά 
μέσα και σήμερα οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, αποτελούν μέσα παραγωγής, 
διάδοσης και επεξεργασίας πληροφοριών, γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων (Σολω-
μονίδου, 2006). 

Δε νοείται project χωρίς να διέπεται από την αρχή της εποπτείας και χωρίς να ενεργο-
ποιεί όλες τις αισθήσεις του μαθητή μέσα από τη χρήση εποπτικών μέσων. Όπως δια-
τείνονται και οι Ράπτης και Ράπτη (2007) η χρήση εποπτικών μέσων κρίνεται επιτα-
κτική σε κάθε μάθημα που γίνεται με τη διδακτική μέθοδο project.  
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H Μεθοδολογία κατά τη μέθοδο project 

Σε αυτήν την υποενότητα γίνεται προσπάθεια περιγραφής της μεθοδολογίας που ακο-
λουθείται, από τους/τις εκπαιδευτικούς, κατά τη διδακτική μέθοδο project. Βέβαια ο 
σχεδιασμός της διδασκαλίας με τη μέθοδο project, δεν είναι ποτέ τυποποιημένος, αλλά 
προσφέρει στο δάσκαλο τη δυνατότητα επιλογής πολλαπλών λύσεων και ευελιξίας σε 
όλα τα στάδια. Ενδεικτικά ακολουθούν κάποιες προτάσεις σχεδιασμού από ορισμένους 
επιστήμονες: 

Σύμφωνα με τον Frey (1998), στη μεθοδολογία project σημαντικό ρόλο παίζουν οι α-
νάγκες, οι προδιαθέσεις, τα ενδιαφέροντα αυτών που συμμετέχουν και έτσι, αυτή απο-
τελείται από τα εξής στάδια: (α) πρωτοβουλία - πρόταση, β) ανταλλαγή απόψεων, γ) 
διαμόρφωση πλαισίου δράσης από τα παιδιά, δ) υλοποίηση προγράμματος, ε) παρου-
σίαση. 

Ακόμη, σύμφωνα με τον Δάλκο (2001), τα στάδια της διαδικασίας είναι κατά βάση 
τέσσερα: α) η σκοποθεσία, β) ο σχεδιασμός, γ) η εκτέλεση, δ) η αξιολόγηση. 

Συνοπτικά, όπως αναφέρουν οι Σακκής και Τσιλιμένη (2007), το project μπορεί να χω-
ριστεί σε τρεις φάσεις, ως εξής: α) φάση. Εδώ γίνεται ο σχεδιασμός της πορείας και ο 
χωρισμός σε ομάδες, β) φάση. Εδώ γίνεται η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, επεξερ-
γάζονται οι μαθητές το υλικό που συγκέντρωσαν, όσο καλύτερα μπορούν, γ) φάση. 
Εδώ λαμβάνει χώρα η προετοιμασία της παρουσίασης και η τελική αξιολόγηση. 

Μεταξύ των βηµάτων του project που περιγράφηκαν παραπάνω, παρεµβάλλονται δια-
λείµµατα ενηµέρωσης, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Στα διαλείµµατα ενηµέρωσης 
οι εργασίες διακόπτονται για να γίνει αµοιβαία πληροφόρηση, αναζήτηση υλικού σε 
άλλους χώρους, προγραµµατισµός του επόµενου βήµατος, γνωστοποίηση και επιβε-
βαίωση των αποτελεσµάτων, προγραµµατισµός του χρόνου, αλλαγή του ρυθµού, αντι-
κατάσταση ή µετακίνηση των µελών σε άλλη οµάδα και επαναπροσδιορισµός του σκο-
πού, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο (Stoller, 2002).   

Η αξία της μεθόδου project στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η μέθοδος project έχει καθιερωθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κυρίως με τη 
θέσπιση του θεσμού του «Ολοήμερου Σχολείου» (Χατζηδήμου & Ταρατόρη, 
2001), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πολλοί εκπαιδευτικοί δεν εφάρμοζαν και προη-
γουμένως τη μέθοδο στα μαθήματά τους, έχοντας γνώση της μεθόδου μέσα από 
διαδικασίες αυτομόρφωσης. Σήμερα η μέθοδος project χρησιμοποιείται κατά κό-
ρον από τους/τις εκπαιδευτικούς της χώρας με πολλαπλά οφέλη για τους μικρούς 
μαθητές (Μιχαλοπούλου, 2009). Μάλιστα υπάρχει μια πλειάδα ερευνών που  α-
ποδεικνύουν αυτά τα οφέλη. 

Σύμφωνα με την Beneke (2000) κατά τη διδασκαλία με τη μέθοδο project τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας γίνονται πιο υπεύθυνα και παράλληλα μετατρέπονται σε καλύτε-
ρους ακροατές. Ακόμη, συνεργάζονται και επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ τους, αλλά 
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και με την/τον νηπιαγωγό, καθώς στο πλαίσιο των ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτή-
των, τους δίνεται η δυνατότητα ποικίλων αλληλεπιδράσεων  (De Jong, 2000). 

Οι μικροί μαθητές στο πλαίσιο της διδασκαλίας με τη μέθοδο project  παίρνουν τον 
έλεγχο της μάθησής τους, καθώς οι νηπιαγωγοί τους εμπιστεύονται προκειμένου να 
πειραματιστούν (για παράδειγμα να ανακατέψουν υλικά και άλλα) και έτσι ενθαρρύ-
νονται περισσότερο να ανακαλύψουν τι τους κινεί το ενδιαφέρον (Sargent, 2013). 

Σύμφωνα με την Sook Ra (2009) η διδακτική μέθοδος project επιτρέπει στους μικρούς 
μαθητές να εκφράσουν καλύτερα τα συναισθήματά τους με δικά τους λόγια. Επιπρό-
σθετα, βοηθάει τους μικρούς μαθητές να γίνουν πιο αυτόνομοι και ανεξάρτητοι,  καθώς 
όταν ερωτηθούν για ποιο θέμα ενδιαφέρονται και επιλέξουν κάποιες προτεινόμενες 
δραστηριότητες από την/τον νηπιαγωγό, μετά από μόνοι τους καταπιάνονται με αυτές 
τις δραστηριότητες, με μεγάλη όρεξη και με μεγάλη αυτονομία (Serrano, Alfaya & 
García, 2015). 

Επιπλέον, οι μικροί μαθητές μετατρέπονται σε εξερευνητές. Στην έρευνα τους οι 
Wastin και Han (2014) βιντεοσκόπησαν τα μαθήματα τους και παρατήρησαν παιδιά 
προσχολικής ηλικίας σε ένα project  που έκαναν οι ίδιες με θέμα τον κύκλο του νερού. 
Διαπίστωσαν πως μέσω των συζητήσεων, των ερωτωαπαντήσεων, της ανάγνωσης ρε-
αλιστικών βιβλίων, της ζωγραφικής, της μουσικής, του πειραματισμού, των δραστη-
ριοτήτων έξω στη φύση, της εξερεύνησης της βροχόπτωσης  στις χώρες από τις οποίες 
κατάγονταν κάποια παιδιά και άλλα, οι μικροί μαθητές αναλάμβαναν περισσότερες 
πρωτοβουλίες από κάθε άλλη φορά, μοιράζονταν μεταξύ τους τις πληροφορίες και γε-
νικότερα απέκτησαν περισσότερη αυτοπεποίθηση. 

Η Kogan (2003) ισχυρίζεται ακόμη πως η ενασχόληση με βιωματικές δραστηριότητες 
κατά τη διδασκαλία με τη μέθοδο project, αυξάνει το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών 
για τα θέματα που επεξεργάζονται, αυξάνει τον ενθουσιασμό τους και το κυριότερο 
όλων τους βοηθάει να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Αυτό παρατηρήθηκε από την 
ερευνήτρια σε ένα project που εφάρμοσε σε ένα νηπιαγωγείο στο Μεξικό, σχετικό με 
τα οστά (ανθρώπων και ζώων). 

Στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης ακολουθεί η περιγραφή του 
εργαλείου «τούμπρικα». 

«Τούμπρικα»: ένα εργαλείο για όλα τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου project 

Εντοπισμός του εργαλείου στο διαδίκτυο 

Μέσω της μηχανής αναζήτησης πληροφοριών της Google Scholar εντοπίστηκε στις 
11/10/2016 η ιστοσελίδα  www.bie.org, που ασχολείται αποκλειστικά με το project, 
έχει βίντεο, εγχειρίδιο, άρθρα, ιδέες, ρουμπρίκες και είναι ένας άριστος οδηγός για την 
εφαρμογή της διδακτικής μεθόδου project σε μία διδασκαλία. H ιστοσελίδα ανήκει  στο 
Buck Institute of Education (BIE), το οποίο είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιστημονικό 
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ίδρυμα που χρηματοδοτείται από την Αμερικανική κυβέρνηση, προκειμένου να οργα-
νώνει σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς της Αμερικής, σχετικά με τη  μέθοδο project.  

Ακολούθως, εντοπίστηκε στην ιστοσελίδα ένα πρωτότυπο εργαλείο (βοηθητικό για τη 
διεξαγωγή ενός project) που ονομάζεται «tubric» και  κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινω-
νίας (email) με τους κ. Alfred Solis  (Director of Innovation του Buck Institute for Ed-
ucation)  και του κ. John Larmer (Editor in Chief Buck Institute for Education) επικε-
φαλής του BIE, ενημερωθήκαμε για μία δεύτερη ιστοσελίδα, την www.tubric.com, 
στην οποία επεξηγείται πλήρως το εργαλείο «tubric». 

Στην ηλεκτρονική αυτή επικοινωνία, αναφέρθηκε πως  η αγγλική ονομασία «tubric» 
δημιουργήθηκε από συνένωση της αγγλικής λέξης «tube» και της λέξης «rubric». H 
μετάφραση «τούμπρικα» στα ελληνικά έγινε από την ερευνήτρια. 

Περιγραφή του εργαλείου και η χρησιμότητα του στη μέθοδο project 

Το προτεινόμενο εργαλείο, που είναι μια πρωτότυπη χάρτινη κατασκευή (βλ. εικόνα 
1), κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διεξαγωγή των project. 

 

Εικόνα1:τούμπρικα 

Σύμφωνα με την περιγραφή του εργαλείου στην ιστοσελίδα www. tubric.com, πρόκει-
ται για μια κατασκευή από χαρτόνι και χαρτί. Αρχικά ο/η εκπαιδευτικός κόβει μικρά 
παραθυράκια πάνω στο χαρτόνι και πριν το τυλίξει σε ρολό σαν κύλινδρο, κολλάει από 
μέσα ένα λεπτό χαρτί, πάνω στο οποίο έχει γράψει μια ερώτηση (κάτι σαν μικρές εικό-
νες τόμπολας). Αυτές οι ερωτήσεις γυρίζουν κάθε φορά χειροκίνητα, χωρίς να ξέρει ο 
μαθητής ποια ερώτηση θα του τύχει, ομοιάζοντας σε κάποια κυλινδρικά παιχνίδια για 
παιδιά.  

Η συγκεκριμένη κατασκευή εμπεριέχει καθοδηγητικές-βοηθητικές ερωτήσεις για το 
project.  Αυτές οι βοηθητικές ερωτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον/την 
εκπαιδευτικό στην αρχή, για να κατευθύνει τους μαθητές. Προτεινόμενο στάδιο εφαρ-
μογής είναι το στάδιο  της αφόρμησης - του καταιγισμού ιδεών. Βέβαια δεν αποκλείε-
ται η εφαρμογή του και σε όλα τα υπόλοιπα προαναφερθέντα στάδια. Οι αναγραφόμε-
νες ερωτήσεις πάνω στο εργαλείο μπορεί να είναι ερωτήσεις του τύπου «τι; ποιος; γιατί; 
πού; με ποιόν τρόπο; πότε; θεωρείς; γνωρίζεις; και άλλες». 
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Ενδεικτικά παραδείγματα βοηθητικών ερωτημάτων που μπορούμε να ενσωματώσουμε 
στην τούμπρικα είναι τα εξής: 1.Πραγματολογικά Ερωτήματα: «Ποιά» «Ποιό «Πού» 
«Ποιές» «Πόσο»; 2.Ερμηνευτικά Ερωτήματα: «Γιατί» «Πώς»; 3.Κριτικά Ερωτήματα: 
«Πώς» κρίνουμε τις αποφάσεις; 4.Αυτοκριτικά Ερωτήματα: «Τι» θα μπορούσαμε να 
κάνουμε καλύτερα ή διαφορετικά σε σχέση με την πορεία της έρευνάς μας; 5.Ερωτή-
ματα Δράσης: «Πώς» θα μπορούσαμε να κάνουμε σαφές ότι εμείς νοιαζόμαστε και 
θέλουμε να παρέμβουμε ενεργά και δημιουργικά; (Ματσαγγούρας, 2011). 

Επιπλέον, αυτή η χάρτινη κυλινδρική κατασκευή μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στη 
διδασκαλία με τη μέθοδο project, καθώς δύναται να έχει τη μορφή ενός περιστρεφόμε-
νου παιχνιδιού, να έχει χρώματα και δημιουργεί επίσης ένα βαθμό περιέργειας  για την 
ερώτηση που θα τύχει σε κάθε εμπλεκόμενο. Το σημαντικότερο όλων είναι οικονομική 
και φτιάχνεται με υλικά διαθέσιμα σε κάθε σχολική τάξη (μαρκαδόρους, χαρτόνι, κόλ-
λες Α4 και άλλα). 

Συζήτηση 

Διαβάζοντας κανείς την άνωθεν περιγραφή της διδακτικής μεθόδου project και την βι-
βλιογραφική τεκμηρίωση της ωφελιμότητας της για τους μικρούς μαθητές της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, εύκολα συμπεραίνει πως αξίζει οι εκπαιδευτικοί να αφιερώνουν 
κάποιο χρόνο στην οργάνωση της διδασκαλίας με τη μέθοδο project. Μάλιστα στην 
οργάνωση αυτή θα μπορούσαν να εντάξουν τη δημιουργία του βοηθητικού εργαλείου 
«τούμπρικα», διότι όπως διαπιστώνουμε από την άνωθεν περιγραφή του εργαλείου, 
πρόκειται για μία εύχρηστη και οικονομική κατασκευή, που δύναται να αυξήσει την 
περιέργεια και το ενδιαφέρον των μαθητών, με τις τυχαίες ερωτήσεις που περιέχει και 
με τη γενικότερη παιγνιώδη διαδικασία στην οποία εντάσσεται η χρήση της κατα-
σκευής αυτής. 
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Περίληψη 

Σκοπός μιας Λέσχης Βιβλίου είναι η τακτική συνάντηση των μελών της, για να συζη-
τήσουν ένα βιβλίο, το οποίο έχουν συμφωνήσει να διαβάσουν σταδιακά. Με τη δεκά-
μηνη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Λέσχης «Active Book Club», στα 
πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος eTwinning, μαθητές και εκπαιδευτικοί από επτά 
ευρωπαϊκές χώρες μελέτησαν τη βιογραφία του διακεκριμένου επιστήμονα Alan 
Turing και ακολούθησε η ανάλυσή της. Η επαφή με το βιβλίο ήταν το πρώτο μέσο στην 
προώθηση της αγάπης για το διάβασμα. Η σύγκριση του περιεχομένου του με κινημα-
τογραφική ταινία, που αναφέρεται στη ζωή του ίδιου ανθρώπου, κατέδειξε τη διαφο-
ρετικότητα ανάμεσα στις Τέχνες της Λογοτεχνίας και του Κινηματογράφου. Επιπρό-
σθετα, η κατασκευή επιτραπέζιων και ψηφιακού  παιχνιδιού, σχετικών με το περιεχό-
μενο του βιβλίου, ενίσχυσε τον ψυχαγωγικό χαρακτήρα της Λέσχης και τη δημιουργι-
κότητα των συμμετεχόντων. Τέλος, για την προώθηση της φιλαναγνωσίας οργανώθη-
καν παράλληλες διασχολικές εκδηλώσεις, ώστε να ενισχυθούν η συνεργασία κι η πο-
λιτισμική διάδραση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδικτυακή Λέσχη Βιβλίου, Φιλαναγνωσία, Δημιουργικότητα, Συ-
νεργασία, eTwinning  

Εισαγωγή 

Το eTwinning αποτελεί  μία δράση ηλεκτρονικής αδελφοποίησης των σχολείων της 
Ευρώπης με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και των Επικοινωνιών του Δια-
δικτύου. Η επικοινωνία των συνεργαζόμενων σχολείων, που κατά κύριο λόγο γίνεται 
διαδικτυακά και με ασύχρονο τρόπο, έχει ως βάση τη θεματική συνεργασία τους και 
την εκπόνηση ομαδικών δραστηριοτήτων με στόχο την ολοκλήρωση ενός κοινού εκ-
παιδευτικού έργου. Έτσι,  το  eTwinning μετατρέπεται σε έναν εναλλακτικό τρόπο 
πρόσβασης στη γνώση και στη μάθηση, με ενδιαφέρουσες πρακτικές και προοπτικές 
για τους μαθητές και με δυνατότητες ανάπτυξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 
(«eTwinning», 2017). Στην προκείμενη περίπτωση στο επίκεντρο της ηλεκτρονικής α-
δελφοποίησης των σχολείων τέθηκε η Λογοτεχνία. Στην Ελλάδα η Νεοελληνική Λο-
γοτεχνία, μάθημα Γενικής Παιδείας στο Λύκειο, ορίζεται ως «η κριτική αγωγή στον 
σύγχρονο Πολιτισμό». Στη διδασκαλία της προτείνονται οι ομαδοσυνεργατικές διαδι-
κασίες, που ευνοούν τον δημιουργικό διάλογο και συμβάλλουν στην ανάπτυξη ανα-
γνωστικών δεξιοτήτων (Υ.Π.Ε.Θ., 2016). 
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Στα πλαίσια του eTwinning προγράμματος «Α.B.C.: Active Book Club» η συνεργασία 
των εμπλεκόμενων σχολείων γινόταν μέσω μιας διαδικτυακής Λογοτεχνικής Λέσχης 
Βιβλίου. Στη βιβλιογραφία οι Λέσχες Βιβλίου είναι γνωστές με τα ονόματα «Literature 
Circles», «Cooperative Book Groups», «Reading Groups, Reading Clubs» κ.ά. και α-
ποτελούν μικρές ομάδες συζήτησης, που επιλέγουν να διαβάσουν και να συζητήσουν 
ένα βιβλίο, μία ιστορία, ένα άρθρο ή ένα ποίημα. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 
κρατούν σημειώσεις, προκειμένου να διευκολυνθούν στη συζήτηση που θα ακολουθή-
σει και επιτυγχάνεται έτσι ένας τρόπος αλληλεπίδρασης με το κείμενο, αλλά και μεταξύ 
των μελών μιας ομάδας, οικοδομώντας έννοιες και νοήματα και μετατρέποντας το διά-
βασμα σε μία «εναλλακτική διαδικασία». Όταν τελειώσει η ανάγνωση του βιβλίου, τα 
μέλη της Λογοτεχνικής Λέσχης μοιράζονται τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τους με την 
ευρύτερη κοινότητα. Το σημαντικό είναι ότι εκφράζονται και «αποκλίνουσες» ερμη-
νευτικές απόψεις ή ερωτήσεις για την αναγνωστική αξία αυτού που διάβασαν (Ακρι-
βούση, 2009).  

Σε ό, τι αφορά τις μαθητικές ή γενικά τις εκπαιδευτικές Λογοτεχνικές Λέσχες, αυτές 
αποτελούν μία ευκαιρία, ώστε να αναπτύξουν οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί, 
την κριτική τους σκέψη, να αναστοχαστούν, να αναπτύξουν κοινωνικές και μαθησιακές 
δεξιότητες, να συνειδητοποιήσουν διαχρονικές αξίες, να αναλάβουν την ευθύνη για τον 
έλεγχο της μάθησής τους και να οδηγηθούν με αυτόν τον τρόπο σε βαθύτερα επίπεδα 
γνώσης (Ακριβούση, 2009). Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι αξίες αποτελούν το σημα-
ντικότερο τρίπτυχο των νομοθετημάτων και του προβληματισμού για την παιδεία ως 
σήμερα. Ας ληφθεί υπόψη ότι από τις βασικές παραμέτρους του σκοπού της παιδείας 
είναι η ηθική και πνευματική αγωγή των Ελλήνων, με στόχο την καλλιέργεια αξιών, 
όπως ο σεβασμός, η συνεργασία κ.ά., ώστε να υπάρξει ο μετασχηματισμός του μονο-
διάστατου προσανατολισμού προς την ύλη σε μια ισορροπημένη καλλιέργεια της προ-
σωπικότητας των μαθητών στην κατεύθυνση των κύριων αξόνων της εκπαίδευσης για 
τον εικοστό πρώτο αιώνα, όπως τέθηκαν από τον Delors (1996): «μαθαίνω για να γνω-
ρίζω, μαθαίνω για να κάνω, μαθαίνω να είμαι και μαθαίνω να ζω με τους άλλους». 

Παράλληλα, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σύνδεση της Λογοτεχνικής Λέ-
σχης με την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, αφού μεταξύ άλλων υλοποιήθηκαν ο σχε-
διασμός και οι κατασκευές ομαδικών παιχνιδιών, τόσο διαδικτυακού όσο και επιτρα-
πέζιων. Οι Ανάστος και Λαζαράκη (2015) αναφέρουν ότι το παιχνίδι γενικά είναι ένα 
σημαντικό παιδαγωγικό εργαλείο, ευεργετικό για τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών 
και αποτελεί ένα άτυπο μέσο μάθησης. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια παρατηρείται η 
τάση οι μαθητές να προτιμούν τα ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία εντάσσονται και κατά 
τη διαδικασία της μάθησης στο σχολείο (Ζυγουρίτσας, 2014). Με αυτόν τον τρόπο η 
μάθηση γίνεται πιο διασκεδαστική για τον μαθητή, ενώ από την άλλη οι εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν το παιχνίδι ως έναν τρόπο να πλησιάσουν μία νέα γενιά μαθητών και 
να την οδηγήσουν στη γνώση με ένα μέσο που έμαθαν να το χρησιμοποιούν από την 
παιδική τους ηλικία. Το παιχνίδι είναι έτσι ένας άλλος τρόπος αλληλεπίδρασης και ε-
πικοινωνίας, που βοηθά να ξεπεραστούν κοινωνικά και πολιτισμικά στεγανά και αυξά-
νει τα κίνητρα μάθησης των μαθητών (Pivec, 2001).  
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Συμπερασματικά, με την υλοποίηση του προγράμματος eTwinning, με τη συμμετοχή 
των μαθητών-τριών σε μία Λέσχη Ανάγνωσης και την ανάπτυξη συνεργατικών και δη-
μιουργικών δράσεων έμφαση δόθηκε στη συνεργατική μάθηση, η οποία ωφελεί τους 
μαθητές-τριες ενισχύοντας την ακαδημαϊκή μάθηση αλλά και τις διαπροσωπικές σχέ-
σεις. Ακόμα, μέσω της συνεργατικής μάθησης τα κίνητρα ισχυροποιήθηκαν και ενθαρ-
ρύνθηκαν οι μαθητές να εργαστούν για κοινούς σκοπούς, κάτι που έχει επίσης ιδιαίτερη 
αξία (Φιλιππούσης, 2013). 

Ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Λέσχης. Στάδια υλοποίησης του 
προγράμματος eTwinning 

Για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής  Διαδικτυακής Λέσχης αναγκαίος ήταν ο καθορι-
σμός των βασικών σταδίων εργασίας από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς και τους 
συμμετέχοντες μαθητές-τριες. Συναποφασίστηκε να είναι έξι. Αρχικά, έγινε η εγγραφή 
των μελών και η παρουσίαση της εθνικής τους Λέσχης. Ακολούθησε η υποβολή προ-
τάσεων για το υποψήφιο προς ανάγνωση βιβλίο. Αυτό έπρεπε να πληροί ορισμένα κρι-
τήρια, όπως να σχετίζεται με το Πρόγραμμα Σπουδών, να αφορά στον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, να υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσής του διαδικτυακά, δωρεάν στην εθνική ή 
αγγλική γλώσσα. Στη συνέχεια ανακοινώθηκε το κοινό προς ανάγνωση και ανάλυση 
βιβλίο, η βιογραφία «Alan Turing: The Enigma» του συγγραφέα Andrew Hodges, το 
οποίο προέκυψε μέσω ανοικτής διαδικτυακής ψηφοφορίας, που διεξήχθη με τη χρήση 
του Easypolls.  

Επόμενο βήμα ήταν η διείσδυση στο περιεχόμενο του βιβλίου σε πέντε κύριους άξονες. 
Γι’ αυτό το λόγο οι μαθητές συγκέντρωσαν σε κοινά διαδικτυακά έγγραφα (TitanPad) 
ερωτήσεις και απαντήσεις για τους ήρωες, την υπόθεση του έργου, το ιστορικό πλαίσιο 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τον Πολιτισμό της εποχής που παρουσιάζεται στο βιβλίο 
και τις τεχνικές γραφής του βιογράφου. Αξιοποιώντας αυτό το υλικό, ακολούθησε η 
κατασκευή πρωτότυπων επιτραπέζιων παιχνιδιών τα οποία θα ανταλλάσσονταν ανά-
μεσα στα μέλη της Λέσχης Βιβλίου, ενισχύοντας περισσότερο τη διάδραση, αλλά και  
η κατασκευή ψηφιακού παιχνιδιού (με το Socrative), που θα ψυχαγωγούσε τους συμ-
μετέχοντες, προσθέτοντας ένα διαγωνιστικό χαρακτήρα στην όλη διαδικασία. Να ση-
μειωθεί ότι υλοποιήθηκε και η παροχή ανατροφοδότησης σε διαδικτυακούς τοίχους 
(Padlet), μέσω της καταγραφής εντυπώσεων και κριτικής σε τρία στάδια του έργου, 
την αρχή, τη μέση και το τέλος. 

Μετά την πάροδο των πρώτων μηνών λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Λέ-
σχης Βιβλίου και την ολοκλήρωση των πρώτων σταδίων συναποφασίστηκε η εκπό-
νηση επιπλέον κοινών δράσεων. Συμφωνήθηκε η παρακολούθηση ταινίας σχετικής με 
τους ήρωες του βιβλίου και η σύγκριση του περιεχομένου του βιβλίου με την υπόθεση 
της κινηματογραφικής ταινίας σε κοινό έγγραφο (Google Doc), ώστε να καταφανεί η 
διαφορετική προσέγγιση προσώπων και γεγονότων στις δύο μορφές Τέχνης, δηλαδή, 
αυτής της Λογοτεχνίας και αυτής του Κινηματογράφου. Παράλληλα, προωθήθηκε η 
οργάνωση Εκδηλώσεων για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος και την κινητοποίηση των 
μελών της Λέσχης, όπως ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης με 
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συνεργατική γραφή, ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου και της Διεθνούς 
Ημέρας Παιδικού βιβλίου, όπου καταγράφηκαν προτάσεις ανάγνωσης - παρουσιάσεις 
εθνικών συγγραφέων και βιβλίων τους σε διαδικτυακό τοίχο (Padlet).  

Ακολούθησε η εκπόνηση δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής πάνω στο περιεχό-
μενο του κοινού προς ανάγνωση βιβλίου σε κοινά έγγραφα (TitanPad) αναφορικά με 
την παιδική ηλικία του πρωταγωνιστή, τη ζωή του στη διάρκεια και μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο αλλά και την επίδραση του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στη ζωή των 
ανθρώπων εκείνη την εποχή (1939-1945). Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού 
αποτελέσματος οι μαθητές παρακολούθησαν σεμινάριο δια ζώσης και μέσω Skype, 
από εκπαιδευτή δημιουργικής γραφής. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργατικής δη-
μιουργικής δράσης οργανώθηκαν και δημοσιεύτηκαν σε ηλεκτρονικό βιβλίο (με το 
Web 2.0 εργαλείο Joomag). Η τελική αξιολόγηση του συνόλου των δραστηριοτήτων 
της Λέσχης Βιβλίου με κοινό Ερωτηματολόγιο (Google Forms) και η δημοσιοποίηση 
των αποτελεσμάτων του σηματοδότησαν τη λήξη της λειτουργίας της Λέσχης Βιβλίου 
και την ολοκλήρωση του προγράμματος.  

Να σημειωθεί ότι στα πλαίσια λειτουργίας της Λέσχης και, καθώς εξελίσσονταν οι 
δραστηριότητες, δημιουργήθηκαν «ομιλούσες αφίσες» με τη χρήση του εργαλείου 
Fotobabble, που έδιναν μία άλλη έκφανση της πολυτροπικότητας στην παρουσίαση 
των κειμένων. Συγκεκριμένα, διεθνικές ομάδες μαθητών συνεργάζονταν για την ηλε-
κτρονική κατασκευή μιας αφίσας, δηλαδή στη γραπτή διατύπωση ενός σύντομου μη-
νύματος και στην ηχητική καταγραφή του. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες σχεδίασαν συ-
νεργατικά και διαδικτυακά μία εικόνα με τη χρήση του CoSketch, η οποία χρησιμοποι-
ήθηκε στην κατασκευή ενός σελιδοδείκτη, που ήταν το ενθύμιο της συμμετοχής όλων 
στο πρόγραμμα eTwinning. Ακόμη, η ανταλλαγή καρτών και δώρων μεταξύ των συ-
νεργατών και υποστηρικτών της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Λέσχης 
ενίσχυσε το θετικό κλίμα μεταξύ τους και συνετέλεσε στη βίωση ευχάριστων συναι-
σθημάτων και πρωτόγνωρων εμπειριών. Τέλος, η εκ του σύνεγγυς επαφή και γνωριμία 
των δύο ελληνικών Λεσχών Βιβλίου και η συνεχής διαδικτυακή επικοινωνία όλων των 
εθνικών Λεσχών Βιβλίου που ήταν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Λέσχης 
«Active Book Club», διευκόλυναν τη συνεργασία τους και ενδυνάμωσαν τη μεταξύ 
τους σύνδεση. 

Όλες οι δραστηριότητες που προγραμματίστηκαν υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της δε-
κάμηνης λειτουργίας της Διαδικτυακής Ευρωπαϊκής Λέσχης Βιβλίου (22-08-2015 ως 
30-06-2016) και τα αποτελέσματά τους βρίσκονται ανηρτημένα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα (Twinspace) της Κοινότητας των σχολείων της Ευρώπης.  

Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Ο αντίκτυπος που είχε η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Λογοτεχνικής Λέ-
σχης καταγράφηκε σε κοινό Ερωτηματολόγιο τελικής Αξιολόγησης με τη χρήση Φόρ-
μας Google, που συμπληρώθηκε από όλα τα συμμετέχοντα μέλη μετά την ολοκλήρωση 
της δράσης eTwinning. Οι ερωτήσεις χωρίζονταν σε δύο ενότητες που αφορούσαν σε 
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δημογραφικά στοιχεία και σε πληροφορίες σε σχέση με την επίτευξη των σκοπών που 
είχε εξ αρχής η συγκεκριμένη δράση.  

Πιο αναλυτικά σε σύνολο 179 συμμετεχόντων, μαθητών και καθηγητών των επτά Ευ-
ρωπαϊκών χωρών, το 52% ήταν μαθητές και καθηγητές από την Ελλάδα και το υπό-
λοιπο 48% από Αρμενία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία. Από αυτούς 
το 85,5% ήταν μαθητές, το 8,5% οι «επισκέπτες» της πλατφόρμας του έργου και το 
υπόλοιπο ποσοστό οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί. Στο ερώτημα αν η συμμετοχή στο 
πρόγραμμα του eTwinning βοήθησε τους μαθητές στην ανάπτυξη της δημιουργικότη-
τάς τους, η συντριπτική πλειοψηφία (98%) απάντησε θετικά. Θετική είναι επίσης και 
η άποψή τους για τη συμμετοχή τους τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα eTwinning και 
στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Λέσχη Βιβλίου «Active Book Club» όσο και αναφορικά 
με την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των μαθητών σε σχέση με τις δραστηριότητες 
που τους άρεσαν περισσότερο και που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προ-
γράμματος. Διαφάνηκε ότι επιθυμούν να πραγματοποιούνται δράσεις που να ενισχύουν 
τη μεταξύ τους επικοινωνία και ειδικότερα την εκ του σύνεγγυς επικοινωνία. Το 54,7% 
δήλωσε ότι επιθυμεί να δουλεύει ομαδοσυνεργατικά με ένα λογοτεχνικό βιβλίο στο 
επίκεντρο της συνεργασίας και το 49,2 % θεωρεί ότι η πιο ενδιαφέρουσα δραστηριό-
τητα ήταν η συγγραφή κειμένων με τη βοήθεια της δημιουργικής γραφής. Τέλος, ένα 
μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των μαθητών (47,5%) ανέδειξε την κατασκευή και 
την ενασχόληση με τα επιτραπέζια παιχνίδια, σχετικών με το περιεχόμενο του λογοτε-
χνικού βιβλίου, ως την πιο ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που αναπτύχθηκε κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της Λογοτεχνικής Λέσχης. Επιπρόσθετα, η επαφή με τα διαδι-
κτυακά παιχνίδια σε ποσοστό 44,1% αναδείχτηκε επίσης ως δημοφιλής δραστηριό-
τητα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές σε ποσοστό 95% επί του συνόλου βί-
ωσαν μία πάρα πολύ καλή έως άριστη συνεργασία με τους εταίρους του από τα υπό-
λοιπα σχολεία και σε απόλυτη πλειοψηψία (82,7%) αισθάνονται μέγιστη ικανοποίηση 
από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα eTwinning.  

Ως επιστέγασμα της άρτιας οργάνωσης του «Active Book Club», της Ευρωπαϊκής Δια-
δικτυακής Λέσχης Βιβλίου, ήταν οι διακρίσεις που έτυχε το έργο και συγκεκριμένα με 
την απόδοση των Εθνικών Ετικετών Ποιότητας από τις Εθνικές Υπηρεσίες των συμ-
μετεχουσών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας, του Φλαμανδικού Βραβείου 
για το καλύτερα οργανωμένου Ευρωπαϊκού Project τη σχολική χρονιά 2015-2016 και 
τέλος του Ευρωπαϊκού Βραβείου eTwinning 2017 «Peyo Yavorov» για ένα έργο που 
καλλιεργεί την αγάπη των παιδιών για το διάβασμα και ενισχύει την φιλαναγνωσία.   

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα στα πλαίσια του eTwinning ανέδειξε ση-
μαντικά αποτελέσματα, όπως τη σημαντικότητα της ενίσχυσης συνεργασιών τόσο σε 
Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τη σημασία εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων 
μάθησης και ενίσχυσης της γνώσης από τους εκπαιδευτικούς και την αξία της πραγμα-
τοποίησης Προγραμμάτων που ενισχύουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση και την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Αξίζει λοιπόν να διερευνηθούν 
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τρόποι με τους οποίους αυτά τα προγράμματα θα αποτελέσουν βασικό κορμό στη σχο-
λική ζωή κάθε μαθητή και επίσης πώς θα επιτραπεί η μεγαλύτερη και εκ του σύνεγγυς 
επικοινωνία και συνέχιση της συνεργασίας σχολείων που αναδύονται και ευδοκιμούν 
μέσα από τέτοιες δράσεις. 
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Ανίχνευση των ιδεών μαθητών Στ΄τάξης Δημοτικού για το ηλιακό σύστημα 

Πολυμέρου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, polymeroydemi@gmail.com 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικά 
με τις αντιλήψεις των μαθητών Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, για το ηλιακό σύστημα. 
Εφαρμόστηκε ένα ερωτηματολόγιο, ανοιχτού τύπου, για να γίνει πιο κατανοητή η 
σκέψη των μαθητών/τριών. Εκφράζουμε τη σημαντικότητα της διδασκαλίας των 
συγκεκριμένων εννοιών μέσω του λογισμικού Celestia, το οποίο εφαρμόστηκε στην 
πειραματική ομάδα. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να ληφθούν υπόψη τα ευρήματα 
για το σχεδιασμό της διδασκαλίας του ηλιακού συστήματος μέσω των Τ.Π.Ε. Από τις 
απαντήσεις τους φάνηκε ότι  πολλοί μαθητές  αντιλαμβάνονται τις έννοιες πλανήτης, 
αυτόφωτο, ετερόφωτο σώμα, δορυφόρος της Γης αλλά δυσκολεύονται να διακρίνουν, 
από τις ονομασίες των ουράνιων σωμάτων, ποιο είναι πλανήτης, δορυφόρος, αστέρας 
ή κάτι άλλο.  

Λέξεις-Κλειδιά: ηλιακό σύστημα, αυτόφωτο-ετερόφωτο σώμα, δορυφόροι, αστέρες, 
πλανήτες, λογισμικό «celestia», ερωτηματολόγιο 

Εισαγωγή 

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διδακτικής των φυσικών 
επιστημών αναδεικνύουν τις λανθασμένες ιδέες που εμφανίζουν οι μαθητές σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης αναφορικά με τα ουράνια φαινόμενα (Baxter, 1989). 
Συγκεκριμένα οι μαθητές: 

 • Δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν τις σχέσεις των μεγεθών, ούτε τις αποστάσεις 
μεταξύ των πλανητών και του Ήλιου.  

• Δύσκολα κατανοούν ότι ο Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο του ηλιακού συστήματος και 
θεωρούν ότι ο Ήλιος είναι μοναδικός και ποιοτικά διαφορετικός από τα άλλα άστρα 
του γαλαξία μας.  

• Δε συσχετίζουν τον Ήλιο με τη Γη και δεν αντιλαμβάνονται τους πλανήτες ως ένα 
σύστημα σωμάτων που περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο με την ίδια σχεδόν φορά. 

 Οι Jones, Lynch και Reesink (1987) παρουσίασαν τις απόψεις των μαθητών/τριών 
αναφορικά με τη δομή του ηλιακού συστήματος και ανέδειξαν τη σημασία της 
κατανόησης της δομής και της δυναμικής του συστήματος γης-ήλιου-σελήνης ως 
πρωταρχικού παράγοντα για τη μετέπειτα κατανόηση του ηλιακού συστήματος 
συνολικά. Εξηγούν ότι η πιθανή ιεράρχησή τους ταιριάζει με την ιστορική ανάπτυξη 
των επιστημονικών εξηγήσεων. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν μια αναπτυξιακή τάση 
για τα μοντέλα.  

Οι Vosniadou και Brewer (1992) θεωρούν ότι οι τύποι των νοητικών μοντέλων που 
χρησιμοποιούν οι μαθητές είναι:  
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 Αρχικά – διαισθητικά μοντέλα, που δημιουργούνται με βάση τις παρατηρήσεις 
της καθημερινότητας και τις εδραιωμένες πεποιθήσεις (η Γη είναι επίπεδη).  

 Συνθετικά μοντέλα, που κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια σύνθεσης των 
επιστημονικών ιδεών με τις προϋπάρχουσες ιδέες του παιδιού.  

 Επιστημονικά μοντέλα, που παρουσιάζουν αποδεκτές επιστημονικές απόψεις. 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η πλειονότητα των μαθητών, ιδιαίτερα 
αυτών των μικρότερων τάξεων του δημοτικού σχολείου, εμφανίζεται να υιοθετεί για 
την αναπαράσταση του ηλιακού συστήματος μη επιστημονικά μοντέλα (κυρίως 
διασθητικά και συνθετικά). Με την πάροδο του χρόνου και τη μετάβαση των 
μαθητών/τριών στις βαθμίδες της δημοτικής εκπαίδευσης φαίνεται σταδιακά να 
εσωτερικεύουν επιστημονικά μοντέλα. Καταδεικνύεται, επομένως μια μετάβαση από 
το γεωκεντρικό μοντέλο στο ηλιοκεντρικό, που προφανώς οφείλεται στη  διδασκαλία 
των συγκεκριμένων εννοιών, αλλά και στην αξιοποίηση προσομοιώσεων και εικόνων 
από τους μαθητές που συμβάλλουν σην περαιτέρω γνωστική τους συγκρότηση. Είναι 
επιπλέον προφανές ότι ακόμα και τα επιστημονικά μοντέλα που υιοθετούνται από τους 
μαθητές δεν είναι πλήρη και σωστά στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά εμφανίζουν 
αρκετές ελλείψεις και παρανοήσεις αναφορικά με τη σειρά των πλανητών γύρω από 
τον ήλιο, τα ονόματά τους ή τις τροχιές που διαγράφουν. Αν και οι μαθητές φαίνεται 
ότι κατακτούν τη βασική έννοια ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος 
και γύρω του διατάσσεται το σύστημα των πλανητών, ανάμεσά τους και η γη, αρκετά 
δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του παραμένουν ασαφή. 

Η Shu-Chu Liu (2005) στη συγκριτική της έρευνα  με 64 μαθητές (Γ’ έως ΣΤ’ τάξης 
δημοτικού σχολείου) από την Ταϊβάν και τη Γερμανία (δύο χώρες με διαφορετικές 
πολιτισμικές συνθήκες και εκπαιδευτικά συστήματα)  αποτύπωσε τις απόψεις τHς για 
το διάστημα, τα ουράνια σώματα και κάποια αστρονομικά φαινόμενα με τη βοήθεια 
ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι 
οι Γερμανοί μαθητές εξηγούν καλύτερα τα διάφορα αστρονομικά φαινόμενα και 
παρουσιάζουν πιο ακριβή μοντέλα με μεγαλύτερη ερμηνευτική δυνατότητα από τους 
μαθητές της Ταϊβάν, οι οποίοι παρουσίασαν μεγαλύτερη φαντασία και μεγαλύτερη 
εννοιολογική ευελιξία.  

Οι Finegold και Pundak (1990) εφάρμοσαν ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, για να διερευνήσουν τις ιδέες των μαθητών στην Αυστραλία, για 
τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Διατύπωσαν τέσσερις περιπτώσεις: α) προ-
επιστημονικό μοντέλο που αναφέρεται σε μια επίπεδη Γη που βρίσκεται σε ένα ακίνητο 
σύμπαν, β)ένα γεωκεντρικό μοντέλο, στο οποίο παρατηρούνται κάποιες αλλαγές, γ)ένα 
ηλιοκεντρικό μοντέλο όπου οι αλλαγές συμβαίνουν έξω από αυτό, δ)ένα ηλιοκεντρικό 
μοντέλο που βρίσκεται σε ένα ευρύτερο σύμπαν. 

 Οι Σιμιτζόγλου και Χαλκιά (2007) στην έρευνά τους με 110 μαθητές πέμπτης και 
έκτης τάξης (10-12 ετών) δύο δημοτικών σχολείων της Αθήνας έδειξαν ότι ένα 
ποσοστό 4,17% στην Ε’ τάξη και 4,84% στην Στ’ τάξη χρησιμοποιεί ένα αποδεκτό 
μοντέλο για το ηλιακό σύστημα πριν τη διδασκαλία. Ένα ποσοστό 8,33% στην Ε’ τάξη 
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και 4,84% στην Στ’ τάξη παρουσίασε την γεωκεντρική άποψη του κόσμου. Οι μαθητές 
αυτοί απεικόνιζαν  σώματα,  από τα οποία, τα 24 μπορούσαν να παρατηρήσουν (Ήλιος-
Γη-Σελήνη). Η πιο εντυπωσιακή διαπίστωση στις πειραματικές ομάδες φαίνεται να 
είναι η μετάβαση από τα γεωκεντρικά στα ηλιοκεντρικά μοντέλα. Μετά τη διδασκαλία 
σε καμία ομάδα δεν παρουσιάστηκε κάποιο γεωκεντρικό μοντέλο ή το σύστημα Γη-
Σελήνη-Ήλιος.  

Ο John G. Sharp (1996) στην έρευνά του που πραγματοποίησε στην Αγγλία με 42 
μαθητές ηλικίας 10-11 ετών με ημιδομημένες συνεντεύξεις πιαζετικού τύπου 
προσπάθησε να διερευνήσει τις απόψεις τους για τα χαρακτηριστικά του ηλιακού 
συστήματος. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε ότι το 55% των μαθητών 
υιοθετούσε μη επιστημονικά μοντέλα για την περιγραφή του ηλιακού συστήματος ( 
33% συνθετικά και 12% διαισθητικά).  

Οι John G. Sharp και Paul Kuerbis (2005) στην έρευνά τους  σε 62 μαθητές των δύο 
τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου, ηλικίας 9 έως 11 ετών, χρησιμοποίησαν 
τη μέθοδο της συνέντευξης  που περιλάμβανε λεκτικές και μη τεχνικές εκμαίευσης. Οι 
περισσότερες απαντήσεις των μαθητών του δείγματος, στο μεγαλύτερο ποσοστό, 
επικεντρώθηκαν στο τυχαίο μοντέλο, ενώ το ηλιοκεντρικό (πλήρες- σωστό μοντέλο) 
συγκεντρώνει μικρό ποσοστό σωστών απαντήσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της 
έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές προσέγγισαν περισσότερο 
διαισθητικά τη δομή του ηλιακού συστήματος και τα χαρακτηριστικά του. 

Θεωρητικό πλαίσιο 
 

 Η γνώση οικοδομείται ενεργά από τους εκπαιδευόμενους, δε μεταβιβάζεται, αλλά ούτε 
γίνεται παθητικά αποδεκτή (Driver, 1989;  Wheatley, 1991). Η ουσία της εποικοδομι-
στικής θεωρίας είναι η ιδέα ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ανακαλύψουν από μόνοι 
τους και να μετασχηματίσουν τη σύνθετη πληροφορία, αν θέλουν να την κάνουν δική 
τους (Leinhardt, 1992). Βασικό στοιχείο του εποικοδομισμού, είναι το γεγονός ότι λαμ-
βάνει υπόψη και αξιοποιεί τις προ υπάρχουσες γνώσεις ή ιδέες των εκπαιδευομένων 
για τα φυσικά φαινόμενα. Η επίδραση της σημασίας που αποδίδεται στις προ υπάρχου-
σες γνώσεις ή στις ιδέες των εκπαιδευομένων, διαφαίνεται σχεδόν σε όλα τα επίπεδα 
της διδακτικής διαδικασίας. Η άποψη ότι ο άνθρωπος μαθαίνει κάτι καινούριο συνδέ-
οντάς το με τις προηγούμενες γνώσεις  είναι καθοριστικής σημασίας για να υπάρξει 
μάθηση. Η έρευνα δείχνει ότι η μάθηση ενισχύεται όταν οι εκπαιδευτικοί ενισχύουν 
την προ υπάρχουσα γνώση του εκπαιδευόμενου και τη χρησιμοποιούν ως σημείο αφε-
τηρίας για τη διδασκαλία (Vosniadou, 2001). Η μάθηση στο σχολείο απαιτεί την προ-
σοχή των εκπαιδευόμενων, την παρατήρηση, την απομνημόνευση, την κατανόηση, τη 
στοχοθεσία και την ανάληψη ευθύνης για την ίδια τη μάθησή τους. Αυτές οι γνωστικές 
δραστηριότητες δεν είναι δυνατές χωρίς την ενεργητική συμμετοχή και εμπλοκή του 
εκπαιδευόμενου (Vosniadou, 2001). 
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Σκοπός και στόχοι της έρευνας  

Έχοντας υπόψη τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, σκοπός της συγκε- 
κριμένης έρευνας ήταν, αφού καταγραφούν και μελετηθούν οι αρχικές ιδέες των 
μαθητών/τριών,  να εφαρμοστεί το ερωτηματολόγιο και να διαπιστωθούν οι αντιλήψεις 
και οι ιδέες των μαθητών για το ηλιακό σύστημα. Να μελετηθούν τα μαθησιακά 
αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με τη χρήση των ΤΠΕ σε ένα σύγχρονο περιβάλλον 
μάθησης που διέπεται από τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού και της 
συνεργατικής μάθησης. 

Πέρα από τους γενικούς στόχους, οι οποίοι αναφέρονται στη συστηματική προσέγγιση 
εννοιών και κατανόησης της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το χώρο, τη σταδιακή 
διερεύνηση θεμάτων που αποτελούν το γεωγραφικό χώρο μέσα από τη μελέτη των 
διάφορων υποσυστημάτων του και την άσκηση μέσα από την αλληλεπίδραση με 
τεχνολογικά εργαλεία, μερικοί από τους ειδικούς στόχους είναι οι μαθητές: 

 Να αναγνωρίσουν τους πλανήτες και να μπορούν να τους διακρίνουν από τους 
αστέρες και τους δορυφόρους.  

 Να αποσαφηνίσουν έννοιες: ηλιακό σύστημα, πλανήτες, δορυφόροι, αστέρες. 

 Να αναγνωρίζουν και να κατανοούν έννοιες όπως  πλανήτες ,αυτόφωτο και 
ετερόφωτο σώμα, δορυφόρος (σελήνη) 

Σύμφωνα με το αντίστοιχο ΑΠΣ για το μάθημα της γεωγραφίας στην ΣΤ' Δημοτικού 
στην ενότητα Α' που έχει τίτλο «Η Γη στο διάστημα» προτείνεται μεταξύ άλλων και η 
διδασκαλία του ηλιακού μας συστήματος  με στόχο να αναγνωρίζουν οι μαθητές/τριες 
τα ουράνια σώματα που αποτελούν το Ηλιακό σύστημα και να διακρίνουν τη θέση της 
Γης σ΄ αυτό. 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας συγκροτήθηκε από 86 μαθητές/ριες  τριών Δημοτικών Σχολείων  
στο νομό Φθιώτιδας. Οι 26 μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης ενός επαρχιακού Δημοτικού  
σχολείου  αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα και ένα τμήμα 20 μαθητές/τριες και δύο 
τμήματα 40 μαθητές δύο Δημοτικών σχολείων της Λαμίας  την ομάδα ελέγχου. 

Μεθοδολογία 

Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτώς στο ερωτηματολόγιο που συντά-
χθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, με στόχο να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους για 
το υπό μελέτη θέμα και κατόπιν πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία. 
Η διδασκαλία στα δύο τμήματα της πειραματικής ομάδας έλαβε χώρα στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου και διήρκησε ένα δίωρο. Η διδακτική παρέμβαση πραγ-
ματοποιήθηκε από την ερευνήτρια, η οποία όμως επενέβαινε μονάχα για τυχόν διευ-
κρινήσεις στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους/ις μαθητές/ριες. Θα πρέπει να διευ-
κρινισθεί ότι σχεδόν όλα τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τη χρήση του υπολογιστή. Ως 
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μέσω παρέμβασης  χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό «Celestia». Οι μαθητές της πειρα-
ματικής ομάδας αφού συμπλήρωσαν αρχικά το ερωτηματολόγιο,  πλοηγήθηκαν στο 
ηλιακό σύστημα του λογισμικού «Celestia».  Μετά οι μαθητές κλήθηκαν να συμπλη-
ρώσουν  ξανά το ερωτηματολόγιο. Οι μαθητές/τριες της ομάδας ελέγχου συμπλήρωσαν 
απλώς  το ίδιο ερωτηματολόγιο χωρίς την αλληλεπίδραση με το διαδίκτυο. 
 

Το λογισμικό Celestia 
 

Το λογισμικό Celestia διατείθεται ελεύθερα. Πρόκειται για έναν τρισδιάστατο 
προσομοιωτή, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εξερευνήσει το διάστημα.  
Μπορεί να περιηγηθεί από τη μία άκρη του ηλιακού συστήματος στην άλλη 
διασχίζοντας περισσότερα από 100.000 αστέρια ή ακόμα να μεταβεί και σε άλλους 
γαλαξίες. Με ένα κλικ στον πλανήτη,  ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στο περιβάλλον 
του πλανήτη αλλά και να δει και τους δορυφόρους του. Μπορεί να γίνουν αυξομοιώσεις 
στο μέγεθος του πλανήτη ή του αστέρα με αριστερό κλικ, να γίνουν  προσαρμογές και 
εξερευνήσεις στους αστέρες και τους γαλαξίες. Γενικά είναι ένα λογισμικό εύκολο, 
προσιτό και διαισθητικό  για τους μαθητές/ τριες  Στ΄τάξης Δημοτικού Σχολείου. 
 
Το λογισμικό Celestia έχει την δυνατότητα να δεχθεί προσθήκες. Το ίδιο το λογισμικό 
περιλαμβάνει έναν μεγάλο κατάλογο από αστέρια, γαλαξίες, πλανήτες, δορυφόρους, 
αστεροειδείς, κομήτες και διαστημόπλοια. Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει 
περισσότερα αντικείμενα, εάν το επιθυμεί, με την επιλογή αντικειμένου. 

Κάνοντας κλικ στον πλοηγό του ηλιακού συστήματοςεμφανίζεται ένας κατάλογος με 
τους πλανήτες. Ο χρήστης επιλέγει όποιον πλανήτη θέλει, εμφανίζονται και οι 
δορυφόροι του. Πατώντας στη μετάβαση εμφανίζονται στην οθόνη και υπάρχει 
δυνατότητα αυξομείωσης του πλανήτη και του/των δορυφόρου/ρων του. 
 

 

Εικόνα 1 Πλανήτης Κρόνος 
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Εικόνα 2 Πολικός Αστέρας 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ως προς την πειραματική ομάδα παρουσιάζονται 

στον  πίνακα 1 και ως προς την ομάδα ελέγχου στους πίνακες 2,3. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ 

ΕΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

Πίνακας 1 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΔΟΡΥ-

ΦΟ-

ΡΟΣ 

ΚΑΤΙ ΆΛΛΟ 

ΑΡΗΣ 13 1   

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ  4 7 2 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΤΗΣ 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 
1 5 1 6 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 12 1 1  

ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ 1 2 7 3 

ΓΗ 13 1   

ΔΙΑΣ 11 2   

3238

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Πίνακας 2 

ΔΙΑΤΤΩΝ ΑΣΤΕ-

ΡΑΣ 

(ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙ) 

1 9 1 1 

ΕΡΜΗΣ 12   1 

ΗΛΙΟΣ 8 5 1  

ΙΩ 1 2 3 7 

ΚΟΜΗΤΗΣ 

HALLEY 
1 4 6 1 

ΚΡΙΟΣ 2 1 1 9 

ΚΡΟΝΟΣ 11 1  1 

ΛΕΩΝ 1 3 2 7 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΡ-

ΚΤΟΣ 
1 6  5 

ΝΕΦΕΛΩΜΑ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
1 4 3 4 

ΟΥΡΑΝΟΣ 11 1  1 

ΠΛΕΙΑΔΕΣ 2 2 1 7 

ΠΟΛΙΚΟΣ Α-

ΣΤΕΡΑΣ 
2 10   

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 9 3 1 1 

ΣΕΙΡΙΟΣ 2 3 1 5 

ΣΕΛΗΝΗ 1 4 8  

ΤΙΤΑΝΑΣ 3 5 2 2 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 2 1  10 

ΩΡΙΩΝΑΣ  4 2 4 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΠΛΑΝΗΤΗ

Σ 

ΑΣΤΕΡΑ

Σ 

ΔΟΡΥΦΟΡΟ

Σ 

ΚΑΤΙ 

ΆΛΛ

Ο 
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ΑΡΗΣ 13  2  

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 1 7 1 4 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 15    

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 
 3 2 9 

ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ  5 4 5 

ΓΗ 15    

ΔΙΑΣ 14    

ΔΙΑΤΤΩΝ 

ΑΣΤΕΡΑΣ(ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙ

) 

 9 2 4 

ΕΡΜΗΣ 14  1  

ΗΛΙΟΣ 8 8   

ΙΩ 2 2 5- 4 

ΚΟΜΗΤΗΣ HALLEY  4 1 10 

ΚΡΙΟΣ  7 6 2 

ΚΡΟΝΟΣ 10 2 3  

ΛΕΩΝ  8 5 3 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ  13  3 

ΝΕΦΕΛΩΜΑ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
 2 3 10 

ΟΥΡΑΝΟΣ 15    

ΠΛΕΙΑΔΕΣ  5 3 7 

ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ  9 3 2 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 12   1 
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ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Πίνακας 3 

ΣΕΙΡΙΟΣ  6 5 4 

ΣΕΛΗΝΗ 2 1 12 1 

ΤΙΤΑΝΑΣ 2 4 2 7 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ  7 6 2 

ΩΡΙΩΝΑΣ  7 5 2- 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 
ΚΑΤΙ 

ΆΛΛΟ 

ΑΡΗΣ 32    

ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 2 15 5 8 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ 

ΤΗΣ 

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ 

1 11 4 12 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 31    

ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ  12 6 12 

ΓΗ 30  1  

ΔΙΑΣ 33    

ΔΙΑΤΤΩΝ 

ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΠΕΦΤΑΣΤΕΡΙ 

 19 2 5 

ΕΡΜΗΣ 29 1   

ΗΛΙΟΣ 17 2  7 
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8 παιδιά από τα 26 της πειραματικής ομάδας δε συμπλήρωσαν καθόλου τον πίνακα του 
ερωτηματολογίου (παράρτημα ). Οι πίνακες αφορούν στην πρώτη φάση της επίδοσης 
του ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πινάκων  1 παρατηρείται ότι 
οι μισοί από τους μαθητές / τριες γνωρίζουν τους πλανήτες. Οι υπόλοιποι δεν γνωρί-
ζουν τους Αστέρες και τους Δορυφόρους. Από την ομάδα ελέγχου από τα 60 παιδιά 

ΙΩ 3 3 6 14 

ΚΟΜΗΤΗΣ 

HALLEY 
1 6 3 21 

ΚΡΙΟΣ 3 16 4 6 

ΚΡΟΝΟΣ 30   1 

ΛΕΩΝ 2 14 7 7 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΑΡΚΤΟΣ 
1 16  10 

ΝΕΦΕΛΩΜΑ 

ΚΑΡΚΙΝΟΥ 
1 11 4 12 

ΟΥΡΑΝΟΣ 27 1  2 

ΠΛΕΙΑΔΕΣ 2 7 2 17 

ΠΟΛΙΚΟΣ 

ΑΣΤΕΡΑΣ 
 21 3 4 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 29  1  

ΣΕΙΡΙΟΣ  5 5 15 

ΣΕΛΗΝΗ 18 1 14 1 

ΤΙΤΑΝΑΣ 4 8 10 6 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ 2 17 4 5 

ΩΡΙΩΝΑΣ  6 10 11 
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μόνο τα 5 δε συμπλήρωσαν καθόλου το ερωτηματολόγιο. Στους πίνακες 2, 3 παρατη-
ρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών απάντησε σωστά για τους πλανήτες 
ενώ άφησε κενά στους Δορυφόρους και τους Αστέρες. 

Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών οι μισοί μαθητές στο αρχικό ερωτηματολόγιο α-
πάντησαν σωστά στις έννοιες: πλανήτης, αυτόφωτο, ετερόφωτο σώμα, Δορυφόροι και 
ποιοι ήταν οι αστροναύτες που πάτησαν πρώτοι στην επιφάνεια της Σελήνης. Από τους 
άλλους μισούς κάποιοι δεν απάντησαν καθόλου και κάποιοι απάντησαν λανθασμένα. 
Στο τελικό ερωτηματολόγιο και μετά τη διδασκαλία με το λογισμικό Celestia το ποσο-
στό σωστών απαντήσεων ανέβηκε σημαντικά που σημαίνει ότι οι μαθητές/ τριες απο-
σαφήνισαν τις έννοιες σε μεγάλο βαθμό. 

Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν αφού αναδειχθούν οι ιδέες των συγκεκριμένων 
μαθητών/τριών του δείγματος για το ηλιακό σύστημα (Πλανήτες, Αστέρες, Δορυφό-
ροι) και για τις έννοιες αυτόφωτο- ετερόφωτο σώμα   να διερευνηθεί κατά πόσο συμ-
βάλει στην αντικατάσταση των ιδεών αυτών με τις επιστημονικά αποδεκτές, ο παρα-
δοσιακός τρόπος διδασκαλίας ή ένας εναλλακτικός τρόπος στηριζόμενος στη διδασκα-
λία των θεμάτων αυτών με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο ενός νέου μαθησιακού 
περιβάλλοντος. Τα συμπεράσματα βέβαια, που προκύπτουν από την ανάλυση των ε-
ρωτηματολογίων δεν είναι δυνατόν να γενικευτούν καθώς το δείγμα της έρευνας δεν 
ήταν μεγάλο, είναι ωστόσο ενδεικτικά των αντιλήψεων των μαθητών/ριων αυτής της 
ηλικίας. 
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων μπορούμε επίσης, να συμπεράνουμε ότι ο τρόπος 
με τον οποίο παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια και διδάσκονται σε μία παραδο-
σιακή τάξη, οι παραπάνω έννοιες δεν επιτρέπει στους/ις μαθητές/ριες να ξεπεράσουν 
τις παρανοήσεις τους και να υιοθετήσουν τις επιστημονικά αποδεκτές απόψεις, ενώ η 
διδασκαλία τους με τη βοήθεια προσομοιώσεων μέσω του λογισμικού Celestia και α-
κολουθώντας τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού και της συνεργατικής μάθη-
σης, οδηγεί σε ανοικοδόμηση των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών/ριων. 
Τίθεται βέβαια το ερώτημα της χρονικής διάρκειας επικράτησης αυτής της νέας γνώ-
σης. Καταφεύγουν άραγε και πάλι κάποια στιγμή οι μαθητές/ριες στην εξήγηση των 
φαινομένων με βάση την καθημερινή εμπειρία τους ή όχι; Η νέα γνώση διατηρείται για 
περισσότερο χρονικό διάστημα από τους/ις μαθητές/ριες που διδάχθηκαν τα θέματα 
στα πλαίσια του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση του λογισμικού και της 
προσομοίωσης των κινήσεων ή από τους/ις μαθητές/ριες που διδάχθηκαν το θέμα πα-
ραδοσιακά; Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα έπρεπε ίσως να αποτελέσουν αντικεί-
μενο μελέτης κάποιας έρευνας. 
Από την έρευνα προέκυψε ένας ακόμη προβληματισμός. Κατά την επεξεργασία των 
αποτελεσμάτων διαφάνηκε αρκετές φορές η ανάγκη για περισσότερες διευκρινίσεις 
από την πλευρά των μαθητών/ριων. Φαίνεται, λοιπόν, πως η διερεύνηση των συγκε-
κριμένων θεμάτων με την πραγματοποίηση συνεντεύξεων θα προσφέρει νέο υλικό για 
μελέτη και επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ερωτηματολόγιο για το Ηλιακό σύστημα 

Επίλεξε τη σωστή απάντηση 

1 ) Τι ονομάζονται πλανήτες; 

α. 8 ουράνια σώματα που περιφέρονται γύρω από τον ήλιο. 
β. 8 ουράνια σώματα που περιφέρονται γύρω από τη Γη. 
γ. 10 ουράνια σώματα που περιφέρονται γύρω από τον ήλιο και οι δορυφόροι 

τους. 
δ. 10 ουράνια σώματα που περιφέρονται γύρω από τη Γη. 

2)Τι ονομάζεται αυτόφωτο σώμα; 

α. Το σώμα που δεν  έχει δικό του φως και θερμότητα. 
β. Το σώμα που έχει δικό του φως και θερμότητα. 
γ. Το σώμα που παίρνει φως από τον ήλιο. 
δ. Το σώμα που δεν παίρνει φως από τον ήλιο. 

3)Τι είναι δορυφόροι και ποιος ο δορυφόρος της Γης; 

α. Οι δορυφόροι αποτελούν το ηλιακό μας σύστημα και ο δορυφόρος της Γης 
είναι ο Πλούτωνας. 

β. Γύρω από ορισμένους πλανήτες περιφέρονται άλλα ουράνια σώματα που 
λέγονται δορυφόροι. Ο μοναδικός δορυφόρος της Γης είναι η σελήνη. 

γ. Δορυφόροι λέγονται  οι αστέρες που κινούνται γύρω από τη  Γη και κυρίως 
η σελήνη που είναι ένας από τους δορυφόρους της. 

δ. Γύρω από τον ήλιο περιφέρονται άλλα ουράνια σώματα που λέγονται 
δορυφόροι. Ο μοναδικός δορυφόρος της γης είναι η Αφροδίτη. 

 

4)Τι ονομάζεται ετερόφωτο σώμα; 

α. Το ουράνιο σώμα που  έχει δικό του φως και θερμότητα. 
β. Το ουράνιο σώμα που δεν έχει δικό του φως και θερμότητα. 
γ. Ο ήλιος ονομάζεται ετερόφωτο σώμα. 
δ. Η Γη είναι ένα ετερόφωτο σώμα. 

 

5)Ποιοι ήταν οι αστροναύτες που περπάτησαν το έδαφος της σελήνης και πότε; 

α. Ο Νηλ Ώλντεν Άρμστρονγκ ως κυβερνήτη της αποστολής Apollo 11, στις 
21 Ιουλίου 1969 πάτησε πρώτος το πόδι του στη σελήνη. 

β. Ο Νηλ Ώλντεν Άρμστρονγκ  και ο Όλντριν , στις 21 Ιουλίου1969 
περπάτησαν το έδαφος της σελήνης. 

γ. Ο Γιούρι Γκαγκάριν είναι ο πρώτος αστροναύτης που πήγε στη σελήνη. 
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δ. Ο Γιούρι Γκαγκάριν  και ο Όλντριν είναι οι πρώτοι αστροναύτες  που πήγαν 
στη σελήνη. 

ΕΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

 

 Ποια από τα παρακάτω ουράνια σώματα είναι αστέρες (Α), ποια πλανήτες (Π), 
ποια δορυφόροι (Δ) και ποια κάτι άλλο (ΚΑ); Συμπληρώστε τα αντίστοιχα γράμ-
ματα (Α, Π, Δ ή ΚΑ): 
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Διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού  σχολείου για 
τις κλιματικές ζώνες, τη δομή της ατμόσφαιρας  και το φαινόμενο του θερμοκη-

πίου  

Πολυμέρου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, polymeroydemi@gmail.com 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σχετικά 
με τις αντιλήψεις των μαθητών Στ΄ τάξης Δημοτικού σχολείου, για τις κλιματικές ζώ-
νες, το κλίμα, τη δομή της ατμόσφαιρας και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εφαρμό-
στηκε ένα ερωτηματολόγιο, ανοιχτού τύπου, για να γίνει πιο κατανοητή η σκέψη των 
μαθητών/τριών. Εκφράζουμε τη σημαντικότητα της διδασκαλίας των συγκεκριμένων 
εννοιών μέσω του λογισμικού «Πλανήτης Γη», το οποίο εφαρμόστηκε στην πειραμα-
τική ομάδα. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να ληφθούν υπόψη τα ευρήματα για το 
σχεδιασμό της διδασκαλίας των εννοιών αυτών μέσω της Τεχνολογίας Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε). Από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι πολλοί μαθητές δυσκο-
λεύονται να απαντήσουν στις ερωτήσεις, άλλοι μαθητές πιστεύουν ότι η αλλαγή του 
κλίματος βρίσκεται σε εξέλιξη και βασίζουν τις πεποιθήσεις τους στη δική τους εμπει-
ρία. Δεν γνωρίζουν τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την επιβράδυνση 
της κλιματικής αλλαγής. Αναφορικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου οι περισσότε-
ροι μαθητές/τριες κατανοούν τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου ενώ άλλοι θεω-
ρούν ότι είναι ένα στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης ή ότι είναι μια φυσική διαδικασία. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ευρήματα της έρευνας, εφαρμόστηκαν από το λογισμικό 
«Πλανήτης Γη»  οι ενότητες: α) κλιματικές ζώνες της Γης και β) ατμόσφαιρα της Γης. 

Λέξεις-Κλειδιά: κλιματικές ζώνες, κλίμα, δομή ατμόσφαιρας, λογισμικό «Πλανήτης 
Γη (B)», φαινόμενο Θερμοκηπίου, ερωτηματολόγιο 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, η γνώση του κλίματος είναι μια κρίσιμη περιοχή δεξιοτήτων και 
γνώσεων που επηρεάζει την αλληλεπίδρασή μας με το περιβάλλον γύρω μας, την κα-
τανόηση των επιστημονικών ειδήσεων και των καθημερινών αποφάσεων που λαμβά-
νουμε. Ωστόσο, ο όρος κλιματικός γραμματισμός μπορεί να παρεννοηθεί, όπως και οι 
όροι καιρός,  κλιματική  μεταβλητότητα. 

Η Lesley Ann, (2010) καθηγήτρια Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Βέρμοντ, ανα-
φέρεται  στον γραμματισμό της επιστήμης της γης, της ατμόσφαιρας και του κλίματος. 
Πολλά από αυτά τα πλαίσια γραμματισμού αναπτύχθηκαν κυρίως για την επίσημη της 
εκπαίδευσης με κριτήρια αναφοράς και αρχές που είναι κατάλληλες για το Δημοτικό 
και το Γυμνάσιο αλλά και για φοιτητές.  Η επιστήμη του κλίματος εξετάζει τη δυναμική 
και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ατμόσφαιρας, της γης και των υπερωκεάνιων συ-
στημάτων σε ποικίλες χωρικές και χρονικές κλίμακες, χρησιμοποιώντας μεθόδους που 
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αντλούν Στατιστικές, μοντελοποίηση, οπτικοποίηση και γεωπεριβαλλοντικές τεχνολο-
γίες.  

Είναι αποδεκτό από όλους, ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ, η αξιοποίηση των 
παιδαγωγικών χαρακτηριστικών της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε) προσφέρει δυνατότητες ριζικών αλλαγών στο πλαίσιο διδασκαλίας και 
μάθησης, με πιο σημαντική τη δυνατότητα μετακίνησης από το δασκαλοκεντρικό 
σύστημα διδασκαλίας σε ανοικτά περιβάλλοντα, τα οποία ευνοούν την ενεργητική, 
αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση για όλους τους μαθητές (Τζιμογιάννης & 
Σιόρεντα, 2007). Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών (Σολομωνίδου & 
Κολοκοτρώνης, 2009). Οι τέσσερις συνθήκες της εννοιολογικής αλλαγής 
(δυσαρέσκεια ως προς την υπάρχουσα ιδέα, κατανόηση, αληθοφάνεια και 
αποδοτικότητα της νέας ιδέας) που προτείνονται από το μοντέλο των Strike & Posner 
(1982, 1992) μπορούν επίσης, να επιτευχθούν αποτελεσματικά μέσα σ’ ένα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον που υποστηρίζεται από την εποικοδομητική χρήση των 
υπολογιστών. Η δυσαρέσκεια απέναντι στην υπάρχουσα ιδέα μπορεί να επιτευχθεί, 
όταν μέσω της προσομοίωσης οι μαθητές/τριες έρχονται αντιμέτωποι με αποτελέσματα 
που αντιτίθενται στις προβλέψεις τους (Windschitl & Andre, 1998). Οι ΤΠΕ μπορούν 
να συμβάλλουν αποφασιστικά στη δημιουργία ενός μαθησιακού αλληλεπιδραστικού 
περιβάλλοντος που διευκολύνει τη διαπραγμάτευση των πληροφοριών και τη 
συστηματική προσέγγιση εννοιών μέσα από διερευνητικές, ομαδοσυνεργατικές 
διαδικασίες και διαθεματικές προεκτάσεις (Σταυρίδου 2000). Αυτό καθίσταται 
ιδιαίτερα σημαντικό για το μάθημα της Γεωγραφίας και την οικοδόμηση εννοιών που 
σχετίζονται με φαινόμενα του μακρόκοσμου όπου απαιτείται η μετάβαση από τις 
βιωματικές νοητικές παραστάσεις των μαθητών στη νοητική συγκρότηση μοντέλων.  

Θεωρητικό πλαίσιο και στόχοι της έρευνας 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές όλων των ηλικιών και οι εκπαιδευτικοί έχουν 
πολλές παρερμηνείες και παρεξηγήσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. Οι Meadows, 
Wiesenmayer, (1999) αναφέρουν ότι οι μαθητές/τριες συγχέουν τις έννοιες υπερθέρ-
μανση του πλανήτη και μείωση της στιβάδας του όζοντος. Εξάγουν το συμπέρασμα ότι  
οι λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα, με 
αποτέλεσμα να μην κατανοούν πως το ένα συνδέεται με το άλλο. 

 Ο Pruneau και οι  συνεργάτες του (2001) σε μια μελέτη σε παιδιά, εφήβους και 
ενήλικες αναφέρονται στις ιδέες των ανθρώπων σχετικά με το φαινόμενο της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Στην έρευνα αυτή 
διαπιστώθηκε ότι οι ενήλικες, αρκετοί έφηβοι και πολύ λίγα παιδιά έχουν κατανοήσει 
τις έννοιες που αφορούν στην κλιματική αλλαγή. Οι συμμετέχοντες ήταν μεν σε θέση 
να περιγράψουν τα προβλήματα χωρίς όμως να μπορούν να ξεκαθαρίσουν τις αιτίες 
και τις συνέπειές τους. Διαφάνηκε ότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής δεν 
απασχολεί τα παιδιά των 8 και 9 ετών. Τα παιδιά των 13 και 14 ετών  και οι ενήλικες 
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κατανοούν λίγο περισσότερο του θέμα χωρίς όμως να εμβαθύνουν στις αιτίες και τις 
επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον. Επιπλέον οι ιδέες τους δεν αλλάζουν ανάλογα με 
το αν προέρχονται από μια μεγάλη ή μικρή πόλη. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι επαρκώς 
κατανοητό και οι αντιλήψεις των μαθητών/τιών είναι ατελείς και δε συνάδουν με τις 
επιστημονικές εξηγήσεις. 

Όσον αφορά στις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών/τριών για την ατμόσφαιρα αρκετοί 
από αυτούς ηλικίας 9-12 ετών ταυτίζουν τον αέρα με το οξυγόνο. Άλλοι μαθητές 
θεωρούν τον αέρα μια άυλη οντότητα (Driver, κ.α, 1994). Μερικοί μαθητές θεωρούν 
την ατμόσφαιρα σαν μια ασπίδα που εμποδίζει τα σώματα να φύγουν από τη Γη . 
Επίσης αρκετοί μαθητές/τριες συγχέουν το κλίμα με τον καιρό. 

Οι Francis και συνεργάτες (1993), αναφέρουν ότι η πλειοψηφία των μαθητών/ριών 
θεωρεί ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές, η μείωση της 
κατανάλωσης του ηλεκτρισμού και η μειωμένη χρήση των αυτοκινήτων μπορούν να 
βοηθήσουν στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Πολλά παιδιά πιστεύουν 
λανθασμένα ότι η μείωση του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου ή ότι η χρήση της 
αμόλυβδης βενζίνης, θα βοηθήσει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Επίσης υποστηρίζουν ότι η χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού και η αντικατάσταση των 
κομμένων δέντρων με άλλα, βοηθά  μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

 Οι Boyes, Stanisstreet, M. (1993) και Stanisstreet και Yongling, (2008) θεωρούν ότι 
οι περισσότεροι μαθητές/ριες πιστεύουν ότι η γη θα γίνει πιο ζεστή, οι παγκόσμιες 
καιρικές συνθήκες θα αλλάξουν και ότι οι πάγοι θα λιώσουν με την αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη. Επίσης, συνδέουν λανθασμένα τη μείωση του στρώματος 
του όζοντος με το φαινόμενο του θερμοκηπίου ή την υπερθέρμανση του πλανήτη με 
την αύξηση των καρδιακών νοσημάτων. Αλλά συσχετίζουν και την αύξηση της 
θερμοκρασίας της γης  με τα ηφαίστεια. Οι Francis et al. (1993) σημειώνουν ότι η 
εκπαίδευση των μαθητών/ριών για τα περιβαλλοντικά θέματα θα πρέπει να ξεκινάει 
νωρίς, πριν ακόμα οι στάσεις και οι προκαταλήψεις θεμελιώσουν λανθασμένες ιδέες. 

 Οι Koulaidis and Christidou (1999), περιγράφουν ότι οι μαθητές/τριες πιστεύουν ότι 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου δημιουργείται από συγκεκριμένα αέρια, τα οποία 
παγιδεύουν την ηλιακή ακτινοβολία και προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας της γης, 
η οποία επιφέρει αλλαγές στο κλίμα, προκαλεί λιώσιμο των πάγων και αυξάνει το 
επίπεδο της θάλασσας. Οι ερευνητές/τριες επισημαίνουν ότι η εκπαίδευση σχετικά με 
το περιβάλλον είναι τόσο σημαντική, ώστε η διδασκαλία της θα πρέπει να ξεκινάει από 
το δημοτικό σχολείο.  

Οι Kilinc και συνεργάτες (2008) διαπιστώνουν ότι οι μαθητές πιστεύουν  ότι η φύτευση 
περισσότερων δέντρων και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα αποτρέψουν ή 
θα επιλύσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και την κλιματική αλλαγή. 
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Από τη διερεύνηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.)  διαπιστώθηκε ότι  η 
ατμόσφαιρα, οι κλιματικές ζώνες της Γης και το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι θέ-
ματα, τα οποία  συμπεριλαμβάνονται στο γνωστικό άξονα «Φυσικό Περιβάλλον» και 
διδάσκονται για πρώτη φορά στην ΣΤ' Τάξη του Δημοτικού σχολείου με στόχο, όπως 
αναφέρεται, να αναγνωρίσουν οι μαθητές/τριες τη Γη ως μονάδα ενός ευρύτερου κο-
σμικού συστήματος και να συσχετίσουν τις κινήσεις της Γης με χαρακτηριστικά του 
φυσικού περιβάλλοντος που αναπτύσσεται στην επιφάνειά της. Επίσης  συμπεριλαμ-
βάνονται στο   «Φυσικό Περιβάλλον»  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το αντίστοιχο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για το 
μάθημα της γεωγραφίας και στην ενότητα Β΄ που έχει ως τίτλο «Φυσικό Περιβάλλον» 
προτείνεται η διδασκαλία των παρακάτω θεμάτων: 

α) Η ατμόσφαιρα και οι κλιματικές ζώνες της Γης,  με στόχο να περιγράφουν οι μαθη-
τές/τριες τη δομή και τη σύσταση της ατμόσφαιρας και να αξιολογούν τη σημασία της 
για την ύπαρξη και τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη. Να κατανοούν όσο τους 
επιτρέπει η ηλικία τους την έννοια του κλίματος και να γνωρίζουν τους βασικούς πα-
ράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα κάθε εποχής.   

β) Η διδασκαλία του φαινομένου του Θερμοκηπίου δεν προβλέπεται σαν ξεχωριστή 
διδακτική ενότητα ούτε αναφέρεται  στο κεφάλαιο ατμόσφαιρα. 

 

Στόχοι της έρευνας 

 Να περιγράφουν τη δομή και τη σύσταση της ατμόσφαιρας και να αξιολογούν τη 
σημασία της για την ύπαρξη και τη διατήρηση της ζωής πάνω στη Γη. 

 Να κατανοήσουν τις έννοιες κλιματική αλλαγή, κλίμα και να το συνδέουν με τη 
θερμότητα που δέχεται από τον Ήλιο . 
 Να γνωρίζουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το κλίμα. 
 Να αξιολογούν το ρόλο της ατμόσφαιρας στη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη.  

 Να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχει η ορθολογική διαχείριση του περιβάλλο-
ντος 
 Να ευαισθητοποιηθούν για την κλιματική αλλαγή, ως πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
σήμερα η ανθρωπότητα και να αναπτύξουν τις απαραίτητες στάσεις για κατανόηση, 
αποδοχή, επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. 
 Να χειρίζονται σύμβολα και αναπαραστάσεις καθώς και να μεταβαίνουν από το 
ένα πλαίσιο αναπαράστασης σε ένα άλλο, καθώς οι Τ.Π.Ε. επιτρέπουν την πολλαπλή 
αναπαράσταση του ίδιου φαινομένου (εικονική, κειμενική, γραφική αναπαράσταση υ-
περσύνδεση, κινούμενο σχέδιο, βίντεο,  κ.ά.)  
 Να οπτικοποιήσουν τις συγκεκριμένες έννοιες με τη χρήση μικρόκοσμων. 
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Μεθοδολογία 

Οι υποθέσεις της παρούσας έρευνας είναι οι παρακάτω: 

 1) Τα παιδιά της ηλικίας των 12 χρόνων έχουν παρανοήσεις για το κλίμα, τις κλιματι-
κές ζώνες, την κλιματική αλλαγή  και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 2) Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια και διδάσκονται σε 
μία παραδοσιακή τάξη οι έννοιες: στρώματα της ατμόσφαιρα, κλιματικές ζώνες, η κλι-
ματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν επιτρέπουν στους/ις μαθη-
τές/ριες να κατανοήσουν τη διδασκόμενη  γνώση και να υιοθετήσουν τις επιστημονικά 
αποδεκτές απόψεις.  

3) Αν τα παραπάνω φαινόμενα διδαχθούν με τη βοήθεια προσομοιώσεων και μέσω των 
φύλλων εργασίας που παρουσιάζονται στο λογισμικό «Πλανήτης Γη (β)», ακολουθώ-
ντας   τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού και της συνεργατικής μάθησης, θα 
γίνουν πιο εύκολα κατανοητά και πιο άμεσα αντιληπτά από τους μαθητές/τριες. 

Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 86 μαθητές/τριες 26 μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης ενός 
επαρχιακού σχολείου της Φθιώτιδας, όπου η συγγραφέας εκτελεί το διδακτικό της έργο 
και 60 μαθητές/τριες δύο κεντρικών σχολείων της Φθιώτιδας όπου συμπλήρωνε το δι-
δακτικό της ωράριο . Οι  26 μαθητές/τριες   αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα ενώ 
60 μαθητές/τριες την ομάδα ελέγχου. Όλα τα παιδιά έχουν διδαχθεί με τον προτεινό-
μενο τρόπο διδασκαλίας του σχολικού εγχειριδίου, την ατμόσφαιρα, την κλιματική αλ-
λαγή, και  το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτώς σε ένα ερωτηματολόγιο που συ-
ντάχθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, με στόχο να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους 
για τα υπό μελέτη θέματα και κατόπιν πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία. 

Η διδασκαλία στα δύο τμήματα της πειραματικής ομάδας έλαβε χώρα στο εργαστήριο 
πληροφορικής του σχολείου και διήρκησε ένα δίωρο. Δόθηκαν οδηγίες και διευκρινή-
σεις για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου. Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι σχεδόν όλα 
τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τη χρήση του υπολογιστή. Ως μέσο παρέμβασης  χρη-
σιμοποιήθηκε το λογισμικό «Πλανήτης Γης (Β)». Οι μαθητές της πειραματικής ομάδας 
αφού συμπλήρωσαν αρχικά το ερωτηματολόγιο, ασχολήθηκαν με το λογισμικό «Πλα-
νήτης Γη (Β)» και τις ενότητες «κλιματικές ζώνες» και «ατμόσφαιρα». Η διάρκεια της 
εφαρμογής του λογισμικού ήταν ένα τέταρτο. Μετά οι μαθητές κλήθηκαν να συμπλη-
ρώσουν  ξανά το ερωτηματολόγιο. Οι μαθητές/τριες της ομάδας ελέγχου συμπλήρωσαν 
απλώς το ίδιο ερωτηματολόγιο χωρίς την αλληλεπίδραση με το διαδίκτυο. 

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο, το ο-
ποίο χρησιμοποιήθηκε και σαν αρχικό (pre-test) αλλά και σαν τελικό ερωτηματολόγιο 
(post-test). 
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Το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο παράρτημα και κρίνεται ως ευέλικτο μέσο α-
ξιολόγησης βασικών εννοιών σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν για τα ερωτημα-
τολόγια PISA (Αναγνωστοπούλου κ.α., 2012). Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται 
οι εξής δοκιμασίες: α)  συμπλήρωση κενών β)  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής  γ) ερω-
τήσεις ανάπτυξης  με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα στους/τις μαθητές/τριες να εκ-
φράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους. 

Λογισμικό «Πλανήτης Γη (Β)» 

Για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό 
λογισμικό «Πλανήτης Γη (Β)», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προ- γράμματος Νηρηίδες του ΕΑΙΤΥ. Εφαρμόστηκε στην πειραματική ομάδα χωρίς 
όμως να συμπεριληφθούν τα φύλλα εργασίας του συγκεκριμένου λογισμικού. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Πλανήτης Γη (Β)» (βλ. http://www.e-yliko.gr), είναι ένα 
ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πακέτο, με στόχο να βοηθήσει τα παιδιά, να κατανοήσουν 
βασικές έννοιες της Γεωγραφίας. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμ-
ματος Νηρηίδες του ΕΑΙΤΥ (Πιλάτου, Μαρινόπουλος, Σολομωνίδου, Αθανασιάδης, & 
Ανδρεάδης, 2008) για να χρησιμοποιηθεί στο δημοτικό σχολείο με σκοπό να βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση των διάφορων δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές/ριες σε θέ-
ματα που άπτονται του μαθήματος της γεωγραφίας. Στη συγκεκριμένη εργασία χρησι-
μοποιήθηκαν οι εξής προσομοιώσεις: 

Εικόνα 1. Η προσομοίωση «Οι κλιματικές ζώνες» με επιλογή της πόλης Αβάνα 

 

Στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης παρουσιάζεται το υπόμνημα του χάρτη με τις 
επεξηγήσεις των κλιματικών ζωνών και τα αντίστοιχα χρώματα. Επιλέγοντας (με απλό 
κλικ) κάθε μια κλιματική ζώνη, εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης ένα κείμενο 
με τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κλίματος της ζώνης που επιλέχθηκε. Πιο κάτω 
στο αριστερό μέρος της οθόνης εμφανίζονται δύο επιλογές: Γεωφυσικός χάρτης και 
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Λεπτομέρειες. Επιλέγοντας το Γεωφυσικό χάρτη εμφανίζεται στην οθόνη ο γεωφυσι-
κός χάρτης της Γης. Επιλέγοντας τις Λεπτομέρειες εμφανίζονται πάνω στο χάρτη οι 
οριζόντιοι κύκλοι της Γης (Ισημερινός, Τροπικοί του Αιγόκερω και του Καρκίνου, Πο-
λικοί κύκλοι). 

Εικόνα 2. Η ατμόσφαιρα της Γης 

 .  

Κάθε οθόνη της προσομοίωσης atmosphere.exe περιλαμβάνει δύο βασικά τμήματα. 
Στο αριστερό μέρος της παρουσιάζονται οι ατμοσφαιρικές ζώνες με τις ονομασίες τους, 
τα υψόμετρα και τις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται σε αυτές. Στο δεξιό μέρος της 
οθόνης παρουσιάζονται με τη μορφή κειμένου όλες οι πληροφορίες σχετικά με την 
ατμοσφαιρική ζώνη η οποία έχει επιλεγεί. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Βοήθεια τα 
παιδιά μπορούν να πάρουν τις σχετικές οδηγίες. Επιλέγοντας το πλήκτρο Τα συστα-
τικά του ατμοσφαιρικού αέρα εμφανίζεται μια οθόνη στην οποία δίνονται πληροφο-
ρίες για τη σύσταση του ατμοσφαιρικού αέρα. 

Αποτελέσματα της έρευνας  

Οι μαθητές/τριες δυσκολεύτηκαν να ολοκληρώσουν την άσκηση συμπλήρωσης κενών 
για τις κλιματικές ζώνες και την κλιματική αλλαγή.   

Συγκρίνοντας το 1ο τμήμα της πειραματικής ομάδας διαπιστώνουμε πάλι ότι λίγα παι-
διά κατάφεραν να συμπληρώσουν το μεγαλύτερο τμήμα της άσκησης συμπλήρωσης 
κενών ενώ πολλά παιδιά δεν συμπλήρωσαν ούτε τα μισά κενά της άσκησης. 

Για την ερώτηση αναφορικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου παρατηρούμε ότι τα 
περισσότερα παιδιά και από τα 4 σχολεία απάντησαν σωστά στην ερώτηση πολλαπλής 
επιλογής. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι γνωρίζουν την έννοια «φαινόμενο του θερμοκη-
πίου». Ενώ λίγα παιδιά απάντησαν λανθασμένα ή δεν τη συμπλήρωσαν καθόλου. 
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Εικόνα 3. Ραβδόγραμμα με το ποσοστό επιτυχών απαντήσεων για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου 

 

Όσο αφορά την ομάδα ελέγχου παρατηρούμε  ότι μικρό ποσοστό απάντησε σωστά στις  
ασκήσεις συμπλήρωσης κενών. Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών έχουν απαντήσει 
σε κάποιες σωστά  σε κάποιες όχι. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν οι 
ερωτήσεις ανάπτυξης, στις οποίες ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών τόσο από την ομάδα 
ελέγχου όσο και από την πειραματική ομάδα δεν απάντησε καθόλου. Αυτό μπορεί να 
ερμηνευτεί ως εξής: Είτε οι μαθητές/τριες μας δεν έχουν κατανοήσει σωστά τις έννοιες 
είτε δεν ανταποκρίνονται στη χρονολογική ηλικία τους και στο επίπεδο εκπαίδευσής 
τους, είτε παρουσιάζονται σε μεγάλο βαθμό λανθασμένα και περίπλοκα στα σχολικά 
εγχειρίδια της Στ ΄ τάξης  του Δημοτικού σχολείου. Οι μαθητές/τριες στην πλειοψηφία 
τους δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις έννοιες:  κλιματικές ζώνες, κλίμα και καιρός,  
δομή της ατμόσφαιρας και κλιματική αλλαγή. 

 Οι απόψεις των μαθητών/τριών για την κλιματική αλλαγή, τόσο από την πειραματική 
ομάδα, όσο και από την ομάδα ελέγχου, επικεντρώθηκαν  περισσότερο στην ανεύρεση 
λύσεων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ανέφεραν τη 
χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς, φίλτρων στα εργοστάσια, την ανακύκλωση. Κάποια 
παιδιά μίλησαν για φωτοβολταϊκά, δενδροφυτεύσεις και γενικά για τη μείωση της ρύ-
πανσης της ατμόσφαιρας.  

Συμπεράσματα 

Η ανάδειξη των εναλλακτικών ιδεών των συγκεκριμένων μαθητών/τριών του δείγμα-
τος για τις κλιματικές ζώνες, τη δομή της ατμόσφαιρας και το φαινόμενο του θερμοκη-
πίου πραγματοποιήθηκε μέσω του ερωτηματολογίου. Σκοπός ήταν να διερευνηθεί πε-
ραιτέρω η συμβολή της διδασκαλίας των θεμάτων αυτών, με τη χρήση Τ.Π.Ε, στην 
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τροποποίηση των ιδεών αυτών και την αντικατάστασή τους με τις επιστημονικά απο-
δεκτές. Η δημιουργία ενός νέου μαθησιακού περιβάλλοντος με την υποστήριξη λογι-
σμικού θεωρείται σημαντική στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Δεν είναι δυνατόν 
βέβαια, τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση των ερωτηματολογίων να 
γενικευτούν καθώς το δείγμα της έρευνας δεν ήταν μεγάλο, υποδεικνύουν ωστόσο τις 
αντιλήψεις των μαθητών/τριών αυτής της ηλικίας. 

Μελετώντας τα αποτελέσματα, διαπιστώνεται ότι η εισαγωγή των εννοιών και των φαι-
νομένων: δομή ατμόσφαιρας, κλιματικές ζώνες, φαινόμενο του θερμοκηπίου και κλι-
ματική αλλαγή στα σχολικά εγχειρίδια και ο τρόπος διδασκαλίας σε μία παραδοσιακή 
τάξη,  δεν ωθεί τους μαθητές/τριες στην τροποποίηση των εναλλακτικών ιδεών τους 
και στην υιοθέτηση των επιστημονικά αποδεκτών απόψεων για τα παραπάνω θέματα. 
Παράλληλα η οργανωμένη διδασκαλία τους με τη βοήθεια του λογισμικού «Πλανήτης 
Γη (Β)», η ενεργητική συμμετοχή, η συνεργασία, η παρατήρηση, ο πειραματισμός, η 
εξαγωγή συμπερασμάτων, η διερευνητική μάθηση συντελούν στην ανοικοδόμηση των 
εναλλακτικών ιδεών των μαθητών/τριών. 

.Πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία των παραπάνω εννοιών με το λογισμικό  «Πλανήτης 
Γη (Β)»:  

 στοχεύει στην κατανόηση της θεωρίας μέσω της αύξησης του ενδιαφέροντος 
των μαθητών, παρουσιάζοντας τα γνωστικά θέματα στους μαθητές, με τη χρήση πολυ-
μέσων (ήχος, κείμενο, υπερκείμενο, εικόνες, video ) 

 οι προσομοιώσεις  που διαθέτει, επιτρέπουν στον /στην μαθητή/τρια να παρέμ-
βει αλλάζοντας κλίμακες και τρόπους αναπαράστασης όπου η γνώση προκύπτει μέσα 
από την αλληλεπίδραση μαθητή/τριας – μηχανήματος 
 τα αλληλεπιδραστικά πολυμέσα που διαθέτει,  επιτρέπουν την αλληλεπίδραση 
με τον μαθητή/τρια, καθώς του/της δίνουν τη δυνατότητα να επεμβαίνει στην εξέλιξη 
της εφαρμογής καθορίζοντας το τι και το πότε θα δει ή θα ακούσει κάποια πληροφορία. 
 επιτυγχάνεται η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας, η οποία σύμφωνα με τον 
Dewey δίνει έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή. 

Δεν είναι βέβαια γνωστό κατά πόσο η νέα γνώση διατηρείται και αν οι μαθητές/ τριες 
τη χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Μια σύγκριση ανάμεσα στον προτεινό-
μενο τρόπο διδασκαλίας από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τη δημιουργία 
νέου  μαθησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση του λογισμικού  από τους/τις μαθη-
τές/τριες θα διευκόλυνε στη διερεύνηση και την επεξεργασία των παραπάνω θεμάτων.  
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Παράρτημα 

Ερωτηματολόγιο που υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα hot potatoes. Εφαρμόστηκε στην 
τάξη αλλά δεν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Σαφώς οι μαθητές το βρήκαν πιο 
εύκολο και ενδιαφέρον. 

Σταυρόλεξο 
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Ερωτηματολόγιο 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 

Η Τροπική ζώνη είναι η περιοχή ανάμεσα στον παράλληλο του ………. και στον πα-
ράλληλο του……………………. Η θερμοκρασία είναι πάνω από  20 βαθμούς Κελ-
σίου. Η Βόρεια Εύκρατη ζώνη είναι η περιοχή ανάμεσα στον ………………. και 
στον………………….. Το κλίμα εδώ είναι ………….ενώ υπάρχει και το 
………………Στη Βόρεια Πολική Ζώνη επικρατεί ………..κλίμα που χαρακτηρίζε-
ται από θερμοκρασίες κάτω από τους ….. βαθμούς. Η Νότια Εύκρατη ζώνη  είναι η 
περιοχή ανάμεσα στον ………………..    και στον ………………….Το κλίμα στη 
ζώνη αυτή είναι …………..ενώ  υπάρχει και το …………….κλίμα. 

Στη  Νότια Πολική ζώνη επικρατεί ………….. κλίμα με θερμοκρασίες  κάτω από 
τους 10 βαθμούς Κελσίου. 

1) Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα; 

α. Το γεωγραφικό πλάτος, η θερμοκρασία, το υψόμετρο, η απόσταση από τη θά-
λασσα και οι τοπικές συνθήκες. 

β. Ο καιρός και γενικά οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ενός τόπου. 
γ. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε έναν τόπο για μια συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. 
δ. Οι κλιματικές ζώνες της Γης 

3258

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



2) Σε ποια ζώνη της ατμόσφαιρας βρίσκεται το στρώμα του όζοντος; 

α. Μεσόσφαιρα 
β. Τροπόσφαιρα 
γ. Στρατόσφαιρα 

Εξώσφαιρα 

3) Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 

α. Είναι μια φυσική διαδικασία. 
β. Είναι ένα θερμοκήπιο που καλλιεργούνται διάφορα κηπευτικά. 
γ. Είναι ένα στρώμα που εμφανίζεται στην ατμόσφαιρα της Γης. 
δ. Ονομάζεται η απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας  που εκπέμπει ο ή-

λιος από την ατμόσφαιρα, µε αποτέλεσμα η θερμοκρασία της  ατμόσφαιρας 
να αυξάνεται. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

1) Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν για την αλλαγή του κλίματος, έχει βρεθεί  ότι 
οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αλλαγή της θερμοκρασίας είναι:  

 

Μπορείς να αναπτύξεις επιχειρήματα υπέρ της μείωσης του διοξειδίου του άν-
θρακα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες;  

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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Η εκπαίδευση των δίγλωσσων μαθητών του Νομού Ξάνθης στις Τάξεις Υποδο-
χής - Απόψεις Εκπαιδευτικών 

Παναγιωτοπούλου Φωτεινή,  
M.Ed. Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 & Π.Ε.60 foteini.panagiotopoulou@gmail.com 

Περίληψη 

Οι Τάξεις Υποδοχής αποτελούν έναν εκπαιδευτικό θεσμό, ο οποίος απευθύνεται στους 
μη γηγενείς μαθητές, που δεν έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η παρούσα 
έρευνα μελετά και παρουσιάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις Τάξεις 
Υποδοχής που λειτούργησαν στα δημοτικά σχολεία του νομού Ξάνθης, στη διάρκεια 
του σχολικού έτους 2016-2017. Πιο συγκεκριμένα, ερευνά τις απόψεις των εκπαιδευ-
τικών, οι οποίοι στελέχωσαν τις Τάξεις Υποδοχής, υπό το πρίσμα πέντε βασικών ερευ-
νητικών ερωτημάτων: α) Το βαθμό συμβολής των Τάξεων Υποδοχής στην ακαδημαϊκή 
και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών β) Τη στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής γ) Την 
παρεχόμενη υποστήριξη που δέχονται οι εκπαιδευτικοί σε θέματα επιμόρφωσης δ) Την 
παρεχόμενη υποστήριξη που δέχονται οι εκπαιδευτικοί σε θέματα διδακτικού – παιδα-
γωγικού υλικού και ε) Την επαγγελματική ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εκπαιδευτι-
κοί των Τάξεων Υποδοχής. Η έρευνα καταλήγει σε συμπεράσματα, τα οποία υποδει-
κνύουν την ανάγκη για αλλαγές στη λειτουργία και τη στελέχωση των Τάξεων Υποδο-
χής, καθώς και στην κατάλληλη επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τάξεις Υποδοχής, Δίγλωσσοι Μαθητές, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 

Ο Θεσμός των Τάξεων Υποδοχής στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα επίσημα αποτελεί ένα μονόγλωσσο κράτος, καθώς οι διάφοροι κοινωνικοί 
θεσμοί στο σύνολό τους λειτουργούν στην ελληνική γλώσσα. Ωστόσο, στην κοινωνία 
της ζουν άτομα τα οποία είναι δίγλωσσα (Δαμανάκης, 2007). Η εκπαιδευτική πολιτική 
της Ελλάδας έχει δημιουργήσει μία σειρά από μέτρα, που θέτουν ως στόχο την ομαλή 
σχολική ένταξη των μη γηγενών μαθητών, οι οποίοι δεν κατέχουν την ελληνική 
γλώσσα στον απαιτούμενο βαθμό. Εν τούτοις, τα μέτρα αυτά θέτουν κυρίως ως στόχο 
τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, προωθώντας τη μονογλωσσία 
(Gkaintartzi, Kiliari & Tsokalidou, 2016).  

 Ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής είναι ένα από τα μέτρα αυτά. Οι Τάξεις Υποδοχής 
λειτούργησαν για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1980 (Ν.1404/1983). Στο πέρασμα του 
χρόνου, μέχρι σήμερα, επιχειρήθηκε ο θεσμός να εκσυγχρονιστεί, μέσω νομοθετικών 
αλλαγών, έκδοσης Υπουργικών Αποφάσεων και Διαταγμάτων. Η πιο πρόσφατη νομο-
θεσία (Ν.3879/2010) εντάσσει τη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής στις Ζώνες Εκπαι-
δευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Ωστόσο, ειδικότερα θέματα που αφορούν τη λειτουρ-
γία των Τάξεων Υποδοχής διευκρινίζονται κάθε χρόνο με την έκδοση σχετικής εγκυ-
κλίου από το Υπουργείο Παιδείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετά από τα μέτρα που 
προωθήθηκαν μέσω των αλλαγών στη νομοθεσία, δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη. Εν-
δεικτικά, αναφέρεται ότι παρόλο που σχετική Υπουργική Απόφαση το 1999 (Υ.Α. 
Φ10/20/Γ1/708) προέβλεπε τη διδασκαλία της γλώσσας και της κουλτούρας της χώρας 
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προέλευσης των μαθητών σαν μέρος του αναλυτικού προγράμματος, στην ουσία το 
μέτρο αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ σε μεγάλη κλίμακα (Gkaintartzi, Chatzidaki & 
Tsokalidou, 2014˙ Κασίμη, 2012). 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη νομοθεσία, η ίδρυση των Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ) 
αφορά την υποστήριξη των μαθητών που δεν κατέχουν την ελληνική γλώσσα σε επι-
θυμητό βαθμό, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ελληνομάθειά τους, να ενταχθούν ομαλά στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, να αποφευχθεί η σχολική αποτυχία - διαρροή και να 
εξαλειφθούν οι διακρίσεις στην εκπαίδευση. Για να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους, 
θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον εννέα μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί των Τάξεων Υ-
ποδοχής καλούνται να χορηγήσουν στους μαθητές αυτούς διαπιστωτικά κριτήρια, με 
τα οποία τους προμηθεύει το Υπουργείο Παιδείας. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των 
κριτηρίων, οι μαθητές κατατάσσονται σε επίπεδα ελληνομάθειας και φοιτούν αντί-
στοιχα σε δύο κύκλους σπουδών (Τ.Υ.Ι – μηδενική ως ελάχιστη γνώση ελληνικών & 
Τ.Υ.ΙΙ μέτρια γνώση ελληνικών). Η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής λαμβάνει χώρα 
εντός του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου είτε ως παράλληλη διδασκαλία εντός 
της «κανονικής» τάξης είτε σε ξεχωριστή τάξη μετά από απόσπαση των μαθητών (Ε-
γκύκλιος, αρ. 15029/Δ1/19.9.2016). 

Οι Τάξεις Υποδοχής στελεχώνονται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Παρόλο που 
παλαιότερη νομοθεσία όριζε την πρόσληψη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπι-
κού, η στελέχωση γίνεται με μοναδικό κριτήριο την κατάταξη του εκάστοτε εκπαιδευ-
τικού στον πίνακα αναπληρωτών. Ακόμη, αξίζει να αναφερθεί ότι η στελέχωση γίνεται 
συνήθως με καθυστέρηση δύο ως τριών μηνών και ότι το επιμορφωτικό έργο έχει ανα-
τεθεί στους σχολικούς συμβούλους. Επίσης, το Υπουργείο προμηθεύει τους εκπαιδευ-
τικούς με σχετικό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό υλικό (όπως τη σειρά εγχειριδίων 
«Γεια σας Ι-ΙV» & «Το μικρό μου λεξικό» κ.α.). 

Η Έρευνα για τη Λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής στο Νομό της Ξάνθης 

Ο νομός της Ξάνθης επιλέχθηκε καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από 
τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έχει στατιστικά το τρίτο μεγαλύτερο πο-
σοστό λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής επί του συνόλου των σχολικών μονάδων 
(34.2%), έναντι των υπολοίπων νομών της Ελλάδας. Σκοπός της έρευνας ήταν να με-
λετήσει και να παρουσιάσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών, σχετικά με τη λειτουργία 
των Τάξεων Υποδοχής στο νομό της Ξάνθης, κατά το σχολικό έτος 2016-17. Πιο συ-
γκεκριμένα, διερεύνησε τις απόψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι στελέχωσαν τις Τά-
ξεις Υποδοχής, υπό το πρίσμα πέντε βασικών ερευνητικών ερωτημάτων: α) Το βαθμό 
συμβολής των Τάξεων Υποδοχής στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη των μα-
θητών β) Θέματα που αφορούν τη στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής γ) Την παρεχό-
μενη υποστήριξη που δέχονται οι εκπαιδευτικοί σε θέματα επιμόρφωσης δ) Την παρε-
χόμενη υποστήριξη που δέχονται οι εκπαιδευτικοί σε θέματα διδακτικού – παιδαγωγι-
κού υλικού και ε) Την επαγγελματική ικανοποίηση που λαμβάνουν από την εργασία 
τους οι εκπαιδευτικοί των Τάξεων Υποδοχής. 
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Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος και ως μέσο συλλογής 
δεδομένων, η ημιδομημένη συνέντευξη. Τα τριάντα ένα βασικά ερωτήματα της συνέ-
ντευξης κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τα πέντε ερευνητικά ερωτήματα. Η μορφή 
τους ήταν ανοιχτού και κλειστού τύπου, ενώ στόχος των ερωτημάτων ήταν η συγκέ-
ντρωση πληροφοριών σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, γνώσεις, συμπεριφορές, γνώ-
μες και συναισθήματα. Πριν τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκαν δύο 
πιλοτικές συνεντεύξεις.  

Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελούνταν από 12 εκπαιδευτικούς, οι οποίοι στελέχωσαν 
14 σχολικές μονάδες του Νομού Ξάνθης. Το δείγμα αποτέλεσαν δέκα εκπαιδευτικοί, 
οι οποίοι αντιστοιχούν στο 83.3% του πληθυσμού. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν γυναί-
κες, ηλικίας 30-39 ετών, με ελάχιστη προϋπηρεσία οκτώ ετών γενικότερα στην εκπαί-
δευση. Όσον αφορά, ειδικότερα, την προϋπηρεσία σε Τάξεις Υποδοχής, οι μισοί εκ-
παιδευτικοί του δείγματος λάμβαναν για πρώτη φορά υπηρεσία σε Τάξη Υποδοχής. 
Αξίζει να αναφερθεί, ότι το 40% του δείγματος αυτοπροσδιορίστηκε και το ίδιο ως 
δίγλωσσο, με πρώτη γλώσσα την πομακική ή/και τουρκική.  

Ερευνητικά Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 
δείγματος θεωρεί πως η λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής συμβάλλει σημαντικά στην 
ακαδημαϊκή και κοινωνική πρόοδο των μαθητών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η συμ-
βολή σε ακαδημαϊκό επίπεδο υπερτερεί έναντι του κοινωνικού. Αυτό συμβαίνει, κυ-
ρίως, λόγω του ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα μαθήματα στις Τάξεις Υποδοχής, γίνο-
νταν με απόσπαση των μαθητών από την κανονική τάξη και αυτό ενέχει κινδύνους 
απομόνωσης των μαθητών. Η διδασκαλία στις Τάξεις Υποδοχής εστίαζε κυρίως στο 
γλωσσικό αντικείμενο, ενώ συνήθως αφιερωνόταν παράλληλα ορισμένος διδακτικός 
χρόνος στο μάθημα των μαθηματικών. Οι εκπαιδευτικοί σπάνια υλοποιούσαν στοχευ-
μένες ενέργειες για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, πέραν της συζήτησης. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι η πλειοψηφία του δείγματος πιστεύει πως η διδασκαλία της μητρικής 
γλώσσας των μαθητών θα είχε θετική επίδραση στην ακαδημαϊκή και κοινωνική ανά-
πτυξη των παιδιών, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 
(Chatzidaki, 2012˙ Gkaintartzi, Kiliari, Tsokalidou, 2016˙ Unicef, 2001˙ Νικολούδης, 
2005˙ Τσοκαλίδου, 2005). 

Αναφορικά με τη στελέχωση, οι εκπαιδευτικοί ομόφωνα ζητούν την έγκαιρη στελέ-
χωση των θέσεων από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς η πρόσληψη αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών δημιουργεί έλλειψη συνέχειας στο έργο τους. Αυτό αναφέρεται 
και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (Κασίμη, 2012˙ Παλαιολόγου & Ευαγγέλου, 2011). 
Σχετικά με τη μοριοδότηση, το σύνολο των εκπαιδευτικών αναφέρει ότι θα επιθυμούσε 
να λαμβάνει ειδική μοριοδότηση, η οποία θα προσμετρούνταν μόνο στην ενδεχόμενη 
μελλοντική πρόσληψη σε Τάξη Υποδοχής και όχι γενικότερα στην κατάταξή τους στον 
πίνακα αναπληρωτών. Ακόμη, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι δεν επι-
θυμεί να δημιουργηθεί ξεχωριστός πίνακας αναπληρωτών διαπολιτισμικής εκπαίδευ-
σης, όπου θα εντάσσονται εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί, όπως συμβαίνει στην περί-
πτωση της ειδικής αγωγής. 
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Ένα ακόμη θέμα το οποίο αναδεικνύεται από την παρούσα έρευνα είναι αυτό της υπο-
στελέχωσης των Τάξεων Υποδοχής. Όλοι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έτυχε να ε-
γκαταλείψουν τις ώρες διδασκαλίας στις Τάξεις Υποδοχής για να αναπληρώσουν το 
κενό συναδέλφου της ίδιας σχολικής μονάδας ο οποίος απουσίαζε, γεγονός που επιβε-
βαιώνεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία (Νικολάου, 2011). Ωστόσο, ιδιαίτερα στα 
μεγάλα σχολεία, το φαινόμενο αυτό φαίνεται να προκαλεί σημαντικό πρόβλημα στη 
λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής.  

Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα, φαίνεται, πως οι εκπαιδευτικοί δε δέχονται 
επαρκή επιμόρφωση. Στην πλειοψηφία τους δηλώνουν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει 
επιμορφωτικά προγράμματα πριν ή κατά τη διάρκεια της λήψης υπηρεσίας. Στην περί-
πτωση που έχουν παρακολουθήσει, συνήθως οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις περιορί-
ζονται σε ολιγόωρες συναντήσεις, που διοργανώνουν οι σχολικοί σύμβουλοι. Οι εκ-
παιδευτικοί αισθάνονται μόνοι στο έργο τους, αναζητούν μεθόδους και υλικό διδασκα-
λίας, δίχως να είναι βέβαιοι για την καταλληλότητα των επιλογών τους. Δηλώνουν ο-
μόφωνα ότι έχουν ανάγκη από συνεχή, συστηματική, επαναλαμβανόμενη, προϋπηρε-
σιακή και υποχρεωτική επιμόρφωση. Οι βασικοί τομείς στους οποίους αναφέρουν ότι 
χρειάζονται να επιμορφωθούν είναι: η μεθοδολογία διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύ-
τερης ή ξένης γλώσσας, η επιλογή και χρήση διδακτικού υλικού, η διαχείριση της πο-
λυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας των παιδιών, η εκμάθηση της πρώτης 
γλώσσας των παιδιών. Επίσης, δηλώνουν ομόφωνα ότι δεν είναι επαρκής η επιμόρ-
φωση υπό μορφή ημερίδων, ολιγοήμερων σεμιναρίων και ολιγόωρων συναντήσεων με 
τους σχολικούς συμβούλους. Τα περισσότερα από τα παραπάνω, επιβεβαιώνονται από 
την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Παπαχρήστος, 2011˙ Υ.Π.Δ.Β.Μ. & Α.Π.Θ., 2012). 

Τα συμπεράσματα σχετικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, το οποίο αφορά το πα-
ρεχόμενο διδακτικό και παιδαγωγικό υλικό, συνδέονται άμεσα με την έλλειψη επιμόρ-
φωσης. Οι εκπαιδευτικοί λόγω ελλιπούς επιμόρφωσης, δε γνωρίζουν όλο το διαθέσιμο 
διδακτικό και παιδαγωγικό υλικό που έχει παραχθεί από το Υπουργείο. Επίσης, παρόλο 
που ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των προτει-
νόμενων εγχειριδίων «Γεια σας» ελάχιστα τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους 
διδασκαλία. Αντ’ αυτού, αναγκάζονται να αφιερώνουν προσωπικό εξωδιδακτικό χρόνο 
στην αναζήτηση διδακτικού υλικού. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εκ-
φράζει την ανάγκη δημιουργίας πρόσθετου διδακτικού και εκπαιδευτικού υλικού.  

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αφορά την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών σε σχέση με συγκεκριμένους παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ομό-
φωνα ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τη 
μοριοδότηση και την αμοιβή που λαμβάνουν. Δηλώνουν πως δεν επιθυμούν να λαμβά-
νουν ειδικό εκπαιδευτικό επίδομα για τη στελέχωση της θέσης. Διευκρινίζουν, ωστόσο, 
ότι δηλώνουν ικανοποιημένοι, καθώς συγκρίνουν την αμοιβή που προσφέρουν άλλες 
εργασίες στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την Ελλάδα. Το δείγμα της 
έρευνας στην πλειοψηφία του δηλώνει μη ικανοποιημένο από την παρεχόμενη επιμόρ-
φωση, το παρεχόμενο διδακτικό και παιδαγωγικό υλικό και την κτιριακή υποδομή. Ό-
πως αποδείχτηκε από τις αναφορές των εκπαιδευτικών, σπάνια οι Τάξεις Υποδοχής 
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στεγάζονται σε ξεχωριστούς κατάλληλους χώρους, οι οποίοι διαθέτουν τον αντίστοιχο 
εξοπλισμό. Συνήθως στεγάζονται σε χώρους μη κατάλληλους, όπως ο χώρος της βι-
βλιοθήκης, ο χώρος του ολοήμερου κ.α. Γενικότερα, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν στο 
σύνολό τους ότι θα ήθελαν να εργαστούν ξανά σε Τάξη Υποδοχής, ωστόσο δεν θα 
αποτελούσε επιδίωξή τους. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος δηλώνει, 
ότι θα προτιμούσε να εργαστεί σε «γενική – κανονική» τάξη παρά σε Τάξη Υποδοχής.  

Συμπερασματικά Σχόλια 

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία, εστιάζει περισσότερο στη γενικότερη θεματική της διαπο-
λιτισμικής εκπαίδευσης. Ελάχιστες έρευνες εντοπίστηκαν για τη λειτουργία των Τά-
ξεων Υποδοχής. Παρόλα αυτά, τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας, στα περισ-
σότερα σημεία επιβεβαιώνουν τη γενικότερη υπάρχουσα βιβλιογραφία, ενώ διαφωτί-
ζουν καινούριες πτυχές του θέματος, αποτυπώνοντας γενικές τάσεις και αναδεικνύο-
ντας θέματα για περαιτέρω έρευνα. Εν κατακλείδι, από τα συμπεράσματα της έρευνας, 
διαφαίνεται πρωτίστως η ανάγκη για τη στελέχωση των Τάξεων Υποδοχής με επαρκώς 
καταρτισμένο – εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Έπειτα, αναγκαία θεωρείται 
η δημιουργία κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η μορφή των προγραμμά-
των αυτών θα μπορούσε να διερευνηθεί περαιτέρω. Ακόμη, εντοπίζεται , η ανάγκη δη-
μιουργίας πρόσθετου διδακτικού – παιδαγωγικού υλικού, παράλληλα με την παροχή 
υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις μεθόδους και στον τρόπο με τον οποίο θα εντά-
ξουν το υλικό στη διδασκαλία τους. Τέλος, επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη βέλτιστη λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής είναι η δημιουργία μέριμνας για την 
αρμόζουσα κτιριακή υποδομή.  
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Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ60-ΠΕ70) για την επι-
μόρφωση Β1επιπέδου των Τ.Π.Ε.. Αποτίμηση προγράμματος. 

Πάκου Αγγελική, pakouangeliki@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, καταβάλλεται προσπάθεια ανίχνευσης των απόψεων και  του 
βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ60-ΠΕ70), 
οι οποίοι παρακολούθησαν κατά το διάστημα Μάιος –Ιούνιος 2017 την 1η φάση του 
επιμορφωτικού προγράμματος  Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε.-το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη 
του παλαιότερου Β επιπέδου- όσον αφορά μια σειρά ζητημάτων, όπως η ικανότητα 
(ευκολία-δυσκολία) πρόσβασης των συμμετεχόντων στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφω-
σης (ΚΣΕ), η αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος από άποψη οργάνωσης, 
το επίπεδο των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα και ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ των 
εκπαιδευομένων, η δυνατότητα εφαρμογής των αποκτηθέντων δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. 
στην τάξη κ.α. Ο πληθυσμός που συμμετείχε στην έρευνα αποτελείται από 32 εκπαι-
δευτικούς  ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ 70 –Δασκάλων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., εκπαιδευτικοί ΠΕ60-ΠΕ70, επιμόρφωση, Β1 επίπεδο. 

Εισαγωγή 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αποτελεί απόρροια της ραγδαίας ανάπτυξης 
και εισαγωγής  της τεχνολογίας σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Η αξία της εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία φαί-
νεται και από το γεγονός ότι η πληροφορική αποτελεί μέρος των επίσημων αναλυτικών 
προγραμμάτων, όχι μόνο του Δημοτικού –όπως ίσχυε παλαιότερα-αλλά τα τελευταία 
χρόνια καταλαμβάνει σημαντικό μέρος της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης και  του 
Νηπιαγωγείου. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ  «ο σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής 
στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο, είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, και να έλθουν σε μια πρώτη ε-
παφή με διάφορες χρήσεις του ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού-διε-
ρευνητικού εργαλείου, και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης  πληροφοριών 
στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτήτων με τη χρήση κατάλλη-
λου λογισμικού» (Διόφαντος, 2017 & Π.Ι, 2002). Οι Τ.Π.Ε. στο χώρο της εκπαίδευσης 
χρησιμοποιούνται όλο και πιο πολύ, προσφέροντας πολλά οφέλη και διευκολύνοντας 
σε διάφορους τομείς, όπως στην επικοινωνία, την οργάνωση , τη μάθηση κλπ. Ο ηλε-
κτρονικός υπολογιστής μπορεί να αξιοποιηθεί στην τάξη με επιτυχία ως μέσο για:  

 έρευνα και συλλογή πληροφοριών  
 έκφραση και καλλιέργεια του γραπτού λόγου  
 εποπτική διδασκαλία εξάσκηση-εμπέδωση και ενίσχυση των μαθητών 
 ανάπτυξη νοητικών διεργασιών και αλλαγή στάσης του μαθητή στον τρόπο α-
πόκτησης της γνώσης (Δαδαμόγια &. Οικονόμου, 2016) 
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 Οι μαθησιακές δραστηριότητες του παιδιού μέσω της χρήσης Η/Υ θεωρείται ότι επι-
φέρουν θετικά αποτελέσματα, καθώς:  

 συμβάλλουν στην ενεργοποίηση των μαθητών 
 παρέχουν τη δυνατότητα μη γραμμικής πορείας προς το στόχο 
 δίνουν τη δυνατότητα εξατομικευμένης εκπαίδευσης, ανάλογα με το ρυθμό του 
καθενός, παρέχοντας τη δυνατότητα απεριόριστων επαναλήψεων, πειραματισμών και 
δοκιμών (Γιαννέλος, 2010). 

Ο υπολογιστής  είναι ένα γνωστικό εργαλείο, το οποίο παρέχει άμεση ανάδραση στο 
χρήστη, προκαλεί ενεργό εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, βοηθά το μαθητή να 
οργανώνει τις προσπάθειές του στους προσωπικούς του ρυθμούς, προωθεί τη συνεργα-
τική μάθηση και δημιουργεί ένα καινούριο δυναμικό πεδίο με άμεση προσπέλαση στην 
πληροφορία, καθώς, λόγω των πολλών δυνατοτήτων του, είναι ελκυστικό μέσο γνω-
στικής ανάπτυξης ((Τσικαλάκη & Βαλατίδης , 2010). Οι Τ.Π.Ε. με την εισαγωγή τους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία τροποποιούν τη δομή της διδασκαλίας και της διαδικα-
σίας μάθησης( Μητσαρά, 2010). Ωστόσο, παρά τις όποιες αλλαγές της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, ο ρόλος του εκπαιδευτικού παραμένει πρωταρχικός. Η κατάλληλη τεχνο-
λογική εκπαίδευση και κατάρτιση του εκπαιδευτικού κρίνεται όχι απλώς αναγκαία, 
αλλά επιτακτική. Το Υπουργείο Παιδείας, αντιλαμβανόμενο την αναγκαιότητα αυτή, 
υλοποιεί πρόγραμμα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου στις Τ.Π.Ε. για τους εκπαιδευτικούς 
και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης . Το εν λόγω πρόγραμμα, με τη σημερινή του δομή, 
υλοποιείται για πρώτη φορά το διάστημα Μάιος –Ιούνιος 2017 , αποτελεί δε μετεξέλιξη  
του ήδη υπάρχοντος Β επιπέδου, το οποίο περιελάμβανε 96 ώρες διδασκαλίας, και 
πλέον, στη μετεξέλιξη του χωρίζεται σε δύο τμήματα Β1  και Β2, περιλαμβάνοντας 36 
και 42 ώρες επιμόρφωσης αντίστοιχα . Σημαντική διαφοροποίηση και θετική εξέλιξη , 
αποτελεί το γεγονός, πως πλέον στην επιμορφωτική διαδικασία, προσφέρεται η δυνα-
τότητα συμμετοχής και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε σχέση με το αρχικό πρό-
γραμμα –Β επιπέδου - από το οποίο οι εκπαιδευτικοί με την εν λόγω σχέση εργασίας 
αποκλείονταν από την επιμορφωτική διαδικασία, καθώς το πρόγραμμα αφορούσε και 
απευθυνόταν μόνο στους μόνιμους εκπαιδευτικούς . 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ως μέσο συλλογής δεδομένων και πληροφο-
ριών η ποσοτική μέθοδο του ερωτηματολογίου, και συγκεκριμένα του Δομημένου Ε-
ρωτηματολογίου με κλειστού τύπου ερωτήσεις (Cohen,L. & Manion, L.,1994). Ως Δο-
μημένο Ερωτηματολόγιο, χαρακτηρίζεται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία, τίθενται 
στους συμμετέχοντες προκαθορισμένες ερωτήσεις, με την ίδια σειρά, τα ίδια ακριβώς 
λόγια, πάνω σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Με τη μέθοδο του Ερωτηματολογίου, επι-
χειρείται η συλλογή πληροφοριών και στοιχείων, και η ποσοτικοποίηση των αποτελε-
σμάτων, τα οποία θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του θέματος. Η έρευνα 
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο- Νοέμβριο του 2017. Το δείγμα αποτέλεσαν 32 εκ-
παιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγοί-Δάσκαλοι), οι οποίοι 
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παρακολούθησαν το επιμορφωτικό πρόγραμμα της αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδα-
κτική πράξη την 1η φάση υλοποίησης του προγράμματος την περίοδο Μαΐου –Ιούνιου 
2017.Το δείγμα δεν δύναται να οδηγήσει σε γενικά συμπεράσματα, καθώς είναι μικρό 
σε σχέση με τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών, οι οποίοι παρακολούθησαν το επιμορ-
φωτικό πρόγραμμα. Αποτελεί, ωστόσο, ενδεικτική αποτύπωση, των απόψεων των συμ-
μετεχόντων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ60-ΠΕ70) όσων αφορά, 
την ικανοποίηση τους από την υπάρχουσα δομή της επιμόρφωσης Β1επιπέδου, με 
σκοπό την ανίχνευση τυχόν δυσλειτουργιών και αδυναμιών και την καλύτερη δυνατή 
αντιμετώπιση αυτών. 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.- Απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι 
στις Τ.Π.Ε. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. ξεκίνησε το 2002 και αφορούσε όλους 
τους κλάδους των εκπαιδευτικών πλην των Πληροφορικών (ΠΕ19,20) ,αφορά δε την 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε δύο επίπεδα: την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων εκπαίδευ-
σης (Α΄επίπεδο) και την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική τάξη (Β΄επίπεδο), και 
πραγματοποιείται μέσω διαφόρων προγραμμάτων όπως τα Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Αρχικής Ε-
παγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) (Ένωση Πληροφορικών, 2006). Τα προγράμ-
ματα υλοποιούνται σε ειδικά εξοπλισμένα κέντρα σε διάφορες πόλεις της χώρας τα 
Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ), σε τμήματα 10-15 ατόμων, από εξειδικευμέ-
νους επιμορφωτές. Όπως αποδεικνύεται από την εκδήλωση ενδιαφέροντος των εκπαι-
δευτικών στις προκηρύξεις για συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα των 
Τ.Π.Ε., οι εκπαιδευτικοί είναι αρχικά ευνοϊκά διακείμενοι στην επιπλέον επιμόρφωση 
τους, καθώς αναγνωρίζουν και οι ίδιοι, την αναγκαιότητα για συντονισμένη και πλη-
ρέστερη κατάρτιση τους στις Νέες Τεχνολογίες. Η θετική στάση των εκπαιδευτικών 
από μόνη της , όμως δε σημαίνει ότι η προσπάθεια τους να ενημερωθούν περαιτέρω 
και να εξειδικευτούν πάνω στο αντικείμενο των Τ.Π.Ε., είναι μια διαδικασία απρόσκο-
πτη και ανέφελη. Υπάρχουν πλήθος παραγόντων και σκοπέλων, οι οποίοι μπορεί να 
αποτελέσουν τροχοπέδη  στην επιθυμία τους να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προ-
γράμματα για τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση . Μέσω ενός Δομημένου Ερωτηματολογίου 
με ερωτήσεις κλειστού τύπου επιχειρείται η προσέγγιση των απόψεων εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στην επι-
μορφωτική διαδικασία των Τ.Π.Ε.. 
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1. Φύλο 

 

2. Ειδικότητα 

 

3.Σχέση εργασίας 

 

4.Λόγοι που σας ώθησαν να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα. 

31%

69%

Ποσοστό
Άνδρας

50%50%

Τίτλος γραφήματος
ΠΕ 60 ΠΕ 70

50%50%

Τίτλος γραφήματος
Αναπληρωτης Μόνιμος
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Κύριος λόγος που οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν την συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό 
πρόγραμμα είναι η εφαρμογή των αποκτηθέντων γνώσεων στη σχολική τάξη, και 
ακολούθως ο εμπλουτισμος του βιογραφικού τους.Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό 
που αναφέρεται στην απόκτηση γνώσεων για καθαρά προσωπιικούς λόγους/αυτό-
βελτίωση. 

5. Πρόσβαση στα ΚΣΕ 

 

 

6. Εβδομαδιαία διάρκεια προγράμματος (2 τρίωρα την εβδομάδα). 

 

37%

41%

22%

Τίτλος γραφήματος
Εμπλουτισμός βιογραφικού-επαγγελμαυική ανέλιξη

Αξιοποίηση γνώσεων στη σχολική τάξη

Προσωπική αυτό-βελτίωση

53%

47%

Τίτλος γραφήματος
Εύκολη Δύκολη
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7. Περιεχόμενο προγράμματος σπουδών-από άποψη υλικού προς μελέτη-σε σχεση με 
τη χρονική διάρκεια του προγράμματος. 

 

 8. Αξιολόγηση προγράμματος από άποψη οργάνωσης 

 

12%

44%

44%

Τίτλος γραφήματος
Μιρκή/Ανεπαρκής Επαρκής/Ικανοποιητική Μεγάλη

0%

41%

59%

Τίτλος γραφήματος
Ανεπαρκές Ικανοποιητικό Μεγάλο
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9. Επίπεδο επιμορφωτών. 

 

10. Εφαρμογή αποκτηθέντων γνώσεων/δεξιοτήτων στη σχολική τάξη. 

28%

16%
50%

6%

Τίτλος γραφήματος
Κακή Ικανοποιητική Καλή Εξαιρετική

15%

44%

41%

Τίτλος γραφήματος
Χαμηλό Ικανοποιητικό Υψηλό
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11. Θα επιθυμούσατε τα κριτήρια επιλογής-(κλήρωση)- να ήταν: 

 

Συμπεράσματα. 

Η εισαγωγή και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία και σχολική 
τάξη καθίσταται απαραίτητη σε μια κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, όπως 
αυτή που διανύουμε. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία τους, γεγονός το 
οποιο επιβεβαιώνεται από τη μεγάλη ζήτηση σε σχέση με τις θέσεις , οι οποίες 
προσφέρονται σε κάθε προκηρυσσόμενη  φάση του προγράμματος. Όσον αφορά τα 
δημογραφικά στοιχεία του δείγματος δεν προκύπτουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Η 
ιδιαιτερότητα του προγράμματος με τη μορφή που έχει πλέον, και θετική εξέλιξη 
αποτελεί το γεγονός πως πλέον προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης του και 
από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς –αποτελούν δε, το μίσο δείγμα της έρευνας-σε σχέση 
με το παλιότερο πρόγραμμα Β΄επιπέδου. Οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 
επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα,όπως ήταν αναμενόμενο, 

44%

40%

16%

Τίτλος γραφήματος
Ελάχιστη Αρκετή Μεγάλη

9%
0% 0%

91%

Τίτλος γραφήματος
Τα ίδια (κλήρωση) Ηλικιακά Θέσης Ελέυθερα προσβάσιμο σε όλους
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έχουν να κάνουν κυρίως με την αξιοποίηση των γνώσεων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Ακολούθως ενδιαφέρονται για τηνν επαγγελματική τους ανέλιξη , καθώς 
η καλή γνώση στις Τ.Π.Ε. δύναται να αποτελέσει ένα σημαντικό επιπλέον προσόν στο 
βιογραφικό τους. Τελευταίο παράγοντα αποτελεί η προσωπική τους αυτό-βελτίωση, αν 
και αυτό το ποσοστό είναι αρκετά υψηλό. Η πρόσβαση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ 
αποτελεί ένα άλλο ζητούμενο, καθώς τα περισσότερα ΚΣΕ βρίσκονται σε μεγάλες 
πόλεις, και το επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται εντός του σχολικού έτους, 
εκτός διδακτικού –εργασιακού ωραρίου , με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι 
μετακινήσεις εκπαιδευτικών, να δυσχεραίνει την απόφαση για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα, ιδίως των γυναικών, οι οποίες είναι επιφορτιμένες και με την ανατροφή 
των παιδιών και λοιπών οικογενειακών υποχρεώσεων. Κατά την πρώτη φάση 
υλοποίησης του προγράμματος, παρατηρήθηκε –σε σχέση με τις επόμενες δύο που 
ακολουθούν- το γεγονός της σύντμησης του-2 τρίωρα δια ζώσης μαθήματα την 
εβδομάδα , για ενάμισι περίπου μήνα, σε αντίθεση με τις επόμενες δύο φάσεις που 
ακολουθούν, όπου πραγματοποιείται ένα τρίωρο μάθημα την εβδομάδα για τρεις 
περίπου μήνες, προσφέροντας τη δυνατότητα συνδυασμού δια ζώσης και εξ 
αποστάσεως παρακολούθησης του προγράμματος-γενγονός το οποίο καθιστά το 
περιεχόμενο/ έκταση του προγράμματος σπουδών αρκετά μεγάλο σε σχέση με το 
διατιθέμενο χρόνο. Το 1/3 των συμμετεχόντων θεωρεί ότι το πρόγραμμα διαθέτει μια 
καλή σχετικά οργάνωση. Δεν φαίνεται , όμως η ίδια ικανοποίηση ως προς το επίπεδο 
των επιμορφωτών, όπου περίπου λίγο πάνω από το 50% του  δείγματος της έρευνας 
θεωρεί πως αυτό είναι ικανοποιητικό. Όσον αφορά την εφαρμογή των αποκτηθέντων 
γνώσεων στη σχολική τάξη, και εδώ τα αποτελέσματα βρίσκονται κάπου στη μέση . 
Λίγο πιερισσότερο από το 50% του δείγματος ισχυρίζεται πως οι δεξιότητες και 
γνώσεις που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, 
χρησιμοποιήθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό-της 
τάξης του 44% ισχυρίζεται πως η εφαρμογή των ανωτέρω, εφαρμόστηκαν ελάχιστα 
έως καθόλου . Ίσως σε αυτό ευθύνεται και το γεγονός πως τα περισσότερα 
Νηπιαγωγεία και ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία, διαθέτουν έναν ή και κανέναν –πολλές 
φορές-ηλεκτρονικό υπολογιστή.  Τέλος, όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των 
συμμετεχόντων στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, η συντριπτική πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών-αναγνωρίζοντας και την αξία των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 
διαδικασία-επιθυμεί η πρόσβαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα να είναι ελεύθερη για 
όλους τους εκπαιδευτικούς,και δε συμφωνούν με περιορμούς, όπως ηλικιακοί 
περιορισμοί (να προηγούνται, δηλαδή οι μεγαλύτερης ηλικίας συνάδελφοι) ή κριτήρια 
θέσης ευθύνης (να προηγούνται, δηλαδή, τα στελέχη , οι διευθυντές, οι προιστάμενοι 
σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικοί κλπ.) , καθώς μία τέτοια περίπτωση θα αφορούσε, 
κυρίως, την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σε περισσότερο διοικητικές εργασίες. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία των Τ.Π.Ε. 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναγκαία κρίνεται η ελέυθερη πρόσβαση όλων των 
εκπαιδευτικών ανεξαιρέτως,χωρίς όρια και περιορισμούς .Προσοχή, ωστόσο, πρέπει 
να δοθεί στην καλύτερη οργάνωση του προγράμματος , όσον αφορά την επιλογή 
εξιδεικευμένων επιμορφωτών, τη δημιουργία ΚΣΕ  και σε άλλες περιοχές , εκτός από 
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τις ήδη υπάρχουσες κλπ. Οι εκπαιδευτικοί, πάντως είναι θετικά διακείμενοι στη 
συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα και έτοιμοι να υπερσκελίσουν τα όποια 
εμπόδια προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των άμεσων αποδεκτών -
μαθητών-και έμμεσων αποδεκτών -κοινωνία. 
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Ο ρόλος του Συμβούλου Καθηγητή κατά τη συγγραφή και την ανατροφοδότηση 
των γραπτών εργασιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

Μπαράκος, Κωνσταντίνος, Π.Ε.04-Φυσικός, k.barakos@gmail.com 

Περίληψη 

Η συγγραφή των γραπτών εργασιών αποτελεί μία σημαντική παράμετρο στη μαθη-
σιακή δραστηριότητα στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, αφού αυτή θα δώσει στο φοι-
τητή τη δυνατότητα όχι μόνο να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις σχετικά με το αντι-
κείμενο των σπουδών του αλλά και να πετύχει να αξιολογήσει τις μέχρι τώρα γνώσεις 
του σχετικά με το συγκεκριμένο τομέα των σπουδών του. Άξιο μνείας είναι σε αυτή 
την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η επικοινωνία του Καθηγητή Συμβούλου με το φοι-
τητή. Δυστυχώς, αρκετές φορές η επικοινωνία αυτή καθίσταται μη υποστηρικτική από 
την πλευρά του Καθηγητή Συμβούλου, όταν ο τελευταίος δεν μπαίνει στη θέση του 
φοιτητή, ώστε να καταλάβει τις ανάγκες του. Δεν έχει την ενσυναίσθητη κατανόηση, 
δηλαδή την ικανότητα να κατανοεί τις δυσκολίες και τις αγωνίες των φοιτητών του 
σχετικά με τη φοίτησή τους και τη συγγραφή των εργασιών τους, έτσι όπως οι ίδιοι την 
αντιλαμβάνονται.  

Λέξεις-Κλειδιά: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, ενσυναίσθητη κατανόηση, γραπτές ερ-
γασίες, Καθηγητής Σύμβουλος 

Εισαγωγή 

Η ενσυναίσθηση είναι η «ικανότητα να παίρνει κανείς το ρόλο ενός άλλου και να υιο-
θετεί εναλλακτικές προοπτικές σχετικά με τον εαυτό του». Κατά συνέπεια ο ΚΣ χωρίς 
την ικανότητα της ενσυναίσθησης αδυνατεί να παρέχει: α. ψυχολογική στήριξη προς 
το φοιτητή β. σαφείς οδηγίες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις στις απορίες των φοι-
τητών κατά τη συγγραφή και ανατροφοδότηση των εργασιών, και γ. τη δυνατότητα για 
συχνή επικοινωνία. 

Με αφορμή τα προαναφερθέντα θα αναπτυχθούν ο ρόλος του καθηγητή Συμβούλου 
στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών, οι δυσκολίες που συναντούν κατά την εκπό-
νηση των γραπτών εργασιών ως προς την επικοινωνία τους με τον ΚΣ, προκειμένου να 
διαπιστωθεί, αν και σε ποιο βαθμό η ενσυναίσθητη κατανόηση από την πλευρά του ΚΣ 
κατά την επικοινωνία του με τους φοιτητές επηρεάζει τη δυνατότητα των φοιτητών να 
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη συγγραφή των γραπτών εργασιών μιας θεματικής 
ενότητας. 

Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά και δυσκολίες της. 

To 1965 στο εκπαιδευτικό σύστημα της Μεγάλης Βρετανίας κάνει την εμφάνισή του ο 
όρος «ανοικτή εκπαίδευση». Είναι η εποχή που ιδρύεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο ή 
καλύτερα μετονομάζεται το ήδη υπάρχον «Ραδιοτηλεοπτικό Πανεπιστήμιο» σε 
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«University of the Air» δηλαδή σε «Ανοικτό Πανεπιστήμιο» (Keegan, 2001). Ήταν ένα 
όραμα του Michael Young, το οποίο υλοποιήθηκε από την κυβέρνηση του κόμματος 
των Εργατικών υπό της πρωθυπουργίας του Harold Wilson (Keegan, 2001). 

 Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο εφάρμοσε τότε τις αρχές ενός προγράμματος αλληλογρα-
φίας το οποίο αποτέλεσε μία καινοτόμο, αξιόπιστη και εναλλακτική μορφή εκπαίδευ-
σης σε σχέση με την παραδοσιακή. Στη συνέχεια η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 
συνέβαλε αποφασιστικά στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών στην εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση η οποία άρχισε να διευρύνεται αργά αλλά σταθερά και σε νέα αντικείμενα 
μάθησης (Bunker, 2003). Ο Γ. Μπαμπινιώτης (2003) στο λεξικό του ορίζει ότι Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο είναι το ίδρυμα που φοιτητές, ανεξαρτήτου ηλικίας εισάγονται χωρίς 
εξετάσεις και μπορούν να σπουδάσουν κανονικά είτε με αλληλογραφία – εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση σε προγράμματα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά. Αντίθετα, τα συμβα-
τικά πανεπιστήμια μπορούν να χαρακτηριστούν «κλειστά» συστήματα εκπαίδευσης 
καθώς δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων (Ματραλής 
& Λυκουργιώτης, 1998, 99). 

 Όσον αφορά τώρα στο χαρακτηρισμό «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση», αν 
και θεωρούνται έννοιες συνώνυμες ή και ταυτόσημες, στην πραγματικότητα αποτελούν 
«δύο δισδιάστατα σηµεία µε διαφορετικές εννοιολογικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις. 
Η πρώτη, ως εκπαιδευτική αλλά και πολιτική αντίληψη, στάση και στρατηγική, χρησι-
µοποιήθηκε και χρησιµοποιείται για να δηλώσει τις τάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής 
διεύρυνσης, πρόσβασης και ανοίγματος ιδρυµάτων παιδείας, εκπαιδευτικών προγραµ-
µάτων και υπουργείων παιδείας. Η δεύτερη, ως επισφράγιση µιας πολύχρονης πορείας 
εκπαιδευτικής πρακτικής, καθιέρωσε και θεσµοθέτησε τη δυνατότητα φυσικής απου-
σίας του διδάσκοντα από το σχολείο και οποιονδήποτε εκπαιδευτικό οργανισµό και τη 
σταδιακή παραγωγή ειδικά σχεδιασµένου διδακτικού εγχειριδίου. Με το χρόνο, το δι-
δακτικό εγχειρίδιο εµπλουτίστηκε µε βοηθήµατα νέου τύπου και κυρίως µε την ικανό-
τητα δανεισµού χρηστικών εργαλείων και των νέων, σχετικά πλέον, τεχνολογικών α-
νακαλύψεων (ραδιόφωνο, τηλεόραση, βίντεο, φαξ). Τελευταία δε, µε την εκπληκτική 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου» (Λιο-
ναράκης, 1998.). 

 Στην Ελληνική πραγματικότητα η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση θεμελιώ-
νεται μέσα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Το τελευταίο στηρίζεται στις αρχές 
οργάνωσης του Βρετανικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η εκπαίδευση που παρέχει 
είναι τόσο προπτυχιακού όσο και μεταπτυχιακού επιπέδου. Παράλληλα απευθύνεται 
σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του Ελληνικού κράτους, κάτι που δηλώνει ότι όπως σε 
όλα τα πολιτισμένα κράτη έτσι και στην Ελλάδα το κράτος οφείλει να φροντίζει να 
εξασφαλίζει στους πολίτες του τη δια βίου παιδεία και εκπαίδευση (Παππά, 2008). 

Έτσι, ΑεξΑΕ ο φοιτητής βρίσκεται σε απόσταση από τον καθηγητή σύμβουλο αλλά 
μέσω της τεχνολογίας (Skype, email, τηλέφωνο, sms), ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα 
να τον καθοδηγεί και να τον συμβουλεύει. Έτσι ο φοιτητής στο ταξίδι της απόκτησης 
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γνώσης δε θα είναι μόνος και θα μπορεί να υπερβεί πολλά εμπόδια. Ταυτόχρονα όσο 
καλύτερη είναι η διαπροσωπική, άμεση και έμμεση, επικοινωνία του φοιτητή με τον 
εκπαιδευτή τόσο το αποτέλεσμα που θα προκύψει θα είναι καλύτερο. Παράλληλα ο 
φοιτητής θα μπορεί να σπουδάσει χωρίς μόνιμη αλλαγή του τόπου κατοικίας του. Τέ-
λος ο ίδιος είναι υπεύθυνος για να οργανώσει το χρόνο της μελέτης του, όπως εκείνος 
θεωρεί καλύτερα με ευέλικτο και πιο ξεκούραστο τρόπο από ότι στην παραδοσιακή 
μορφή εκπαίδευσης. (O’ Lawrence, 2007). 

Όλα τα προηγούμενα ανήκουν στα πλεονεκτήματα της ΑεξΑΕ. Υπάρχουν όμως και 
κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Ο φοιτητής δεν εντάσσεται σε ένα πανεπιστημιακό 
κοινωνικό περιβάλλον που η καθημερινή του επαφή με άλλους φοιτητές του δίνει τη 
δυνατότητα μίας αλληλεπίδρασης. Παραμένει στο ίδιο κοινωνικό του περιβάλλον που 
μπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση τόσο στον ίδιο όσο και στη γενικότερη 
μελέτη του. Ταυτόχρονα, οι περισσότεροι φοιτητές της ΑεξΑΕ δεν διαθέτουν τις βά-
σεις για να μπορέσουν να πετύχουν ένα παραγωγικό διάβασμα και όχι μία απλώς απο-
στήθιση κάποιου υλικού, δεν διαθέτουν τα χρήματα για τις μετακινήσεις τους στις συ-
ναντήσεις με τον καθηγητή Σύμβουλο και για να αποκτήσουν τον κατάλληλο τεχνικό 
εξοπλισμό. Τέλος πολλοί δεν διαθέτουν τις γνώσεις χειρισμού των νέων τεχνολογιών 
(O’Lawrence, 2007). 

Ο ρόλος του Καθηγητή – Συμβούλου στην Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 
(ΑεξΑΕ). 

Στην ΑεξΑΕ ο καθηγητής έρχεται αντιμέτωπος με ένα διαφορετικό ρόλο από εκείνον 
του παραδοσιακού ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος (Κόκκος, 1998). Ο ρόλος του 
είναι κατά βάση συμβουλευτικός, καθοδηγητικός, ενισχυτικός-εμψυχωτικός. Η διδα-
σκαλία και η μάθηση στην ΑεξΑΕ αποτελεί μία πορεία αλληλοεπίδρασης, στην οποία 
υπάρχει συνεχόμενη σχέση μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων με στόχο την μά-
θηση αλλά και την επιτυχία των σπουδών (Κόκκος, 1998). Ο διδάσκων καλείται να 
αναλάβει πρωτίστως το ρόλο του εμψυχωτή και στη συνέχεια του διδάσκοντος. Έτσι, 
αυτομάτως διαφοροποιείται από τον παραδοσιακό ρόλο του εκπαιδευτή, ο οποίος αφο-
ρούσε απλώς τη μεταλαμπάδευση της όποιας εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης σε 
φοιτητές (Λιοναράκης, 1998). 

Ένα βασικό πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο ΚΣ είναι ότι πολλοί φοιτητές 
της ΑεξΑΕ δεν έχουν τη δυνατότητα της συχνής επικοινωνίας και της αλληλοεπίδρα-
σης με τους συμφοιτητές τους αλλά και με τον ίδιο τον διδάσκοντα. Κάτι που στην 
παραδοσιακή μορφή εκπαίδευσης θεωρείται δεδομένο. Έτσι έρχονται αντιμέτωποι με 
προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών, μη 
κατανόησης της ύλης τους, κριτικής ανάγνωσης αυτής ή στον τρόπο συγγραφής των 
εργασιών τους (Tait, 2000). Ο ΚΣ πρέπει λοιπόν να διαθέτει παράλληλα με τις κατάλ-
ληλες παιδαγωγικές δεξιότητες, συμβουλευτικές αλλά και να δίνει βαρύτητα στη εμ-
ψύχωση και στην επικοινωνία των φοιτητών του (Αθανασούλα-Ρέππα, 2006). Να απο-
τελεί έναν πραγματικό μέντορα για τον εκάστοτε φοιτητή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του 

3278

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



τις δυσκολίες που ο τελευταίος αντιμετωπίζει, όπως έλλειψη χρόνου, δυσκολία στην 
αναζήτηση και εύρεση του βιβλιογραφικού υλικού αλλά και στην ορθή αξιοποίησή του 
(Κόκκος, 1998). 

Φυσικά, όλες οι παραπάνω αρμοδιότητες με τις οποίες καλείται να επιφορτιστεί ένας 
ΚΣ μπορεί να λειτουργήσουν αγχωτικά και για τον ίδιο, αφού πολλές φορές η διδασκα-
λία του στην ΑεξΑΕ δεν αποτελεί τη βασική εργασία του. Επιπλέον, οφείλει να κατα-
νοήσει ότι πρέπει επιτυχώς να αντιμετωπίσει το γνωστικό κομμάτι της επιστήμης που 
διδάσκει αλλά να επικεντρωθεί και σε πράγματα που θεωρούνται δευτερεύοντα στην 
παραδοσιακή εκπαίδευση αλλά σημαντικά στην ΑεξΑΕ και για τα οποία έγινε παρα-
πάνω αναφορά και για τα οποία δεν έχει λάβει την κατάλληλη επιμόρφωση ή υποστή-
ριξη (Μουλά, 2008) 

Η επικοινωνία διδασκόντων - διδασκομένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Ένας βασικός παράγοντας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η επικοινωνία με-
ταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου (Λιοναράκης, 2010). Μέσω της επικοινωνίας αυ-
τής ο διδάσκων καλείται να αναλάβει ένα νέο ρόλο πέρα από εκείνον που είχε στη μέχρι 
τώρα παραδοσιακή μορφή της εκπαίδευσης στο υπάρχον συμβατικό σύστημα 
(Nchindila, 2007). Έτσι ο εκπαιδευτής καλείται να γίνει περισσότερο υποστηρικτικός 
και να λειτουργεί ως εμψυχωτής και σύμβουλος παρά ως ένας φορέας γνώσεων ή δια-
νομέας πληροφοριών. Κατά συνέπεια η επικοινωνία του με τους φοιτητές δεν έχει μόνο 
σκοπό τη λύση των αποριών τους αλλά την εμψύχωσή τους, την καθοδήγησή τους και 
τη βελτίωση του τρόπου ανάπτυξης ενός θέματος μέσω των σχολίων του στις γραπτές 
εργασίες (Entwistle, 1994). 

 Η επικοινωνία μπορεί να είναι είτε λεκτική είτε μη λεκτική (Κόκκος, 1998/1999). Στην 
πρώτη κατηγορία ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στην εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση επιτυγχάνεται είτε με την απευθείας προσωπική επαφή μέσα από τις 
Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις είτε μέσα από τα διάφορα είδη της τεχνολο-
γίας, όπως skype, ηλεκτρονικά μηνύματα, τηλέφωνα, τηλεδιασκέψεις, εικονικές τάξεις, 
φόρουμ (Κόκκος, 1998/1999). Στη δεύτερη κατηγορία η ανταλλαγή των μηνυμάτων 
πραγματοποιείται με χειρονομίες, με τον τόνο, την ένταση και το ρυθμό της φωνής που 
βοηθούν τον εκπαιδευόμενο να εντείνει την προσπάθεια του για την επίτευξη των εκ-
παιδευτικών στόχων του (Λιοναράκης, 2010).  

 Σημαντικό κομμάτι στην επικοινωνία διδασκόμενου και διδάσκοντος αποτελεί και ε-
κείνο των γραπτών εργασιών. Η επιτυχία αυτής της σχέσης μεταξύ εκπαιδευτή και εκ-
παιδευόμενου θα βοηθήσει τον δεύτερο στην ενίσχυση της προσπάθειάς του για την 
ανάπτυξη της αυτονομίας στη μάθηση (Λιοναράκης, 2010). Πολλοί είναι εκείνοι που 
αναφερόμενοι στην επικοινωνία με θέμα τις γραπτές εργασίες υποστηρίζουν ό,τι αφορά 
στην αξιολόγησή τους χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη βαθμολόγησή 
τους. Στο σημείο αυτό η επικοινωνία στοχεύει κυρίως να βοηθήσει το φοιτητή (Λιονα-
ράκης, 1998). Έτσι ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να διατυπώνει κάποιες προσωπικές 
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κρίσεις που στηρίζονται αποκλειστικά σε κάποια δικά του πιστεύω και κριτήρια αλλά 
να αναλύει και να εξηγεί τα τρωτά σημεία της εργασίας του φοιτητή, τόσο ως προς τη 
δομή της όσο και προς την ανάπτυξή της. Έτσι θα βοηθηθεί ο εκπαιδευόμενος όχι μόνο 
στην αφομοίωση των νέων γνώσεων που καλείται να διαχειριστεί αλλά και στην ανα-
παραγωγή αυτών μέσα από τις γραπτές εργασίες.  

 Οι οποιεσδήποτε, λοιπόν, διορθώσεις- προτάσεις που θα κάνει ο εκπαιδευτής θα πρέ-
πει να γίνονται με σεβασμό προς το πρόσωπο του φοιτητή, με ευγενικό τρόπο, με λε-
πτομερή ανάλυση των «σφαλμάτων», ώστε ο εκπαιδευόμενος να μην απογοητευτεί και 
να παρατήσει οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της συγγραφής των εργασιών ή α-
κόμα και να σταματήσει τη συνέχιση των σπουδών του (Παππά, 2008).  

Οι γραπτές εργασίες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

Οι γραπτές εργασίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ποιότητας 
της μάθησης γενικότερα στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση (Entwistle, 1994). Σε 
αυτό το σημείο οι φοιτητές της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης δεν διαφοροποιούνται από 
τους συναδέλφους τους στα συμβατικά προγράμματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Roberts, 2006). Στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση οι γραπτές εργασίες 
έχουν, όμως, μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού αποτελούν την βάση της ανάπτυξης της αμ-
φίδρομης σχέσης μεταξύ διδάσκοντος και διδασκομένου (Rekkedal, 2006). Μέσα από 
την εκπόνηση των γραπτών εργασιών δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να θέσει σε 
εφαρμογή τις γνώσεις που έχει αποκτήσει από τη μελέτη της ύλης της Θεματικής Ενό-
τητας. Έτσι μαθαίνει με την εξάσκηση στη συγγραφή των εργασιών και κατανοώντας 
τα λάθη του από την ανατροφοδότηση του ΚΣ (Race, 1999). 

Στα πλαίσια του ΕΑΠ, οι εργασίες αυτές εκπονούνται κάθε δύο μήνες περίπου και είναι 
τέσσερις σε κάθε Θεματική Ενότητα. Αν και είναι κοινές για όλους τους φοιτητές της 
ενότητας, αυτοί εργάζονται ατομικά κυρίως και πρέπει να τις παραδώσουν μέσα σε 
ορισμένο χρονικό πλαίσιο, με ελάχιστα περιθώρια παράτασης της παραδόσεώς τους 
(Βασάλα & Ανδρεάδου, 2009). Μάλιστα η επιτυχία στις εργασίες αυτές είναι απαραί-
τητη, γιατί αποτελεί την προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φοιτητή στις τελικές εξε-
τάσεις. Επιπλέον, μέσα από τις εργασίες αυτές οι φοιτητές μπορούν να αξιολογήσουν 
σε ποιο βαθμό έχουν εντρυφήσει στις νέες γνώσεις και αν μπορούν να θέσουν σε πρα-
κτική εφαρμογή όσα έχουν μελετήσει ή διδαχθεί, αλλά και να μάθουν από τα λάθη τους 
(Kietly, 2004). 

Κατά την εκπόνηση των εργασιών αυτών ο φοιτητής συναντά διάφορες δυσκολίες. Μία 
από τις κύριες δυσκολίες είναι η διαχείριση του άγχους σχετικά με τη συγγραφή των 
γραπτών εργασιών από τις έρευνες της Παππά (2008) και του Σαχπατσίδη (2008). Τα 
θέματα των εργασιών δεν είχαν και μεγάλη σχέση με τις μέχρι τώρα γνώσεις που είχαν 
αποκτήσει οι φοιτητές από τις προηγούμενες σπουδές τους (Παππά, 2008˙ Σαχπατσί-
δης, 2008). Επιπλέον αναδύονται τα εξής προβλήματα κατά την εκπόνηση των Γρα-
πτών Εργασιών όπως α. η έλλειψη του χρόνου λόγω της εργασίας των φοιτητών και 
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των οικογενειακών τους υποχρεώσεων, β. η δυσκολία στην κατανόηση των ζητουμέ-
νων και επεξεργασία αυτών, γ. η ανεύρεση της κατάλληλης βιβλιογραφίας, δ. το πρό-
βλημα στον περιορισμό των λέξεων που άλλοτε μπορεί οι φοιτητές να ξεπερνούν κατά 
πολύ το όριο αυτό, ενώ άλλοτε υπολείπεται αρκετός αριθμός λέξεων για να φτάσουν 
το όριο, ε. η έλλειψη εμπειρίας για την εκπόνηση εργασιών που οδηγεί σε λάθη στη 
δομή τους αλλά και στη τεχνική των υποσημειώσεων, βιβλιογραφίας κ.λπ. (Παππά, 
2008). 

Ο ρόλος της επικοινωνίας φοιτητή - καθηγητή συμβούλου κατά την εκπόνηση 
των γραπτών εργασιών. 

Παρ' ότι σύμφωνα με τις έρευνες των Τσιτλακίδου & Μανούσου (2011) και Φαναρίτη 
& Σπανακά (2008) μεγάλο ποσοστό των φοιτητών φαίνεται να υποστηρίζει ότι η επι-
κοινωνία φοιτητή και καθηγητή είναι άκρως απαραίτητη για τη συμβολή του τελευ-
ταίου κατά την εκπόνηση των γραπτών εργασιών, εντούτοις μέσα από τις έρευνες Η-
λιάδου (2007), Παππά (2008) και Ηλιάδου & Αναστασιάδη (2010) φαίνεται ότι μικρό 
ποσοστό φοιτητών επικοινώνησαν με τον Καθηγητή Σύμβουλο κατά τη διάρκεια της 
συγγραφής των εργασιών. Όσοι φοιτητές επικοινώνησαν με το διδάσκοντα θεωρούν 
ότι δεν έλαβαν την κατάλληλη συναισθηματική στήριξη, σύμφωνα με τις έρευνες της 
Παππά (2008), Ηλιάδου & Αναστασιάδη (2010) αλλά των Jumani et al (2011) με απο-
τέλεσμα να αποθαρρυνθούν και να τα παρατήσουν. 

Στην πλειονότητά τους όσοι εκπαιδευόμενοι ήρθαν σε επικοινωνία με το διδάσκοντα 
δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις παρατηρήσεις του σύμφωνα με τις έρευνες των 
Παππά (2008), Ηλιάδου & Αναστασιάδη (2010) και Kietly (2004). Αντίθετη άποψη 
εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα Φαναρίτη & Σπανακά (2008) υπογραμμίζο-
ντας ότι δεν τους δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες τόσο για την αναζήτηση και έρευνα 
σχετικά με το θέμα της εργασίας όσο και την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. 

Ένα άλλο θέμα που υπογραμμίστηκε στην έρευνα Jumani et al (2011) είναι ότι δεν 
υπήρξε ορθή διόρθωση των εργασιών από τους διδάσκοντες με αποτέλεσμα χαμηλού 
επιπέδου εργασίες να λάβουν καλούς βαθμούς, ενώ καλές ακαδημαϊκές εργασίες να 
βαθμολογηθούν χαμηλά. Έτσι οι φοιτητές που προσπάθησαν, για να εκπονήσουν μία 
ορθή επιστημονικά εργασία κατέφυγαν σε άλλες μεθόδους, όπως οι αντιγραφές, η α-
νάθεση της συγγραφής της εργασίας σε άλλους κ.λπ. Παράλληλα, τέλος, σύμφωνα με 
την έρευνα των Σιούλη & Γαρδικιώτη (2013) δεν υπήρξε έγκαιρη και σαφή παράθεση 
ποιοτικών και ποσοτικών σχολίων σχετικά με τη διόρθωση των εργασιών. 

Συμπεράσματα 

Η συγγραφή γραπτών εργασιών και η ανατροφοδότηση που λαμβάνουν μέσω του σχο-
λιασμού τους από τον ΚΣ αποτελούν βασικές διδακτικές δραστηριότητες της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης. Από τη μελέτη των παραπάνω ερευνών προκύπτει ότι οι από-
ψεις των φοιτητών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συγκλίνουν στη θεώρηση πως η 

3281

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



συνδρομή του ΚΣ στην εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους είναι όχι μόνο απαραί-
τητη αλλά και καθοριστική. Η επάρκειά του όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο σε 
συνδυασμό με την ψυχολογική ενθάρρυνση που τους παρέχει και το τρόπο που τους 
μαθαίνει τη συγγραφή των εργασιών, μέσα από μια συχνή και ουσιαστική επικοινωνία 
μαζί τους (τηλεφωνική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αλλά και στη βάση μιας 
σωστής, σαφούς και δίκαιης ανατροφοδότησης που ακολουθεί, τους βοηθά να ενισχύ-
σουν τη μαθησιακή τους επάρκεια και να ενδυναμώνουν τη μαθησιακή τους αυτονο-
μία.  

 Από τα προαναφερθέντα αναδεικνύεται η χρησιμότητα και το επιστημονικό ενδιαφέ-
ρον της διάστασης που επιλέξαμε να διερευνήσουμε στη μελέτη αυτή και η οποία προ-
έκυψε ως αποτέλεσμα του γενικότερου προβληματισμού μας για το βαθμό συμβολής 
του ΚΣ στην ενίσχυση της μαθησιακής αυτοδυναμίας των φοιτητών στην εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση 
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Στάσεις και απόψεις γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
για την ορθογραφία 

Νικολάου Ελένη, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MΔΕ, eleninicol@gmail.com 
Πεχλιβανίδου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, ΜΔΕ, evipech@hotmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αποτυπώσει τις στάσεις και τις απόψεις γονέων  
παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σχετικά με την ορθογραφία. Θα 
παρουσιαστεί έρευνα που πραγματοποιήθηκε το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του 
2015 και συμμετείχαν 240 γονείς, τα παιδιά των οποίων φοιτούν σε δημόσια σχολεία της 
Θεσσαλονίκης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης 
επιβεβαίωσαν τις ερευνητικές υποθέσεις δείχνοντας ότι οι γονείς δίνουν ιδιαίτερη 
σημασία στην εκμάθηση της ορθογραφίας διότι τη συνδέουν με την κατάκτηση της 
γλώσσας και επιπλέον θεωρούν ότι η κατάκτησή της έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Φαίνεται 
ότι αποδίδουν στο σχολείο το μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης για την εκμάθησή της και 
θεωρούν ότι σηματοδοτεί σε μικρό βαθμό την ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών.  

Λέξεις-Κλειδιά: ορθογραφία, γονείς, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στάσεις και απόψεις 
γονέων. 

Εισαγωγή 

Η ελληνική γλώσσα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για την ακρίβεια και τον πλούτο του 
λεξιλογίου της. Η ορθογραφία αποτελεί κομμάτι της και αφορά το σύνολο των κανόνων 
που ακολουθούνται, ώστε να απεικονιστούν γραπτά οι λέξεις της γλώσσας μας. Στον 
χώρο της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν στην εκμάθησή της σε μια προσπάθεια 
να βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν να χειρίζονται σωστά τον λόγο στη γραπτή του 
μορφή. Η διαχείριση της γλώσσας και η αποφυγή λαθών αποτελεί βασικό στοιχείο της 
διδασκαλίας τους.  

Μελετώντας σχετικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι το θέμα της ορθογραφίας μελετάται 
κυρίως μορφολογικά, ενώ υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που αφορούν τις απόψεις των 
παιδιών, τη διερεύνηση μαθητικών λαθών και των αιτιών τους, αλλά και τη βελτίωση της 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Από την άλλη οι γονείς ως συνδετικός κρίκος του 
σχολείου και της κοινωνίας προερχόμενοι από διάφορα περιβάλλοντα, επαγγελματικά 
και κοινωνικά, με δικές τους στάσεις και απόψεις επηρεάζουν και κατευθύνουν τα παιδιά. 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έχει ως σκοπό να εξετάσει τη σημασία,τη βαρύτητα 
και την αξία που αποδίδουν οι γονείς στην ορθογραφία και επιδιώκει να ανακαλύψει τους 
λόγους που οι γονείς προβάλλουν για την εκμάθησή της. Για τη διεξαγωγή της έρευνας 
επιλέχθηκαν γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολεία της Θεσσαλονίκης στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς το δημοτικό αποτελεί πρώτο και βασικό σταθμό 
κατάκτησης της γλώσσας. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων με το 
σύστημα SPSS. Στόχος ήταν να επιβεβαιωθούν οι υποθέσεις που τέθηκαν, ότι οι γονείς 
θεωρούν πολύ σημαντική την κατάκτηση της ορθογραφίας καθώς τη συνδέουν με την 
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κατάκτηση της γλώσσας και θεωρούν ότι έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Ακόμη ότι το 
σχολείο έχει το μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης και η έλλειψη αυτής σηματοδοτεί μαθησιακές 
δυσκολίες. Μετά τον έλεγχο, οι υπό εξέταση υποθέσεις επιβεβαιώθηκαν και έγινε 
προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης τους με τον παράγοντα φύλο και ηλικία που τελικά 
επιβεβαιώθηκε μόνο ως προς την ηλικία.  

Προσεγγίζοντας την Ορθογραφία 

Σύμφωνα με τον Παπαναστασίου (2001) η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην προφορική 
μορφή μιας γλώσσας και στην γραπτή της απόδοση καλείται ορθογραφία, ορισμός που 
αποτελεί μία γενικότερη προσέγγιση. Ο όρος ορθογραφία επινοήθηκε στην αρχαιότητα 
μετά την εισαγωγή των μικρών γραμμάτων και προοδευτικά την εισαγωγή των τονικών 
συμβόλων και δεν είχε άλλο σκοπό παρά να ορίσει κανόνες που θα καθιέρωναν έναν 
κοινό τρόπο γραφής και θα διευκόλυναν την επικοινωνία. Σήμερα η ορθογραφία 
εξακολουθεί να έχει αυτόν το ρόλο υποδηλώνοντας όμως παράλληλα κατά τον 
Μπαμπινιώτη (χ.χ.: 1), την ετυμολογική προέλευση κάθε λέξης, την ιστορία της, αλλά 
και γραμματικές και συντακτικές λειτουργίες, ώστε η λέξη να έχει «μία ορισμένη βασική 
σημασία». Κατά τον ίδιο τρόπο η Κακριδή –Φερράρι (2008:367) την ορίζει ως σύστημα 
χαρακτήρων ή συμβόλων για την καταγραφή μιας γλώσσας αλλά συγχρόνως και τις 
συμβάσεις που ρυθμίζουν τη χρήση του. 

Ενώ οι γλωσσολόγοι ορίζουν την ορθογραφία ως προαναφέρθηκε, η επιστήμη της 
Ψυχολογίας την προσεγγίζει διαφορετικά και την ερμηνεύει ως διαδικασία κατά την 
οποία φέρουμε στη μνήμη τόσο την οπτική και ακουστική εικόνα των λέξεων, όσο και 
τις κινήσεις που απαιτούνται για τη γραφή της, με στόχο τη γραφή των συμβόλων με τη 
σωστή σειρά (Αναγνωστοπούλου, 2010). Προσθέτει συνεπώς την κιναισθητική 
ικανότητα στο άτομο. 

Σε γενικές γραμμές η ορθογραφία είναι ένα σύστημα με κοινές αρχές και κανόνες, που 
το κράτος φροντίζει να διδάσκονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να 
επικρατεί αρμονία και να αποφευχθεί ένα πιθανό ορθογραφικό χάος. Ο Μπαμπινιώτης 
(1998:1) διευκρινίζει ότι η ορθογραφία δεν μπορεί να έχει στατικό χαρακτήρα, μόνη αυτή 
απ’ όλη τη γλώσσα που εξελίσσεται δυναμικά. Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας 
ακολουθεί τις αρχές της ορθογραφίας, αρχές που αποτυπώνονται και στα βιβλία 
Γραμματικής του σχολείου, αλλά και η κοινωνία και οι πολίτες φαίνεται να προσδίδουν 
σε αυτή και κοινωνική αξία συνδέοντας τη γνώση ορθογραφίας με τον πολιτισμό. 

Ορθογραφία και εκπαίδευση 

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ορθογραφικό σύστημα κοινό για όλες τις γλώσσες. 
Αυτό συμβαίνει διότι τα συστήματα γραφής δημιουργήθηκαν εμπειρικά, χωρίς να 
προηγηθεί η ανάλυση της προφορικής έκφρασης κάθε γλώσσας και βάση αυτής να 
ακολουθήσει η γραπτή καταγραφή της (Πετρούνιας, 1984). Σύμφωνα με τον 
Αναγνωστόπουλο (1964:108-109) τα ορθογραφικά συστήματα διαχωρίζονται αρχικά σε 
δύο κατηγορίες: α) σε αυτά που ακολουθούν την καθαρά φωνητική γραφή και 
αποκόπτουν τους δεσμούς με την ιστορική ορθογραφία και β) σε εκείνα που συμβιβάζουν 
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την ιστορική ορθογραφία με τη φωνητική γραφή και πιο συγκεκριμένα εκείνα που 
διατηρούν την ιστορική ορθογραφία ως βάση και επιχειρούν κατά καιρούς 
απλουστεύσεις αυτής. 

Το ορθογραφικό σύστημα της Ελλάδας ακολουθεί τις αρχές της ιστορικής ορθογραφίας. 
Οι λέξεις που προέρχονται με βεβαιότητα από τα αρχαία ελληνικά ορθογραφούνται το 
ίδιο ως επί το πλείστον με τα αρχαία, ενώ οι υπόλοιπες ακολουθούν μια απλούστερη 
ορθογραφία. Το ελληνικό ορθογραφικό σύστημα αναπαριστά τα φωνήματα με 24 
γράμματα, ενώ χρησιμοποιεί μόνο ένα είδος τόνου που τον τοποθετεί πάντα πάνω από 
φωνήεν. Η ετυμολογία (παραγωγή της λέξης) και η γραμματική (καταλήξεις) καθορίζουν 
την ορθογραφία. Κατά αυτόν τον τρόπο ο μαθητής διαβάζοντας μπορεί να προβλέψει 
πώς προφέρεται η λέξη σχεδόν πάντα σωστά, ακούγοντάς την όμως δεν μπορεί να 
ορθογραφήσει πάντα σωστά, διότι παίζει ρόλο και η μορφολογία. Το στοιχείο αυτό 
αιτιολογεί και τα διαρκή ορθογραφικά λάθη στα φωνήεντα που παρουσιάζουν οι 
μαθητές.  

Η ορθογραφία στα Αναλυτικά μας προγράμματα - Η οπτική του εκπαιδευτικού 
συστήματος 

Ο τρόπος που προσεγγίζει και αντιμετωπίζει κάθε χώρα το θέμα της Γλώσσας της 
αποτυπώνεται στα αναλυτικά της προγράμματα και στα προγράμματα σπουδών, τα οποία 
δίδουν στους δασκάλους κατευθυντήριες οδηγίες και προτάσεις διδασκαλίας. 

Στην Ελλάδα, όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα αναλυτικά προγράμματα έδιναν 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθογραφία και τούτο εύκολα γίνεται αντιληπτό εάν 
αναλογιστεί κανείς ότι η εκπαίδευση βασίζεται στον γραπτό λόγο και ότι ο βαθμός 
κατάκτησης της ορθογραφημένης γραφής είναι πολύ σημαντικός για την αξιολόγηση της 
επίδοσής του παιδιού και παράλληλα στόχος για τη σχολική επιτυχία. Στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (2003) όπου περιγράφονται οι ειδικοί σκοποί του γλωσσικού 
μαθήματος δεν παρατηρείται διαχωρισμός των στόχων της ορθογραφίας, αλλά αυτή 
φαίνεται να εμπλέκεται παντού (γραμματική λεξιλόγιο, γραφή και παραγωγή γραπτού 
λόγου) ως μια δεξιότητα για την οποία δεν μπορεί να δοθούν πολύ συγκεκριμένες οδηγίες 
διδασκαλίας. 

Σήμερα, έχοντας περάσει πλέον στην εποχή του κριτικού γραμματισμού και 
πολυγραμματισμού, οι γενικοί στόχοι που σχετίζονται με την ορθογραφία για όλες τις 
τάξεις του δημοτικού σύμφωνα με το ΔΕΕΠΣ είναι (2003: 15):  

Ο μαθητής να γράφει… ορθογραφημένα και με την απαιτούμενη ταχύτητα σχολικά και 
εξωσχολικά κείμενα. Να αντιγράφει σε καθορισμένο χρόνο και χωρίς σφάλματα ένα 
σύντομο κείμενο. Να συσχετίζει πρακτικά και να εφαρμόζει γραμματικούς κανόνες στη 
γραφή των λέξεων. Να συμβουλεύεται πίνακες κλίσης και λεξικά για να ελέγχει και να 
διορθώνει τα ορθογραφικά του λάθη. 

Γίνεται λοιπόν ιδιαίτερη αναφορά στην ορθογραφία και δίνεται βαρύτητα τόσο στην 
ορθή γραφή των λέξεων και την υπακοή στους ορθογραφικούς κανόνες - οι οποίοι 
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διδάσκονται όπως παρατηρούμε εν μέρει μαζί με την γραμματική- όσο και στην 
αυτοδιόρθωση, ως νέο στοιχείο από μέρους του μαθητή. Τα διδακτικά εγχειρίδια 
επιβεβαιώνουν τη σημασία της γνώσης της ορθογραφίας αφού σε όλες τις τάξεις, αλλά 
σε διαφορετικό βαθμό, περιλαμβάνουν ασκήσεις ορθογραφίας σχεδόν σε καθημερινή 
βάση ανάλογα με την τάξη συνδέοντάς τις με το διδασκόμενο κείμενο αλλά και το 
γραμματικό φαινόμενο, κυρίως στις μικρές τάξεις. Επιπροσθέτως στο διδακτικό πακέτο 
περιλαμβάνεται και η χρήση του ορθογραφικού-ερμηνευτικού λεξικού, στο οποίο ο 
μαθητής θα πρέπει να ανατρέχει τακτικά. 

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικές υποθέσεις 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έχει ως βασικό σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις και 
τις απόψεις των γονέων παιδιών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την 
ορθογραφία, καθώς το δημοτικό αποτελεί πρωταρχικό και βασικό σταθμό για την 
κατάκτηση της γλώσσας. Συγκεκριμένα θέτει ως στόχο να εξετάσει τη σημασία, τη 
βαρύτητα και την αξία που αποδίδουν οι γονείς στην ορθογραφία. Ακόμη, επιδιώκει να 
αναδείξει τις βασικές αιτίες που σύμφωνα με την άποψη των γονέων επιβάλλουν την 
εκμάθησή της και να δώσει μια απάντηση στο εάν θα πρέπει τελικά να απασχολεί το θέμα 
της ορθογραφίας. 

Μέσα από εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση και εξέταση σχετικών με το θέμα ερευνών, 
εντοπίστηκαν μεταβλητές που συνδέονται με τη γνώση της ορθογραφίας οι οποίες 
οδήγησαν στις παρακάτω ερευνητικές υποθέσεις: 

1. Η κατάκτηση της ορθογραφιας θεωρείται σημαντική για τους γονείς καθώς θεωρούν 

ότι η γνώση της γλώσσας ενός ατόμου αποτυπώνεται στην ορθογραφία του. 

2. Η κατάκτηση της ορθογραφίας θεωρείται σημαντική διότι έχει κοινωνικό αντίκτυπο. 

3. Οι γονείς πιστεύουν ότι η εκμάθηση της ορθογραφίας αποτελεί ευθύνη του σχολείου. 

4. Οι γονείς θεωρούν ότι η κακή ορθογραφία σηματοδοτεί την ύπαρξη μαθησιακών 

δυσκολιών.  

5. Οι γονείς πιστεύουν ότι υπάρχει συσχέτιση της ορθογραφίας με το φύλο και την ηλικία.  

Μεθοδολογία 

Έπειτα από διεξοδική μελέτη της βιβλιογραφίας που αφορούσε την κατασκευή ενός 
ερευνητικού εργαλείου αλλά και σχετικές έρευνες με το υπό μελέτη θέμα, ξεκίνησε ο 
σχεδιασμός, η επιλογή του περιεχομένου, του τύπου των ερωτήσεων αλλά και της 
μορφής του ερευνητικού εργαλείου. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τη 
συλλογή των δεδομένων περιελάμβανε ένα εισαγωγικό σημείωμα προς τους γονείς, 6 
δημογραφικές ερωτήσεις  και 24 ερωτήσεις στάσεων και απόψεων σχετικών με τη 
σημασία της ορθογραφίας για την εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων. Όσον αφορά 
στο δείγμα, επιλέχθηκε ένα δείγμα ευκολίας και συγκεκριμένα γονείς παιδιών που 
φοιτούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Συνολικά 
εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν 240 ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε 

3288

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



με το στατιστικό πακέτο επεξεργασίας SPSS όπου οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν και 
κωδικοποιήθηκαν. Στη συνέχεια ακολούθησε περιγραφική στατιστική ανάλυση των 
δημογραφικών στοιχείων και ανάλυση των ερευνητικών ερωτήσεων και υπολογίστηκαν 
οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες.  

Συζήτηση αποτελεσμάτων και συμπεράσματα 

Επιδίωξή της έρευνας ήταν η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των στάσεων και απόψεων 
των γονέων μαθητών που φοιτούν στο δημοτικό σε ότι αφορά το θέμα της ορθογραφίας. 
Διατυπώθηκαν και ελέγχθηκαν υποθέσεις που αναφέρουν ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για 
την εκμάθηση της ορθογραφίας, καθώς τη θεωρούν καθρέφτη του επιπέδου γλωσσικής 
κατάκτησης του ατόμου, θεωρούν ότι έχει κοινωνικό αντίκτυπο και σηματοδοτεί 
μαθησιακές δυσκολίες. Ακόμη εξετάστηκε η υπόθεση ότι οι γονείς πιστεύουν ότι η 
εκμάθησή της ορθογραφίας αποτελεί ευθύνη του σχολείου. Επιπλέον, διερευνήθηκαν 
διαφορές με βάση το φύλο και την ηλικία. 

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της έρευνας καταλήγουν σε επιβεβαίωση της πρώτης 
υπόθεσης, ότι η γνώση της ορθογραφίας είναι σημαντική διότι αποτελεί ενδεικτικό 
στοιχείο κατάκτησης-γνώσης της γλώσσας. Ως προς αυτό οι γονείς δήλωσαν ότι η 
ορθογραφική γνώση φανερώνει σωστή (69,2%) και καλή (77,9%) χρήση της γλώσσας 
και ακόμη θεωρούν σε ποσοστό 95% επιβεβλημένη τη χρήση τόνων.  Κρίνουν ότι η 
γνώση της ορθογραφίας είναι απαραίτητη καθώς αποτελεί δείκτη αξιολόγησης του 
επιπέδου γνώσεων της γλώσσας. Είναι αξιοσημείωτο, ότι η παραδοχή αυτή συμβαδίζει 
και με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας των Τempleton & Morris (1999) σε 
εκπαιδευτικούς που αποκάλυψαν ότι θεωρούν ότι το επίπεδο γραμματισμού κρίνεται από 
την ορθογραφία. 

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν και τη δεύτερη υπόθεση, βλέποντας κοινωνικό αντίκτυπο 
στην έλλειψη ορθογραφικών γνώσεων. Συγκεκριμένα το 94,2% θεωρεί ότι δεν μπορεί 
κανείς να εξασκήσει ορισμένα επαγγέλματα αν δεν γνωρίζει πολύ καλά ορθογραφία, ενώ 
το 67,5% τη θεωρεί βασική και για την επαγγελματική πρόοδο. Μάλιστα το 79,6%. 
θεωρεί ότι επηρεάζεται η επικοινωνία στον γραπτό λόγο η χρήση του οποίου είναι 
αναπόφευκτη, ιδίως στον αιώνα της τεχνολογίας και των μηνυμάτων που διανύουμε.   
Είναι όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον, ότι δεν τη θεωρούν ενδεικτική της κοινωνικής θέσης 
του ατόμου σε ποσοστό 72,9%. Επομένως, τη συνδέουν με την επαγγελματική πρόοδο 
και εξέλιξη που οδηγεί μοιραία σε κοινωνική ανέλιξη και δίνουν ταυτόχρονα μια 
εξήγηση για αρνητικούς σχολιασμούς και επικρίσεις που ασκούνται δημοσίως σε 
ανορθόγραφα δημοσιευμένα κείμενα. Σε ανάλογα αποτελέσματα είχαν καταλήξει και σε 
έρευνά τους οι Millones, Chesquiere και Van Leeuwen το 2013, όπου φανέρωσαν τη 
συσχέτιση της ορθογραφίας με τη κοινωνική αποδοχή. 

Επιπρόσθετα επιβεβαιώνεται και η τρίτη υπόθεση, ότι οι γονείς θεωρούν ότι αποτελεί 
ευθύνη του σχολείου η εκμάθηση της ορθογραφίας. Το 63,8% αναφέρει ότι η ορθογραφία 
θα πρέπει να διδάσκεται ως ξεχωριστό μάθημα και το 64,2% αναφέρει ότι το μάθημα της 
γλώσσας θα πρέπει να εστιάζει στην ορθογραφία. Ακόμη συνδέουν την ορθογραφική 
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γνώση με τη σχολική επίδοση (55,5%) αλλά και με την ανάγνωση σε ποσοστό 77,5 % 
επιβεβαιώνοντας την άποψη της Παπαδοπούλου - Μανταδάκη (2004:47) ότι υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ ανάγνωσης και ορθογραφίας. Παρά την τεχνολογική πρόοδο το 95% 
κρίνει απαραίτητη την απόκτηση ορθογραφικών γνώσεων, η οποία μαθαίνεται και 
εμπειρικά σύμφωνα με το 75,4%, αλλά πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζει το σχολείο στην 
απόκτηση της, ως πρώτος και βασικός σταθμός εκπαίδευσης. 

Κατά την βιβλιογραφική επισκόπηση, μελετήθηκαν θεωρήσεις που συνέδεαν την κακή 
ορθογραφία με μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο μελετώντας τις αντιλήψεις των γονέων 
απορρίφθηκε η τέταρτη υπόθεση, ότι δηλαδή οι γονείς θεωρούν πως η κακή ορθογραφία 
αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο μαθησιακών διαταραχών σε ποσοστό 35%, όμως τις 
σηματοδοτούν ως ένα βαθμό και μάλιστα το 63,3% θεωρεί ότι ηκακή ορθογραφία 
επηρεάζει αρνητικά η αυτοπεποίθηση του παιδιού. 

Τέλος, ως προς την πέμπτη υπόθεση επιβεβαιώθηκε η συσχέτιση της ορθογραφίας με την 
ηλικία, καθώς το 77,5% θεωρεί ότι ένας ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε έναν 
ανορθόγραφο ενήλικα, υποδηλώνοντας ότι η ορθογραφική γνώση δεν βελτιώνεται με τον 
καιρό. Από την έρευνα δεν προέκυψε ξεκάθαρα εάν οι γονείς θεωρούν ότι τα δύο φύλα 
διαφοροποιούνται ως προς την ορθογραφική επίδοση, ωστόσο σχετική έρευνα του 
Σκαρπέλου (2009:41-42) σχετίζει την ορθογραφία με τους παράγοντες ηλικία και φύλο.  

Η συσχέτιση δημογραφικών στοιχείων και ερευνητικών υποθέσεων έδειξε ότι δε 
σημειώθηκαν διαφορές ανάμεσα στα φύλα, οδήγησε όμως σε σημαντικά συμπεράσματα. 
Στη συσχέτιση του επιπέδου ορθογραφικών γνώσεων αποκαλύφθηκαν κοινωνικά 
στερεότυπα, καθώς οι «καλοί» στην ορθογραφία συμφώνησαν με θεωρήσεις όπως ότι ο 
ανορθόγραφος μαθητής θα εξελιχθεί σε ανορθόγραφο ενήλικα και ότι αυτή σχετίζεται με 
το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, ενώ θεωρούν επιβεβλημένη τη χρήση τόνων στη 
γραφή. Η συσχέτιση με τη μητρική γλώσσα, έδειξε ότι τα άτομα ελληνικής καταγωγής 
δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη γλωσσική παιδεία και το ρόλο του σχολείου στην 
κατάκτηση της γλώσσας. Υπήρξαν όμως διαφορές σε άλλες θεωρήσεις, που κατέδειξαν 
ότι οι αλλοδαποί πιθανόν να μη δίνουν ιδιαίτερη αξία στη χρήση της γλώσσας πέραν από 
τις ανάγκες της επικοινωνίας, δεδομένου βέβαια ότι αντιμετωπίζουν και δυσκολίες στο 
γραπτό λόγο εξαιτίας ορθογραφικών δυσκολιών. Επιπρόσθετα, ως προς τη συσχέτιση 
των απαντήσεων με το επάγγελμα, οι συνταξιούχοι φαίνεται να συμφωνούν περισσότερο 
ότι η επίδοση στην ορθογραφία σχετίζεται με τη σχολική επίδοση επηρεαζόμενη από το 
αυστηρό σύστημα γραφής που διδάσκονταν και εφάρμοζαν κατά τη φοίτησή τους. 
Ακόμη υπήρξαν διαφοροποιήσεις ως προς τα ερωτήματα ως αποτέλεσμα επαγγελματικής 
πείρας, διαφορετικής συναναστροφής και επαφής με το κοινό. Τέλος για τη συσχέτιση 
των απαντήσεων με το επίπεδο εκπαίδευσης, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού /διδακτορικού 
συμφωνούν περισσότερο με τη θεώρηση ότι η γνώση της ορθογραφίας σχετίζεται με το 
μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας . 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα αν αξιοποιηθούν 
παιδαγωγικά μέσα από τις σχολές γονέων που λειτουργούν συμβουλευτικά ή ακόμα κατά 
τη συνεργασία εκπαιδευτικού και γονέα, με στόχο πάντα το παιδί. Είναι μια καλή 
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ευκαιρία οι εκπαιδευτικοί να παρέχουν εξηγήσεις για τον τρόπο εργασίας, και το υλικό 
και να βοηθήσουν τους γονείς να δουν ολιστικά και κατ’ ουσία το ορθογραφικό θέμα 
πέρα από προκαταλήψεις. Μέσα από μια ενιαία αντιμετώπιση εξηγώντας πάντα τι θα 
πρέπει σε κάθε φάση να αναμένουν, μπορούν να δράσουν ενισχυτικά στην κατάκτηση 
της γλώσσας. 
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Περίληψη 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, υπό μορφή εκπαίδευσης ενηλίκων, επικεντρώνεται 
στην ενημέρωσή τους στις σύγχρονες παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές επιστήμες, 
στην κάλυψη των διδακτικο-παιδαγωγικών τους ελλείψεων στη βασική εκπαίδευση και 
στην πρακτική διδασκαλία, στην ενίσχυση και ενθάρρυνση για επισήμανση προβλημά-
των στη σχολική μονάδα και αναζήτηση της λύσης και της αντιμετώπισής τους, στην 
προαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ γονέων και εκπαι-
δευτικών, στην ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες μέσα από αυτές 
για περαιτέρω γνώση και πληροφόρηση και, τέλος, στο άνοιγμα του σχολείου στην 
κοινωνία. Στην παρούσα μελέτη θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στην επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ο στόχος μας εί-
ναι διττός: αφενός η ιστορική προσέγγιση του θεσμού της επιμόρφωσης στη χώρα μας 
και αφετέρου η κριτική αποτίμηση του υπάρχοντος πλαισίου και της μέχρι τώρα εφαρ-
μογής των προγραμμάτων επιμόρφωσης στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιστορική 
αναδρομή, κριτική αποτίμηση 

Εισαγωγή 

Είναι κοινά παραδεκτό ότι ο θεσμός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεί 
έναν από τους κύριους άξονες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης καθώς συμβάλλει 
στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και γιατί οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, με τον 
τρόπο αυτό, συνδράμουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της σχολικής μονάδας και 
στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων (Κατάνου, 2006). Η αναζή-
τηση ποιότητας στην εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου, μεταξύ άλλων, εξαρτάται 
τόσο από τη βασική μόρφωση όσο και από το εξίσου σημαντικό προς αυτή πλέγμα της 
συνεχούς κατάρτισης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι Jones και Lowe (1990) και ο 
Tibbetts (1990) έδειξαν ότι η επιμόρφωση είναι ουσιώδης στην υποβοήθηση των εκ-
παιδευτικών, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών απέβλεπε ανέκαθεν στην υποστήριξη και ενίσχυση 
της βασικής μόρφωσης και με τη δική της συμβολή η κατάρτιση γινόταν πληρέστερη 
και συστηματικότερη (Παπακωνσταντίνου, 2005, σ. 51). Αυτό το ιδιαίτερα πολυσύν-
θετο ζήτημα βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το είδος του εκπαιδευτικού που επιθυ-
μούμε για το σχολείο μας. Ο τρόπος με τον οποίο κάθε χώρα οργανώνει τις διαδικασίες 
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επιμόρφωσης αναδεικνύει τόσο τις πολιτικές της επιλογές στον χώρο της εκπαίδευσης 
όσο και την κυρίαρχη αντίληψή της για τους εκπαιδευτικούς στόχους (Τσάφος, υπό 
δημοσίευση).  

Ο όρος επιμόρφωση, ετυμολογικά, σημαίνει την «πρόσθετη», τη «συμπληρωματική» 
μόρφωση (επί + μόρφωση). Σήμερα η επιμόρφωση νοείται ως μια συνεχής μορφωτική 
διαδικασία η οποία συνδέει την επιστημονική γνώση με την επαγγελματική δραστη-
ριότητα, με σκοπό να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αποκτήσει γνώσεις, να αναπτύξει 
δεξιότητες και να υιοθετήσει στάσεις που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί με επι-
τυχία στα επίκαιρα προβλήματα της σχολικής και κοινωνικής πραγματικότητας για το 
καλό του ίδιου, των μαθητών του, αλλά και του κοινωνικού συνόλου (Νάσαινας, 2010, 
σ. 22).  

Η επιμόρφωση ανάλογα με τη χρονική περίοδο που πραγματοποιείται, διακρίνεται σε 
εισαγωγική (pre-service training) και ενδοϋπηρεσιακή (in-service training). Η πρώτη 
απευθύνεται σε νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και πραγματοποιείται 
πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων. Η δεύτερη απευθύνεται 
στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης. Ως προς τη διάρ-
κεια μπορεί να είναι επιμόρφωση βραχυχρόνια, επιμόρφωση μέσης διάρκειας και επι-
μόρφωση μακράς διάρκειας. Τέλος, η παρακολούθηση της οποιασδήποτε μορφής επι-
μόρφωσης είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Η υποχρεωτική επιμόρφωση απευθύνεται 
σε όλους τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς ενώ η προαιρετική σε όποιους επιθυμούν 
να συμμετάσχουν σε σχετικά προγράμματα. 

Φορείς και προγράμματα επιμόρφωσης 

α) Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης 

Στην Ελλάδα οι προσπάθειες οργάνωσης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αρχίζουν το 1910 όταν, με βάση τον Νόμο 3718, 
ιδρύεται το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης (Δ.Μ.Ε), με έδρα την Αθήνα. Σκοπός 
του ήταν να συμπληρώσει και να συστηματοποιήσει την παιδαγωγική κατάρτιση των 
λειτουργών της μέσης βαθμίδας. Το Δ.Μ.Ε. θα αποβεί ο μακροβιότερος θεσμός επι-
μόρφωσης των καθηγητών στην ιστορία της Δ.Ε. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας περι-
λαμβάνονταν επτά μαθήματα και η διδασκαλία τους κάλυπτε συνολικά 13 ώρες εβδο-
μαδιαίως (Φούκας, 2005). Για την εισαγωγή των υποψηφίων στο Δ.Μ.Ε. τυπική προϋ-
πόθεση ήταν η επιτυχία στις προβλεπόμενες εξετάσεις, στις οποίες, πριν φθάσει ο εκ-
παιδευτικός, ήταν υποχρεωμένος να εξασφαλίσει τα σχετικά πιστοποιητικά και τις α-
παραίτητες ‘ευνοϊκές’ εκθέσεις από τους επιθεωρητές (Ανδρέου & Παπακωνσταντί-
νου, 1994). Το 1982, μετά από ποικίλες διαφοροποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας του, 
το Δ.Μ.Ε., καταργείται.  

β) Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

Η πτώση της δικτατορίας το 1974 σηματοδότησε μια νέα εποχή για την εκπαιδευτική 
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πολιτική. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν εκείνη την περίοδο επηρεάστηκαν τόσο από 
τη νέα αναπτυξιακή πολιτική της χώρας όσο και από την προοπτική της πλήρους έντα-
ξης της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ. Έτσι, το 1978 ιδρύεται η Σχολή Επιμόρφωσης Λει-
τουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε), σχολή που αναλαμβάνει την επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. Στόχος αυτής της επιμόρφωσης ήταν να προσφέρει 
στους εκπαιδευτικούς « … όλα τα στοιχεία επιστημολογίας, θεωρίας, πράξης, ψυχοπαι-
δαγωγικής και ηθικοκοινωνικής ευθύνης, ώστε να σταθούν στα σχολεία ως πραγματικοί 
δημιουργοί ενός πνεύματος και ενός πραγματικά σύγχρονου ανθρώπου» (Φράγκος, 
1982, σ. 23). Το Π.Δ. 459/78 προέβλεπε την ίδρυση και λειτουργία των δύο πρώτων 
σχολών επιμόρφωσης καθηγητών μονοετούς φοίτησης, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
με πλήρη απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα και με καταβολή του μισθού 
τους καθώς και ειδικού επιμισθίου. Ο συνηθέστερος τρόπος επιλογής ήταν η κλήρωση 
μεταξύ των ενδιαφερομένων, ένας άδικος τρόπος επαγγελματικής εξέλιξης.. Στο τέλος 
του διδακτικού έτους οι σπουδαστές συμμετείχαν σε εξετάσεις, αρχικά σε 6 μαθήματα 
(1979-80) και αργότερα σε 4 (1983). Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών τους απο-
δεικνυόταν με τη χορήγηση σχετικού τίτλου. 

γ) Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 

Για να αρθούν οι αδυναμίες των προηγούμενων μορφών επιμόρφωσης, με τον νόμο 
1566/1985, ιδρύονται τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) και καταρ-
γείται το Δ.Μ.Ε., που, για μισό αιώνα περίπου, αποτελούσε τον κύριο μοχλό επιμόρ-
φωσης των καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με τον ίδιο νόμο συστημα-
τοποιούνται και καθορίζονται τα αρμόδια όργανα για την επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 
(Π.Ε.Κ.), τα Παιδαγωγικά τμήματα των Α.Ε.Ι. και η Π.Α.Τ.Ε.Σ./ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. η 
οποία με το νόμο 3027/2002 μετονομάσθηκε σε Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατη Σχολή Παι-
δαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

Οι σκοποί της επιμόρφωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 28 του νόμου 1566/85, είναι 
η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα, τα διδακτικά 
βιβλία και τη διδακτική των μαθημάτων, όσο και η πληροφόρηση σχετικά με τις εξε-
λίξεις της επιστήμης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας 
και αξιολόγησης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συν-
θήκες της εκπαίδευσης. Παράλληλα, ενημερώνονται για νέα μέτρα και θεσμούς, νέα 
διδακτικά αντικείμενα και προετοιμάζονται για την άσκηση των νέων τους καθηκό-
ντων (Παλαιοκρασάς κ.ά., 2008, σσ. 77-79). 

Τα βασικά σημεία κριτικής για τα Π.Ε.Κ. επικεντρώνονται στην ανεπάρκεια της υλι-
κοτεχνικής τους υποδομής, στην έλλειψη κατάλληλων επιμορφωτών, στην οικονομική 
επιβάρυνση των ίδιων των συμμετεχόντων στην επιμόρφωση, αλλά και στην έλλειψη 
σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να προτείνονται από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς. Το 1995, η Ο.Λ.Μ.Ε. κάνει λόγο για μια σπασμωδική και χωρίς συ-
ντονισμό αναποτελεσματική επιμόρφωση. Όπως εύστοχα διαπιστώνει η Νικολακάκη 
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(2003), τα επιμορφωτικά προγράμματα δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τα ιδιαίτερα 
ψυχοπαιδαγωγικά χαρακτηριστικά των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, ούτε και τα 
κίνητρα που τους ωθούν στο να παρακολουθήσουν ένα σχετικό πρόγραμμα. Το κυριό-
τερο, όμως, σημείο κριτικής κατά τη γνώμη μας, επικεντρώνεται στον ‘ασφυκτικό’ έ-
λεγχο που το Υπουργείο Παιδείας ασκούσε στα Π.Ε.Κ., στην προσπάθειά του να δια-
μορφώσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα ελεγχόμενο, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, 
τις οποίες όμως συχνά προέβαλλε ως ανάγκες των εκπαιδευτικών. Τέλος, από την πο-
λιτεία αγνοήθηκαν οι υποδείξεις των εκπαιδευτικών για μια επιμόρφωση που να απευ-
θύνεται σε ενήλικους με εμπειρία, που ενδιαφέρονται για μια ποιοτική αναθεώρηση 
του γνωστικού τους αντικειμένου και που επιδιώκουν μια ουσιαστική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων της τάξης και του σχολείου τους (Ονειρόπουλος 1994, σ. 21). Εν 
κατακλείδι πρέπει να τονίσουμε πώς τα Π.Ε.Κ. λειτούργησαν ως απλοί φορείς υλοποί-
ησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και όχι ως εκπαιδευτικοί οργανισμοί με επιστη-
μονικό – ερευνητικό έργο. 

Την ίδια χρονική περίοδο με τη λειτουργία των Π.Ε.Κ., έχουμε τη μεγάλη διεύρυνση 
των δαπανών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω εκπόνησης ειδικών προ-
γραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, ήδη 
από το 1985 με το πρόγραμμα δράσης «εισαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην ε-
μπειρία του διδακτικού προσωπικού» υιοθετήθηκαν δραστηριότητες, κατά κύριο λόγο 
κατάρτισης διδακτικού προσωπικού, και σεμινάρια στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαί-
δευσης. Αργότερα, το 1987 εκπονούνται τα προγράμματα «Σωκράτης», «Λεονάρντο 
ντα Βίντσι», «Νεότητα για την Ευρώπη» και «Ανθρώπινο Κεφάλαιο – Επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών». Τη τετραετία 1988-1992, μέσα από τα προγράμματα «Arion» και 
«Erasmus» παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δρα-
στηριότητες συνεχούς επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα Comenius (1995-2007), το οποίο 
ήταν ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος Σωκράτης, είχε ενταχθεί ως «Το-
μεακό Πρόγραμμα» στο «Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση 2007-2013». Η δράση 3 αυ-
τού του προγράμματος, γνωστή ως «Δίκτυα Comenius», αφορούσε την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών. Σήμερα το πρόγραμμα Erasmus+ υποστηρίζει τη μαθησιακή κινη-
τικότητα των εκπαιδευτικών συμβάλλοντας ουσιαστικά σε μια πολυπολιτισμική προ-
σέγγιση της επιμόρφωσης.. 

δ) Η επιμορφωτική πολιτική στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

Σταδιακά, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περνά στο σύνολό της στο πεδίο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» - 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (1994-1999), ενός επιμορφωτικού προγράμματος για την κάλυψη συνο-
λικών αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών. Στόχο του προ-
γράμματος αυτού αποτελούσε η συγκρότηση ενιαίου και συνεκτικού συστήματος επι-
μόρφωσης, το οποίο προϋπέθετε την υπέρβαση του υπάρχοντος πλαισίου, που χαρα-
κτηριζόταν από την αποκλειστική σχεδόν σύνδεση της επιμόρφωσης με τα Π.Ε.Κ. και 
ταυτόχρονα σήμαινε την εμφάνιση καινοτομικών μορφών σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, 
μετά το 1996, παρατηρείται μια διεύρυνση στην παροχή της επιμόρφωσης. Οι 
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δυνάμενοι φορείς να παρέχουν επιμόρφωση εμπλουτίζονται με το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., τα Επι-
στημονικά Κέντρα ή Ινστιτούτα των συνδικαλιστικών φορέων 
(ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ/ΟΛΜΕ/ΚΜΕΘ/ΟΙΕΛΕ), τις σχολικές μονάδες ή Δίκτυα σχολείων ή συ-
μπράξεις σχολείων και άλλων φορέων,  ιδρύματα ή οργανισμούς ή Ινστιτούτα ή Εται-
ρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπονται τέτοιες 
δράσεις, τις Επιστημονικές Ενώσεις εκπαιδευτικών, επιστημονικά περιοδικά και το Ελ-
ληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Από το 1996 και μετά η υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης των Π.Ε.Κ. ε-
ντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, 
η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η παγίωση βιώσιμων δομών συνεχούς επιμόρφωσης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών 
δράσεων αφορά την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις εκπαιδευτικές αλλαγές, την 
επαγγελματική και ακαδημαϊκή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και τον σχεδιασμό 
καινοτόμων πιλοτικών προγραμμάτων. Εφαρμόζεται, επίσης, ένα σύστημα ανίχνευσης 
και χαρτογράφησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και του εκπαι-
δευτικού συστήματος. Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της εκπαίδευσης, σε 
επιμορφωτές, σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε ήδη διορισμένους εκπαι-
δευτικούς.  

Η μεγάλη ευελιξία που παρουσιάζουν αυτά τα νέα προγράμματα των Π.Ε.Κ. φαίνεται 
εκ πρώτης όψεως ελκυστική, αφού οι εκπαιδευτικοί μπορούν επιτέλους να επιλέξουν 
ένα πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι μελέτες έδειξαν όμως ότι οι εκπαιδευ-
τικοί δεν αξιολογούν τις ανάγκες τους αναφορικά με τον επαναπροσδιορισμό του ρό-
λου τους, αλλά με βάση της απρόσκοπτη εφαρμογή του επίσημου αναλυτικού προ-
γράμματος, καθώς επιζητούν γνωστικά αντικείμενα, μεθόδους και τεχνικές διδασκα-
λίας που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αναλυτικού προ-
γράμματος. Εύστοχη φαίνεται στο σημείο αυτό η παρατήρηση του Γρόλλιου «ο νέος, 
ανοιχτός επαγγελματισμός συνδέεται με την προτεραιότητα επιμόρφωσης σε παιδαγωγι-
κές-ψυχολογικές τεχνικές και σε νέα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν 
περιλαμβάνονταν στα σχολικά προγράμματα ως ξεχωριστά αντικείμενα διδασκαλίας» 
(1998, σ. 46). Αυτό το επιμορφωτικό ‘μενού’, λοιπόν, θα είχε ουσιαστική αξία αν διέ-
πονταν από μια φιλοσοφία που θα έθετε κριτικά τον εκπαιδευτικό απέναντι στους προ-
σανατολισμούς, το σύστημα αξιών και την επιστημονική του οντότητα (Νάσαινας, 
2010, σ 136). 

Το 2002, με το νόμο 2986/2002 θεσμοθετείται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαι-
δευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η ίδρυση και λειτουργία του αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην προσπά-
θεια συστηματικής οργάνωσης της επιμόρφωσης, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο 
προγραμματισμός και ο συντονισμός του συνόλου της επιμόρφωσης συγκεντρώνονται 
σε ένα όργανο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του είναι 
η κατάλληλη στελέχωσή του με επιστημονικό και εξειδικευμένο διοικητικό προσω-
πικό, ώστε να αναπτύξει και να καθιερώσει τις αναγκαίες σχέσεις επικοινωνίας, 
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συνεργασίας και ανατροφοδότησης με τους επί μέρους φορείς που εμπλέκονται στην 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ο Ο.ΕΠ.ΕΚ δεν είναι ο μοναδικός φο-
ρέας σχεδιασμού, συντονισμού και εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους 
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δυναμικά στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών δραστηριοποιείται και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο εθνικός φορέας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, ο οποίος σχεδιάζει και υλοποιεί 
σε ετήσια βάση πλήθος επιμορφωτικών δράσεων. Τα Α.Ε.Ι., επίσης, προσφέρουν επι-
μορφωτικά σεμινάρια συγκεκριμένου αριθμού ωρών με οικονομική συμμετοχή των εκ-
παιδευτικών. Τα σεμινάρια, οργανώνονται από πανεπιστημιακούς δασκάλους με την 
υποστήριξη των τμημάτων τους.  

Στις παραπάνω επιμορφωτικές δραστηριότητες πρέπει να συμπεριληφθούν οι ετήσιες 
άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Με τις άδειες αυτές οι καθηγητές απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους, προκειμένου 
να παρακολουθήσουν κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή να εκπονήσουν μια 
διδακτορική διατριβή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. (Ν. 2986/2002, άρθρο 9). Βα-
σικός φορέας ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, εί-
ναι και ο Σχολικός Σύμβουλος (Υ.Α. Φ.353.1./324/105657/ Δ1/16–10–2002), που κα-
λείται να συμμετάσχει σε όλες τις επιμορφωτικές δραστηριότητες άλλων φορέων (Π.Ι., 
Π.Ε.Κ, Ο.ΕΠ.ΕΚ.) και, με δική του πρωτοβουλία, μπορεί να διοργανώνει σεμινάρια 
και επιμορφωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων αρμοδιότητάς 
του. 

ε) Η επιμόρφωση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας και η ενδοσχολική 
επιμόρφωση 

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» 
(ΚτΠ), υλοποιήθηκε και η «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση». Αυτή η μαζική επι-
μόρφωση, σε πρώτη φάση, προέβλεπε την εξοικείωση των επιμορφουμένων με τη 
χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ενώ σε δεύτερη την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα 
επέτρεπαν στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Το πρό-
γραμμα κάλυψε το σύνολο των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς είχε ως στόχο την επιμόρφωση 76,000 εκπαιδευτικών. 
Αυτή η μαζική επιμόρφωση, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, προεκτάθηκε και σε εν-
δοσχολική επιμόρφωση, κατά κλάδο, στη διδακτική των μαθημάτων και υλοποιήθηκε 
στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων (Παλαιοκρασάς κ.ά., 2008, σσ. 79-83). 

Από το 1997 έως το 2000 εκπονήθηκε επίσης ένα πρόγραμμα ενδοσχολικής επιμόρφω-
σης από ομάδα εκπαιδευτικών με επικεφαλής τους καθηγητές του Α.Π.Θ. κ. Ξωχέλλη 
και κα. Παπαναούμ, υπό την αιγίδα του ΥΠ.Ε.Π.Θ., στο οποίο συμμετείχαν 197 σχο-
λικές μονάδες από όλη την επικράτεια. Οι εμπειρίες που οι ίδιοι οι υπεύθυνοι του 
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προγράμματος μετέφεραν είναι πολύ θετικές από την άποψη της αποδοχής αυτών των 
προγραμμάτων από την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς οι συμμετέχοντες απεκόμισαν 
οφέλη τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο (Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 
2000).  

στ) Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης 

Το 2010 σχεδιάστηκε το «Νέο Σχολείο» στο πλαίσιο του οποίου στηρίχτηκε και υλο-
ποιήθηκε το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Αυτό είχε ως σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την ανά-
πτυξη της διά βίου μάθησης και επεδίωκε την εμπλοκή τους στη διαδικασία σχεδια-
σμού, δόμησης και εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος. Τον Ιούνιο του 2011 
ξεκίνησε η πιλοτική εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος η οποία ολοκληρώθηκε τον 
Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Μετά την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος από 
τον κάθε επιμορφούμενο, και τον απολογισμό της εφαρμογής του, τον Μάρτιο του 
2012, δεν επιδιώχθηκε περαιτέρω η συνέχισή του, ούτε υιοθετήθηκε έκτοτε ο όρος 
«Νέο Σχολείο», γεγονός που αποδεικνύει τον πολιτικό χαρακτήρα των εκπαιδευτικών 
στόχων της χώρας μας. Το 2016 δημοσιεύτηκαν οι διαπιστώσεις, οι προτάσεις και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέ-
σεων της Βουλής στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία. 
Στην ενότητα ΙΙΙ, με τίτλο Εκπαίδευση /Μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών καταγράφεται 
πρόταση για τη συστηματική και διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών η οποία «θα 
πρέπει να αποτελεί μέρος ενός εθνικού μακροπρόθεσμου σχεδιασμού» (σελ. 59).  

Επιλογικά 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα μας βρίσκεται σε μια φάση κινητικότητας, 
σε ένα μεταβατικό στάδιο. Οι εξελίξεις αυτές, σε μεγάλο βαθμό, οφείλονται στην επί-
δραση που ασκεί η εκπαιδευτική πολιτική άλλων χωρών και κυρίως των ευρωπαϊκών, 
στην Ελληνική εκπαίδευση. Ως γνωστόν, η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στις σύγ-
χρονες ανάγκες της κοινωνίας της πληροφορίας, της κοινωνικής συνοχής και της ενερ-
γούς συμμετοχής των πολιτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της επιμόρφωσης όπως 
την αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς ορισμένες απ’ αυτές τις εξελίξεις 
θέτουν, λοιπόν, ζητήματα γενικότερης φυσιογνωμίας του εκπαιδευτικού συστήματος, 
χρειάζονται για την οργανική τους ένταξη σ’ αυτό πολυεπίπεδες αλλαγές μεταξύ των 
οποίων ο Γεωργιάδης (2004, σ. 410) επισημαίνει την άρση του συγκεντρωτικού χαρα-
κτήρα της εκπαιδευτικής πολιτικής και την προώθηση της αυτονομίας της σχολικής 
μονάδας. Επειδή όμως ο ρόλος της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής εξακολουθεί να 
παραμένει καθοριστικός, καθίσταται τελικά αναγκαία η μελέτη των εκπαιδευτικών 
φαινομένων ταυτόχρονα σε τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα. Η μελέτη αυτών 
των φαινομένων με εργαλεία και μεθόδους της συγκριτικής παιδαγωγικής, ωστόσο, δεν 
προσφέρεται για μεταφορά «έτοιμων» λύσεων και πρακτικών, όσο «καλές» και αν εί-
ναι αυτές, από μια εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα σε άλλη. Αφετηρία της 
σύγκρισης των εξελίξεων που παρατηρούνται σε ευρωπαϊκή κλίμακα με τις αντίστοιχες 
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στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, πρέπει να είναι οι ιδιαιτερότητες της ελ-
ληνικής περίπτωσης. 
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Η φιλοσοφία και οι προοπτικές της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης ενηλίκων 
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Περίληψη 

 
Η μελέτη που ακολουθεί έχει σαν στόχο να δείξει ότι στο επίκεντρο της Ανθρωπιστικής 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων βρίσκονται οι δυο διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης: από τη 
μια η σχέση του ατόμου με τον εαυτό του, από την άλλη η σχέση αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον του. Στην μεν πρώτη περίπτωση, η Αν- 
θρωπιστική Εκπαίδευση Ενηλίκων φιλοδοξεί να οδηγήσει τον άνθρωπο να απαλλαγεί 
από διάφορες προκαταλήψεις, διακρίσεις, περιορισμούς, εσωτερικούς και εξωτερι- 
κούς, να αποδεχθεί την πραγματική εικόνα του, να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του και 
να διαμορφώσει την ξεχωριστή ταυτότητά του. Στην δεύτερη περίπτωση το άτομο, με 
εφόδιο την γνώση του αληθινού εαυτού θα επεκταθεί προς το περιβάλλον του πάνω σε 
μια σταθερή βάση αλληλόδρασης για να δημιουργήσουν από κοινού μια νέα υποκειμε- 
νική πραγματικότητα. Αυτή η σύγχρονη παιδαγωγική φιλοσοφία η οποία βασίζεται στο 
ουμανιστικό ιδεώδες, θα εκφρασθεί μέσα στα πλαίσια σχεδιασμών, προγραμμάτων και 
δομών που θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην αυτοπραγμάτωσή του. 

 
Λέξεις-Κλειδιά: ταυτότητα, εναρμόνιση, κριτικός στοχασμός, μετασχηματιστική 
γνώση 

 
Εισαγωγή 

 
«Όταν το ερώτημα της αλήθειας τίθεται με αντικειμενικό τρόπο, ο στοχασμός κατευθύ- 
νεται αντικειμενικά στην αλήθεια ως ένα αντικείμενο με το οποίο σχετίζεται το υποκεί- 
μενο της γνώσης. Ο στοχασμός, ωστόσο, δεν εστιάζεται στη σχέση, αλλά στο ερώτημα 
εάν αυτή είναι η αλήθεια με την οποία σχετίζεται το υποκείμενο της γνώσης. 

 
Μόνον όταν το αντικείμενο με το οποίο σχετίζεται αυτός είναι η αλήθεια, τότε το υποκεί- 
μενο θεωρείται ότι βρίσκεται μέσα στην αλήθεια. Όταν το ερώτημα της αλήθειας τίθεται 
υποκειμενικά, ο στοχασμός κατευθύνεται υποκειμενικά στη φύση της σχέσης του ατόμου. 
Μόνον όταν ο τρόπος αυτής της σχέσης βρίσκεται μέσα στην αλήθεια, το άτομο βρίσκεται 
μέσα στην αλήθεια, ακόμα και αν τύχαινε να σχετίζεται έτσι με ό,τι δεν είναι αληθινό…» 
(Kierkegaard στο Manion-Cohen,1994). 

 
Η ρήση αυτή του Kierkegaard φανερώνει την αγωνία των φιλοσόφων και των στοχα- 
στών για τη φύση της σχέσης που συνδέει το υποκείμενο, δηλαδή τον άνθρωπο, με τη 
γνώση. Μια γνώση η οποία σαν έννοια, με την ευρεία της σημασία, ισοδυναμεί με την 
αλήθεια. 

 
Αν αναρωτηθούμε λοιπόν για ποιο λόγο θα μπορούσε μια παρόμοια θεωρία να αποτε- 
λέσει την αφετηρία των δικών μας προβληματισμών, τόσο για το πώς θα ξεκινούσαμε 

 
 
 
 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9  "Τα πρακτικά του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ" Αθήνα, 28 & 29 Απριλίου 2018 



την εργασία αυτή, όσο και για το πώς θα προσφέραμε όσο το δυνατόν περισσότερα, 
μέσω αυτής της εργασίας, πάνω στο πεδίο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων, η 
απάντηση δεν είναι άδηλη: εφόσον σα σκοπό έχουμε θέσει την ανάδειξη της ανθρωπι-
στικής εκπαίδευσης ενηλίκων μέσω κειμένων, για να φτάσουμε εκεί, είναι απαραίτητο 
να εξετάσουμε πρώτα απ’ όλα, τη θέση του ανθρώπου μέσα στο εννοιολογικό υπόβα-
θρο της ανθρωπιστικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και κυρίως στις σχέσεις του με τον ε-
αυτό του και το περιβάλλον του. Πρόκειται στην πραγματικότητα, για μια αλήθεια που 
ταυτίζεται όχι μόνο με την επίγνωση αλλά κυρίως με τη βαθιά γνώση του ποιος είμαι 
και πως προβάλλεται στον εσωτερικό μου κόσμο ο περιβάλλοντας χώρος, αλλά και του 
πως συνυπάρχει και αυτός μαζί μου, δηλαδή, πως βιώνει και το περιβάλλον μου, το 
δικό μου ξεχωριστό Εγώ. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν μια άκρως υποκειμενική 
αλήθεια, κατά τον Kierkegaard, μια γνώση-αλήθεια που δεν μπορεί παρά να διαφέρει 
από υποκείμενο σε υποκείμενο, σύμφωνα με τις αξίες, τις ανάγκες τις ιδιαιτερότητες 
του προσώπου που συλλογίζεται, συνδιαλέγεται και πράττει.  

 Από κει και πέρα, και σε συνέχεια του προσδιορισμού για το νόημα της αλήθειας που 
θα μας απασχολήσει, υπάρχουν και άλλα ερωτήματα που τίθενται, όπως, πώς μπορεί 
να κατακτήσει ο άνθρωπος αυτή την αλήθεια, μέχρι ποιου σημείου είναι εφικτό κάτι 
τέτοιο; Ισχύει η αρχή ότι δεν υπάρχει μια αλήθεια, αλλά πολλές, μια αλήθεια ανάλογη 
προς την ιδιαίτερη, εσωτερική ανάγκη του καθενός μας ξεχωριστά, να την προσεγγίσει 
και να την ερμηνεύσει με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, μακριά από κανόνες, πάσης 
φύσεως διακρίσεις και προκαταλήψεις; Αποτελεί πράγματι ο στοχασμός ένα σημα-
ντικό μέσο, μια ικανή και αναγκαία συνθήκη για να φτάσει το υποκείμενο στην αλή-
θεια, έναν άρρηκτο κρίκο ανάμεσα στον άνθρωπο και στη γνώση-αλήθεια; Μπορούμε 
πράγματι να τον εκλάβουμε ως έναν καταλύτη για την διαπραγμάτευση, τη συμφιλί-
ωση, τη συναλλαγή του υποκειμένου με το περιβάλλον του; 

 Επομένως, μήπως βρισκόμαστε, μπροστά στους ακρογωνιαίους λίθους μιας σύγχρο-
νης τάσης που θέλει το υποκείμενο, δημιουργό και κυρίαρχο μιας πολυδιάστατης, πο-
λυεπίπεδης, πολυπρόσωπης, αλλά πάνω απ’ όλα προσωπικής αλήθειας; Αυτά τα ερω-
τήματα και αυτούς τους προβληματισμούς θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε στην πα-
ρούσα μελέτη, προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα να επαληθεύσουμε και να εμ-
βαθύνουμε στο εννοιολογικό πλαίσιο μέσα από αντίστοιχα κείμενα σπουδαίων συγ-
γραφέων και διανοητών της εκπαίδευσης ενηλίκων και να αναδείξουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερες πτυχές αυτού του νέου ουμανιστικού μοντέλου το οποίο δεν συνιστά α-
πλά, έναν ακόμα εκπαιδευτικό σχεδιασμό που σκοπό έχει να προωθήσει συγκεκριμένες 
πολιτικο-οικονομικές θεωρίες, όπως το ευρέως διαδεδομένο τρίπτυχο, κατάρτιση, ανά-
πτυξη, απασχόληση, αλλά πρωτίστως, ταυτοποιείται ως ένα ολοκληρωμένο και ευκρι-
νώς ορισμένο φιλοσοφικό, ιδεολογικό και παιδαγωγικό σύστημα που σαν κύριο θεμε-
λιακό άξονά του έχει θέσει την εκ βαθέων και εξολοκλήρου, αναδόμηση και ανάλυση 
της εικόνας και της πραγματικής ταυτότητας του σύγχρονου ανθρώπου, στα πρότυπα 
του κινήματος του Ανθρωπισμού της Αναγέννησης. Προσεγγίζοντάς την, κατά συνέ-
πεια, ως κίνημα, καταρχάς, φιλοσοφικό, θα πρέπει να ενσκήψουμε πάνω από την Αν-
θρωπιστική Εκπαίδευση Ενηλίκων και να ενδοσκοπήσουμε στην γέννησή της μέσα 
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από την θεώρηση της κειμενογραφίας των στοχαστών που την θεμελίωσαν, για να εξε-
λιχτεί και μα μεταλλαχτεί στη συνέχεια σε προκαθορισμένη πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική στρατηγική. 

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο ενός σύγχρονου παιδαγωγικού πλαισίου 

Στην μεγάλη αυτή συζήτηση που έχει ανοίξει παγκοσμίως και η οποία αφορά την υιο-
θέτηση και εφαρμογή νέων και πιο αποτελεσματικών οικονομικών μοντέλων, προσαρ-
μοσμένων κατάλληλα στις σύγχρονες κοινωνίες, έχει κυριαρχήσει η αντίληψη ή η τάση 
σύμφωνα με την οποία μέσα σ’ αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι α-
παραίτητο να επισημανθεί η αναγκαιότητα να εφευρεθεί ένας παιδαγωγικός σχεδια-
σμός που να μην ταυτίζεται μονοδιάστατα με συγκεκριμένη οικονομική ή εκπαιδευτική 
πολιτική και όπου η απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων ή η άμεση προσαρμογή 
στα νέα οικονομικά, πολιτισμικά και τεχνολογικά δεδομένα, δεν αποτελούν αυτο-
σκοπό. Η συγκεκριμένη αυτή κοινωνικό-οικονομική , σε μια πρώτη ανάγνωση, αντί-
ληψη αποκτά μέσα σε αυτήν την ευδιάκριτη κοινωνικό-οικονομική πραγματικότητα 
μια ξεχωριστή σημειολογία τόσο σε επίπεδο φιλοσοφίας όσο και σε επίπεδο κειμενο-
γραφίας: αυτή του να εκπαιδευθεί το άτομο να σκέπτεται και να δρα από και προς μια 
σύγχρονη «κοινωνία ενεργών πολιτών».  

Ο Jarvis θεωρεί ότι η ουσία στο ζήτημα συνίσταται στο να «ανακαλύψουμε μια μορφή 
δια βίου μάθησης που θα φτάνει πέρα από την απασχολησιμότητα σε κάτι ευρύτερο». 
Όταν δηλαδή «….ανακαλύψουμε ξανά μια εκπαίδευση ενηλίκων που να βοηθά το άτομο 
να έχει κριτική επίγνωση, τότε θα ενδυναμώσουμε τους ανθρώπους ως ενεργούς πολίτες» 
(Jarvis, 2005). Ο Rifkin εξελίσσει περισσότερο τη σκέψη του Jarvis όταν εισάγει την 
ιδέα της «οικονομίας της κοινωνίας των πολιτών» όπου οι «οι άνθρωποι απασχολούνται 
σε βάθος δημιουργώντας έτσι, δεσμούς της κοινότητας και του κοινωνικού συστήματος», 
(2005:28). Και δεν είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία του ανθρωπιστικού κινήματος 
εμφανίζονται άρρηκτα συνδεδεμένες οι δυο φύσεις του ανθρώπου ως ατομική προσω-
πικότητα και ως κοινωνική ύπαρξη, αφού, όπως μας το βεβαιώνουν και οι μελετητές, 
ολόκληρος ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός στηρίχτηκε πάνω σ’ αυτήν την αντίληψη: 
«Οι Έλληνες αντίκρισαν τον άνθρωπον όχι μόνο ως ατομικήν προσωπικότητα, αλλά και 
ως ‘πολιτικόν ζώον’, έχον έμφυτον την κοινωνικότητα. Ενεβάθυναν εις τας σχέσεις αν-
θρώπου και συνανθρώπων, ατόμου και πολιτικοκοινωνικού συνόλου», (Βουρβέ-
ρης,1967).  

Αν λοιπόν εμείς επιλέξουμε την αντίληψη που εξετάζει πρωτίστως τον άνθρωπο ως 
ιδιαίτερη προσωπικότητα – αποδίδοντάς του το σεβασμό και την εκτίμηση που του 
αρμόζει, προικισμένο με το σπουδαίο εφόδιο της κριτικής επίγνωσης που θα τον βοη-
θήσει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τους γύρω του – και κατόπιν ως ενεργό 
πολίτη που δρα μέσα στην κοινότητα και στο κοινωνικό σύστημα, τότε σίγουρα θα 
έχουμε συμβάλλει να μετατραπεί η εκπαίδευση ενηλίκων σε κάτι ευρύτερο. Αυτό το 
‘ευρύτερο’, η ανθρωπιστική εκπαίδευση ενηλίκων, είναι μια εκπαίδευση που μοιάζει 
να παίρνει τη σκυτάλη από το μορφωτικό ιδανικό που προέταξε το κίνημα του 
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Ουμανισμού: «….μια αναζήτηση του εν τω ανθρώπω γνησίως ανθρωπίνου και των παι-
δευτικών και μορφωτικών στοιχείων δια την θεραπείαν και διάπλασιν της καθαρά αν-
θρωπίνης ουσίας του», (Βουρβέρης,1967).  

Πρόκειται για ένα κίνημα που συμπληρώνει και την αρχαιοελληνική φιλοσοφία σύμ-
φωνα με την οποία αυτό το μορφωτικό ιδανικό είχε λόγο ύπαρξης μόνο μέσα από την 
κοινωνικοποίηση του ατόμου: «Οι Έλληνες αντελήφθησαν την κοινωνικήν συμβίω-
σιν…και ως παιδαγωγικήν λειτουργίαν, ως παμπαιδείαν των συμβιούντων» (Βουρβέ-
ρης,1967), και φτάνει μέχρι τις μέρες μας, στους κόλπους της Κοινωνιολογίας της Εκ-
παίδευσης, ενός επιστημονικού πεδίου που προσπαθεί να παρατηρήσει και να συνδέσει 
την εκπαίδευση και την κοινωνία και το οποίο υπερθεματίζει την αντίληψη που υπο-
στηρίζει ότι «το σχολείο πρέπει να είναι έτσι οργανωμένο ώστε το παιδί να μπορεί να ζει 
τη ζωή της κοινότητας» (Blackledge et al,1995:37). Επομένως, το άτομο δεν μπορεί να 
λογιστεί έξω από την ‘κοινότητα’ και γι΄αυτό το λόγο πρέπει να επιδιώκει να βιώνει 
και να βελτιώνει αυτή την σχέση της αλληλεξάρτησης και της ανταλλαγής εμπειριών, 
συναισθημάτων, αναγκών: «ο ίδιος ο άνθρωπος αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημε-
ρινής κοινωνικής πραγματικότητας, της οποίας είναι ταυτόχρονα δημιουργός και δη-
μιούργημα, αφού την ίδια στιγμή που τη διαπλάθει με τη δράση του διαπλάθεται από 
αυτήν», (Κωνσταντινίδης, 1989).  

Τα λόγια όλων των στοχαστών και μελετητών μας συστήνουν εκ νέου, το αχανές πεδίο 
της εκπαίδευσης το οποίο δεν σταματά μπροστά σε ηλικίες, επίπεδα, διαφορετικότητες, 
κοινωνικές τάξεις, εκπαιδευτικά συστήματα, κοινωνικο-οικονομικά μοντέλα. Αντίθετα 
επεκτείνεται κατά τρόπο ελεύθερο, χωρίς να γνωρίζει όρια και σύνορα, όπως ακριβώς 
ελεύθερη και απροσδιόριστα αναπτυσσόμενη είναι η ανθρώπινη προσωπικότητα, και 
παράλληλα προς τον άνθρωπο και την κοινωνία που εξελίσσεται γύρω του, και ‘‘προ-
ετοιμάζει τους νέους για να παίξουν έναν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, όπου θα κατανοούν 
τα προβλήματα της χώρας και θα είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στη λύση τους», 
(Blackledge et al,1995).  

Δυο χιλιετίες μετά την πρώτη εκείνη σημασιολογική διαπραγμάτευσή του, ο όρος ‘αν-
θρώπινος’ (human) θα προσδιορίσει την παιδαγωγική φιλοσοφία και τις εκπαιδευτικές 
αντιλήψεις πολλών μεταγενέστερων, σύγχρονων στοχαστών. Χαρακτηριστικός είναι ο 
ορισμός «humanagogy» του Κnudson για την εκπαίδευση ενηλίκων: «a theory of learn-
ing that takes into account the differences between people of various ages as well as 
their similarities. It is a human theory of learning not a theory of ΄child learning’, 
΄adult learning΄,΄or ́ elderly learning. It is a theory of learning that combines pedagogy, 
andragogy, and gerogogy and takes into account every aspect of presently accepted 
psychological theory»,(στο Jarvis, 1985).  

Ακόμη και στην περίπτωση που η εκπαίδευση, όπως στις μέρες μας, συνδέεται με την 
οικονομική ευημερία, πάλι ο δρόμος μέσα από μια ανθρωπιστική εκπαίδευση ενηλίκων 
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περνάει, σύμφωνα με τον ορισμό του ‘stakeholder analysis’1, για το ‘strategic plan’2 
στον τομέα των εκπαιδευτικών αναγκών, το οποίο θα πρέπει να μην αποκλείει, αλλά 
αντίθετα να αντικατοπτρίζει «the concerns of a wide range of people whose views may 
not always be given adequate consideration»,3 (Weindling et al, 2000:κείμ.7), και να 
τους καθιστά συνάμα «ικανούς να κρίνουν με τεκμηριωμένα επιχειρήματα τα κοινωνικά, 
πολιτικά, και οικονομικά ζητήματα, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τις εφημερίδες, μυθι-
στορήματα, θεατρικά έργα, και επιστημονικά πειράματα και θεωρίες», (Blackledge et al, 
1995).  

Και όμως, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, ο άνθρωπος πολλές φορές υφίσταται 
την προκατάληψη και την κατηγοριοποίηση από το περιβάλλον του στην παραμικρή 
προσπάθειά του να επικοινωνήσει με αυτό, αντί για την υποδοχή της διαφορετικότητας 
και την αποδοχή από τον περιβάλλοντα χώρο ενός ξεχωριστού ‘Εγώ’. Αυτή η προκα-
τάληψη αναπαράγεται μέσα από την εκπαίδευση και συντηρεί την ανισότητα των ό-
ρων, των συνθηκών, των ευκαιριών εντός του εκπαιδευτικού θεσμού. Όπως εξηγεί ο 
Bourdieu: «Η τυπική ισότητα που ρυθμίζει την παιδαγωγική πρακτική χρησιμεύει στην 
πράξη ως προσωπείο και δικαιολογία για την αδιαφορία απέναντι στις πραγματικές ανι-
σότητες τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κουλτούρα που το σχολείο μεταδίδει στους 
μαθητές ή ακριβέστερα απαιτεί να έχουν οι μαθητές», 

 (Δραγώνα et al, 2001). Κατά συνέπεια, μια τέτοιου τύπου προκατάληψη παρεμποδίζει 
την δημιουργία εκείνων των συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξη της ελεύθερης φύ-
σης του ατόμου προς την αυτοκατεύθυνση και την αυτοπραγμάτωση. 

Αν λοιπόν ζητούμενο είναι μέσα από την Ανθρωπιστική Εκπαίδευση Ενηλίκων να α-
νακαλύψει το άτομο την πραγματική εικόνα του εαυτού του, να οικοδομήσει ο ίδιος, 
με βάση την επίγνωση του εαυτού του, την ταυτότητά του και στη συνέχεια να ενσω-
ματωθούν σε αυτή την ταυτότητα οι ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντα χώρου μέσω των 
σχέσεων αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, τότε είναι απαραίτητο να περιγραφεί η 
αρνητική κατάσταση την οποία βιώνει η ανθρώπινη ύπαρξη διαιρούμενη από την αλη-
θινή φύση της, και η οποία αποδίδεται με τον όρο ‘προκατάληψη’. Αυτό το φαινόμενο 
της προκατάληψης θα αναλυθεί στη συνέχεια της παρούσας μελέτης, κάτι που θα δώσει 
την δυνατότητα σε κάποιον να κατανοήσει καλύτερα το βαθύτερο νόημα και τη σημα-
σία για την ανάπτυξη του ατόμου και των σύγχρονων κοινωνιών του φιλοσοφικού και 
ιδεολογικού κινήματος της Ανθρωπιστικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς θα έχει την 
δυνατότητα να την αντιπαραθέσει με σαφήνεια σε ένα άλλο ιδεολογικό και παιδαγω-
γικό σύστημα, αυτό που παρεμποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη του ατόμου και την ε-
ναρμόνισή του με τον εαυτό και το περιβάλλον του.  
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

Ανιχνεύοντας τη σχέση του ατόμου με τον εαυτό του και το περιβάλλον του 

Το φαινόμενο της προκατάληψης, που εμποδίζει τον άνθρωπο να αποδεχθεί τον ε-
αυτό του όπως είναι με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τον οδηγεί να υιοθετήσει 
μια ψεύτικη εικόνα, ένα προσωπείο, μια πλασματική ταυτότητα, γεννιέται και ανα-
πτύσσεται μέσα στο περιβάλλον που κινείται ο άνθρωπος. Αυτή η διαδικασία η διαδι-
κασία της διαίρεσης του ατόμου από τον πραγματικό εαυτό του εξετάζεται με έναν 
ευρηματικό τρόπο στο πρωτοποριακό κείμενο, Η Γένεση της Βλακείας, των Hork-
heimer-Adorno. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εκ των προτέρων, την φιλοσοφική 
και ιδεολογική αξία του τρόπου που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς του κειμένου στο 
οποίο θα αναφερθούμε, για να περάσουν το μήνυμά τους, και να μην πέσουμε στην 
γνώριμη παγίδα της βεβιασμένης εκτίμησης διδαγμάτων και αποφθεγμάτων. Αυτό ε-
πειδή πιθανόν και οι ίδιοι οι συγγραφείς να είχαν κατά νου την προοπτική του να μας 
προβληματίσουν, να μας παρακινήσουν να αναζητήσουμε πράγματα, τόσο μέσα στον 
εσωτερικό κόσμο του ατόμου όσο και στο περιβάλλον του, να μας διαφωτίσουν τόσο 
πάνω στην προσωπική, εσωτερική μας διαδρομή, ως πρόσωπα - ο όρος αυτός αποκτά 
ιδιαίτερη επιστημονική σημειολογία στον ψυχοθεραπευτή Carl Rogers, όπως θα ανα-
λύσουμε παρακάτω - όσο και την ιστορική εξέλιξη όσων μας περιβάλλουν.  

Είναι, σε τελική ανάλυση, μια απόπειρα για ευαισθητοποίηση, μετασχηματισμό και 
κριτική αναδημιουργία ιδεών, θέσεων και στάσεων. Ως εκ τούτου, συνιστά μια επανα-
στατική δράση να προσπαθήσει, δηλαδή, ο ερευνητής να περάσει από την σταθερότητα 
της παραδοσιακής ανάλυσης σε μια αναγεννησιακή πράξη της μελέτης, όταν ο άνθρω-
πος παρατηρούσε τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του, συνέθετε από τα ερεθίσματα-
μηνύματα που λάμβανε, είτε στο λόγο είτε στην τέχνη, με απώτερο στόχο όχι να πείσει 
για το δημιούργημά του, αλλά να το καταθέσει ως προσωπική μαρτυρία, να εξωτερι-
κεύσει τη δική του οπτική και να μετασχηματίσει την πραγματικότητα σε μια υποκει-
μενική αλήθεια και ανατροφοδοτούμενη γνώση, έξω και πέρα από κάθε αυθεντία.  

Πως λοιπόν, μέσα από ποιο μονοπάτι ή υπόγεια διαδρομή θα μπορούσαμε να συνδέ-
σουμε το παρακάτω κείμενο με την εκπαίδευση ενηλίκων;  

Αναμφισβήτητα, πέρα από κάθε μέθοδο προσέγγισης του κειμένου, η ουσία του νοή-
ματος και της σημασίας του έγκειται στη συμβολή του να κατανοήσουμε την υπόθεση 
της εναρμόνισης του ανθρώπου με την αληθινή ταυτότητά του, προκειμένου να εντα-
χτεί σε ένα παιδαγωγικό μοντέλο, το οποίο θα αντικατοπτρίζει την δυνατότητα του 
ατόμου να μετασχηματίζει την υποκειμενική και κοινωνική πραγματικότητα. Πάνω σε 
αυτήν την οπτική θα συνεισφέρουν καίριες απόψεις και τομές σημαντικοί στοχαστές 
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από διάφορους και διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους οι οποίοι θα διασταυρώσουν 
τον στοχασμό τους στο πεδίο της Ανθρωπιστικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων ακριβώς για 
το λόγο ότι στα θεμέλιά της βρίσκεται η αλήθεια για την φύση του προβληματισμού 
σχετικά με την ταυτότητα του σύγχρονου ανθρώπου.  

Οι Adorno και Horkheimer δεν εξετάζουν την «βλακεία» ως στίγμα, ως αρρώστια, ως 
κατάρα που περιθωριοποιεί, απομονώνει, καταδικάζει και κατηγοριοποιεί. Αντίθετα 
την απεικονίζουν γλαφυρά, ως μια σταθερή διαδικασία κακοδαιμονίας μέσα σ’ ένα σύ-
νολο από οντότητες, η οποία αποδυναμώνει, στην ιστορική τους εξέλιξη, όλους τους 
ζώντες οργανισμούς, επιβαλλόμενη όχι από τη φύση αλλά από το περιβάλλον. Αν πι-
στεύαμε – ή μας επιβλήθηκε να πιστεύουμε - μέχρι τώρα, ότι η κοινωνία αποτελείται 
από προικισμένους και μη προικισμένους, το παρόν κείμενο μας καλεί να στοχαστούμε 
και να σκεφτούμε μήπως στην ουσία του προβληματισμού πρόκειται για καταπιεσμέ-
νους, για διχασμένους, για δυσαρμονικούς, τόσο με τον εαυτό τους όσο και με τον πε-
ριβάλλοντα χώρο τους: 

 «…Το αισθητήριο του σαλιγκαριού εξαρτάται από τον μυ και οι μύες ατονούν, όταν πα-
ρεμποδίζονται οι ελεύθερες κινήσεις τους. Ο σωματικός τραυματισμός παραλύει το 
σώμα, ο τρόμος, το πνεύμα. Αυτά τα δυο είναι αδιαχώριστα στις απαρχές τους. Τα πιο 
αναπτυγμένα ζώα οφείλουν τον εαυτό τους στη μεγαλύτερη ελευθερία. Η ύπαρξή τους 
μαρτυρεί ότι παλιότερα είχαν προβληθεί κεραίες προς νέες κατευθύνσεις, χωρίς να ανα-
χαιτιστούν. Κάθε είδος τους είναι το μνημείο αμέτρητων άλλων, που η δοκιμή γένεσής 
τους ματαιώθηκε ήδη στην αφετηρία, αυτών που υπέκυψαν ήδη στον τρόμο, μόλις μια 
κεραία σάλεψε προς την κατεύθυνση του δικού τους γίγνεσθαι…», ( Εκπαίδευση Ενηλί-
κων, τεύχος 3, 2004). 

Ξεκινώντας λοιπόν το κείμενο, εισάγεται ένας καμβάς αποτελούμενος από διάφορες 
οικείες παραστάσεις που τις συνδέει ένας κοινός παρανομαστής ο οποίος δεν είναι άλ-
λος από την επώδυνη εμπειρία στην οποία μας παραπέμπει ο όρος παρακώλυση: οι κε-
ραίες του σαλιγκαριού παρακωλύονται στην πρώτη τους επαφή με το περιβάλλον, ε-
μποδίζονται οι αισθήσεις του να αγγίξουν τα ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου, κάτι 
που έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση επώδυνων και αθεράπευτων, ουλών. Αυτό το 
φαινόμενο οι συγγραφείς το ονομάζουν παρακώλυση. 

 Τι είδους όμως είναι η παρακώλυση αυτή και ποια η σημειολογία της ουλής ή παρα-
μόρφωσης για τον σύγχρονο άνθρωπο; 

Πρόκειται για το πλήγμα που δέχεται η ευφυΐα του σαλιγκαριού όπως και κάθε ζώντος 
οργανισμού, κατ’ επέκταση, και πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος, που φέρει τη δική του ξε-
χωριστή ευφυΐα, δηλαδή τα δικά του ξεχωριστά χαρίσματα, τις ιδιαίτερες δεξιότητές 
του, με τις οποίες τον προίκισε η φύση, και οι οποίες, αντίθετα με τον προορισμό τους 
και την κλίση τους, θα πρέπει να στραφούν προς άλλη κατεύθυνση, αντιβαίνουσα σ’ 
αυτά που οι ίδιοι μπορούν να προσφέρουν στον εαυτό τους και στον κόσμο τους, να 
υποκύψουν στον εξαναγκασμό των περιορισμών που επιβάλλει ο κόσμος αυτός. Έτσι 
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καταλήγουν να υιοθετήσουν ένα Εγώ, ξένο προς την ίδια τους τη φύση και ενάντια 
στην διαφορετικότητα που φέρει καθένας μας, έναν εαυτό καταπιεσμένο, διχασμένο, 
διχοτομημένο, ανάμεσα σε αυτά που η φύση και οι εσωτερικές του ανάγκες τον καλού-
σαν να πραγματώσει και σε αυτά που το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε τον 
ανάγκασε να αρκεσθεί, να περιορισθεί, και πολλές φορές χρησιμοποιώντας ως μέσο τη 
βία, όποιας μορφής: 

«Η βλακεία είναι μια ουλή. Μπορεί να σχετίζεται με μία επίδοση μεταξύ πολλών ή με 
όλες, πρακτικές και πνευματικές. Κάθε μερική βλακεία ενός ανθρώπου σημαδεύει το μέ-
ρος, όπου παρακωλύθηκε η ελεύθερη κίνηση των μυών στο ξύπνημα, αντί να ευνοηθεί. 
Την παρακώλυση ακολούθησε πρωτογενώς η μάταιη επανάληψη των ανοργάνωτων και 
αδέξιων προσπαθειών… Τέτοιες ουλές αποτελούν παραμορφώσεις… Όπως τα είδη στην 
εξέλιξη των ζώων, έτσι και οι πνευματικές βαθμίδες στο ανθρώπινο γένος, ακόμα και τα 
νεκρά σημεία στο ίδιο άτομο, σημαδεύουν σταθμούς όπου η ελπίδα ναυάγησε και οι ο-
ποίοι στην απολίθωσή τους μαρτυρούν ότι κάθε ζωντανός οργανισμός απειλείται από ένα 
ανάθεμα.», (Εκπαίδευση Ενηλίκων, τεύχος 3, 2004). 

Απομένει να εξετάσουμε, πως αυτό το Εγώ θα καταφέρει να αποκτήσει τη δική του 
φωνή, να δηλώσει την ταυτότητά του, πως θα καταφέρει να απελευθερώσει τις επιθυ-
μίες του, να συντάξει τις ανάγκες και τις αξίες του προς νέες κατευθύνσεις, εκεί που 
τον καλούν οι τάσεις και οι δεξιότητές του, αλλά και με ποιον επίσης, τρόπο θα συσχε-
τισθεί με τον περιβάλλοντα χώρο ώστε να εγκαταστήσει μια σχέση αλληλεπίδρασης, 
αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης με αυτόν. Γι’ αυτό το λόγο, και ο όρος ταυτότητα συ-
νιστά σύμφωνα με τους σύγχρονους θεωρητικούς,»une configuration a deux faces in-
dissociables, intégrant à la fois l’΄ ensemble des valeurs du monde ou nous nous instal-
lons et la promotion de notre valeur individuelle, ce dernier aspect correspondant à ce 
qu΄ on peut appeler la dimension ontologique de l΄identité»4 (Camilleri, 1998).  

Με άλλα λόγια, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ιδιότυπο Εγώ να νιώσει ότι είναι 
σε θέση να προσδιορίσει όλες τις διαστάσεις του, να αποκτήσει την δυνατότητα να 
αναγνωρίσει την πολυδιάστατη ταυτότητά του, να μπορεί δηλαδή να απαντήσει στην 
καίρια ερώτηση ποιος είμαι σε σχέση με τον εαυτό μου και με τον περιβάλλοντα χώρο 
στον οποίο ανήκω, έχοντας βέβαια υπόψη μας ότι «η γνώση αυτή συνοδεύεται από τη 
συναισθηματική και αξιολογική σημασία αυτής της υπαγωγής», (Δραγώνα et al, 2001).  

Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος έχει ανάγκη να αφήσει πίσω του ό,τι καταπιέζει την πραγ-
ματική του ταυτότητα και τον αντιπαραθέτει στο περιβάλλον του αντί να τον συμφι-
λιώνει και με τον εαυτό και με το περιβάλλον, δηλαδή την προκατάληψη, και να διε-
ρευνήσει το ερώτημα Ποιος Είμαι σε όλες του τις διαστάσεις. Είναι προφανές ότι στην 
Ανθρωπιστική Εκπαίδευση Ενηλίκων η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά απο-
τελεί την έκβαση της συνεργασίας πολλών και ποικίλων επιστημονικών κλάδων όπως 
η παιδαγωγική, η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία, η ψυχανάλυση, από το γεγονός και μόνο 
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ότι ο άνθρωπος ως έννοια και ως υπόσταση δεν είναι μονοσήμαντος αλλά συνιστά το 
αποτέλεσμα του συνδυασμού εσωτερικών και εξωτερικών διεργασιών, αλλά και παρα-
γόντων, αισθημάτων, εμπειριών, συνθηκών και όρων που ο ίδιος διαμόρφωσε ή που 
αφομοίωσε από τον περιβάλλοντα χώρο του.  

Υπό το πρίσμα του προβληματισμού για τη φύση της εναρμόνισης 

Είναι αλήθεια ότι ο προβληματισμός γύρω από την υπόθεση της εναρμόνισης του αν-
θρώπου με τον εαυτό του και τον περιβάλλοντα χώρο του συνδέεται άρρηκτα με το 
ζητούμενο της ταυτότητάς του, δηλαδή με την απάντηση στο ερώτημα «Ποιος Εί-
μαι;», ποια γνώση έχω για το πραγματικό Εγώ.  

Ωστόσο, το θέμα ή το ζήτημα άνθρωπος παρουσιάζει για τον ενδεχόμενο μελετητή ή 
ερευνητή της Ανθρωπιστικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων δυο πολύ συγκεκριμένες δια-
στάσεις, οι οποίες ορίζονται με τον πιο σαφή τρόπο ως εξής: «il n΄est rien de plus col-
lectif que l΄identité personnelle»5, (Camilleri, 1998). Διαβάζοντας αυτόν τον ορισμό, 
διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει πιο αναλυτική αλλά, ταυτόχρονα και πιο συμπυκνω-
μένη περιγραφή, για την πραγματική φύση της ιδιαίτερης ταυτότητας του ανθρώπου, 
η οποία συνδέει τη γνώση του ατόμου με τον εαυτό του με αυτήν του περιβάλλοντος 
χώρου , αλλά και την αποτύπωση ή προβολή της εικόνας του και της υποκειμενικής 
αλήθειας του, στον «άλλον»:  

‘‘…ο όρος ‘ταυτότητα’ δεν πιστοποιείται τόσο με την συνοχή της ιδιαιτερότητας, δη-
λαδή της παράδοσης, όσο με την ανακαίνιση και αναγέννηση της ιδιαιτερότητας. Μια 
τέτοια αναζήτηση ταυτότητας παρουσιάζεται ως εργαστήρι ταυτότητας…. Η αναζήτηση 
αυτή περιλαμβάνει ή πρέπει να τείνει να περιλαμβάνει όλους τους τομείς της καθημερι-
νής ζωής: ταυτότητα σημαίνει εδώ ότι ο άνθρωπος γνωρίζει τον εαυτό του ως δη-
μιουργό και δημιούργημα μιας ειδικής κουλτούρας, πράγμα που σημαίνει ταυτόχρονα 
ότι έτσι πρέπει να γνωρίζεται και να αναγνωρίζεται», (Κωνσταντινίδης, 1989).  

Επειδή λοιπόν, ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να υφίσταται ως αυθύπαρκτη οντότητα, 
η προσπάθεια αυτή της καταγραφής και προσδιορισμού της ταυτότητας του ανθρώπου 
κατέδειξε σε σταθερή βάση ότι υπάρχει ένα σύστημα αρχών και θεσμών το οποίο αρέ-
σκεται να πιστεύει ότι περιβάλλει τον αιώνιο και διαχρονικό άνθρωπο, του προσφέρει 
ασφάλεια, τον καθιστά ικανό να προοδεύει και να εξελίσσεται, ζητώντας του ως αντάλ-
λαγμα την προσαρμογή του στο σύστημα αυτό και την αφομοίωσή του απ’ αυτό, χωρίς 
όμως να του εξασφαλίζει το δικαίωμα στον αληθινό λόγο και στην ουσιαστική δράση 
για μετασχηματίσει την κοινωνική πραγματικότητα. Αυτού του είδους ο λόγος που δύ-
ναται να δώσει έναυσμα στην δράση δεν είναι άλλος από την «εσωτερική και δια της 
γλώσσης εκφραζομένη δύναμης και κίνησης της ψυχής, μέσω της οποίας συλλαμβάνει, 
νοεί και ζει την πραγματικότητα ως κάτι απολύτως δικό της», (Βουρβέρης,1967:40). Ο 
λόγος και η δράση πρέπει να βρίσκονται σε μια σταθερή και αέναη διαλεκτική, σε μια 
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σχέση αλληλόδρασης, προκειμένου να δημιουργήσουν ή να ανατροφοδοτήσουν μια 
αλήθεια τόσο υποκειμενική όσο και η γνώση του ανθρώπου για τον εαυτό του και τους 
«άλλους», αλλά και τόσο πολυδιάστατη όσο και η ίδια η ιδιαίτερη και υποκειμενική 
ταυτότητα του ανθρώπου.  

Επιστημονικοί κλάδοι, όπως η Φιλοσοφία, η Ψυχανάλυση, η Κοινωνιολογία και η Παι-
δαγωγική συμμετέχουν σ’ αυτήν την ιδιότυπη διαλεκτική, συμπορεύονται, συνεργάζο-
νται και θέτουν κοινό στόχο, που δεν είναι άλλος από την επίτευξη της ζητούμενης 
εναρμόνισης. Ως εκ τούτου, οι διάφορες επιστήμες λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα 
δοχεία, στην προσπάθειά τους να αναλύσουν το φαινόμενο που λέγεται εναρμόνιση να 
βοηθήσουν τον σύγχρονο άνθρωπο να καταλάβει πως μπορεί και γιατί πρέπει να αι-
σθάνεται οικεία μέσα στον κόσμο, το χώρο και τον χρόνο που τον περιλαμβάνουν, και 
πως μπορεί και γιατί πρέπει να κατακτήσει, να κρίνει και να αναδημιουργήσει τη γνώση 
αυτού του κόσμου, του χώρου και του χρόνου, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικό-
τητάς του, της αυτογνωσίας του και, κατά συνέπεια, ως θεμελιακή αξιακή αρχή της 
υπόθεσης της αυτοπραγμάτωσής του. Αυτό σημαίνει θεμελιώδεις επιστημονικοί κλά-
δοι, σαν εκείνους που αναφέραμε, τείνουν να απομακρυνθούν από τα δεσμευτικά εν-
νοιολογικά τους πλαίσια και να εισάγουν την «αντιθεμελιοκρατία», η οποία ‘‘…προκα-
λεί και υποσκάπτει τα βασικά (και ίσως σταθερά) θεμέλια για τη γνώση, την ηθική πράξη 
και την αισθητική κρίση, καθώς επίσης και τη σταθερότητα της καθημερινότητας», (Εκ-
παίδευση Ενηλίκων, 9, σελ.19). 

Η «αντιθεμελιοκρατία» σαν μοντέρνα φιλοσοφική θεώρηση και τάση ανάμεσα σε επι-
μέρους επιστημονικούς τομείς χαρακτηρίζει τα σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα, ενταγ-
μένα σε ένα ευρύτερο εγχείρημα να συνδράμουν τον σύγχρονο άνθρωπο να αποτινάξει 
το ζυγό της «ουλής», της «παρακώλυσης» και να εφεύρει τον τρόπο με τον οποίο θα 
πάρει το δρόμο της συμφιλίωσης με την ιδιαίτερη πραγματική ανατροφοδοτούμενη 
ταυτότητά του, η οποία βέβαια, προϋποθέτει και εκείνο το είδος της γνώσης που εμπε-
ριέχει το στοιχείο του κριτικού στοχασμού και του μετασχηματισμού της κοινωνικής 
πραγματικότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο άνθρωπος θα συνεχίσει να βιώνει την «α-
συναρτησία»: «Κοιτάξτε έπειτα τους άλλους, τους δυσαρμονικούς, εκείνους που κουβα-
λούν μέσα τους τη διάσταση, την αντίφαση, την ασυναρτησία. Για αλλού ξεκίνησαν και 
αλλού βρέθηκαν», (Παπανούτσος, 1964).  

Πρόκειται στην πραγματικότητα, για τον άνθρωπο τον διασπασμένο, για ένα Εγώ φο-
βισμένο, θύμα μιας προβολής που αναγκάζει το άτομο να ‘‘…γίνεται κατώτερο και α-
πεχθές, ένα δοχείο που χρησιμεύει για να αποτοξινωθούμε, κάποιος που μπορούμε να 
μισήσουμε και να προβούμε σε διακρίσεις εναντίον του», (Δραγώνα et al, 2001). 

Πράγματι, η εναρμόνιση συνιστά μια ιδιαίτερη διαδικασία που βοηθά τον άνθρωπο να 
αποφύγει την «ασυναρτησία» που αντιβαίνει την έμφυτη τάση του για αυτοπροσδιορι-
σμό και αρνείται την κριτική συνειδητοποίηση του χώρου και του χρόνου που περι-
κλείει το άτομο. Αυτή την προοπτική της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την «α-
ντίφαση» και την «δυσαρμονία» θα καταδείξουν, θα υπερασπιστούν αλλά και θα 
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ορίσουν μέσα σε ένα προσδιορισμένο πλαίσιο αρχών και πρακτικών οι θεμελιωτές της 
Ανθρωπιστικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Η ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 

Προλεγόμενα 

Στο εγχείρημά μας αυτό του να αναδείξουμε την ξεχωριστή χαρακτηριστική χροιά ενός 
σύγχρονου ουμανιστικού παιδαγωγικού μοτίβου και να ανασυνθέσουμε, στη συνέχεια, 
το ψηφιδωτό της εκπαίδευσης ενηλίκων, θα αναφερθούμε σε επιστήμονες και συνάμα 
στοχαστές, όπως οι Carl Rogers και Paulo Freire οι οποίοι, πρακτικά, έχουν ανακα-
λύψει – διασταυρώνοντας και αλληλοσυμπληρώνοντας την δράση τους και το έργο 
τους μέσω των επιστημονικών χώρων στους οποίους κινήθηκαν - την ανθρωπιστική 
διάσταση της εκπαίδευσης ενηλίκων, αυτό το ιδανικό της αγωγής, της άσκησης, δη-
λαδή, στο να αυτοπροσδιορίζεσαι, να διαμορφώνεις αξίες και εμπειρίες, και να μετα-
σχηματίζεις καταστάσεις, συνθήκες και όρους, προτού ακόμα η εκπαίδευση ενηλίκων 
συστήσει μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική στρατηγική και μετατραπεί σε μοχλό αντι-
μετώπισης και ρύθμισης κοινωνικο-οικονομικών, πολιτισμικών και τεχνολογικών δε-
δομένων. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση ενηλίκων προτού προσδιορισθεί ως εκπαιδευ-
τικός θεσμός, έχει ορισθεί σαν ένας ευδιάκριτος ιδεολογικός χώρος, ένα φιλοσοφικό 
σύστημα, προτάσσοντας την αντίληψη ενός σύγχρονου ανθρωπισμού που θα πρέπει να 
προσεγγίσει ένας ερευνητής μέσα από την αντίστοιχη κειμενογραφία, αν επιθυμεί 
πραγματικά να μελετήσει και να εμβαθύνει στην ουσία της εκπαίδευσης ενηλίκων και 
εξηγήσει τις προοπτικές και τις μορφές αυτής της ιδιαίτερης παιδαγωγικής αντίληψης 
και πρακτικής.  

Η αναφορά στα ανάλογα κείμενα θα ξεκινήσει με τον Carl Rogers, ως μια αισιόδοξη 
φωνή που εμπιστεύεται τον ελεύθερο και ανεξάρτητο άνθρωπο και του απονέμει μια 
ξεχωριστή θέση ως πρόσωπο. Mε τον Rogers θα επιχειρήσουμε μια ενδοσκόπηση στο 
ίδιο το άτομο και σε ό,τι φέρει ως ξεχωριστό Εγώ, έξω και μακριά από την «παρακώ-
λυση» της αληθινής του εικόνας εξαιτίας ενός «ψεύτικου προσωπείου» («false front») 
που του έχουν επιβάλλει να υιοθετήσει κάποιοι ξένοι προς την πραγματική του φύση 
παράγοντες, όροι και συνθήκες και θα παρατηρήσουμε τον άνθρωπο στο δρόμο προς 
την εναρμόνισή του με τον «αληθινό εαυτό» («real self»). 

Η ολοκλήρωση της συνοπτικής αυτής παρουσίασης της ουμανιστικής φιλοσοφίας της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θα έρθει με την προσέγγιση του Paulo Freire και της επανα-
στατικής «απελευθερωτικής» του κοινωνικής και παιδαγωγικής του σκέψης γύρω από 
την κοινωνικό μετασχηματισμό μέσω μιας παιδείας που προτάσσει τις απελευθερωτικές 
τάξεις («liberating classrooms»), την αμφισβητούμενη αλήθεια («discussing truth»), δη-
μιουργική αυστηρότητα («creative rigor»). Ο Freire θα συμπληρώσει τον Rogers, επε-
κτείνοντας την υπόθεση της εναρμόνισης πέρα από το «πρόσωπο», στο περιβάλλον του 
ανθρώπου, υποστηρίζοντας ότι για να αποτινάξει ο άνθρωπος την «ουλή», την 
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«καταπίεση», και για να διασφαλίσει την εναρμόνισή του με τον εαυτό του και το περι-
βάλλον του είναι απαραίτητο να εισέλθει σε μια εκπαιδευτική διαδικασία που δεν θα 
του στερεί το δικαίωμα στον κριτικό στοχασμό, στον διάλογο και στην αναμορφωτική 
παρέμβαση. 

Και οι δυο συγγραφείς και διανοούμενοι προσπάθησαν, σε ένα πρώτο επίπεδο, να α-
παλλάξουν τον άνθρωπο από την «καταπίεση» της «ασυναρτησίας», τόσο σε ό,τι αφορά 
τη σχέση με τον εαυτό του όσο και σε ό,τι αφορά τη σχέση και με την κοινωνική πραγ-
ματικότητα, βοηθώντας τον να ανακαλύψει την αληθινή ταυτότητα «εαυτού» σε σχέση 
με την ταυτότητα του περιβάλλοντος, αλλά και, σε ένα δεύτερο επίπεδο, έθεσαν συνει-
δητά τα θεμέλια και τις προοπτικές σύγχρονων εκπαιδευτικών αντιλήψεων και δρά-
σεων. Ο ίδιος ο Carl Rogers θεμελιώνει αυτήν τη νέα πορεία του ανθρώπου προς τη 
σύγχρονη εποχή διατρέχοντας τη σύγχρονη κοινωνία: 

«‘Όταν ο άνθρωπος απελευθερώνεται από την άμυνα και λειτουργεί ελεύθερα ώστε να 
είναι ανοιχτός στην εκτίμηση των προσωπικών του αναγκών όσο και των περιβαλλοντι-
κών και κοινωνικών απαιτήσεων, τότε η πορεία του στη ζωή είναι θετική, εποικοδομη-
τική και κινείται προς τα μπρος.», (Μουλαδούδης et al, 2003).  

Η προσέγγιση της αυτογνωσίας στον Carl Rogers 

Ο Carl Rogers συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους στοχαστές της Ανθρωπιστι-
κής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, προέρχεται από το χώρο της Αμερικανικής Ψυχοθερα-
πείας και η συμβολή του στο επιστημονικό αυτό πεδίο υπήρξε κομβικής σπουδαιότη-
τας αφού εστίασε το ενδιαφέρον του στο πως ο σύγχρονος άνθρωπος θα απαντήσει 
συνειδητά και με ειλικρίνεια στο ερώτημα Ποιος Είμαι στην πραγματικότητα και θα 
καταφέρει να οικειοποιηθεί έναν αληθινό εαυτό, κατακτώντας με αυτόν τον τρόπο την 
έννοια του προσώπου. Ο χώρος της ψυχοθεραπείας δεν υπήρξε για τον Rogers μια α-
πλή ενασχόληση, αλλά μετατράπηκε σε πρόσχημα, σε κίνητρο για να ερευνήσει το οι-
κοδόμημα του «αληθινού εαυτού» («real self»), του «προσώπου» («person»), δυο από 
τους όρους-κλειδιά του ανθρωπιστικού φιλοσοφικού συστήματος του Αμερικάνου 
ψυχοθεραπευτή. Εξέθεσε τις απόψεις του αυτές στο πιο γνωστό βιβλίο του On be-
coming a Person, ένα συμβολικό έργο ως προς τη σημειολογία του για ένα σύγχρονο 
ανθρωπιστικό κίνημα που σκοπό έχει να ενδοσκοπήσει στην υπόθεση που λέγεται 
«άνθρωπος» και να ασχοληθεί με όλες της τις πτυχές εκ θεμελίων. Ο όρος «πρό-
σωπο» θα γίνει ο φορέας της νέας ιδεολογίας θα ταυτιστεί με μια καινοτόμο τάση 
στους κόλπους των Ανθρωπιστικών Επιστημών: αυτή της «αγωγής» προς το σύγ-
χρονο άνθρωπο: 

«Καθώς παρακολουθώ το πώς βιώνουν πολλοί από τους πελάτες μας αυτήν την ψυχο-
θεραπευτική σχέση την οποία διακαώς επιζητούμε να δημιουργήσουμε για αυτούς, μου 
γίνεται όλο και πιο πρόδηλο ότι καθένας τους υψώνει την ίδια ερώτηση: Ποιος είμαι 
πραγματικά; Πως μπορώ να έλθω σε επαφή με τον πραγματικό εαυτό ο οποίος έρπει 
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κάτω από την επιφάνεια της συμπεριφοράς μου; Πως μπορώ να γίνω ο εαυτός μου;», 
(Rogers, 1995). 

Ως ψυχοθεραπευτής ο Rogers θα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα όχι μόνο με επαγ-
γελματική ευσυνειδησία, αλλά κυρίως με διάθεση να προσεγγίσει τις αθέατες πλευρές 
του «εαυτού» και να προσπαθήσει να συνδράμει τον άνθρωπο να αναδημιουργήσει ή 
να επανεφεύρει το «πρόσωπο»: 

«Σκοπός μου είναι να καταλάβω πως αισθάνεται στον εσωτερικό του κόσμο, να τον α-
ποδεχτώ όπως είναι, να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα ελευθερίας μέσα στην οποία θα 
μπορεί να κινηθεί με τον ιδιαίτερο τρόπο που σκέπτεται, αισθάνεται και υπάρχει, σε ό-
ποια κατεύθυνση επιθυμεί. Πως θα χρησιμοποιήσει αυτήν την ελευθερία; Είναι καθή-
κον μου να τον κάνω να την χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να γίνει όλο και περισσότερο ο 
εαυτός του.», (Rogers, 1995). 

Πρόκειται όμως για μια επώδυνη διαδικασία, για ένα τρομακτικής δυσκολίας εγχεί-
ρημα, το να οδηγήσεις δηλαδή, τον άνθρωπο να συναντήσει το πραγματικό Εγώ, και 
να απελευθερωθεί έτσι από την «ουλή», την «αντίφαση», την «δυσαρμονία» των 
Horkheimer-Adorno και του Παπανούτσου: 

«Το να αποβάλλεις μια μάσκα για την οποία πίστευες για καιρό ότι αποτελούσε κομμάτι 
του πραγματικού εαυτού σου μπορεί να αποδειχθεί ένα βαθύτατα ενοχλητικό βίωμα, ό-
μως μέσα σε κλίμα ελευθερίας σκέψης, αισθημάτων και ύπαρξης, το άτομο κινείται κα-
τευθείαν προς αυτό το στόχο. «, (Rogers, 1995). 

Παρά ταύτα, η τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης κατά τον Rogers, δεν έγκειται 
στην δυσκολία της διαδικασίας αποβολής της «μάσκας» , αλλά στην υιοθέτησης ενός 
«προσωπείου» («false front»), ξένου προς τον «πραγματικό εαυτό» (« real self «): 

«Η πιο συνήθης απόγνωση είναι το να βρίσκεσαι σε τέτοια κατάσταση απόγνωσης ώστε 
να μην επιλέξεις να γίνεις ή να μην επιθυμείς να γίνεις κάποιος. Αλλά η πιο βαθιά 
μορφή απόγνωσης είναι του να επιλέγει κάποιος να είναι ένα άλλος και όχι ο εαυτός 
του.», (Rogers, 1995). 

Ποια είναι λοιπόν, τα χαρακτηριστικά του «προσώπου» που έχει κατακτήσει την «ε-
ναρμόνιση», σύμφωνα με την ουμανιστική φιλοσοφία του Rogers; 

«…βιώνει τον εαυτό του σε όλο τον πλούτο και το μεγαλείο που υπάρχει μέσα σε αυτόν 
τον εαυτό. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτό που πραγματικά είναι.», (Rogers, 1995).  

Από κει και πέρα, ο άνθρωπος που έχει κερδίσει το ζητούμενο της εναρμόνισης με 
τον πραγματικό εαυτό, μπορεί να εισέλθει αβίαστα σε μια άλλη διαδικασία, αυτή του 
κοινωνικού μετασχηματισμού, μέσω ενός κατάλληλου και σύγχρονου εκπαιδευτικού 
μοντέλου: 
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«…προσπάθησα να δείξω ότι εάν θέλουμε πολίτες που να μπορούν να ζουν σε έναν κό-
σμο στον οποίον συμβαίνουν καλειδοσκοπικές αλλαγές, όπως αυτός στον οποίο ζούμε, 
θα πρέπει αυτοί οι πολίτες να γίνουν διαρκείς εκπαιδευόμενοι, να κινητοποιούν τους ε-
αυτούς τους και να πάρουν τον εαυτό τους στα χέρια τους. Τέλος, η πρόθεσή μου ήταν 
να δείξω ότι με την παρούσα προοπτική απόκτησης γνώσεων, αυτό το είδος εκπαιδευό-
μενου εξελίσσεται καλύτερα μέσα στο πλαίσιο μιας σχέσης που προβάλλει και διευκολύ-
νει την ανάπτυξη των «διαπροσωπικών σχέσεων».», (Rogers,1996). 

Μέσα από ποιες ακριβώς διαδρομές θα επιτευχθεί αυτό; Σε αυτό το ερώτημα θα μας 
απαντήσει ο κοινωνιολόγος Paulo Freire ο οποίος θα μας κάνει κοινωνούς μιας πρω-
τοποριακής κοινωνικής σκέψης που ταυτίζεται με συγκεκριμένο παιδαγωγικό πλαίσιο 
και φαίνεται να οδηγεί σε ριζοσπαστικές προοπτικές την υπόθεση της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων.  

 Το ζήτημα της γνώσης και η διάσταση για κοινωνική δράση του Paulo Freire 

Ο Paulo Freire ως κοινωνιολόγος ασχολείται ευρέως με τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα 
όπως η φτώχεια, η καταπίεση, ο αναλφαβητισμός, στον υπανάπτυκτο κόσμο, και βλέπει 
μέσα από την αλλαγή της φιλοσοφίας και του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού συστή-
ματος, την λύση στα παγκόσμια κοινωνικά προβλήματα. Για τον Freire ο κοινωνικός 
μετασχηματισμός θα προκύψει μόνο μέσα από μια παιδεία που θα μάθει στον άνθρωπο 
το πώς να χειρίζεται το εργαλείο του κριτικού στοχασμού προκειμένου να κατανοήσει 
και να μετασχηματίσει την κοινωνική πραγματικότητα που υπάρχει γύρω του. στα μά-
τια του Freire η γνώση ούτε κατατίθεται, ούτε παραδίδεται ούτε αποθηκεύεται ανώδυνα 
και αβασάνιστα, αλλά κατακτάται, οικοδομείται από την αρχή.  

Κατά τον Freire, στο βιβλίο του Η Αγωγή του Καταπιεσμένου, η γνώση πρωτίστως 
απελευθερώνει και εκπληρώνει τον σκοπό της μόνο όταν μετατραπεί σε πράξη, σε ση-
μείο που η μια έννοια να επικαλύπτει την άλλη. Μια τέτοιας φύσεως γνώση, δημιουργεί 
άτομα ελεύθερα «…να δημιουργούν και να οικοδομούν, ν’ απορούν και να τολμούν. Μια 
τέτοια ελευθερία ζητά από το άτομο να είναι δραστήριο και υπεύθυνο και όχι ένας σκλά-
βος ή ένας καλολαδωμένος τροχός της μηχανής….», (Freire, 1977). 

Υπό μια τέτοια οπτική ο τρόπος που οδηγείται ο εκπαιδευόμενος να ανακαλύψει ή να 
δημιουργήσει τη γνώση είναι καθοριστικής σημασίας. Ο Freire, στο έργο του A Peda-
gogy for Liberation, θα αναπτύξει σε όλες του τις πτυχές την παιδαγωγική του αντί-
ληψη και θα την ταυτίσει με μια ριζοσπαστική κοινωνική σκέψη για την ανάπτυξη των 
σύγχρονων κοινωνιών.  

Εκεί, αντιπαραθέσει δυο παιδαγωγικές αντιλήψεις: από τη μια η παραδοσιακή που α-
πλά μεταβιβάζει μια αυταρχική, άγονη και αδύναμη γνώση, απομονωμένη από το πε-
ριβάλλον και την πραγματικότητα. Στον αντίποδα, υπάρχει η γνώση που αναδύεται 
μέσα από τη βάσανο του κριτικού στοχασμού, εφευρίσκεται, αποκαλύπτεται, 
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στηριζόμενη στη συνεργασία δασκάλου και μαθητή και, με οδηγό την κριτική συνει-
δητοποίηση, ερμηνεύει και διαμορφώνει την πραγματικότητα που περιβάλλει τον άν-
θρωπο:  

«Έχουμε να κάνουμε με μια δημιουργική παιδαγωγική η οποία επιζητά να επανεφεύρει 
μια γνώση η οποία είναι επικεντρωμένη στους προβληματισμούς, στις ανάγκες και στη 
γλώσσα των εκπαιδευόμενων, ως μια δράση με διαφωτιστική εξουσία στους κόλπους της 
κοινωνία «, (Freire, 1987). 

Σε αυτή την παιδαγωγική σκέψη του Freire, ποιοι είναι οι όροι-κλειδιά οι οποίοι απο-
τελούν και τους βασικούς άξονες του φιλοσοφικού-παιδαγωγικού συστήματός του; Ο 
κοινωνικός φιλόσοφος Freire, πράγματι, θα εισάγει νέους όρους όπως απελευθερωτικές 
τάξεις -»liberating classrooms»- αμφισβητούμενη αλήθεια-»discussing truth»- διαλο-
γική εμπειρία – «dialogical experience» - δημιουργική αυστηρότητα – «creative ri-
gor»- (Freire, 1987). Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη θεματολογία που τίθεται από 
τον Freire στο χώρο της εκπαίδευσης και η οποία αντιμετωπίζει πλέον την εκπαίδευση 
ως πολιτική επιλογή («political choice»): 

«Η τελική δοκιμασία είναι με ποιο τρόπο οι εκπαιδευόμενοι αλλάζουν μαθαίνοντας την 
προκαθορισμένη ύλη τους, με ποιο τρόπο αλλάζουν συνδυάζοντας τη μελέτη με τη συμ-
μετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτό είναι η ανα-δημιουργική αυστηρότητα της 
απελευθερωτικής εκπαίδευσης.», (Freire, 1987:86). 

Ήδη, από πριν, στο βιβλίο του Η Αγωγή του Καταπιεσμένου, ο φιλόσοφος και κοινω-
νιολόγος Freire αντιπαραθέτει την λειτουργικότητα της βασικής θεματολογίας στην 
παραδοσιακή και στην σύγχρονη ανθρωπιστική αντίληψη στην εκπαίδευση: «Για να 
μπορεί να λειτουργήσει η αυθεντία πρέπει να είναι με το μέρος της ελευθερίας, και όχι 
ενάντιά της….. Οι άνθρωποι αλληλοδιδάσκονται, αλληλοσυνδεόμενοι με τον κόσμο που 
τους περιβάλλει, με τα προς γνώση αντικείμενα…» (Freire, 1977). 

Συνεπώς, πώς θα συνοψίζαμε έναν ορισμό του όρου εκπαίδευση, σύμφωνα με την παι-
δαγωγική σκέψη του Freire, η οποία είναι ταυτόσημη με την κοινωνική του θεωρία, 
συνιστώντας ένα αυτούσιο, ένα αυθύπαρκτο ανθρωπιστικό εκπαιδευτικό μοντέλο που 
επιχείρησε να κάνει καθοριστικές παρεμβάσεις στα θέματα της ανάπτυξης και της α-
πασχόλησης στις σύγχρονες κοινωνίες: 

«Εκπαίδευση δεν σημαίνει να κατεβάζουμε βιβλία αλλά ο όρος έχει μια μετασχηματιστική 
έννοια ως προς τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευόμενων, δασκάλου, σχολείου και κοινω-
νίας.», (Freire, 1987).  

Συμπέρασμα 

Και οι δυο στοχαστές που προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε με συνοπτικό τρόπο, συν-
θέτουν, προερχόμενοι από διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες, το ψηφιδωτό μιας 
εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που προτάσσει την αρχή της αυτογνωσίας, της κριτικής 
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συνειδητοποίησης, της μετασχηματιστικής μάθησης και του κοινωνικής δράσης. Πριν 
ακόμα συστήσουν συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική η οποία θα ταυτιστεί με την 
δια βίου μάθηση, οι αρχές αυτές λαμβάνονται ως ανατροφοδοτούμενες μεταβλητές 
στην εξίσωση της ταυτότητας του ανθρώπου.  

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΟΥΜΑΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

Σαν αφετηρία μιας νέας ερευνητικής προσπάθειας θα μπορούσε να αποτελέσει το πα-
ρακάτω ερώτημα ή ερευνητική υπόθεση:  

Υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής στην πράξη του φιλοσοφικού-ιδεολογικού μηνύματος 
που εκπέμπουν τα κείμενα των θεμελιωτών της εκπαίδευσης ενηλίκων και τα οποία, σε 
τελική ανάλυση ,επικοινωνούν την ανθρωπιστική διάσταση της παιδαγωγικής σκέψης στο 
ευρύ κοινό;  

Με ποιες, δηλαδή, μεταρρυθμίσεις και στρατηγικούς σχεδιασμούς, είτε σε επίπεδο φι-
λοσοφικού-ιδεολογικού πλαισίου, είτε στη βάση μιας αναζήτησης για την αναμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, είτε στη βάση της επιμόρφωσης του εκπαι-
δευτικού δυναμικού, είτε από πλευράς αλλαγής μεθόδων διδασκαλίας, θα προσανατο-
λίσουμε την γνώση προς την κατεύθυνση του διαρκώς υποκειμενικού επαναπροσδιο-
ρισμού μέσα από τις συνθήκες που θέτει η κοινωνική πραγματικότητα. Χρειάζεται, 
δηλαδή, με άλλα λόγια, να επαναπροσδιοριστεί, στα πλαίσια μιας σύγχρονης παιδαγω-
γικής θεώρησης η οποία διασταυρώνεται και, στο τέλος, ταυτίζεται με μια σύγχρονη 
κοινωνική σκέψη, με κοινό παρονομαστή την ανάδειξη εκείνου του τύπου γνώσης που 
μέσα από τον κριτικό στοχασμό θα οδηγήσει στον κοινωνικό μετασχηματισμό, το βα-
θύτερο νόημα του όρου γνώση, οι διατάσεις της και οι τρόποι προσέγγισής της. Αυτήν 
την περιγραφή του νέου ουμανιστικού μοντέλου μας κληροδοτεί η κειμενογραφία των 
κυριότερων στοχαστών της αυτού που αποκαλούν σήμερα οι επιστήμονες στο χώρο 
της παιδαγωγικής, ανθρωπιστική θεώρηση ή διάσταση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  

Πρόσφατα, ο ορισμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την UNESCO ερμηνεύει με 
τρόπο εύγλωττο όλες τις πτυχές, αλλά και τη σημειολογία που περικλείει ο όρος αυτός 
για τον σύγχρονο άνθρωπο και τις σύγχρονες κοινωνίες: 

«Ολόκληρο το φάσμα των οργανωμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών, οποιουδήποτε πε-
ριεχομένου ή επιπέδου και οποιασδήποτε μεθόδου, είτε αυτές αφορούν αναγνωρισμένες 
ή ελεύθερες σπουδές είτε συνεχίζουν ή αναπληρώνουν την αρχική εκπαίδευση σε σχολεία, 
κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και σε σχολές μαθητείας, με τη βοήθεια των οποίων 
(διαδικασιών) άτομα θεωρούμενα ως ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, 
αναπτύσσουν τις ικανότητές τους, πλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν την τεχνική 
και επαγγελματική τους κατάρτιση ή στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις και μεταβάλλουν 
τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους προς την διπλή προοπτική της ολοκληρωμένης 
προσωπικής τους ανάπτυξης και της συμμετοχής τους σε μια ισορροπημένη και 
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ανεξάρτητη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη…», (Εκπαίδευση Ενηλί-
κων, 2, σελ.12).    

Στις τελευταίες γραμμές του αποσπάσματος που παραθέσαμε, συνυπάρχουν οι δυο ά-
ξονες του σύγχρονου παιδαγωγικού ουμανισμού: από τη μια, η ταύτιση του ατόμου με 
το πραγματικό Εγώ, και από την άλλη, η εγκαθίδρυση μιας σχέσης αλληλεπίδρασης 
και αμοιβαιότητας με το περιβάλλον ή αλλιώς, την κοινωνική πραγματικότητα. Ένα 
τέτοιο δεδομένο θα μπορούσε να δικαιολογήσει την υιοθέτηση και την εφαρμογή ενός 
ευρύτερου εκπαιδευτικού πλαισίου το οποίο θα υλοποιεί αυτήν τη σύγχρονη παιδαγω-
γική αντίληψη που θέτει στο επίκεντρο οποιασδήποτε ανάλυσης ή θεώρησης τον σύγ-
χρονο άνθρωπο και τις ανάγκες του.  

Για παράδειγμα, μπορούμε να αναφέρουμε δράσεις, προγράμματα, δομές οι οποίες υ-
λοποιούνται, ενταγμένες στα πλαίσια διευρυμένων στρατηγικών σχεδιασμών για την 
κατάρτιση και την απασχόληση και οι οποίες, σε ένα πρώτο επίπεδο, αφορούν το σχο-
λικό σύστημα, όπως είναι οι εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης (Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά θέματα, Γραφεία Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων κ.λπ.), αλλά σε μια δεύτερη προσέγγιση οδη-
γούν στην περαιτέρω διερεύνηση με ποιο τρόπο, μέσα από ποιες μαθησιακές μεθόδους, 
βοηθούν το μαθητή να αποκτήσει κριτική επίγνωση του Ποιος Είμαι και του τι έχει να 
προσδοκά το Περιβάλλον μου από εμένα και Εγώ από εκείνο, ώστε στη συνέχεια, να 
εισέλθει συνειδητά κατά την διάρκεια της ζωής του σε αυτό που αποτελεί κεντρική 
αξιακή αρχή σε ένα ουμανιστικό παιδαγωγικό μοντέλο και που είναι γνωστό με τον 
όρο μετασχηματίζουσα μάθηση ή κριτικός στοχασμός με άμεση αναφορά στην υπόθεση 
του εαυτού και της κοινωνικής ταυτότητας. Επομένως, είναι προφανές ότι έχουμε να 
κάνουμε με μια γνώση που εξισώνεται με την κοινωνική συλλογική δράση, όπως άλλω-
στε εκφράζει με σαφήνεια και ο ορισμός της UNESCO που ήδη παραθέσαμε. Επίσης, 
και ο κοινωνιολόγος και παιδαγωγός Paulo Freire, έχοντας ως αφετηρία τα οξυμμένα 
κοινωνικά προβλήματα, θεωρεί ότι μέσα από σύγχρονα ανθρωπιστικά μοτίβα εγγε-
γραμμένα σε αντιστοίχως προσδιορισμένα εκπαιδευτικά πλαίσια και συγκεκριμένες 
μαθησιακές δράσεις θα επιτευχθεί ο κοινωνικός μετασχηματισμός, ο οποίος αποτελεί 
έναν θεμελιακό προβληματισμό της σύγχρονης κοινωνικής και παιδαγωγικής σκέψης:  

 «…Γι’ αυτόν (τον Freire) σκοπός της γνώσης είναι η δράση. Γνωρίζουμε για να πρά-
ξουμε. Συλλογιζόμαστε για να μετασχηματίσουμε. Ο Freire απέρριψε ρητά την ιδέα πως 
η γνώση υπάρχει για δικό της λογαριασμό. Η εκπαίδευση πρέπει να φωτίζει τη δύναμη 
των σχέσεων σε μια κοινωνία και να διδάσκει τους μαθητές πώς να συμμετέχουν στην 
αλλαγή των δυνάμεων δομής.», (Μάνθου 2007).  

Είναι γνωστό ότι η Εκπαίδευση Ενηλίκων καλύπτεται στη χώρα μας από διάφορους 
φορείς, με κυριότερο φορέα το ΙΔΕΚΕ (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων) 
και τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων οι οποίοι διαχειρίζονται πολλές ευ-
ρέως διαδεδομένες δομές-δράσεις συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Μερικές από τις δομές 
αυτές είναι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η Συμβουλευτική Γονέων, τα Σχολεία 
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Δεύτερης Ευκαιρίας ή δράσεις όπως ο Εθελοντισμός κ.λ.π. Όλες αυτές οι δομές έχουν 
σχεδιαστεί με βάση την παγκόσμια τάση που κυριαρχεί στο χώρο της εκπαίδευσης, 
τυπικής και μη, σύμφωνα με την οποία, η γνώση πρέπει να απορρέει από την αναγκαι-
ότητα να συνδεθεί η κοινωνική πραγματικότητα με την ατομική ταυτότητα του ανθρώ-
που και την υποκειμενική αλήθεια του εαυτού. Σε αυτή την τελευταία προοπτική πρέ-
πει να στοχεύει ένα σύγχρονο πλαίσιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων σύμφωνα με τον ορισμό 
του ΟΟΣΑ, ο οποίος εξειδικεύει την ανθρωπιστική φιλοσοφική θεώρηση του ορισμού 
της UNESCO: 

«Η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα ή πρόγραμμα 
σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να ικανοποιήσει οποιαδή-
ποτε ανάγκη κατάρτισης ή οποιοδήποτε ενδιαφέρον, που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί 
σε κάθε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την ηλικία της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και η κύρια δραστηριότητά του δεν είναι πλέον η εκπαίδευση. Η ΄΄σφαίρα΄΄ 
της επομένως καλύπτει μη επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπι-
κές σπουδές, καθώς επίσης και την εκπαίδευση που έχει συλλογικό σκοπό.», ( Εκπαί-
δευση Ενηλίκων, 2, σελ.12).    

Από κει και πέρα, όποια ερευνητική πορεία κι αν ακολουθήσει κάποιος στο ευρύ πεδίο 
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, είναι αναπόφευκτη η διαπίστωση ότι η εκπαίδευση ενηλί-
κων, ως ένα ευρύτερο πλαίσιο αρχών και αξιών μέσα στο οποίο μπορεί κάποιος να 
οικοδομήσει ιδιαίτερες και ξεχωριστές δομές, συνιστά ένα αναπόσπαστο τμήμα του 
συνόλου της υπόθεσης της αγωγής του ατόμου, του να μαθαίνει δηλαδή κάποιος τι 
σημαίνει ιδιαίτερη προσωπικότητα, αυτοκατευθυνόμενη και αυτοκαθοριζόμενη, και με 
ποιους όρους μπορεί να επιτεύξει κάτι τέτοιο. Ένα απλό ερώτημα, καθημερινό και συ-
νάμα πολύπλοκο στην σημειολογία του, το οποίο τίθεται από τον Μπρεχτ, θα αρκούσε 
να ξεκινήσει ένας ερευνητής την αναζήτησή του, πρωτογενώς, στο πεδίο της αγωγής 
του σύγχρονου ανθρώπου: 

«…όλο παράπονο που η γνώση είναι τόσο ακριβή. Κι όμως μήτε που υποπτεύονται πόσο 
κακή είναι η γνώση που προορίζεται για τα παιδιά τους…», (Μπρεχτ, στο Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, 8, σελ. 33). 

ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 

Αν ο Μπρεχτ λοιπόν, επισημαίνει το πόσο κακής ποιότητας είναι η «γνώση» που 
παίρνουν η μαθητές κατά την διάρκεια της σχολικής τους ζωής, ένας σύγχρονος παι-
δαγωγός, ερευνητής, κοινωνιολόγος ή ακόμα και ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, θα πρέπει 
να αναρωτηθεί ποιο είδος γνώσης θα ήταν κατάλληλο, σε ποιον ακριβώς απευθύνε-
ται, δηλαδή, σε ποιον άνθρωπο και σε ποια κοινωνία, και οπωσδήποτε για ποιο 
σκοπό. Εκείνο όμως που δεν πρέπει να ξεχάσει είναι να προτείνει μια δρομολόγηση 
της υλοποίησης μέσα σε καθορισμένα πλαίσια, των κεντρικών θεωρητικών αξόνων 
μιας εκπαιδευτικής πολιτικής. Από την άλλη, η επιλογή του παιδαγωγικού σχεδια-
σμού και η μετουσίωσή του σε εκπαιδευτική πρακτική θα καθορίσει και τον άνθρωπο 
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και την κοινωνία, και στο επίπεδο του κομβικού ζητήματος της ταυτότητας και στο 
επίπεδο της γνώσης που ταυτίζεται με τη δράση, σύμφωνα με τον στοχαστή Paulo 
Freire, αλλά και σύμφωνα με πιο πρόσφατες απόψεις και τάσεις στην Εκπαίδευση Ε-
νηλίκων:  

«Είναι σημαντικό το ότι συνηθίζουμε να συζητάμε τις πολιτικές της δια βίου μάθησης 
χωρίς να αναφερόμαστε πολύ στη σχολική εκπαίδευση-αλλά η μάθηση μοιάζει με φό-
ρεμα χωρίς ραφή που εκτείνεται σε όλη την διάρκεια της ζωής και πρέπει να προσπαθή-
σουμε να πείσουμε την εκπαιδευτική πολιτική να κάνει το ίδιο. Αλλά αν πρόκειται να έ-
χουμε μια εκπαίδευση που ενισχύει αυτή τη μορφή πολιτικής ανάμειξης στην ενήλικη 
ζωή, πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά τα ιδανικά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων μιας περα-
σμένης εποχής, όταν οι ηγέτες της κοινότητας μάθαιναν δια βίου… όπως εκείνοι οι ηγέ-
τες της κοινότητας που ηγήθηκαν εξεγέρσεων, που πολέμησαν για τα δικαιώματα των 
άλλων και που συνέχισαν να μαθαίνουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. «, (Εκπαίδευση Ε-
νηλίκων, 6, σελ. 30). 
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Νέες Τεχνολογίες: Χρήση, Κίνδυνοι, Επιπτώσεις.  
Έρευνα σε μαθητές Δημοτικού Σχολείου  

Κουφουνάκης Αναστάσιος, Μηχανικός Πληροφορικής ΤΕ, anaskouf@gmail.com 

Περίληψη 

Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν πλέον ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των παι-
διών. Έχουν παρεισφρήσει σε πολλούς τομείς της εξωσχολικής τους δραστηριότητας 
και έχουν εισαχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αποτελούν μέσο ψυχαγωγίας, εκ-
παίδευσης, επικοινωνίας, ενημέρωσης. Όπως είναι αντιληπτό τα οφέλη από την χρήση 
τους είναι πολλαπλά, αλλά και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την χρήση τους είναι 
εξίσου πολλοί και σημαντικοί. Η παρακάτω έρευνα παρουσιάζει το μέγεθος της χρήσης 
των Νέων Τεχνολογιών από τα παιδιά και τους κινδύνους που διατρέχουν στην καθη-
μερινή τους ζωή, εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αναλύονται 
οι επιδράσεις των Νέων Τεχνολογιών στα παιδιά σε προσωπικό, κοινωνικό αλλά και 
ψυχολογικό επίπεδο. Διερευνάται επίσης, ο βαθμός επίγνωσης των κινδύνων που δια-
τρέχουν τα παιδιά κατά την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο, καθώς και οι επιπτώσεις 
που πιθανώς βιώνουν από την συχνή χρήση του στην καθημερινότητά τους. Στην έ-
ρευνα αυτή, έλαβαν μέρος μαθητές δημόσιου Δημοτικού Σχολείου μέσω της συμπλή-
ρωσης κατάλληλων ερωτηματολογίων, από τα οποία εξήχθησαν σημαντικά συμπερά-
σματα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Κίνδυνοι, Επίγνωση, Επιδράσεις, Έρευνα 

Εισαγωγή 

Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος επιδρούν καταλυτικά στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή , στις εργασιακές σχέσεις, στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό (Στα-
χτέας, 2000). Η χρησιμότητα των Νέων Τεχνολογιών συμπεριλαμβανομένης  της Πλη-
ροφορικής, για τη διευκόλυνση της εργασίας αλλά και της καθημερινής ζωής,  είναι 
πασιφανής και δηλωτική των χαρακτηριστικών της σύγχρονης και μελλοντικής κοινω-
νίας που προσδιορίζεται πλέον ως «Κοινωνία της Πληροφορίας» (o όρος αυτός χρησι-
μοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1993 από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
J.Delor) (Σταχτέας, 2002). Όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία , οι χρήστες του Διαδικτύου για το 2016 είναι  6.834.560, ενώ οι χρήστες του 
μέσου κοινωνικής δικτύωσης Facebook 4.800,000 (“Internet World Stats”, 2016). H 
ενασχόληση των παιδιών με την τεχνολογία είναι αναγκαία στη σημερινή εποχή, στην 
οποία τα παιδιά έχουν τόσα πολλά ερεθίσματα και δέχονται τόσες πολλές πληροφορίες, 
με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν από πολύ νωρίς δεξιότητες, που η προηγούμενη γενιά 
απέκτησε στην ενήλικη ζωή και με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία. Αυτό είναι αναπόφευ-
κτο, λόγω του τρόπου ζωής των γονιών τους (Γκόλτσιου, 2015). Σήμερα, μικρά παιδιά 
μαθαίνουν να χειρίζονται το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης πριν περπατήσουν, την 
ταμπλέτα του γονέα πριν μιλήσουν ή το ποντίκι του υπολογιστή πριν μάθουν να γρά-
φουν ή να κάνουν ποδήλατο. (Γκόλτσιου, 2015). Επιπροσθέτως, οι Νέες Τεχνολογίες 
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αποτελούν κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όσον αφορά το κομμάτι της έντα-
ξης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τον Κόμη (2004), συνήθως 
αντί του όρου Πληροφορική χρησιμοποιείται πλέον σε ευρεία κλίμακα ο όρος Τεχνο-
λογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών: ΤΠΕ. Οι χρήσεις των ΤΠΕ στην εκ-
παιδευτική διαδικασία, έχουν επιτρέψει σημαντικές εκπαιδευτικές  εφαρμογές τόσο 
στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία όσο και στη διαχείριση του σχολικού περι-
βάλλοντος (Κόμης, 2004). Ο τρόπος παιχνιδιού των σημερινών παιδιών επικεντρώνε-
ται συχνά γύρω από μία οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή, ταμπλέτας ή κινητού τηλε-
φώνου. Με την πάροδο του χρόνου εξαλείφεται σταδιακά το ομαδικό παιχνίδι και κατ’ 
επέκταση η ομαδικότητα και η συνεργασία. Το παιδί πρέπει να μαθαίνει μέσα από τη 
βιωματική, άμεση εμπειρία και μέσω της έκθεσης σε ποικίλα ερεθίσματα (Mαλέτσκου, 
2003). Είναι απαραίτητο και ευεργετικό το παιχνίδι σε ομάδες, καθώς τα παιδιά υπο-
δύονται ρόλους, χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και δεν ακολουθούν ένα έτοιμο σε-
νάριο δράσης, σαν αυτό που προτείνουν πολλά ηλεκτρονικά παιχνίδια (Mαλέτσκου, 
2003).  

Τα κύρια μειονεκτήματα της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών απορρέουν από την συχνή 
χρήση του Διαδικτύου. Τα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν έξω από τον διαδικτυακό 
κόσμο. Συμμετέχουν ενεργά και δραστηριοποιούνται εντός αυτού. Στην εποχή της πα-
γκόσμιας ηλεκτρονικής συνδεσιμότητας, των ιών και των χάκερ, της ηλεκτρονικής πα-
ρακολούθησης, και της ηλεκτρονικής απάτης δεν υπάρχει καμία στιγμή στην οποία η 
ασφάλεια δεν έχει σημασία (Stallings, W. &amp; Κουτσόπουλος, Ι., 2008). Οι δραστη-
ριότητες και οι επιλογές που τους δίνονται είναι απεριόριστες, ενώ οι κίνδυνοι που 
ελλοχεύουν είναι πολλαπλοί. Θα πρέπει να υπάρχουν σωστές κατευθυντήριες γραμμές 
και γονική μέριμνα στο σπίτι, όπως επίσης και ορθή ψηφιακή παιδεία στο σχολείο, 
ώστε οι αθώες παιδικές τους ψυχές να μην πληγωθούν και τα ίδια να μην τεθούν ποτέ 
σε κίνδυνο.  

Μεθοδολογία 

Συμμετέχοντες στην έρευνα 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο Δημοτικό Σχολείο στην αστική περιοχή του 
Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα συμμετείχαν 85 μαθητές των τριών τελευ-
ταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄), ηλικίας 9 έως 13 ετών. Στο δείγμα 
που λήφθηκε, τα αγόρια που συμμετείχαν είναι 43 (50,6%), ενώ τα κορίτσια 42(49,4%). 
Υπάρχει λοιπόν σχεδόν ισορροπία ως προς το φύλο των συμμετεχόντων. 

Ερευνητικό εργαλείο 

Ως μέσο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο, το οποίο περιείχε ερω-
τήσεις κλειστού τύπου και συμπληρώθηκε από τους μαθητές. Τα ερωτηματολόγια ήταν 
προσωπικά και συμπληρώθηκαν ανώνυμα με πλήρη προστασία των προσωπικών δε-
δομένων των μαθητών, ενώ τους δόθηκαν ακριβείς εξηγήσεις για την κάθε ερώτηση. 
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Επίσης, αναφέρθηκε ότι η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε για εκπαιδευτικούς και επι-
στημονικούς σκοπούς.  

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Τα ερωτηματολόγια πήραν αύξοντα αριθμό και κωδικοποιήθηκαν όλες οι απαντήσεις 
των ερωτώμενων, προκειμένου να διευκολυνθεί η στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 
Έπειτα, η καταχώρηση, η επεξεργασία και η ανάλυση όλων των δεδομένων έγινε με τη 
χρήση του στατιστικού προγράμματος ΙΒΜ SPSS Statistics 20,  από το οποίο προέκυ-
ψαν οι πίνακες συχνοτήτων αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Αποτελέσματα έρευνας 

Η έρευνα αρχικά, εξετάζει ποιες Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιούνται από τα παιδιά. 
Δόθηκαν 7 διαθέσιμες επιλογές και ήταν ελεύθερα να  απαντήσουν όσες επιθυμούν(Πί-
νακας 1). 

Πίνακας 1. Ποιες Νέες Τεχνολογίες χρησιμοποιείτε; 
Νέα Τεχνολογία Συχνότητα  Ποσοστό 

Wi-Fi 74 87,1% 
Ταμπλέτα 73 85,9% 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 67 78,8% 
Κινητό Τηλέφωνο 49  57,6% 
Smart TV 40 47,1% 
Playstation 40 47,1% 
Smart watch 11 12,9% 

Τα ευρήματα μάς αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία των παιδιών (ποσοστό άνω του 87%) 
έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτό πραγματοποιείται κυρίως μέσω ταμπλέτας, ηλε-
κτρονικού υπολογιστή  και κινητού τηλεφώνου.  

Έπειτα, εξετάζεται η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι των μαθητών με τα 
αποτελέσματα να είναι συντριπτικά υπέρ του «Ναι» (94,1%, συχνότητα 80), ενώ «Όχι» 
απάντησε μόλις το 5,9% (συχνότητα 5 μαθητές).  

Στην επόμενη ερώτηση(Πίνακας 2), βλέπουμε την ηλικία κατά την οποία τα παιδιά 
ήρθαν πρώτη φορά σε επαφή με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ταμπλέτα στο σπίτι. 

Πίνακας 2. Σε ποια ηλικία ήρθατε πρώτη φορά σε επαφή με Η/Υ ή ταμπλέτα στο σπίτι; 
Τάξη Δημοτικού Σχολείου Ποσοστό 

Α΄ Δημοτικού 25,9% 
Β΄ Δημοτικού 14,1% 
Γ΄ Δημοτικού 21,2% 
Δ΄ Δημοτικού 15,3% 
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Ε΄ Δημοτικού 4,7% 
ΣΤ΄ Δημοτικού 1,2% 
Νωρίτερα 17,6% 

Το σημαντικό εύρημα που προκύπτει είναι ότι τα παιδιά ήρθαν για πρώτη φορά σε 
επαφή με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ταμπλέτα σε ηλικία μικρότερη των 7 ετών (κατά 
43,5%). 

Επιπροσθέτως, εξετάστηκε ο βαθμός κατά τον οποίο τα παιδιά συμβουλεύονται τους 
γονείς τους, πριν κάνουν χρήση του Διαδικτύου. 

Πίνακας 3. Συμβουλεύεστε τους γονείς σας πριν κάνετε χρήση του Διαδικτύου 
Πάντα 38,8% 
Συχνά 29,4% 
Όχι συχνά 27,1% 
Ποτέ 4,7% 

Το αποτέλεσμα κρίνεται θετικό και ενθαρρυντικό, καθώς σύμφωνα με τον Πίνακα 3,  
οι απαντήσεις «Πάντα» και «Συχνά» φτάνουν αθροιστικά το 68,2%. 

Στον σύγχρονο κόσμο του ευρέως χρησιμοποιούμενου Διαδικτύου, μέρος της καθημε-
ρινότητάς μας αποτελεί η κοινωνική διαδικτυακή μας ζωή. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
επιδρά άμεσα στην ψυχική υγεία ενός ανθρώπου πόσο μάλιστα ενός παιδιού. Η επί-
δραση αυτών στα παιδιά τα αποτρέπει πιθανόν να πάνε σε μέρη χωρίς πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο, ενώ ενδεχομένως και να παραμελούν τις σχολικές τους υποχρεώσεις. Μέσω 
των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ελλοχεύει και ο σημαντικός κίνδυνος τα παιδιά να 
βρεθούν αντιμέτωπα με τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Για τον λόγο αυτό διερευνάται η 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά (Πίνακας 4), τα οποία ερωτή-
θηκαν εάν χρησιμοποιούν ή όχι κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Πίνακας 4. Χρησιμοποιείτε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης; 
 Συχνότητα Ποσοστό 

Δεν χρησιμοποιώ 47 55,3% 
Χρησιμοποιώ 38 44,7% 

Στην επόμενη ερώτηση κλήθηκαν να απαντήσουν εάν κάνουν νέες γνωριμίες μέσω 
Διαδικτύου και το αποτέλεσμα ήταν «Όχι» 80% και «Ναι» 20%.  

Μία ακόμη αρνητική παράμετρος της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, είναι τα ηλε-
κτρονικά και διαδικτυακά παιχνίδια στων οποίων τα σενάρια ασκείται βία (π.χ. σενάρια 
με πόλεμο, πυροβολισμοί, κλοπές, ξυλοδαρμοί κ.λπ.). Τα βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια 
μειώνουν την ευαισθησία του παιδιού και αυξάνουν την επιθετικότητά του, καθώς ένα 
παιδί δεν έχει την κριτική ικανότητα να κατανοήσει την πραγματική διάσταση της 
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εικονικής πραγματικότητας που βιώνει μέσω του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. Με γνώ-
μονα την συνεχή παρατήρηση σκηνών βίας, ίσως οδηγηθεί ευκολότερα σε λανθασμέ-
νες μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων του,  εκδηλώνοντας επιθετική συμπεριφορά 
(λεκτική ή σωματική). Ένα παιδί που δεν παίζει βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια, ίσως έ-
χεις λιγότερες πιθανότητες να εξελιχθεί  μακροπρόθεσμα σε έναν βίαιο ενήλικα. Για 
τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε η επόμενη ερώτηση, στην οποία εξετάζεται το κατά 
πόσο τα παιδιά παίζουν τέτοιου είδους (βίαια) ηλεκτρονικά παιχνίδια. (Πίνακας 5). 

Πίνακας 5. Παίζετε ηλεκτρονικά παιχνίδια με βία; 
Ποτέ 56% 
Λίγες φορές 22,6% 
Συχνά 16,7% 
Κάθε μέρα 4,8% 

Έπειτα, διερευνήθηκε το πρόσωπο που έμαθε στα παιδιά να χειρίζονται έναν ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 6 

Πίνακας 6. Ποιος σας έμαθε να χειρίζεστε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή; 
 Συχνό-

τητα 
Ποσο-
στό 

Οι γονείς 25 29,4% 
Είμαι αυτοδίδακτος 24 28,2% 
Τα αδέλφια 15 17,6% 
Ο δάσκαλος στο σχολείο 15 17,6% 
Ένας φίλος/οι 6 7,1% 

H έρευνα συνεχίζει με την γνώση των κινδύνων της χρήσης του Διαδικτύου και των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Σχήμα  1).  

 

Σχήμα  1. Ποιους κινδύνους γνωρίζετε ότι εγκυμονεί το Διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές; 
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Σκοπός ήταν να ερευνηθεί ο βαθμός επίγνωσης των υφιστάμενων κινδύνων που υπάρ-
χουν κατά την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του Διαδικτύου. Δόθηκαν 11 
επιλογές και ζητήθηκε από τους μαθητές να συμπληρώσουν μόνον όσους κινδύνους 
γνωρίζουν δίχως κάποιον άλλο περιορισμό. Το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνουν οι 
«Ιοί», ενώ  παρατηρείται το γεγονός ότι σε όλες τις επιλογές τα ποσοστά είναι άνω του 
50%. 

Στην επόμενη ερώτηση (Σχήμα  2) οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν εάν θεωρούν 
ότι έχουν κάποια αρνητική επίπτωση από την χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  

 

Σχήμα  2.  Ύπαρξη επιπτώσεων 

Η πλειοψηφία των παιδιών δηλώνει πως δεν έχει κάποια επίπτωση. Ωστόσο 1 στους 3 
μαθητές (συχνότητα 26) δηλώνει πως έχει κάποια επίπτωση. 

Έπειτα, όσοι δήλωσαν πως έχουν κάποια επίπτωση, ερωτήθηκαν ποια επίπτωση έχουν 
και μπορούσαν να συμπληρώσουν όσες επιλογές θέλουν δίχως περιορισμό (Σχήμα  3). 

 

Σχήμα  3. Ποιές δυσάρεστες επιπτώσεις έχετε; 

Αρκετά από τα παιδιά που δήλωσαν πως έχουν δυσάρεστες επιπτώσεις δεν επέλεξαν 
μόνο μία και αυτό είναι φανερό από τα αποτελέσματα. Επίσης, είναι σημαντικό πως 
όλοι όσοι δήλωσαν ότι έχουν κάποια επίπτωση, παραδέχτηκαν πως είναι εθισμένοι σε 
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κάποιο παιχνίδι ή στο Διαδίκτυο. 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αναφορικά με την χρήση των Νέων Τεχνο-
λογιών από τα παιδιά, το υψηλότερο ποσοστό επιτυγχάνει η χρήση του Διαδικτύου 
μέσω της τεχνολογίας Wi-Fi (87,1%). Έπειτα, εξίσου υψηλό ποσοστό καταλαμβάνει η 
χρήση ταμπλέτας (85,9%), η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (78,8%), ενώ κινητό τη-
λέφωνο χρησιμοποιεί το 57,6% των συμμετεχόντων μαθητών. Τα παιδιά δείχνουν να 
έχουν εξοικείωση με αυτές τις τρεις συσκευές (ταμπλέτα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
κινητό τηλέφωνο), καθώς τα χρησιμοποιούν κατά πλειοψηφία. Έπειτα, σε ποσοστό 
47,1%, βρίσκεται η χρήση «έξυπνης τηλεόρασης» (αγγλ.:Smart TV). Την κονσόλα 
Playstation χρησιμοποιεί επίσης το 47,1% και αξίζει να σημειωθεί πως οι χρήστες της 
κονσόλας είναι περίπου οι μισοί από τους χρήστες της ταμπλέτας , γεγονός που μάς 
υποδεικνύει την σαφή προτίμηση των παιδιών στο μέσο που χρησιμοποιούν για να ψυ-
χαγωγηθούν. Την τελευταία θέση των προτιμήσεων των παιδιών καταλαμβάνει το «έ-
ξυπνο ρολόι» (αγγλ.:Smart watch), το οποίο συγκεντρώνει το ποσοστό 12,9%. Τα απο-
τελέσματα της πρώτης ερώτησης, συνηγορούν στο γεγονός ότι υπάρχει εκτεταμένη 
χρήση του Διαδικτύου στην καθημερινότητά των παιδιών, η οποία επιτυγχάνεται μέσα 
από τις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές συσκευές. 

 Όπως παρουσιάστηκε στα αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης, τα παιδιά δηλώνουν 
πως έχουν σπίτι τους ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ποσοστό 94,1%. Αν συσχετίσουμε 
τα  ευρήματα των δύο πρώτων ερωτήσεων, φαίνεται να υπάρχει μια σαφής προτίμηση 
στην χρήση της ταμπλέτας σε σχέση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Η ηλικία στην οποία ήρθε το παιδί για πρώτη φορά σε επαφή με ηλεκτρονικό υπολογι-
στή ή ταμπλέτα είναι κατά 43,5% μικρότερη των 7 ετών, ενώ για χρήση μέχρι 10 ετών 
το ποσοστό ανέρχεται στο 78,8%. Το εύρημα αυτό, έρχεται σε συμφωνία με την έρευνα 
της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Α-
θηνών και του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» (που πραγματοποιήθηκε το 
2015), η οποία αναφέρει ότι η πρώτη επαφή ενός παιδιού με το Διαδίκτυο γίνεται σε 
ηλικία 6,2 ετών (Μπιμπή, 2016). Το όριο ηλικίας στο οποίο τα παιδιά χρησιμοποιούν 
έναν Η/Υ –τάμπλετ- διαδίκτυο συνεχώς μειώνεται (Μπιμπή, 2016). Ουσιαστικά, ο τα-
χύτερα αναπτυσσόμενος τομέας χρηστών του Διαδικτύου είναι τα παιδιά της προσχο-
λικής ηλικίας (Μπιμπή, 2016). 

Τα παιδιά συμβουλεύονται τους γονείς τους «Πάντα» και «Συχνά» πριν κάνουν χρήση 
του Διαδικτύου σε ποσοστό 68,2%. Το γεγονός αυτό κρίνεται ως ενθαρρυντικό διότι 
υπάρχει μία αυξημένη πλειοψηφία που συμβουλεύεται τους γονείς του,  ωστόσο υπάρ-
χει και ένα διόλου αμελητέο ποσοστό, της τάξεως του27,1%), που απάντησε «Λίγες 
φορές». 

Από την έρευνα διαπιστώνεται, ότι περίπου ένα στα δύο παιδιά είναι χρήστης των 
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μέσων κοινωνικής δικτύωσης (44,7%). Ωστόσο, γνωριμίες μέσω διαδικτύου πραγμα-
τοποιεί μόνο το 20%. Συμπεραίνεται ευκόλως, ότι οι γνωριμίες νέων προσώπων δεν 
αποτελούν τον πρωτεύοντα λόγο χρήσης του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Παιχνίδια με βία παίζει «Συχνά» και «Κάθε μέρα» το 21,5%. Με λίγα λόγια 1 στους 5 
μαθητές, είναι εκτεθειμένος στους κινδύνους που μπορεί να επιφέρουν τα βίαια ηλε-
κτρονικά παιχνίδια στην ψυχική τους υγεία ή στην μακροπρόθεσμη  συμπεριφορά τους. 

Σύμφωνα με την έρευνα, τα παιδιά δηλώνουν ότι έμαθαν να χρησιμοποιούν τον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή από τους γονείς (29,4%), από μόνοι τους (28,2%) και έπειτα από 
τον δάσκαλο και τα αδέλφια (17,6%). Προβληματισμό ωστόσο, δημιουργεί το υψηλό 
ποσοστό των μαθητών που δήλωσαν ότι έμαθαν να χρησιμοποιούν ένα ηλεκτρονικό 
υπολογιστή αυτοβούλως. Αυτό απορρέει από την άρνηση των γονέων ή ακόμη και  από 
την ελλιπή τους κατάρτιση, πάνω σε ζητήματα βασικών λειτουργιών και κανόνων χρή-
σης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μία ακόμη παράμετρος προβληματισμού, είναι ο 
βαθμός ετοιμότητας ενός μικρού παιδιού να μάθει τον τρόπο λειτουργίας και την ορθή 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, αυτοβούλως. 

Στη συνέχεια της έρευνας, διαπιστώνεται ότι τα παιδιά είναι γνώστες των κινδύνων που 
ελλοχεύουν κατά την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο. Όλες οι επιλογές πέτυχαν ποσο-
στά άνω του 50%, ενώ έστω και έναν κίνδυνο γνώριζαν όλοι οι μαθητές. Το γεγονός 
αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετικό.  Θα πρέπει ωστόσο, με σωστή ενημέρωση 
και συμβουλές να αυξηθούν στο μέγιστο οι γνώσεις των παιδιών στον τομέα της ασφα-
λούς πλοήγησης. Στην παρούσα έρευνα, επιπτώσεις από την χρήση των Νέων Τεχνο-
λογιών και πιο συγκεκριμένα του Διαδικτύου, της ταμπλέτας και του κινητού τηλεφώ-
νου παραδέχεται πως έχει 1 στους 3 μαθητές που συμμετείχαν. Αρκετά υψηλό ποσοστό 
εάν αναλογιστούμε ότι ο έχων επιπτώσεις δυσκολεύεται αρχικά να το παραδεχτεί και 
έπειτα να το δηλώσει. Το 100% όσων δήλωσαν πως έχουν επιπτώσεις, δηλώνει εθι-
σμένο σε ένα παιχνίδι ή στο Διαδίκτυο και βλέπει την σχολική του επίδοση να μειώνε-
ται. O ‘εθισμός στο Διαδίκτυο’ είναι ένας ευρύς όρος, ο οποίος καλύπτει ένα ευρύ φά-
σμα συμπεριφορών και προβλημάτων ελέγχου των παρορμήσεων, σχετιζόμενες με τη 
χρήση του διαδικτύου(Φλώρος, 2013). Μπορούμε να πούμε με απλά λόγια, ότι αναφέ-
ρεται στη περίπτωση όπου το Διαδίκτυο αποκτά μεγαλύτερη σημασία και προτεραιό-
τητα στη ζωή μας από τους φίλους, την οικογένεια και την εργασία μας, κυριαρχεί στη 
καθημερινότητα μας και είναι ένα στοιχείο της που δεν θέλουμε να αποχωρι-
στούμε(Φλώρος, 2013).Αρκετά  υψηλά ποσοστά επίσης, καταλαμβάνουν οι απαντή-
σεις «Διαταραχή σχέσεων με φίλους και οικογένεια» και «Σωματικά συμπτώματα» με 
ποσοστά 92%. Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας είναι ότι σε ποσοστό 60% (όσων 
δηλώνουν πως έχουν κάποια επίπτωση) και 17,6% (επί του συνόλου των ερωτηθέ-
ντων), τα παιδιά βιώνουν διαδικτυακό εκφοβισμό. Αυτό αναλογεί σε 15 παιδιά. Tα 
συμπτώματα του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι πιθανό να συνοδεύουν κάποια από τα 
παιδιά ακόμα και όταν ενηλικιωθούν (Allison &amp; Roeger &amp; Reinfeld-Kirk-
man, 2009).  Ο διαδικτυακός εκφοβισμός λοιπόν, είναι υπαρκτός και το ποσοστό που 
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καταλαμβάνει είναι μεγάλο,  αν αναλογιστεί κανείς τις συνέπειες που αυτός έχει.  

Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι τα παιδιά είναι χρήστες των Νέων Τεχνολογιών 
αλλά και γνώστες των κινδύνων που απορρέουν μέσα από την χρήση τους. Η δημιουρ-
γία ενός πλαισίου ασφάλειας της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών και πιο συγκεκριμένα 
του Διαδικτύου, κρίνεται επιτακτική. Η υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, το καθιστά 
ένα υπερπολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε άνθρωπο. Η συνύπαρξη γονέα και 
παιδιού στο διαδικτυακό ταξίδι είναι χρήσιμη και ωφέλιμη για τη σχέση που θα ανα-
πτύξει το παιδί μαζί του. Οι γονείς σημαντικό είναι να ασκούν τον γονικό τους ρόλο σε 
σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου ακόμη κι αν αισθάνονται ότι δεν έχουν πολλές γνώ-
σεις γύρω από αυτό. Καταλυτικός επίσης και ο ρόλος των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα 
πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ώστε να συμβουλεύουν και να καθοδηγούν τα 
παιδιά στην πορεία τους μέσα στον τεχνολογικό κόσμο.  
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Πληροφοριακή παιδεία και ο ρόλος της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στην εποχή 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Μανώλη Βασιλική, vasofr12@gmail.com 

Περίληψη 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η ψηφιακή διδασκαλία είναι δύο έννοιες που έχουν 
αρχίσει να ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στα πανεπιστήμια του εξωτερικού 
και σιγά- σιγά και στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Το γεγονός αυτό δεν είναι δυνατόν 
να μην επηρεάσει και την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που εντάσσεται στο πανεπιστημιακό 
ίδρυμα. Ο ρόλος της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στη σημερινή εποχή της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης είναι πηγαίος, υποστηρικτικός και καθοδηγητικός. Η παρούσα εισήγηση 
έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τον ρόλο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στην εποχή 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την ανάγκη προώθησης της σημα-
σίας της πληροφοριακής παιδείας. Ο ρόλος αναδεικνύεται μέσα από διάφορες έρευνες 
που έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνή χώρο αναφερόμενες στην προσπάθεια ύπαρξης 
προγραμμάτων e-learning που έχει γίνει και σε πανεπιστήμια και σε ακαδημαϊκές βι-
βλιοθήκες της Ελλάδας, χωρίς βέβαια επικράτηση κυρίως λόγω του κόστους.  

Λέξεις-Κλειδιά: ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πληροφο-
ριακή παιδεία, πληροφοριακή συμπεριφορά. 

Εισαγωγή 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η ψηφιακή διδασκαλία είναι δύο έννοιες που έχουν 
αρχίσει να ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στα πανεπιστήμια του εξωτερικού 
και σιγά- σιγά και στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Ο ρόλος της ακαδημαϊκής βιβλιο-
θήκης στη σημερινή εποχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πηγαίος, υποστηρι-
κτικός και καθοδηγητικός. Το γεγονός αυτό δεν είναι δυνατόν να μην επηρεάσει και 
την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη που εντάσσεται στο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η παρούσα 
εισήγηση έχει ως κύριο σκοπό να αναδείξει τον ρόλο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 
στην εποχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο ρόλος αναδεικνύεται μέσα από διάφο-
ρες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνή χώρο. Προσπάθεια ύπαρξης προ-
γραμμάτων e-learning έχει γίνει και σε πανεπιστήμια και σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
της Ελλάδας, χωρίς βέβαια επικράτηση κυρίως λόγω του κόστους. 

Η εισήγηση έχει χωριστεί σε τέσσερα κεφάλαια. Αρχικά, διευκρινίζονται οι όροι ακα-
δημαϊκή βιβλιοθήκη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning). Στη συνέχεια, πα-
ρουσιάζονται τρείς πολύ σημαντικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο διεθνή 
χώρο που και αναδεικνύουν το ρόλο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στην εποχή της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Επίσης, γίνεται αναφορά στην ελληνική πραγματικότητα 
και στο τι μπορεί να γίνει. Τέλος, η εργασία κλείνει με τα σημαντικότερα συμπερά-
σματα αναφορικά με το ρόλο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στην εποχή της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης. 
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Ορισμοί 

Προτού ξεκινήσει η παρούσα εισήγηση, κρίνεται σκόπιμη η παράθεση κάποιων ορι-
σμών ως προς τις βασικές έννοιες της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης και της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Αρχικά, η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη παραπέμπει σε βιβλιοθήκη που εντάσ-
σεται μέσα σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα, Πανεπιστήμιο. Είναι στενά συνυφασμένη με 
αυτό καθώς και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα των διαφόρων τμημάτων του Πανεπιστη-
μίου στο οποίο ανήκει.   

Από την άλλη μεριά, τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του ο όρος της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης (e–learning). Σύμφωνα με τους Nicoleta-Magdalena και 
Luminiţa (2012) πρόκειται για μια τεχνολογία που έχει φέρει την επανάσταση στο πα-
ραδοσιακό σύστημα εκπαίδευσης καθώς εγκαθιδρύει την έννοια της απόστασης στην 
εκπαίδευση). Ως προς το θέμα της δομής, ένα e - learning σύστημα παρέχει ανέσεις για 
τη μεταφορά της γνώσης μέσω της ανάπτυξης και δημοσίευσης του εκπαιδευτικού υ-
λικού. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μέσω μαθημάτων, μέσω ψηφιακών βιβλιο-
θηκών ή μέσω προσομοιώσεων, εκπαιδευτικών σεναρίων ή μελετών περίπτωσης για 
την αξιολόγηση (Jacob, 2011). Επίσης, ένα τέτοιο σύστημα εκπαίδευσης ενθαρρύνει 
την μάθηση μέσω της χρήσης διαφόρων συσκευών όπως λάπτοπ, υπολογιστών, tablets 
και «έξυπνων τηλεφώνων». 

Επιπρόσθετα, ο Keegan (2001, όπ. αναφ. στον Κόκκινο, σ. 68-69) τονίζει ότι «η εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μορφή εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από την από-
σταση που χωρίζει τον διδάσκοντα από τον διδασκόμενο σε σχεδόν μόνιμη βάση και καθ’ 
όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας». Ο Λιοναράκης (2001) επισημαίνει ότι 
μέσω αυτού του τύπου της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευμένος προσπαθεί να βρει τη λύση 
και λειτουργεί αυτόματα και αυτόνομα. Αξίζει να γίνει μια μικρή μνεία στα θετικά και 
αρνητικά του e-learning, όπως αυτά παρουσιάζονται από τον Cowan (1995). Αρχικά, 
το εκπαιδευτικό υλικό είναι ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε διαθέσιμο και ο εκπαι-
δευόμενος έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω της σύνδεσής του στο Διαδίκτυο. 

Επίσης, το εκπαιδευτικό υλικό είναι αποτελεσματικό όταν γίνεται με διάφορους τρό-
πους που καλύπτουν τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευομένου όπως με ασύγχρονη επικοι-
νωνία, με σύγχρονη διδασκαλία, με επικοινωνία με τον εκπαιδευτή και με τους λοιπούς 
εκπαιδευομένους. Υπάρχει συνεχής βελτίωση του περιεχομένου καθώς και τμηματική 
παρουσίασή του. Ένα από τα μειονεκτήματα του, είναι το γεγονός της έλλειψης της 
αλληλεπίδρασης με την πανεπιστημιακή αίθουσα, τον καθηγητή και τον βιβλιοθηκο-
νόμο. Τέλος, ενδέχεται η υιοθέτηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να είναι αρκετά 
δαπανηρή.  

Ο ρόλος της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 

Η διεθνής πραγματικότητα 
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Οι εξελίξεις στους τομείς των Νέων Τεχνολογιών δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανε-
πηρέαστες τις βιβλιοθήκες κάθε είδους και κυρίως τις ακαδημαϊκές. Η έκρηξη της τε-
χνολογίας και η διακίνηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών στις βιβλιοθήκες, άλλαξε 
τον παραδοσιακό ρόλο των βιβλιοθηκονόμων, οι οποίοι μετεξελίχθηκαν από φύλακες 
της πληροφορίας, σε ειδικούς σε θέματα έρευνας και αναζήτησης πληροφοριών (Αν-
δρέου, 2006). Κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση του ρόλου της ακαδημαϊκής βιβλιο-
θήκης στην εποχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως αυτός παρουσιάζεται μέσα 
από διάφορες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο. 

Αρχικά, σημαντική είναι η συμβολή της έρευνας των Moyo και Cahoy (2006). Η έ-
ρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε το 2002 και το 2004 και επιχειρούσε να διαγνώσει την 
άποψη, τις προσδοκίες και τη χρήση των βιβλιοθηκών από τους φοιτητές και το ακα-
δημαϊκό προσωπικό του Penn State. Μέσα από την έρευνα αυτή αποκαλύφθηκε και η 
πληροφοριακή συμπεριφορά των χρηστών καθώς και ο ρόλος της ακαδημαϊκής βιβλιο-
θήκης στην εποχή της ψηφιακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι ακαδημαϊκές βι-
βλιοθήκες του πανεπιστημιακού ιδρύματος έχουν ενισχύσει την συλλογή τους με πάνω 
από 4,6 εκατομμύρια έντυπους τόμους, 56.000 περιοδικές συνδρομές και πάνω από 
350 συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων παρέχοντας ένα πλήθος υλικού και 
πηγών στους ηλεκτρονικούς συνδρομητές.  

Για αυτό το λόγο, όπως αναφέρει ο Coopey (2004), το 2004 εγγράφηκαν πάνω από 
4000 χρήστες ζητώντας πάνω από 1600 άρθρα περιοδικών. Για την έρευνα επιλέχθηκε 
ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, με σκοπό να προσελκύσουν τον φοιτητή και καθη-
γητή και για να μην τους κουράσουν. Υπήρχαν δύο ερωτηματολόγια, το ένα για τους 
φοιτητές με 12 ερωτήσεις και το άλλο για τα ακαδημαϊκά μέλη της σχολής αποτελού-
μενο από 15 ερωτήσει. Οι απαντήσεις δεν ήταν ικανοποιητικές καθώς απάντησαν πε-
ρίπου 75 φοιτητές και 57 καθηγητές της σχολής.Η έρευνα που έγινε το 2002 απέδειξε 
ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό οι φοιτητές είναι σχετικά ικανοποιημένοι από την εξυπη-
ρέτησή τους από τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του ιδρύματος μέσω της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την 4 βάθμια κλίμακα Likert για να εντο-
πίσουν το βαθμό εξοικείωσης των χρηστών με το χώρο της βιβλιοθήκης και άρα και 
τον ρόλο της. Για πολλούς φοιτητές διαφαίνεται η «μεγάλη ευκολία» ως προ την εύ-
ρεση πληροφοριακού υλικού (12%) και από την άλλη η «δυσκολία» με 20.3% των 
απαντήσεων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 65% των φοιτητών που συμμετείχαν στην έρευνα 
νιώθουν ότι τους παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη από την ακαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη και την εξ αποστάσεως τεχνική. Μολαταύτα, παρουσιάστηκε και ένα πο-
σοστό 21,3% των ατόμων που θεωρούν ότι η στήριξη της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης 
στους απομακρυσμένους χρήστες δεν είναι κατάλληλη και ότι ο ρόλος και οι λειτουρ-
γίες της βιβλιοθήκης πρέπει να τροποποιηθούν για να συνάδουν στις απαιτήσεις και 
ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Αρκετοί μάλιστα αναφέρουν ότι η βιβλιο-
θήκη θα πρέπει να δημιουργήσει περισσότερα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και να δίνει πε-
ρισσότερη βοήθεια στην εύρεση των πηγών.  
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Οι πιο συνηθισμένες χρησιμοποιούμενες πηγές ήταν ο κατάλογος της βιβλιοθήκης και 
οι βάσεις δεδομένων στις οποίες είχαν πλήρη πρόσβαση. Αντίθετα, εμφανίζεται περιο-
ρισμένη χρήση των καθοδηγητικών πηγών, των υποστηρικτικών υπηρεσιών, του δια-
δανεισμού καθώς και της ψηφιακής διάδρασης με την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη. Το γε-
γονός αυτό εντείνει τον ρόλο της βιβλιοθήκης καθώς θα πρέπει οι φοιτητές να ενθαρ-
ρύνονται να απευθύνονται σε αυτήν. Το 2004, πραγματοποιήθηκε η έρευνα στα μέλη 
των σχολών που χρησιμοποιούν τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Όπως αναφέρθηκε και 
προηγουμένως, απάντησαν μόνο 57 από τα 250 άτομα, τα οποία ήταν εκπαιδευτικοί 
που έχουν χρησιμοποιήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το 53% των ερωτηθέντων 
συμμετείχαν ενεργά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση του Πανεπιστημίου για τέσσερα 
ή και περισσότερα χρόνια.  

Η εμπειρία αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς οι απαντήσεις που δόθηκαν τονίζουν το 
ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη στην εποχή της εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης. Βέβαια, οι ερευνητές Moyo και Cahoy (2006), τονίζουν ότι αυτό 
το γεγονός δεν θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση καθώς τα Πανεπιστήμια του Penn 
State έχουν μια μεγάλη ιστορική πορεία παροχής μαθημάτων στους μαθητές από από-
σταση. Οι απόψεις των μελών για τον κρίσιμο ρόλο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στην 
εποχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι πολύ σημαντικές. Κατ’ αυτούς η βιβλιο-
θήκη και δη η ακαδημαϊκή, θα πρέπει να έχει ως κύριο ρόλο και δραστηριότητα την 
παροχή πρόσβασης στις συλλογές της βιβλιοθήκης.  

Μάλιστα, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες απάντησαν πως ο ρόλος της βιβλιο-
θήκης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι πολύ πιο σημαντικός από τον τοπικό μέσα 
στη σχολή των Πανεπιστημίων. Σχεδόν το 29% της σχολής πιστεύει ότι η βιβλιοθήκη 
πρέπει να έχει τον ρόλο της βοήθειας των απομακρυσμένων χρηστών της βιβλιοθήκης 
ως προς τον τρόπο περιήγησής τους στην εύρεση των πηγών. Επίσης, το 19% των ε-
ρωτηθέντων κρίνει απαραίτητο η βιβλιοθήκη να διδάσκει τους φοιτητές πώς να αξιο-
λογούν την ποιότητα και την σχετικότητα των προς αναζήτηση πηγών πληροφόρησης. 
Και αυτό γιατί η έκρηξη της τεχνολογίας έχει προκαλέσει και έκρηξη της γνώσης με 
αποτέλεσμα οι χρήστες που αναζητούν οτιδήποτε πέραν του «οργανωμένου – ταξινο-
μημένου» χώρου της βιβλιοθήκης να μην είναι σε θέση να κρίνουν την ποιότητά του. 

Επιπρόσθετα, η έρευνα των Moyo και Cahoy (2006) απέδειξε ότι δυστυχώς οι περισ-
σότεροι καθηγητές δεν παροτρύνουν τους φοιτητές τους να χρησιμοποιήσουν την βι-
βλιοθήκη είτε με τον παραδοσιακό τρόπο είτε ηλεκτρονικά. Αυτό μπορεί να ερμηνευ-
θεί από το γεγονός ότι οι καθηγητές παρέχουν έτοιμες όλες τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες και πηγές στους φοιτητές τους και άρα οι τελευταίοι δεν χρειάζεται να ανατρέξουν 
για κάποιο σκοπό στην ακαδημαϊκή τους βιβλιοθήκη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
τονιστεί ότι κατ’ αυτό τον τρόπο περιορίζεται η δυναμικότητα του ρόλου της ακαδη-
μαϊκής βιβλιοθήκης και του βιβλιοθηκονομικού προσωπικού ως προς την παροχή εξει-
δικευμένων γνώσεων, βοήθειας και στήριξης στην εποχή του καταιγισμού των πληρο-
φοριών και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι καθηγητές προωθούν την στείρα απο-
μνημόνευση και την παροχή έτοιμων πηγών.  
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Παράλληλα, οι καθηγητές δηλώνουν ξεκάθαρα ότι η εύρεση της πληροφορίας και των 
απαραίτητων πηγών για κάποια εργασία θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο 
από τους φοιτητές. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται η διάδραση που μπορεί να επέρχε-
ται μέσω της επαφής φοιτητή – βιβλιοθηκονόμου σε τοπικό και ηλεκτρονικό περιβάλ-
λον. Καταληκτικά, αξίζει να επισημανθεί ότι αρκετοί από τους ερωτηθέντες καθηγητές 
αγνοούσαν την ύπαρξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης χρηστών από τη βι-
βλιοθήκη και άρα δεν τις είχαν χρησιμοποιήσει.  

Μια πιο πρόσφατη έρευνα πραγματοποίησε ο Dallas (2011) σε προπτυχιακούς φοιτητές 
που είναι λατινοαμερικάνικης καταγωγής και σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Αμερι-
κής σε αγροτικές περιοχές. Το δείγμα των φοιτητών είναι πολύ συγκεκριμένο και α-
φορά μόνο τους φοιτητές που οι ίδιοι αποκαλούν τους εαυτούς τους ισπανόφωνους. 
Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα που εξυπηρετεί την ανεύρεση των πραγματικών 
εμπειριών και αντιλήψεων της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Σε αντίθεση με την 
προηγούμενη έρευνα δεν μπορούσε να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογική 
προσέγγιση καθώς δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι οι ισπανόφωνοι φοιτητές συχνά-
ζουν στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 

Η έρευνα του Dallas (2011) αποκάλυψε ότι οι ισπανόφωνοι θεωρούν την ακαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη του ιδρύματός τους αποξενωμένη και απόμακρη καθώς δεν μπορεί να κα-
λύψει τις δικές τους ανάγκες τόσο τοπικά όσο και με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 
Ως αποτέλεσμα δεν χρησιμοποιούν την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ή την χρησιμοποιούν 
ελάχιστα. Αντί αυτής προτιμούν να συχνάζουν σε δημόσιες βιβλιοθήκες της περιοχής. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν την πηγαία ανάγκη βελτίωσης του 
ρόλου της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης καιτην υποστήριξη των διαφορετικών κοινωνι-
κών ομάδων, ειδικά στην εποχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι ισπανόφωνοι φοι-
τητές νιώθουν μια σύγχυση όταν χρησιμοποιούν την ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη και όχι 
την δημόσια ή σχολική. 

Επιλογικά, θα πρέπει να γίνει μνεία στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε αρκετά χρόνια 
πριν αλλά είχε πολλά θετικά αποτελέσματα. Πρόκειται για την έρευνα, όπως αυτή πα-
ρουσιάζεται από τον Παναγιώτογλου (2002), που έγινε το 1998 από την Βρετανική 
Βιβλιοθήκη. Σε αυτήν συμμετείχαν περισσότεροι από 1000 φοιτητές εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Χρησιμοποιήθηκαν δομημένα και λεπτομερή ερωτηματολόγια που απευ-
θύνονταν σε φοιτητές και  ακαδημαϊκούς βιβλιοθηκονόμους. Σκοπός της έρευνας ήταν 
αρχικά η κατανόηση των πληροφοριακών αναγκών της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής 
κοινότητας, στη συνέχεια η εξέταση των βιβλιοθηκονομιών υπηρεσιών που χρησιμο-
ποιούνται και τέλος του ρόλου της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στη σύγχρονη εποχή της 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

Η έρευνα κατέδειξε ότι αρκετοί φοιτητές ένιωθαν σύγχυση για τον ακριβή ρόλο της 
ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στην πορεία των σπουδών τους. Μολαταύτα, διαφάνηκε ότι 
τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων χρησιμοποίησαν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της βιβλιο-
θήκης τουλάχιστον μία φορά τους τελευταίους τρείς μήνες. Ο ερευνητής τονίζει ότι οι 
φοιτητές αναγκάζονταν να ανατρέχουν στην ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη όταν χρειάζονταν 
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επιπρόσθετες πηγές. Θεωρούν ότι η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη παρέχει υψηλότερης ποι-
ότητας υπηρεσίες, έχει εξειδικευμένο προσωπικό και έχει μεγαλύτερη θεματική κά-
λυψη. 

Η ελληνική πραγματικότητα 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει κάποια σχετική αναφορά στις έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα για το ρόλο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στην εποχή 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με μεγάλη απογοήτευση, ύστερα από μια έρευνα της 
συγγραφέως, διαπιστώθηκε ότι σχετικές έρευνες δεν έχουν πραγματοποιηθεί, και όσες 
είχαν ξεκινήσει, παρέμειναν σε ένα πολύ θεωρητικό πλαίσιο. Επίσης, σημαντικό είναι 
το πρόβλημα της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την οποία, δυστυχώς, λεί-
πουν τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα, λίγα προγράμματα e-Learning έχουν υλοποιηθεί και αυτά βρίσκονται 
σε πολύ πειραματικό στάδιο (Bourletidis & Papathanasiou, 2004). Χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα είναι τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και του Αριστοτέλειου. Τα συγκεκριμένα έχουν φτιάξει ορισμένες διαλέ-
ξεις οι οποίες διατίθενται ηλεκτρονικά για όσους φοιτητές δεν μπορούν να παρακολου-
θούν τα μαθήματα στο αμφιθέατρο. Επίσης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) έχει ξεκινήσει e-learn-
ing μαθήματα για απόφοιτους και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τα οποία οδηγούν σε εξει-
δικευμένη επιμόρφωση. Δυστυχώς, τα περισσότερα προγράμματα είχαν χρηματοδό-
τηση από κοινοτικά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία όταν έληξαν, διακόπηκαν και 
αυτά. 

Με βάσει όλα τα άνωθεν, κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή πλεύσης των πανεπιστημίων 
και των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και η υιοθέτηση ξένων προτύπων ως προς την εκ-
παιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες θα πρέπει να διαθέ-
τουν βιβλία στους χρήστες τους ακόμα και μέσω ταχυδρομείου και να εξασφαλίζουν 
πρόσβαση σε άρθρα ηλεκτρονικών περιοδικών και σε ψηφιακό υλικό (Κόκκινος, 
2005). O Austen (1998)∙τονίζει ότι η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη θα πρέπει να συμπληρώ-
νει το πανεπιστήμιο. Επίσης, η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
γνωρίζει τις ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας που εξυπηρετεί και το ποσοστό της 
ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Κατά τον Argentani (1999), οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών θα μπορούσαν να κατηγο-
ριοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες επικοι-
νωνίας, οι υπηρεσίες παροχής πρόσβασης και οι υπηρεσίες πληροφόρησης και συμ-
βουλευτικής. Όπως διαφάνηκε από τις άνωθεν έρευνες της διεθνούς πραγματικότητας, 
η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της ανάπτυξης και διαχεί-
ρισης ψηφιακού περιεχομένου και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής καθοδήγησης 
(Κόκκινος, 2005). 
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Συμπεράσματα 

Η παρούσα εισήγηση είχε ως σκοπό να τονίσει την σημασία του ρόλου της ακαδημαϊ-
κής βιβλιοθήκης στην εποχή της ψηφιακής και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσα 
από διάφορες έρευνες. Η ανασκόπηση επομένως που πραγματοποιήσαμε αναφορικά 
με το ρόλο της ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον επιβε-
βαιώνει τον Παναγιωτόγλου (2002), τον Κόκκινο (2005) και τον Rubin (2017). Η ακα-
δημαϊκή βιβλιοθήκη οφείλει να διαθέτει στόχους και σκοπούς άμεσα συνδεδεμένους 
με τη γενικότερη ερευνητική, εκπαιδευτική και πληροφοριακή κατεύθυνση του πανε-
πιστημιακού ιδρύματος που καλείται να υποστηρίξει. Αναμφισβήτητα, οι βιβλιοθήκες 
θα μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες αλλαγές μόνο εφόσον γνωρίζουν εις βάθος τις 
ανάγκες των χρηστών τους προσαρμόζονται με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο υιοθετώ-
ντας νέα καινοτομικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα καινοτομικά προ-
γράμματα πρέπει να συνοδεύονται και με τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης των νέων 
υπηρεσιών (Oakleaf, 2010).  
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Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Προγραμμα-
τισμός, προσέλκυση, επιλογή και ένταξη των υποψηφίων στον οργανισμό. 

Ξενάκη Αντωνία, phd, jenakis@hol.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί κατά πόσο εφαρμόζονται στη 
χώρα μας οι Αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στη διαδικασία στελέχωσης 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και να γίνει σύγκριση με την αντίστοιχή διαδικασία 
που ακολουθούν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού έγινε 
βιβλιογραφική ανασκόπηση των Αρχών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, που ο-
ρίζει τη διαδικασία στελέχωσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας μας και 
της έκθεσης του 2013 του δικτύου της Ευρυδίκης για τις πρακτικές άλλων χωρών.  

Λέξεις-Κλειδιά: στελέχωση, εκπαίδευση, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

Eισαγωγή 

Στόχος της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού είναι η σωστή επιλογή, η επαγγελ-
ματική ανάπτυξη, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ταλέντων, όπως επίσης και 
η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών εργασίας και θετικού εργασιακού κλίματος που 
ευνοούν την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού οργανισμού (Αθανασούλα-Ρέ-
ππα, 2008) 

Οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνουν: 

• Τον προγραμματισμό 
• Τη στελέχωση του οργανισμού 
• Την εκπαίδευση, επιμόρφωση κι ανάπτυξη 
• Την παρακίνηση και επαγγελματική ικανοποίηση 
• Τον καθορισμό και την παροχή αμοιβών, κινήτρων, ωφελημάτων και πρόσθετων πα-

ροχών 
• Την αξιολόγηση του έργου 
• Την επικοινωνία στα πλαίσια του οργανισμού 
• Τις εργασιακές σχέσεις 
• Την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

Απώτερος στόχος όλων των παραπάνω λειτουργιών είναι η ανάπτυξη ενός αποτελε-
σματικού οργανισμού που θα επιτυγχάνει τους σκοπούς του. Γίνεται ακόμη φανερό ότι 
η επιτυχής εκτέλεση κάθε επιμέρους λειτουργίας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα 
των άλλων λειτουργιών. Έτσι, στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί ο ρόλος του 
κάθε εργαζόμενου μέσα στον οργανισμό, οι αρμοδιότητες, ο φόρτος και οι συνθήκες 
εργασίας, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του έργου του. Είναι αδύνατον, 
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λοιπόν, να αποβλέπουμε σε μια ποιοτική εκπαίδευση, χωρίς να έχουμε χτίσει τις βάσεις 
από την αρχή. 

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τους στόχους της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
ως εξής: 

• Διαρκής ανταγωνιστικότητα 
• Βελτίωση ποιότητας και παραγωγικότητας 
• Τήρηση νομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων 
• Εργασιακή ικανοποίηση και ανάπτυξη προσωπικού 
• Επίτευξη στόχων του οργανισμού 

Στελέχωση 

Όσο καλά κι αν έχει οργανωθεί ο οργανισμός (κτίρια, εξοπλισμός, μηχανήματα) δεν 
μπορεί να είναι επιτυχημένος αν δεν υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Για 
αυτό τον λόγο, η σωστή διαδικασία στελέχωσης αποτελεί σημαντική παράμετρο της 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 
στρατηγικούς μηχανισμούς για την επιβίωση των οργανισμών και την απόκτηση αντα-
γωνιστικού πλεονεκτήματος (Χατζηπαντελή, 1999).  

Η στελέχωση, λοιπόν του οργανισμού, αναφέρεται στις λειτουργίες που διασφαλίζουν 
ότι ο οργανισμός έχει στο παρόν και θα έχει και στο μέλλον το απαιτούμενο και κα-
τάλληλο σε γνώσεις και ικανότητες προσωπικό (Σαΐτης 2008). Η λειτουργία της στε-
λέχωσης ξεκινά με τον προγραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, την προσέλκυση 
υποψηφίων, την τελική επιλογή, την τοποθέτηση, την υποδοχή, εγκατάσταση και την 
αρχική εκπαίδευση του προσωπικού μέσα στον οργανισμό. 

Προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού 

Σκοπός του προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού σε όλους του οργανισμούς 
είναι η εξασφάλιση του απαραίτητου, κατάλληλου και αποτελεσματικού προσωπικού, 
στο κατάλληλο μέρος, τη σωστή χρονική στιγμή, για την υλοποίηση των οργανωσια-
κών στόχων (Τζωρτζάκης & Τζωρτζάκη, 1999). Μέσω του προγραμματισμού ο οργα-
νισμός προσπαθεί να υπολογίσει τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες σε προσω-
πικό και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του. Ο προγραμματισμός, όπως ανα-
φέρεται στην προαναφερόμενη βιβλιογραφική πηγή, είναι μια διαρκής διαδικασία η 
οποία αρχίζει πριν την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού και συνεχίζεται σε όλη τη 
διάρκεια της ύπαρξής του. Έτσι προβλέπονται τα κενά που δημιουργούνται λόγω των 
δραστηριοτήτων και της στρατηγικής του οργανισμού και των διαφόρων υπηρεσιακών 
μεταβολών που προκύπτουν όπως είναι οι προαγωγές, οι συνταξιοδοτήσεις, οι απολύ-
σεις, οι αποχωρήσεις, οι άδειες κύησης και ανατροφής τέκνων και η δημιουργία ή επέ-
κταση ενός τμήματος του οργανισμού. Ο σωστός προγραμματισμός είναι απαραίτητος 

3340

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



για την αποτελεσματική διαδικασία της επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκρι-
μένα θα πρέπει να προσδιοριστεί: 

• Πόσες και τι είδους θέσεις εργασίας θα πρέπει να καλυφθούν; 
• Ποιά είναι τα καθήκοντα, οι απαιτήσεις, τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 

του κατάλληλου υποψηφίου για κάθε θέση εργασίας; 
• Ποιοι είναι οι όροι και οι συνθήκες της κάθε θέσης εργασίας; 

Η διαδικασία του προγραμματισμού περιλαμβάνει 4 βασικά στάδια: 

α) Τον προσδιορισμό της υφιστάμενης κατάστασης 

β) Την πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε προσωπικό  (καθορισμός και περι-
γραφή προδιαγραφών του έργου της εκάστοτε θέσης εργασίας στον οργανισμό) 

γ) Την προσφορά  

δ) Τη διαμόρφωση των τελικών σταδίων (προσλήψεις, προαγωγές, ανασχεδιασμός των 
θέσεων εργασίας, κλπ) 

Προσέλκυση και Επιλογή του Ανθρώπινου Δυναμικού 

Τον προσδιορισμό των αναγκών του οργανισμού ακολουθεί η προσέλκυση και η επι-
λογή των υποψηφίων. Στόχος της διαδικασίας της προσέλκυσης και της επιλογής του 
ανθρώπινου δυναμικού είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση, από ένα σύνολο υποψη-
φίων, των ατόμων που θα μπορέσουν όχι μόνο να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας αλλά να τη βελτιώσουν και να την εξελίξουν 
(Everard & Morris, 1999). Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται ύστερα από σχετική 
μελέτη, για να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή να επιτυγχάνεται η προσέλ-
κυση των ικανότερων στο συντομότερο δυνατό χρόνο και φυσικά με το μικρότερο δυ-
νατό κόστος. 

Η επιλογή των υποψηφίων είναι σύνθετη διαδικασία και απαρτίζεται από επιμέρους 
ενέργειες που έχουν να κάνουν με την ανάλυση των προσόντων, καθώς και την αξιο-
λόγηση των υποψηφίων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η επιλογή των ατόμων που 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές της θέσης εργασίας. 

Σχεδιασμός και ανάλυση της εργασίας (Στόχοι, σχεδιασμός, συνήθη προβλή-
ματα). 

Η επιτυχία ή η αποτυχία ενός οργανισμού προσδιορίζεται από την παραγωγικότητα 
τους ανθρώπινου δυναμικού, το βαθμό ικανοποίησης τους από τον εργασιακό χώρο 
καθώς και από τις ικανότητες της διοίκησης. Η δομή της εργασίας απεικονίζεται με 
οργανόγραμμα το οποίο αποτελεί μία σύνθεση εργασιών, θέσεων και τμημάτων εντός 
ενός οργανισμού (Πατρινός & Αναστασίου, 2009). 
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Σχεδιασμός εργασίας 

Ο σχεδιασμός εργασίας συνίσταται στο σαφή προσδιορισμό των μεθόδων και των σχέ-
σεων των διαφόρων εργασιών με στόχο την επιτυχή αντιμετώπιση των βασικών θεμά-
των ενός οργανισμού. Η εργασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Το περιεχόμενο της εργασίας, το οποίο αποτελεί το σύνολο των έργων το οποίο είναι 
αποτέλεσμα τεχνολογικής προόδου, παραδοσιακών αναγκών σε σχέση με την εκτέ-
λεση των σκοπών ενός οργανισμού. 

• Τις μεθόδους, δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους εκτελούνται διάφορες εργασίες. 
• Την οργάνωση: είναι το οργανωτικό σχήμα στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση μιας 

εργασίας 
• Το εργασιακό κλίμα: είναι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εργασιακή συ-

μπεριφορά του προσωπικού, την ανάπτυξη και την υποκίνησή του. 

Στην πράξη η ανάλυση της εργασίας αποτελεί μια διαδικασία συγκέντρωσης πληροφο-
ριών, η οποία πραγματοποιείται μετά το σχεδιασμό της.(Πατρινός & Αναστασίου, 
2009). 

Σύγκριση με χώρες της Ευρώπης 

Μέτρα παρακολούθησης της ισορροπίας στην προσφορά και στη ζήτηση εκπαι-
δευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και γενικής (κατώτερης και ανώτερης) 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προβλέπονται μέτρα παρακολούθησης αναφο-
ρικά με την προσφορά και ζήτηση εκπαιδευτικών. Σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα 
ενυπάρχουν οι κίνδυνοι ανεπαρκούς αριθμού κατάλληλα καταρτισμένων εκπαιδευτι-
κών. Η γήρανση του εκπαιδευτικού εργατικού δυναμικού επηρεάζει την προσφορά και 
τη ζήτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα από το 2006, σύμφωνα με 
έρευνες (EACEA/Eurydice, Eurostat, 2012) παρατηρείται μείωση πτυχιούχων στον εκ-
παιδευτικό τομέα, κάτι το οποίο συνιστά ένα βήμα πρόληψης της έλλειψης ή της υπερ-
προσφοράς εκπαιδευτικών για όλες τις χώρες. Αναλυτικότερα, ο μακροπρόθεσμος προ-
γραμματισμός απαιτήσεων σε διδακτικό προσωπικό εδράζεται σε παρακολούθηση των 
τάσεων μελλοντικής προσφοράς και ζήτησης. Δημογραφικές προβολές όπως γεννητι-
κότητα και μετανάστευση όπως επίσης και μεταβολές στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
επαγγέλματος (αριθμός συνταξιοδοτούμενων εκπαιδευτικών, μετακίνηση εκπαιδευτι-
κών σε θέσεις μη διδάσκοντος) λαμβάνονται υπόψη. Ο προγραμματισμός προσλήψεων 
εκπαιδευτικού προσωπικού μπορεί να οργανώνεται σε μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθε-
σμο ή και βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η εκάστοτε πολιτική σχεδιασμού μπορεί 
να αναπτυχθεί σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο συναρτήσει του επιπέδου κεντρι-
κής ή αποκεντρωμένης οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Η παρακολούθηση 
της αγοράς εργασίας εξετάζει τις γενικές τάσεις απασχόλησης, μη συνδεόμενη με τον 
επίσημο κυβερνητικό προγραμματισμό, παρέχοντας παράλληλα στα όργανα λήψης 
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αποφάσεων ενδελεχή γνώση των μεταβολών προσφοράς και ζήτησης. Μόνο στην πε-
ρίπτωση της Ισπανίας ορισμένες Αυτόνομες Κοινότητες έχουν δημιουργήσει διεργα-
σίες παρακολούθησης της αγοράς εργασίας. Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει 
μέτρα με στόχο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες πρόσληψης εκπαιδευτικών. Η παρα-
κολούθηση των τάσεων της αγοράς εργασίας εκτός οποιουδήποτε επίσημου κυβερνη-
τικού προγραμματισμού εφοδιάζει τα όργανα λήψης αποφάσεων με ενδελεχή πληρο-
φόρηση για τις μεταβολές προσφοράς και ζήτησης. Η παρακολούθηση των τάσεων της 
αγοράς εργασίας χρησιμοποιείται από 22 ευρωπαϊκές χώρες ή περιφέρειες, είτε άτυπα 
είτε στο πλαίσιο διαδικασιών προγραμματισμού.  

Βασικές μέθοδοι πρόσληψης εκπαιδευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και γε-
νικής (κατώτερης και ανώτερης) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι εκπαιδευτικοί της Ευρώπης εισέρχονται στο επάγγελμα κυρίως με ανοικτές διαδι-
κασίες πρόσληψης. Η διαχείριση εισόδου εκπαιδευτικών με πλήρη προσόντα στο επάγ-
γελμα του εκπαιδευτικού δύναται να υλοποιείται σε διάφορα επίπεδα διοίκησης. Ο τρό-
πος πρόσληψης των εκπαιδευτικών έχει επιπτώσεις στον τρόπο εναρμόνισης της προ-
σφοράς και της ζήτησης. Με τον όρο ανοικτές διαδικασίες περιγράφεται κυρίως η μέ-
θοδος πρόσληψης σύμφωνα με την οποία η ευθύνη δημοσίευσης των κενών θέσεων 
απασχόλησης, υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής πραγματοποιούνται σε αποκε-
ντρωμένο επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η πρόσληψη αποτελεί αρμοδιότητα του 
σχολείου σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Η διαδικασία ελέγχου του αριθμού των 
εκπαιδευτικών αναζητούντων εργασία και των διαθέσιμων θέσεων υλοποιείται συνή-
θως ανά σχολείο. Οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν υιοθετήσει σύστημα α-
νοικτών διαδικασιών. Στην Ολλανδία τα σχολεία ή τα διοικητικά συμβούλια των σχο-
λείων εφαρμόζουν δικές τους διαδικασίες πρόσληψης. Kάθε άτομο που διαθέτει τα κα-
τάλληλα προσόντα μπορεί να προσληφθεί για εργασία διδάσκοντας το γνωστικό του 
αντικείμενο στο αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίπεδο ή τον τύπο σχολείου. Δημόσιο σύ-
στημα κατανομής των εκπαιδευτικών στα διάφορα σχολεία δεν προβλέπεται. Μια μειο-
ψηφία χωρών, κυρίως στο νοτιότερο τμήμα της Ευρώπης οργανώνει διαδικασίες δια-
γωνισμού, δημόσιους και κεντρικά προκηρυσσόμενους.  Στην Ελλάδα, στην Ισπανία, 
στην Μάλτα, στο Λιχτενστάιν και στην Τουρκία, η μέθοδος αυτή αποτελεί τη μόνη 
μέθοδο πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού. Ακολουθεί το στάδιο αξιοκρατικής ε-
πιλογής όπου αξιολογούνται η καταλληλότητα των υποψηφίων και τέλος μια δοκιμα-
στική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι επιλεχθέντες υποψήφιοι καλούνται να 
αποδείξουν την επάρκεια τους στη διδασκαλία.  

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά η απάντηση στο ερώτημα αν το σύστημα στελέχωσης των σχολικών 
μονάδων στη χώρα μας ανταποκρίνεται στις αρχές Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων 
και κατ’ επέκταση στις σύγχρονες ανάγκες για ποιότητα στην εκπαίδευση, είναι μάλ-
λον αρνητική, αν και ως ένα βαθμό εφαρμόζονται κάποια από τα στάδια της στελέχω-
σης. Την ευθύνη της στελέχωσης έχει η κεντρική διοίκηση. Παρόλα αυτά, εντοπίζονται 
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αδυναμίες τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή των βασικών διαδικασιών της 
λειτουργίας της στελέχωσης. Σε αντίθεση με πρακτικές στελέχωσης εκπαιδευτικών ορ-
γανισμών άλλων χωρών της ΕΕ, η διαδικασία της στελέχωσης δεν συνοδεύεται από 
την περιγραφή εργασίας (job description) για τον σαφή διαχωρισμό ευθυνών και αρ-
μοδιοτήτων  και την προδιαγραφή θέσης εργασίας (job specification), που διευκολύνει 
την επιλογή του καλύτερου ατόμου. 
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Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά μια διδακτική προσέγγιση που αποσκοπούσε στην 
εξοικείωση των μαθητών με τη μεθοδολογία της έρευνας και εστίαζε στην οργάνωση, 
υλοποίηση και επεξεργασία μιας ποσοτικής έρευνας προς τη σχολική κοινότητα, με 
σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου απέναντι στο ζήτημα 
της σχέσης φύλου και επιλογής επαγγέλματος. Η έρευνα υλοποιήθηκε σε όλα τα στάδια 
της, με την καθοδήγηση των αρμόδιων εκπαιδευτικών, από τους συμμετέχοντες 
μαθητές στον Όμιλο συμβουλευτικής που πραγματοποιήθηκε στο Ζάννειο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά τη σχολική χρονιά 2016-2017 και συγκεκριμένα στις 
συναντήσεις του Β΄ τετραμήνου, έχοντας μια διπλή στόχευση: α) να οικειωθούν οι 
μαθητές τα στάδια της έρευνας που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί και να αποτιμηθεί 
μια ποσοτική μελέτη μέσω ερωτηματολογίων, κατανοώντας την οργάνωση και 
επεξεργασία της μέσω Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και β) να 
διερευνηθούν οι στάσεις των μαθητών αναφορικά με τη σύνδεση φύλου και 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας, προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός που 
υπολανθάνουν στην ελληνική πραγματικότητα κοινωνικά στερεότυπα. Τα 
ερωτηματολόγια επεξεργάστηκαν οι μαθητές και στο τέλος τα αποτελέσματα 
παρουσιάστηκαν στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Google Drive, μεθοδολογία έρευνας, ποσοτική έρευνα 

Εισαγωγή: η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα και η έννοια της επιστημονικότητας ως 
διδακτικός στόχος 

Η παρούσα διδακτική προσέγγιση που περιγράφεται εντάσσεται σε μια γενικότερη 
τάση αναπροσαρμογής της σχέσης σχολείου και κοινωνικής πραγματικότητας, 
στόχευση που οφείλει να υπηρετεί το πλαίσιο των Ομίλων στα Πρότυπα και 
Πειραματικά Σχολεία (ΦΕΚ 118/2011, Ν.3966/2011, αρ. 36), εφόσον ο συγκεκριμένος 
θεσμός αποσκοπεί σε μια πολύπλευρη εξέλιξη των μαθητών, με σκοπό τη συνεργατική 
συγγραφή και μάθηση σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού (Vygotski, 1978). 
Η σύγχρονη εκπαίδευση, όπως φαίνεται και από το πνεύμα των νέων Αναλυτικών 
Προγραμμάτων του Γυμνασίου, επιδιώκει μια αναδιοργάνωση των στόχων και των 
μεθόδων διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στο επίμονο αίτημα της επιστημονικής 
κοινότητας για αναθεώρηση του τρόπου αντίληψης της γνώσης και της 
διαμεσολάβησής της στο σχολείο του 21ου αιώνα. Γενικά, σκοπός της παραπάνω 
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διδακτικής διαδικασίας ήταν η ανα-νοηματοδότηση των παιδαγωγικών πρακτικών με 
τις οποίες προσλαμβάνει ο μαθητής τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, 
καλλιεργώντας τον διεπιστημονικό διάλογο και εστιάζοντας στη διδακτική της 
επιστημονικότητας, τον κατεξοχήν δηλαδή μαθησιακό στόχο κάθε σχολικού 
μαθήματος. Έτσι, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και η αποσαφήνιση των 
μεθοδολογικών εργαλείων της επιστήμης, θεμελιακοί άξονες της επιστημονικής 
προσέγγισης όλων των πεδίων της ανθρώπινης γνώσης, αποτέλεσαν τους κύριους 
παιδαγωγικούς στόχους της διδακτικής πρότασης (Maingain & Dufour, 2002).  

Μέσα στο πλαίσιο του Ομίλου συμβουλευτικής, η εν λόγω δράση επιδίωξε να ωθήσει 
τους μαθητές να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές και παραγωγοί γνώσης, καθώς διαμόρφωσαν 
τους θεματικούς άξονες και όρισαν με σαφήνεια ερευνητικά ερωτήματα και στόχους, 
αποφάσεις που υπήρξαν καθοριστικές για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου. Στη 
συνέχεια η επεξεργασία των δεδομένων συντελέστηκε από τους ίδιους τους μαθητές-
ερευνητές, οι οποίοι διδάχτηκαν πώς να αποτιμήσουν τα αποτελέσματα των 
απαντήσεων στις ερωτήσεις, ώστε να μπορούν ευκολότερα να εξάγουν ασφαλή 
συμπεράσματα σε σχέση με τον ερευνητικό στόχο. Άρα, μαθησιακή στόχευση δεν ήταν 
η πληροφόρηση, αλλά η ίδια η διερεύνηση, επεξεργασία και αξιολόγηση της 
πληροφορίας μέσω των δυνατοτήτων που δίνουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και την επιστήμη, μετατρέποντας τους μαθητές σε ενεργά κριτικά υποκείμενα και 
πομπούς της νέας γνώσης (Σταμέλος & Δακοπούλου, 2006).  

Εξαρχής η υπόθεση εργασίας συσχετίστηκε με το αντικείμενο του Ομίλου και με την 
έμφαση που δίνει η σύγχρονη εκπαίδευση στα ζητήματα της διαφυλετικότητας και της 
ισότητας των ευκαιριών σε μια δημοκρατική κοινωνία. Γι’ αυτό η ολομέλεια του 
Ομίλου συναποφάσισε να ανιχνεύσει τη λειτουργία υπολανθανόντων στερεοτυπικών 
δομών στη σχολική κοινότητα σε σχέση με το επάγγελμα και το φύλο, εφόσον η 
παρούσα έρευνα θα αποτελούσε αφετηρία συζήτησης σχετικά με την πρόοδο που έχει 
συντελεστεί στην υπέρβαση της ανισότητας των δύο φύλων. Η όλη διαδικασία 
αποτέλεσε ένα γόνιμο πλαίσιο προβληματισμού αναφορικά με τα όρια και τις 
δυσκολίες της έρευνας, τη σημασία των ερευνητικών ερωτημάτων για τη διαμόρφωση 
του τελικού αποτελέσματος, την αναγκαιότητα συμπαγών μεθοδολογικών αρχών για 
την αποφυγή του κινδύνου παραπλανητικών συμπερασμάτων, τους τρόπους 
αξιοποίησης των πηγών και των ψηφιακών μέσων ως μέσα επεξεργασίας των 
πορισμάτων, όπως και την ευθύνη του ερευνητή ως ενεργό υποκείμενο και δημιουργό 
γνώσης να συνδράμει με την τεχνογνωσία του και το πολιτισμικό του κεφάλαιο στην 
κοινωνική εξέλιξη (Lawton et al, 2000). 

Γενικά, η συγκεκριμένη διδακτική διαδικασία εντάσσεται στη λογική της διαμόρφωσης 
εναλλακτικών στρατηγικών εκπαίδευσης, οι οποίες χαρτογραφούν μια ανανεωτική 
επικοινωνιακή αντίληψη της μαθησιακής πρακτικής που επιμένει στην καλλιέργεια της 
ορθολογικής οργάνωσης της σκέψης, της αξιοποίησης των ΤΠΕ ως συνδετικό 
παράγοντα της σχολικής ύλης με τη σύγχρονη ζωή και της κριτικής διαχείρισης της 
πληροφορίας. Την ίδια στιγμή, όμως, οι εναλλακτικές αυτές πρακτικές αναπτύσσουν 
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ολιστικά τις δεξιότητες των μαθητών, καθώς επιμένουν ότι το παιδαγωγικό 
αποτέλεσμα συσχετίζεται άμεσα με τον βαθμό που οι εκπαιδευτικοί θα επιτύχουν να 
συνδράμουν στην ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στη σχολική 
κοινότητα (Maingain & Dufour, 2002). 

 Επιλογή υπόθεσης εργασίας και διδακτικό πλαίσιο 

Ο Όμιλος επαγγελματικού προσανατολισμού στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο 
αποτέλεσε μια πρωτοβουλία των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, προκειμένου να 
γεφυρωθεί το χάσμα της κατάργησης του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού ως διακριτό μάθημα και να δοθεί μια πολύπλευρη/διεπιστημονική 
ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τους παράγοντες που διαμορφώνουν την εκάστοτε 
εργασιακή πραγματικότητα και επηρεάζουν τα κριτήρια επιλογής επαγγέλματος των 
νέων πολιτών. Αν και η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια διαδικασία υψίστης 
σημασίας που πραγματοποιείται πριν την ηλικία των δεκαοκτώ ετών και ο έφηβος 
χρειάζεται κάθε δυνατή πληροφόρηση, για να επιλέξει όσο γίνεται πιο εύστοχα τις 
σπουδές του και την επαγγελματική του σταδιοδρομία, ωστόσο, μεγάλες ελλείψεις και 
ασυνέχειες παρατηρούνται σχετικά με το εν λόγω θέμα στο εγχώριο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Η ελληνική κοινωνία δεν συνεισφέρει επαρκώς στον προβληματισμό των 
νέων γύρω από τα ζητήματα της εργασίας, παρόλο που οι έφηβοι καλούνται από νωρίς 
να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον τους. Αυτά ακριβώς τα θέματα 
επιδίωξε η ολομέλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών του Ομίλου να αναδείξει, γι’ 
αυτό αποφάσισαν από κοινού διδάσκοντες και διδασκόμενοι (Γκιάστας, κ.α., 2013) να 
διερευνήσουν τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα εξωτερικά και εσωτερικά 
κίνητρα των μαθητών στην επιλογή επαγγέλματος, σε άμεση σύνδεση με τα μαθήματα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας, της Ιστορίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η επίσημη απόφαση υλοποίησης της θεματικής εβδομάδας με 
θέμα το ζήτημα της διαφυλετικότητας λειτούργησε από νωρίς στον Όμιλο ως ένα 
έναυσμα συζητήσεων σχετικά με το επάγγελμα και τις δυνατότητες των δύο φύλων να 
διεκδικήσουν ισότιμα θέσεις εργασίας. Έτσι, η ολομέλεια συναποφάσισε να 
υλοποιήσει ποσοτική έρευνα στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, ύστερα από 
συγκεκριμένες παιδαγωγικές διαδικασίες, θέτοντας το σύνολο της ομάδας δύο 
συνειδητές στοχεύσεις: α) να μελετήσουν βιωματικά και ανακαλυπτικά τις αρχές 
οργάνωσης και διεξαγωγής μιας έρευνας, αναλαμβάνοντας οι μαθητές τον ρόλο των 
εκκολαπτόμενων ερευνητών που μέσα από τη συν-διαμόρφωση ερωτήσεων μέσω 
Google Docs του Google Drive, καθώς και επεξεργασίας των απαντήσεων σε Microsoft 
Excel θα κατέληγαν σε συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση του φύλου στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία. β) να ανιχνευθούν όχι μόνο οι τρόποι επιλογής, αλλά και 
ο βαθμός που οι εργασιακές σχέσεις επηρεάζονται από στερεότυπα του παρελθόντος. 
Η όποια διαπίστωση θα λειτουργούσε ως αφορμή για την ανάδειξη του ρόλου της 
γυναίκας στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα, καθώς οι μαθητές υλοποίησαν 
ομαδικές εργασίες με θεματικό άξονα γυναίκες που πρωταγωνιστούν σε διάφορους 
επαγγελματικούς χώρους.  
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Διδακτική των μεθόδων συλλογής δεδομένων και τα βασικά στάδια κάθε 
ερευνητικής διαδικασίας 

Όπως είναι φανερό, εφόσον ο στόχος που τέθηκε εξαρχής στους μαθητές ήταν να 
εξοικειωθούν με την επιστημονική σκέψη και την ερευνητική διαδικασία, οι αρμόδιοι 
εκπαιδευτικοί αρχικά παρουσίασαν στην ολομέλεια τους βασικούς τρόπους συλλογής 
δεδομένων της επιστημονικής κοινότητας, αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της καθεμιάς. Οι μαθητές πληροφορήθηκαν για τη μέθοδο της 
παρατήρησης και τα είδη της (άμεση, συμμετοχική, έμμεση και πειραματική), τους 
τύπους της συνέντευξης (κατευθυνόμενη/δομημένη, ημι-κατευθυνόμενη κ.α) που αφορά 
την ποιοτική αξιολόγηση και τέλος το ερωτηματολόγιο, που εν τέλει θεωρήθηκε ο 
καταλληλότερος τρόπος για την προσέγγιση του εν λόγω ερευνητικού στόχου και 
συνηθίζεται σε ποσοτικές έρευνες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κατηγορίες 
ταξινόμησης των ερευνών, ειδικά των κοινωνικών επιστημών, στις οποίες εμπίπτει ο 
κλάδος της συμβουλευτικής. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε η διάκρισή τους σε α) 
περιγραφικές που εκτιμούν μια συγκεκριμένη κατάσταση, β) στις διερευνητικές που 
προσδιορίζουν ένα πρόβλημα-θέμα, το οποίο απαιτεί ακριβή εξέταση και γ) τις 
πειραματικές που σκοπό έχουν τον έλεγχο των υποθέσεων (Ιωαννίδη-Καπόλου, 2006). 

Σε αυτό το στάδιο οι ΤΠΕ υπήρξαν ιδιαίτερα σημαντικές στη διαδικασία, καθώς οι 
μαθητές μέσω προβολής ψηφιακού υλικού σχετικά με τις επιστημονικές μεθόδους, 
διαμορφωμένου σε παρουσίαση power point με τα βασικά χαρακτηριστικά των 
μεθόδων, αλλά και αναρτήσεων υλικού και παραδειγμάτων στο Google Drive 
ενημερώθηκαν επαρκώς για τον τρόπο οργάνωσης και διάρθρωσης της επιστημονικής 
μελέτης. Ειδικά το Google Drive ως ψηφιακός χώρος αποτέλεσε την επιλογή μας για 
την ανάρτηση υλικού και σταδιακά για την παράλληλη παρέμβαση των μαθητών στη 
σύνταξη του ερωτηματολογίου. Γι’ αυτό οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν έναν κοινό 
λογαριασμό και επέτρεψαν στους συμμετέχοντες μαθητές να είναι χρήστες του. Εκεί 
αναρτήθηκαν οι παρουσιάσεις power point (Wood, Bruner & Ross, 1976; Ιωαννίδη-
Καπόλου, 2006) και στη συνέχεια, δείγματα επιστημονικών άρθρων που αξιοποιούσαν 
διαφορετικούς τρόπους ερευνητικής προσέγγισης. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες 
επέλεξαν κάποιες για να μελετήσουν και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια τα 
χαρακτηριστικά των επιμέρους μεθόδων συλλογής υλικού που χρησιμοποιήθηκαν. Σε 
αυτό το σημείο ορίστηκαν τα σημαντικά βήματα που απαιτούνται για την οργάνωση 
και πραγματοποίηση κάθε επιστημονικής έρευνας, τα οποία όφειλαν οι ομάδες των 
μαθητών να λάβουν υπόψη τους για την έρευνα που θα πραγματοποιούσαν. Σε κάθε 
περίπτωση, αναφέρθηκε ότι κάθε επιστημονική έρευνα διαρθρώνεται στα ακόλουθα 
βασικά στάδια: α) αποσαφήνιση του ερευνητικού ερωτήματος-στόχου, β) 
βιβλιογραφική επισκόπηση, γ) διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τους παράγοντες που 
εμπλέκονται στην έρευνα και την πιθανή αλληλεπίδρασή τους (για παράδειγμα, φύλο 
και επάγγελμα), δ) την επιλογή της ερευνητικής μεθόδου, ε) τη συλλογή των 
δεδομένων, στ) την επεξεργασία τους και ζ) την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 
(Ιωαννίδη-Καπόλου, 2006). Για όλα τα επιμέρους στάδια οι διδασκόμενοι 
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ενημερώθηκαν επαρκώς, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τα παραπάνω 
διαρθρωτικά εργαλεία της διαδικασίας στη δική τους προσπάθεια. 

Επιλογή μεθόδου: τα χαρακτηριστικά της ποσοτικής έρευνας με τυποποιημένα 
ερωτηματολόγια και η διαμόρφωση των ερωτήσεων 

Με βάση την υπόθεση εργασίας, η ποσοτική έρευνα θεωρήθηκε ως ο καταλληλότερος 
τρόπος μελέτης του συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου, γιατί η ποσοτική μελέτη 
είναι ένα κατεξοχήν εργαλείο συνάντησης πολλών επιστημονικών πεδίων, ενώ οι 
μαθητές ήταν εξοικειωμένοι με στατιστικές έρευνες και ερωτηματολόγια, αφού πολλοί 
είχαν συμμετάσχει κατά καιρούς σε αρκετές. Βασικά προτερήματα της μεθόδου 
θεωρήθηκαν η ανωνυμία των ερωτηματολογίων και η δυνατότητα να διανεμηθούν σε 
ένα μεγαλύτερο μέρος του μαθητικού πληθυσμού (Robson, 2010). Έγινε σαφές ότι το 
ερωτηματολόγιο ως μέθοδος έρευνας αποτελεί ένα έντυπο που λειτουργεί ως μέσο 
επικοινωνίας μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενων, περιέχει μια σειρά δομημένων 
ερωτήσεων και οι μαθητές στους οποίους απευθύνεται, καλούνται να τις απαντήσουν 
γραπτά (Ζαφειρίου, 2003). Ακολούθως, τα στατιστικά δεδομένα αυτής της μορφής 
έρευνας ποσοτικοποιούνται και οδηγούν σε συμπεράσματα ικανά να γενικευτούν σε 
ευρύτερους πληθυσμούς, αν και τονίστηκε ότι σε αυτόν τον τύπο συλλογής δεδομένων 
δεν είναι εύκολο να αποτιμηθούν ικανοποιητικά οι απαντήσεις σε ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεις (Robson, 2010; Κυριαζή, 2002). Κρίθηκε σκόπιμο, συνεπώς, οι μαθητές να 
έχουν συνείδηση των δυνατοτήτων και ελλείψεων του μέσου που επέλεξαν να 
αξιοποιήσουν και δόθηκε έμφαση στη σημασία που είχε η επιλογή του τύπου, της 
σειράς και της σύνταξης των ερωτήσεων, όπως και η συλλογή αντιπροσωπευτικού 
δείγματος. Ανάμεσα στις επιλογές των μεθόδων δειγματοληψίας (τυχαία, συστηματική, 
κατά στρώματα, κατά δεσμίδες, χιονοστιβάδας κ.α.) η ολομέλεια έκρινε ότι ταιριάζει να 
ακολουθήσουν τη δειγματοληψία κατά στρώματα και η ποσοτική έρευνα που 
εφαρμόστηκε στηρίχτηκε στην τεχνική συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από όλους 
τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου (108 στο σύνολο) επιδιώκοντας την ανίχνευση των 
απόψεών τους σχετικά με το υπό διερεύνηση θέμα. (Ιωαννίδη-Καπόλου, 2006).   

Ο σημαντικότερος στόχος, όμως, σε μια τέτοια προσπάθεια είναι εύλογο πως θα 
αποτελούσε η κατασκευή του ερωτηματολογίου και η επιλογή του τύπου και της σειράς 
των ερωτήσεων. Σε αυτό το στάδιο, η ολομέλεια μελέτησε τις αρχές που οφείλουν να 
διέπουν τα επιστημονικά έγκυρα ερωτηματολόγια, αναρτώντας πρότυπα και 
αντιπρότυπα στον λογαριασμό Google Drive. Τους παρουσιάστηκαν, επιπλέον, όλοι οι 
δυνατοί τύποι ερωτήσεων και διατυπώσεων, ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν τις 
επιλογές και τις δυνατότητες που έχουν, προκειμένου να αποφασίσουν τι ταιριάζει 
περισσότερο και γιατί στη συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας. Ειδικότερα, αναφορικά με 
τη διαμόρφωση των ερωτήσεων οι μαθητές συνειδητοποίησαν, ανάμεσα σε άλλα, τη 
σημασία των εξής στοιχείων: α)  τη σαφήνεια της διατύπωσης των ερωτήσεων και την 
αρτιότητα της εμφάνισης, β) την αποφυγή διπλών ερωτήσεων, γ) την αποφυγή 
απαίτησης εξειδικευμένων γνώσεων από τους συμμετέχοντες, δ) να περιλαμβάνουν 
οδηγίες συμπλήρωσης, όπως και ε) να είναι ευσύνοπτο (Ρόντος & Παπάνης, 2007; 
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Ιωαννίδη-Καπόλου, 2006). Σχετικά με τους τύπους των ερωτήσεων οι μαθητές του 
Ομίλου οικειώθηκαν με τις ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, και τονίστηκαν τα 
θετικά και αρνητικά κάθε μορφής. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε ότι οι ανοιχτού τύπου 
ερωτήσεις επιδέχονται ελεύθερες απαντήσεις, ενώ οι κλειστού που διακρίνονται σε 
διχοτομικές, ερωτήσεις κατάταξης, διαβαθμισμένης κλίμακας, πολλαπλής επιλογής και 
βαθμονομημένες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης συγκεκριμένων και 
μετρήσιμων απαντήσεων (Ρόντος & Παπάνης, 2007; Ζαφειρίου, 2003). 

Έτσι, αποφασίστηκε να δοθεί χρονικό περιθώριο ενός μήνα, για να διαμορφωθεί το 
ερωτηματολόγιο στις συναντήσεις του Ομίλου, που πραγματοποιούνταν στο 
εργαστήριο Φυσικής, εφόσον εκεί υπήρχε διαδραστικός πίνακας με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. Οι μαθητές θα εργάζονταν εντός σχολείου και εξ αποστάσεως στο Google 
Drive, δημιουργώντας ξεχωριστές εκδοχές των ερωτήσεων, τις οποίες θα συζητούσε η 
ολομέλεια. Γενικά, η σειρά και η διατύπωση αναθεωρήθηκε αρκετές φορές μέσα σε 
ένα κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου, επιδιώκοντας να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Οι ερωτήσεις που επιλέχτηκαν ανήκαν σε διάφορες κατηγορίες κλειστού 
τύπου, επιμένοντας κυρίως σε βαθμονομημένες και πολλαπλής επιλογής, μην 
αφήνοντας ιδιαίτερα περιθώρια για ασαφείς και αντικρουόμενες αποκρίσεις. (Cohen et 
al., 2008). Στα τέλη Μαρτίου η ολομέλεια κατέληξε στη μορφή του ερωτηματολογίου 
και ελέγχθηκε σε πιλοτική βάση προς αποφυγή λαθών. Συγκεκριμένα, αποτελούνταν 
από τέσσερις ενότητες, από τις οποίες η πρώτη αφορούσε σε ερωτήσεις σχετικές με τα 
προσωπικά στοιχεία των ερωτώμενων, η δεύτερη περιείχε τρεις ερωτήσεις που 
αποτιμούσαν τη σύνδεση φύλου/εργασίας στο παρελθόν, η τρίτη ενότητα εστίαζε με 
τρεις ερωτήσεις στην άποψη των μαθητών για τη σύγχρονη αγορά εργασίας σε 
συσχέτιση με το φύλο και στην τέταρτη υπήρχαν δύο ερωτήσεις που επικεντρώνονταν 
στη διερεύνηση των φορέων που οφείλουν να απαλείψουν τέτοια κοινωνικά φαινόμενα 
και του βαθμού επίδρασης έμφυλων κριτηρίων στις προσωπικές αποφάσεις τους 
(Ιωαννίδη-Καπόλου, 2006).  

Διεξαγωγή της έρευνας πεδίου, επεξεργασία και αποτίμηση των αποτελεσμάτων 

Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε από μαθητές (με την εποπτεία των καθηγητών) 
και τα ανώνυμα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2017 από το 
σύνολο των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τους 
παρακάτω άξονες ερωτήσεων: 

1η ενότητα: ερωτήσεις σχετικά με τόπο κατοικίας και φύλο των ερωτώμενων. 
2η ενότητα: Ερώτηση 1 (διαβαθμισμένης κλίμακας) αναφορικά με την επιβίωση 
στερεοτύπων στην ελληνική κοινωνία σχετικά με τη σύνδεση φύλου-εργασίας. 
Ερώτηση 2 (πολλαπλής επιλογής) για το ποιες θεωρούν ότι αποτελούν τις κυριότερες 
αιτίες διαχωρισμού των επαγγελμάτων με βάση το φύλο (π.χ. έλλειμμα παιδείας κ.α) 
Ερώτηση 3 (διαβαθμισμένης κλίμακας) σχετικά με την ύπαρξη αντικειμενικών λόγων 
στην παραδοσιακή διάκριση των επαγγελμάτων με βάση το φύλο. 
Τρίτη ενότητα: Ερώτηση 4 (κατάταξης) σχετικά με τις πηγές αρνητικής κριτικής που 
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είναι πιθανό να αντιμετώπιζαν τα δύο φύλα, αν επέλεγαν ένα επάγγελμα που στο 
παρελθόν θεωρείτο μη συμβατό εργασιακό περιβάλλον με το φύλο τους (π.χ. 
κοινωνικός περίγυρος, συνάδερφοι κ.α.) 
Ερώτηση 5 (πολλαπλής επιλογής) αναφορικά με τις κυριότερες μορφές απόρριψης ενός 
άνδρα που επέλεγε ένα μη παραδοσιακό επάγγελμα για το φύλο του.  
Ερώτηση 6 (πολλαπλής επιλογής) σχετικά με τις κυριότερες μορφές απόρριψης μιας 
γυναίκας που επέλεγε ένα μη παραδοσιακό επάγγελμα για το φύλο της. 
Τέταρτη ενότητα: Ερώτηση 7 (κατάταξης) σχετικά με τους κυριότερους φορείς που 
έχουν την ευθύνη για την εξάλειψη  τέτοιων διαχωρισμών. 
Ερώτηση 8 (βαθμονόμησης) αναφορικά με τον βαθμό επίδρασης έμφυλων κριτηρίων 
στις δικές τους επαγγελματικές επιλογές. 

Μετά τη συγκέντρωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έγινε μια πολύ γενική 
εισαγωγή στους τρόπους κωδικοποίησης των αποτελεσμάτων μέσω SPSS (Statistical 
Package for Social Sciences), (Creswell, 2011) επισημαίνοντας τις δυνατότητες του 
προγράμματος για την αποτίμηση της συσχέτισης των μεταβλητών. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, όμως, το Microsoft Excel θεωρήθηκε καταλληλότερο μέσο αποτίμησης 
των δεδομένων για έναν σχολικό Όμιλο, καθώς οι μαθητές ήταν ευκολότερο να 
καταμετρήσουν και να αξιολογήσουν τις απαντήσεις μέσα στο σχολείο. Σε κάθε 
περίπτωση, σημειώθηκε ότι ένας ερευνητής δεν μπορεί να θεωρεί ότι μια μεμονωμένη 
ποσοτική έρευνα επαρκεί για την πλήρη διερεύνηση ενός τόσο σύνθετου φαινομένου 
(Κυριαζή, 2002). Συνεπώς, η αποδελτίωση και στατιστική επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων (χρήση Microsoft Excel) οδήγησε στην κατασκευή των παρακάτω 
ραβδογραμμάτων:  

             

Ερώτηση 1                                                           Ερώτηση 2 
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Ερώτηση 3                                                           Ερώτηση 4 
             

Ερώτηση 5                                                          Ερώτηση 6 
             

Ερώτηση 7                                                           Ερώτηση 8 

Τα παραπάνω ραβδογράμματα έδωσαν τη δυνατότητα να κωδικοποιηθούν οι 
απαντήσεις των ερωτηθέντων και να συντελεστεί το τελικό στάδιο μιας ερευνητικής 
διαδικασίας, η συγγραφή της τελικής έκθεσης, η οποία παρουσιάστηκε στη σχολική 
κοινότητα, μαζί με τις εργασίες των μαθητών σχετικά με πρωταγωνιστικές μορφές 
γυναικών στη σύγχρονη ζωή. Οι συμμετέχοντες στον Όμιλο θεώρησαν ότι τα 
αποτελέσματα της έρευνας πεδίου υπήρξαν ενθαρρυντικά για την πρόοδο της 
κοινωνίας σε επίπεδο ισότητας των δύο φύλων, αφού σύμφωνα με τις απαντήσεις των 
μαθητών το φύλο για την ελληνική κοινωνία δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής 
επαγγέλματος και ότι όταν αυτό παρατηρείται είναι απόρροια έλλειψης παιδείας και 
επιβίωσης στερεοτύπων του παρελθόντος. Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι δεν υφίστανται 
αντικειμενικοί λόγοι διαχωρισμού των επαγγελμάτων σε ανδρικά και γυναικεία και ότι 
οι κυριότερες πηγές άσκησης κριτικής, όπου αυτές ανιχνεύονται, είναι ο κοινωνικός 
περίγυρος και στη συνέχεια οι συνάδερφοι, ενώ οι μαθητές κρίνουν ότι θα μπορούσαν 
ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις να παρατηρηθούν ειρωνικά σχόλια. Πάντως, η 
πλειοψηφία συμφωνεί ότι τα ΜΜΕ και το σχολείο μπορούν να ασκήσουν σημαντικό 
ρόλο στην προσπάθεια εξάλειψης των όποιων εναπομεινασών προκαταλήψεων, ενώ 
ελπιδοφόρο έκρινε η ερευνητική ομάδα το γεγονός ότι στην ερώτηση για το αν οι 
διαχωρισμοί που σχετίζονται με το φύλο θα επηρεάσουν τις επιλογές των συμμαθητών 
τους, η συντριπτική πλειοψηφία απαντά όχι.  
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Συμπεράσματα 

Όπως γίνεται αντιληπτό, το συγκεκριμένο διδακτικό εγχείρημα αποτελούσε μια 
φιλόδοξη προσπάθεια, που επιδίωξε στη μελέτη της διαδικασίας παραγωγής της 
γνώσης κάθε επιστημονικού πεδίου και στη δημιουργία μιας ανοιχτής διαλεκτικής της 
σχολικής κοινότητας γύρω από δύο σύνθετα ζητήματα: τη διαφυλετική εκπαίδευση και 
τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Τα οφέλη που παρατηρούνται από μια τέτοια 
διαδικασία, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, είναι ποικίλα. Οι μαθητές 
συνεργάστηκαν με έναν κοινό στόχο, χαρτογράφησαν βήμα προς βήμα τις ερευνητικές 
μεθόδους, παρήγαγαν διαδραστικά δικά τους πρωτότυπα ερευνητικά εργαλεία και 
έλεγξαν τα όρια της κριτικής τους ικανότητας και της ίδιας της επιστήμης, 
προσεγγίζοντας δύσκολα κοινωνικά φαινόμενα με διάθεση ανα-οριοθέτησης των 
δομών της σκέψης τους, εφόσον αναλάμβαναν τον ρόλο του συντονιστή και 
αξιολογητή των διαδικασιών και άρα την ευθύνη του παραγόμενου αποτελέσματος. 
Συνεπώς, κατανόησαν βαθύτερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ερευνητής 
και την τεχνογνωσία που απαιτείται να αποκτήσει (βλ. χρήση ΤΠΕ), προκειμένου να 
κωδικοποιήσει τα δεδομένα του. Οι έφηβοι που διανύουν μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο 
για τη διαμόρφωση αντιλήψεων, είχαν τη δυνατότητα να προβληματιστούν για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, συνειδητοποιώντας την αναγκαιότητα περαιτέρω βελτιώσεων 
σε θέματα ισότητας (Γκιάστας, κ.α., 2013). 

Είναι, ωστόσο, προφανές ότι τέτοιες διδακτικές πρακτικές προϋποθέτουν 
εργαστηριακό εξοπλισμό που δεν είναι συχνά αυτονόητος. Οι μαθητές, επίσης, 
χρειάζεται να διαθέσουν ελεύθερο χρόνο παρά τις πολλές σχολικές και εξωσχολικές 
τους υποχρεώσεις, ενώ χρειάζεται και η καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας 
εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, για να πετύχουν οι εναλλακτικές στρατηγικές 
μάθησης. Πάντως, αν και η διδακτική της μεθοδολογίας απαιτεί σημαντική προσπάθεια 
από τη σχολική τάξη, λόγω της αυτενέργειας που αναπτύσσουν οι μαθητές στη 
μαθησιακή πράξη, επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός κινητοποίησης των 
εμπλεκομένων σε σύγκριση με την  παραδοσιακή διδασκαλία. 
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Η επαγγελματική ανάπτυξη και η υποστήριξη του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτι-
κού στο ελληνικό σχολείο, σε περίοδο οικονομικής κρίσης. 

Νταμάνη Αικατερίνη, Π.Ε.60, M.Sc,, katerinadamani@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται ζητήματα, που αφορούν τον επαγγελματισμό των νε-
οδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, τους περιορισμούς που επιβάλλει η οικονομική δυ-
σπραγία στη χώρα μας καθώς και προτάσεις για τις προτεραιότητες που πρέπει να ληφ-
θούν υπόψη αναφορικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος.Ο επαγγελματισμός των 
εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των νέων, που για πρώτη φορά «έρχονται» σε επαφή με 
το σχολείο και τους μαθητές, αποκτούν μεγάλη σημασία για την βελτίωση της εκπαί-
δευσης και γενικότερα για την πορεία των  ίδιων. Αρχικά, οριοθετείται εννοιολογικά ο 
όρος «επαγγελματισμός» και στη συνέχεια η μελέτη εστιάζεται στη φάση υποδοχής 
του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού  με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, τις απαιτή-
σεις και τα προβλήματα του επαγγέλματός του, που γίνονται εντονότερα με την υφι-
στάμενη οικονομική κρίση. Μέσα από το άρθρο αυτό, αναδεικνύονται οι κίνδυνοι που 
υπάρχουν από την απουσία ουσιαστικών υποστηρικτικών μέτρων για τα ίδια τα άτομα 
αλλά και  για την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματισμός, νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός, εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, οικονομική δυσπραγία. 

Εννοιολογική οριοθέτηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Ήδη από τις αρχές του 1990 εκδηλώνεται έντονα ερευνητικό ενδιαφέρον για τον επαγ-
γελματισμό του εκπαιδευτικού, γεγονός που τεκμηριώνεται από μελέτες πολλών ερευ-
νητών.  

 Ιδιαίτερα οι Hangreaves και Fullan (1992) προσεγγίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη 
μέσα από την συμπλήρωση παλαιότερων γνώσεων και την ανάπτυξη νέων. Η διδακτική 
ικανότητα, η ανάπτυξη συνεργασίας και η βαθύτερη συνειδητοποίηση του εκπαιδευτι-
κού επαγγέλματος είναι ακόμα μερικές προϋποθέσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών. Η Lieberman(1996) πιστεύει ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι 
μια διαδικασία προσωπική που προκύπτει από την εμπειρία του ίδιου του εκπαιδευτι-
κού. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η άποψη του Ματσαγγούρα που θεωρεί ότι η προσω-
πική και η εκπαιδευτική ανάπτυξη συμβαδίζουν και αλληλοπροσδιορίζονται.  

Έτσι, συμπεραίνουμε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη συνδέεται με την διαδικασία της 
επαγγελματικής εξέλιξης και με την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. 

Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (2000), η διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης, 
είναι μια πολύχρονη διαδικασία η οποία δεν σταματά να εξελίσσεται σε ολόκληρη τη 
ζωή του εκπαιδευτικού. Σε κάθε στάδιο της ζωής του  εμπλουτίζεται από κοινωνικές, 
πολιτικές διαδικασίες. Χωρίζει επίσης αυτή τη διαδικασία σε τέσσερις περιόδους-στά-
δια:  
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Σχολική ηλικία πριν τον διορισμό όπου ο υποψήφιος εκπαιδευτικός, μέσα από το σχο-
λείο που ο ίδιος φοιτά, συνθέτει βασικές εικόνες που με αυτές πορεύεται μέχρι την 
φοίτησή του στο Πανεπιστήμιο. Εκεί εμπλουτίζει με θεωρητικές γνώσεις αυτές τις πα-
ραστάσεις του και προετοιμάζεται για την έλευσή του στην εκπαίδευση. 

Επαγγελματική ενσωμάτωση, είναι η περίοδος των πρώτων ετών του εκπαιδευτικού 
στην εκπαίδευση. Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού ο εκπαιδευτικός θα 
έχει τις πρώτες κρίσιμες επαφές του με τη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθη-
τές, γονείς). 

Υπόλοιπη θητεία μέχρι την αφυπηρέτηση, η πορεία αυτή έχει άμεση σχέση με την επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών και τις δεξιότητες που ο ίδιος θα αποφασίσει να επεκτεί-
νει και να διευρύνει. 

Προσωπική ανάπτυξη και πορεία αυτογνωσίας, η αυτογνωσία είναι σημαντική για κάθε 
άνθρωπο και ιδιαίτερα για τον εκπαιδευτικό αφού έχει άμεσο αντίκτυπο στη διδακτική 
πράξη. 

Η σημασία της υποστήριξης του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού την περίοδο της  
οικονομικής κρίσης. 

Μακροχρόνιες μελέτες Ελλήνων και ξένων ερευνητών έχουν τεκμηριώσει με τον κα-
λύτερο τρόπο τη σημασία που έχει η στήριξη του νέου εκπαιδευτικού στην πρώτη του 
επαφή με τον εργασιακό  χώρο. 

Ο νέος εκπαιδευτικός, με την είσοδό του στον χώρο του σχολείου, έρχεται αντιμέτωπος 
με επαγγελματικές και προσωπικές δυσκολίες, καθώς διαπιστώνει έναν πολυδαίδαλο 
γραφειοκρατικό μηχανισμό, δυσκολίες με τους συναδέλφους, ελλείψεις σε εποπτικό 
εξοπλισμό, πολλούς μαθητές και άσχημη κτιριακή υποδομή. Ο χώρος του σχολείου 
είναι γι’ αυτόν ένα αφιλόξενο περιβάλλον όπου καλείται σε μικρό χρονικό διάστημα 
να προσαρμοστεί και να αποδώσει τα μέγιστα.Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζει είναι να συμβιβάσει τον «παιδαγωγικό ιδεαλισμό», που είχε αναπτύξει κατά τα 
χρόνια των σπουδών του με την «ωμή» πραγματικότητα.Όλες αυτές οι δυσκολίες δυ-
σχεραίνουν το εκπαιδευτικό του έργο και μερικές φορές κάνουν τον ίδιο να καταφεύγει 
σε μια μηχανιστική εκτέλεση της διαδικασίας της μάθησης. Ο Μαυρογιώργος αναφέρει 
ότι ο νέος εκπαιδευτικός χρειάζεται βοήθεια καθώς έτσι αυξάνεται η αίσθηση της επι-
τυχίας και της σιγουριάς. 

Το Ελληνικό κράτος βάση του Π.Δ.45/1999 έχει προβλέψει προγράμματα εισαγωγικής 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. Τα προγράμματα αυτά, έχουν ως στόχο την ανανέωση ή και τη συμπλή-
ρωση των επαγγελματικών τους εφοδίων. Η εισαγωγική επιμόρφωση θεωρείται απα-
ραίτητη γιατί μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα από τη λήψη του πτυχίου μέχρι τον 
διορισμό τους.  

Εκτός των εισαγωγικών προγραμμάτων σημαντικό ρόλο έχει και η υποστήριξη και η 
υποδοχή του νεοδιόριστου από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. Η ενημέρωση, ο 
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προσανατολισμός του για τη φυσιογνωμία της σχολικής μονάδας, η μετάδοση της 
κουλτούρας είναι λίγα μόνο στοιχεία τα οποία  θα πρέπει ο διευθυντής να βοηθήσει τον 
νέο εκπαιδευτικό να κατανοήσει ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει υπεύθυνα στον 
χώρο του σχολείου και της τάξης.Ο διευθυντής σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμ-
βουλο έχουν χρέος να στηρίξουν επιστημονικά και παιδαγωγικά τον νεοδιοριζόμενο 
εκπαιδευτικό ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στο επιστημονικό και παιδαγωγικό του 
έργο.  

Δεν θα πρέπει να δίνεται λιγότερη σημασία στην ψυχολογική και συναισθηματική στή-
ριξη  του νέου εκπαιδευτικού. Αυτή μπορεί να γίνει εντός της σχολικής μονάδας με τη 
βοήθεια τόσο του διευθυντή όσο και του συλλόγου των διδασκόντων. Ο διευθυντής 
μπορεί να ακούσει και να αφουγκραστεί τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς του 
νέου εκπαιδευτικού και να βοηθήσει ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του αφήνοντάς 
τον να πάρει πρωτοβουλίες, εκχωρώντας του αρμοδιότητες, υποστηρίζοντας σχέδια και 
προτάσεις του.  

Ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να συνδράμει στην ομαλή ένταξη του νέου εκπαιδευ-
τικού παρέχοντάς του οργανωμένη υποστήριξη στο διδακτικό και παιδαγωγικό του 
έργο. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές. Ιδιαίτερα επιτυχημένη 
πρακτική  θεωρείται ο θεσμός του μέντορα. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
ιδιαίτερα στο Νόμο3848/2010 προβλέπεται ο θεσμός του μέντορα χωρίς ποτέ ωστόσο 
να εφαρμοστεί. 

Μια άλλη μορφή υποστήριξης του νέου εκπαιδευτικού είναι η ενδοσχολική επιμόρ-
φωση και η συνεργατική διδασκαλία στον χώρο του σχολείου. Η ενδοσχολική επιμόρ-
φωση είναι μια αποκεντρωμένη και ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης  η οποία αποβλέπει 
στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και στην ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτι-
κού. Η συνεργατική διδασκαλία είναι μια τακτική όπου έμπειροι εκπαιδευτικοί συνερ-
γάζονται με τους νέους μέσα από μια αμφίδρομη σχέση υποστήριξης. 

Η οικονομική κρίση όμως για τη χώρα μας είναι μια πραγματικότητα, η οποία δεν μπο-
ρεί να παραβλεφθεί. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, οι απολύσεις, οι περικοπές μι-
σθών και δαπανών, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο τον χώρο της εκπαί-
δευσης. Η οικονομική κρίση επηρέασε και επηρεάζει την παρεχόμενη ποιότητα στην 
ελληνική εκπαίδευση καθώς οι δαπάνες για την παιδεία θα πρέπει να μειωθούν δρα-
στικά. Στα πλαίσια αυτά έχουμε μείωση μισθών αλλά και διορισμών και στις δύο βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης. Οι συνέπειες είναι πολύ σοβαρές αφού έχουμε πολύ μεγάλα 
κενά στα σχολεία και αύξηση μαθητών ανά τμήμα, κάτι που έχει δυσμενή αντίκτυπο 
στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Σ’ αυτό το διαμορφωμένο τοπίο και στο πλαίσιο της υποστήριξης των νεοδιοριζόμενων 
εκπαιδευτικών (έστω αυτών των λίγων) εκτός της εισαγωγικής επιμόρφωσης (όπου βέ-
βαια υπάρχουν Σχολικοί Σύμβουλοι, γιατί υπάρχουν και σε αυτούς μεγάλα κενά, λόγω 
συνταξιοδοτήσεων) απουσιάζουν άλλοι θεσμοθετημένοι μηχανισμοί υποδοχής νεοδιό-
ριστων εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση όχι μόνο των νεοδιόριστων αλλά και των 
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υπόλοιπων εκπαιδευτικών έχει εντελώς εκλείψει εκτός από την επιμόρφωση στις νέες 
τεχνολογίες που και αυτή γίνεται επιλεκτικά σε κάποιες μόνο περιοχές. 

Τονίστηκε ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι σημαντικός στην υποδοχή των νεοδιόριστων 
εκπαιδευτικών, όμως ο διευθυντής στο σημερινό σχολείο της κρίσης αδυνατεί να προ-
σφέρει αυτή τη βοήθεια και υποστήριξη. Η ανάθεση περισσότερων καθηκόντων στα 
πλαίσια της περικοπής βοηθητικού προσωπικού, η αύξηση του διδακτικού του ωρα-
ρίου, η απαίτηση λογοδοσίας στους εξωτερικούς φορείς και οι ταυτόχρονες πιέσεις για 
αύξηση της αποδοτικότητας καθιστούν τον ρόλο του περισσότερο απαιτητικό, χρονο-
βόρο, λάτρη της γραφειοκρατίας και έτσι του στερούν τον ουσιαστικό ρόλο που θα 
μπορούσε να έχει για την υποστήριξη του νέου εκπαιδευτικού. 

Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα, συνέπεια της οικονομικής κρίσης είναι και η μείωση 
των δαπανών για τη συντήρηση της σχολικής μονάδας. Έτσι καθίσταται σχεδόν αδύ-
νατη η προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής και η συντήρηση της ήδη εγκατεστημένης. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της εξοικονόμησης οικονομικών πόρων εφαρμόστηκε η αύξηση 
του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια αυτά ο κάθε εκπαιδευτι-
κός χρειάζεται να εργάζεται τουλάχιστον για 23 ώρες και έτσι ο υπερβολικός φόρτος 
εργασίας του νεοδιόριστου σε συνδυασμό με την υπάρχουσα ανασφάλεια για τις διδα-
κτικές του ικανότητες μπορεί να του δημιουργήσει υψηλό άγχος, εξουθένωση και έλ-
λειψη ικανοποίησης από την εργασία του.Οι παραπάνω παράγοντες λειτουργούν ανα-
σταλτικά στην επιτυχή ενσωμάτωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στον χώρο του 
σχολείου. 

Όσο η κρίση θα προχωρά τόσο οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση θα είναι περισσότερες. 
Δεν θα υπάρχει μέριμνα για τους νέους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα αγχώνονται και 
θα αφήνονται αβοήθητοι στην πρώτη επαφή τους με την τάξη. Αυτό θα έχει ως συνέ-
πεια να επηρεάζεται δυσμενώς η αποτελεσματικότητά τους και η εργασιακή τους από-
δοση. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί σε περίοδο ιδιαίτερα 
οικονομικής κρίσης, λόγω έλλειψης πόρων δεν μπορούν να βοηθηθούν ουσιαστικά 
κατά την πρώτη τους επαφή με το σχολικό περιβάλλον και την τάξη. Οι μηχανισμοί 
που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να ενταχθούν ομαλά, όπως τα εισαγωγικά προ-
γράμματα επιμόρφωσης, ο ρόλος του διευθυντή και των συναδέλφων,δεν υπάρχουν ή 
και αυτά που υπήρχαν σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων αναστέλλονται ή κα-
ταργούνται.Υπό αυτές τις συνθήκες, ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός έρχεται σε επαφή 
με την πραγματικότητα του επαγγέλματός του, χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη γε-
μάτος άγχος και ελλοχεύει ο κίνδυνος να ανακοπεί η επαγγελματική του ανάπτυξη με 
σοβαρότατες συνέπειες τόσο για τον ίδιο όσο και για τους μαθητές του. 

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι απαραίτητη η άσκηση πιέσεων προς την κεντρική εκ-
παιδευτική εξουσία προκειμένου αυτή να επαναπροσδιορίσει και να επανασχεδιάσει 
τις πολιτικές και πρακτικές που συνδέονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών που για πρώτη φορά εισέρχονται στην εκπαίδευση. 
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Η φθίνουσα πορεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης-μαθητική διαρροή 
στην Ελλάδα 

Ξενάκη Αντωνία, phd, jenakis@hol.gr 

Περίληψη 

Το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής στη δημόσια εκπαίδευση,  πολυπαραγοντικό και 
πολυεπίπεδο, χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για πραγ-
ματική άμβλυνσή του. Τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά στοιχεία του σχολικού 
συστήματος δεν δύνανται πάντα να αλλάξουν με γρήγορους ρυθμούς. Καθώς το φαι-
νόμενο πλήττει τόσο την Ελλάδα όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η αντιμετώπισή του 
εστιάζεται σε επίπεδο διοίκησης όπου με συγκεκριμένες ενέργειες και στόχους θα α-
νακοπεί η φθίνουσα αυτή πορεία. Μέσω των εργαλείων του μάρκετινγκ καθορίζεται 
ένα σχέδιο δράσης με σαφείς στόχους, εφαρμογή και έλεγχο στο σωστό χρόνο και με 
υπολογισμό του κόστους. Σε κάθε περίπτωση και εν προκειμένω για μία σχολική μο-
νάδα, ο διευθυντής και το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της όλης στρατηγικής. Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται και σε άλλα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνήθως όμως σε μικρότερο ποσοστό. 

Λέξεις-Κλειδιά : μαθητική διαρροή, εκπαίδευση,  SWOT ανάλυση 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας παρατηρείται, λόγω του παράγοντα φτώχεια, σημαντικά πρόωρη εγκα-
τάλειψη του σχολείου (Μπαλούρδος, Σούλης και Χρυσάκης, 1998). Το ποσοστό εμφα-
νίζεται υψηλότερο σε οικογένειες με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, σε παιδιά 
απομακρυσμένων χωριών και υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, (όμοιο με «οικογέ-
νειες με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο»), όπου η πιθανότητα να μην ολοκλη-
ρώσουν ούτε την υποχρεωτική εκπαίδευση είναι μεγάλη. Σε αυτή την κατηγορία εντάσ-
σονται και τα παιδιά των Τσιγγάνων, των Μουσουλμάνων της Θράκης, των οικονομι-
κών μεταναστών και άλλων ομάδων μεταναστών τα οποία δεν γνωρίζουν την επίσημη 
γλώσσα του κράτους υποδοχής. Αυτές οι πολιτισμικές, γλωσσικές ή θρησκευτικές ι-
διαιτερότητες είτε μένουν εξαρχής εκτός σχολείου είτε βιώνουν σχολική αποτυχία, α-
πογοήτευση, περιθωριοποίηση και διακόπτουν τη φοίτηση. Από στοιχεία που δημοσι-
εύει η Eurostat στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η μαθητική διαρροή στην Ελλάδα 
ήταν μικρότερου μεγέθους από τον μέσο όρο μαθητικής διαρροής στις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις τα τελευταία χρόνια υπήρξε στη χώρα μας θεαματική 
μείωση της μαθητικής διαρροής. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της μαθητικής 
διαρροής εφαρμόζονται οι μέθοδοι status dropout rate και dropout rate. 

Ένα πλήθος κριτικών για την μαθητική διαρροή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αφο-
ρούν στην πραγματική εφαρμογή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την ερμηνεία των 
ποσοστών μαθητικής διαρροής. Γίνεται λόγος για "αυτόματες, εικονικές, 
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γραφειοκρατικές εγγραφές στην Α’ Γυμνασίου" (Σταμέλος, 2002) που απλώς μεταθέ-
τουν το πρόβλημα διαρροής από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.  

Επιπροσθέτως, ανάμεσα στις κριτικές, γίνεται λόγος για πολιτική της διευκόλυνσης 
που οδηγεί στην εξίσωση των πάντων, αποδίδοντάς το σε ιδιαίτερες συμπεριφορές και 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά ομάδων που αποκλείονται.  

Είναι αλήθεια ότι στη χώρα μας η γενίκευση της υποχρεωτικής πρωτοβάθμι-                                                                                           
ας εκπαίδευσης συνοδεύτηκε από μέτρα που δεν επαρκούσαν, όπως τα μέτρα που θε-
σπίστηκαν για την απρόσκοπτη προαγωγή στις τάξεις του υποχρεωτικού σχολείου τα 
οποία δεν συνοδεύτηκαν από κάποια συστηματική φροντίδα για τους μαθητές που υ-
στερούν. Αυτό οδήγησε στο φαινόμενο της αύξησης των ποσοστών συμμετοχής στη 
στοιχειώδη εκπαίδευση και παράλληλα στον λειτουργικό αναλφαβητισμό μεταξύ των 
αποφοίτων της, με αποτέλεσμα να μετατίθεται το πρόβλημα εκτός σχολείου, στους μα-
θητές και στις οικογένειές τους. Έτσι μειώνεται σε σημαντικό βαθμό η πιθανότητα ε-
πιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης στο Γυμνάσιο που έχει πλέον καταστεί πολυπο-
λιτισμικό. 

Σε έρευνα που διεξήχθη το 2000 από το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο, η υψηλότερη μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο παρουσιάζεται στην Ανατο-
λική Μακεδονία, Θράκη και σε νησιωτικές περιοχές και χαμηλότερη στη Δυτική Μα-
κεδονία, Θεσσαλία και Ήπειρο. Ιδιαίτερα υψηλή παρουσιάζεται στο Γυμνάσιο η μαθη-
τική διαρροή στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Ρεθύμνης, Ηλείας, Σάμου και Δυτικής 
Αττικής. Η μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο στον Νομό Αττικής είναι υψηλότερη από 
το μέσο όρο της χώρας και παρουσιάζει αυξητική τάση. Τα αγόρια σύμφωνα με την 
έρευνα εγκαταλείπουν το Γυμνάσιο σε μεγαλύτερο ποσοστό από τα κορίτσια. Το πο-
σοστό μαθητικής διαρροής είναι μικρότερο στις αστικές περιοχές.   

Τα νέα στοιχεία που παρουσιάζονται από το Υπουργείο Παιδείας για τη μαθητική διαρ-
ροή εξακολουθούν να παρουσιάζουν υψηλά τα ποσοστά αυτής.  Έτσι, το ποσοστό μα-
θητών που το 2014-15 φοιτούσαν στη Γ' Γυμνασίου και δε συνέχισαν τη φοίτησή τους 
στην Α' Λυκείου, ανέρχεται στο 3,84%. 

 
Τα αίτια της μαθητικής διαρροής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 

Αν και το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής εξαρτάται πιο πολύ από τα άτομα, είναι 
δυνατόν να εντοπίσουμε τα κύρια αίτια με βάση τα ακόλουθα προσδιοριστικά στοιχεία: 
τα εσωτερικά στοιχεία του σχολικού συστήματος και τους παράγοντες οργάνωσης και 
δομής. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται μια αντικειμενικά υψηλή απαίτηση εκμάθη-
σης σε διάφορα μαθήματα που συνοδεύεται από άσχημη επίδοση του μαθητή και από 
αλλαγή βαθμίδας του επιπέδου εκμάθησης . 
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Παιδαγωγικοί παράγοντες σχετικοί με τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέ-
σεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

 
Οι παιδαγωγικοί παράγοντες αφορούν κυρίως τη σχέση των εκπαιδευτικών με τους 
μαθητές και συνίστανται σε επιμέρους παράγοντες όπως το επίπεδο των απαιτήσεων 
των εκπαιδευτικών από τους μαθητές, η ύπαρξη σαφών κανόνων και η τήρησή τους, η 
αποτυχία να αισθανθούν οι μαθητές ότι ανήκουν στη σχολική κοινότητα (πολύ βασικό 
στοιχείο για να επενδύσουν στη σχολική διαδικασία), το φαινόμενο του σχολικού εκ-
φοβισμού (bullying), η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, οι ανεπαρκείς δεξιότητες 
των εκπαιδευτικών, οι παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που δημιουργούν εντάσεις, η 
λανθασμένη εκπαιδευτική προσέγγιση που δεν προάγει την ενεργή συμμετοχή των μα-
θητών και την απόκτηση θετικών εμπειριών και το γεγονός πως η εκπαίδευση δεν α-
νταποκρίνεται στα διάφορα χαρακτηριστικά των νέων. 
 

Στοιχεία εξωτερικά του σχολικού συστήματος 

Κοινωνικοί και οικογενειακοί παράγοντες 

Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων και των άλλων μελών της οικογένειας 
μπορεί να αποτελέσει κακό παράδειγμα για τους νέους. Μαθητές που προέρχονται από 
ένα περιβάλλον που εμφανίζει σημεία κοινωνικού αποκλεισμού, η ανάγκη βοήθειας 
του μαθητή προς την οικογένεια, η φροντίδα προς τα νεαρότερα αδέλφια ή η συνει-
σφορά στο οικογενειακό εισόδημα, αποτελούν λόγους εγκατάλειψης του σχολείου. Α-
διάφορη για το σχολείο οικογένεια ή οικογένεια που ασκεί υπερβολική πίεση στον μα-
θητή για την επίτευξη στόχων μπορεί να γίνει η αιτία για τη ρήξη του μαθητή με το 
σχολείο. Αναφέρουμε μερικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες οι οποίες πλήττονται ιδιαί-
τερα από τη σχολική διαρροή, όπως τα άτομα που προέρχονται από τα πιο φτωχά κοι-
νωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα και από ευαίσθητες ομάδες όπως οι νέοι της κοινω-
νικής πρόνοιας, τα άτομα με φυσικές ή πνευματικές αναπηρίες ή με άλλες ειδικές ανά-
γκες στον τομέα της εκπαίδευσης.  

 
Εσωτερικοί παράγοντες μαθητικών διαρροών. 

Οι εσωτερικοί παράγοντες της διαρροής σχετίζονται με προσωπικές (ψυχολογικές) αι-
τίες που προηγούνται της διαρροής. Παραδείγματα της κατηγορίας αυτής είναι η ανι-
κανότητα του μαθητή να μάθει με αποτελεσματικό τρόπο ή να έχει καλά αποτελέσματα 
(κακοί βαθμοί), οι διαταραχές των κινήτρων, η απώλεια ενδιαφέροντος για την εκπαί-
δευση ή την έλλειψη αυτοπειθαρχίας και επιμονής του μαθητή, οι ειδικές ανάγκες κα-
τάρτισης που δεν έχουν γίνει αντιληπτές, οι φοβίες κάποιων μαθητών, τα προβλήματα 
συμπεριφοράς μαθητών τα οποία δομούνται σε αντίθεση με το σχολείο και προκαλούν 
διατάραξη της καλής λειτουργίας της τάξης και του σχολείου. 
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Εκπαίδευση και Marketing 

Όραμα-Στόχοι 

Για να επιτύχει λοιπόν η ανακοπή της φθίνουσας πορείας στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση πρέπει η διοίκησή της, είτε σε επίπεδο εθνικό είτε σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
μονάδας, να έχει όραμα. 

Με βάση το όραμα αυτό θα τεθούν κάποιοι στόχοι. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι 
SMART: Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι, Ρεαλιστικοί, με Χρονοδιά-
γραμμα. («S.M.A.R.T. » analysis, από το ακρωνύμιο Specific, Measurable Achievable, 
Realistic, Time-related). 

Συγκεκριμένα, θα ακολουθηθούν οι βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως 
αποτυπώνονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Αντιμετώπιση της 
πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη» (European 
Commission/EACEA/Eurydice/Cedefop, 2014) και συνοψίζονται στα εξής: 

1. Να αποτρέπεται η δημιουργία συνθηκών εντός των οποίων μπορεί να ξεκινήσει η 
διαδικασία της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (πρόληψη). 

2. Να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες σε ένα πρώιμο στάδιο, ώστε να αποτρέπεται η 
εγκατάλειψη του σχολείου (παρέμβαση). Τα μέτρα παρέμβασης είναι δυνατόν να επι-
κεντρώνονται στο σύνολο του σχολείου ή να απευθύνονται σε μαθητές που αντιμετω-
πίζουν τον κίνδυνο να διακόψουν την εκπαίδευση ή την κατάρτιση.  

3. Να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για να επανενταχτούν στο σύστημα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, όσοι το εγκατέλειψαν πρόωρα, όπως τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας 
και τα Λύκεια δεύτερης ευκαιρίας (αντιστάθμιση). 

4. Να λάβουν χώρα οριζόντιες/συστημικές ενέργειες, οι οποίες, αν και όχι σε άμεση 
συσχέτιση με το φαινόμενο της σχολικής διαρροής, θα συμβάλλουν με έμμεσο και μη 
εύκολα  μετρήσιμο τρόπο στην εγκαθίδρυση ενός πιο σύγχρονου, μοντέρνου και ελκυ-
στικού σχολείου, το οποίο τα παιδιά θα εγκαταλείπουν δυσκολότερα. 

Ταυτόχρονα, αναγκαίο κρίνεται να τεθεί και η διάσταση του κοινού/ωφελούμενων που 
θα απευθύνονται οι συγκεκριμένοι στρατηγικοί άξονες καθώς και το σχέδιο marketing 
και επικοινωνίας. Με βάση λοιπόν όσα αναφέραμε παραπάνω, θέτουμε ως αποδέκτες 
της στρατηγικής για την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής: τους γονείς, τους μα-
θητές, τους εκπαιδευτικούς, την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους διαμορφωτές πο-
λιτικής. 

Η Τακτική του Marketing – Σχέδιο δράσης 

Κατά τον Kotler (1995), το Μarketing είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και 
ο έλεγχος επιμελώς σχεδιασμένων προγραμμάτων και προσφορών, για τη δημιουργία, 
ανάπτυξη και διατήρηση ωφέλιμων σχέσεων συναλλαγής-ανταλλαγής με την αγορά-
στόχος, προς επίτευξη των σκοπών και  στόχων του οργανισμού. Κάθε στοιχείο της 
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στρατηγικής του μάρκετινγκ παράγει μια σειρά από ερωτήματα που πρέπει να απαντη-
θούν όπως π.χ. τι ακριβώς πρέπει να γίνει, πότε και ποιός θα το κάνει και πόσο θα 
κοστίσει. 

Η σημαντικότητα του Marketing αντανακλάται στην ύπαρξη και χρήση διαφόρων τρό-
πων, μεθόδων ή καλύτερα προσεγγίσεων (Approaches). Κάθε προσέγγιση εξυπηρετεί 
ειδικούς σκοπούς, χρησιμοποιείται για την ανεύρεση συγκεκριμένων σχέσεων και την 
επίλυση προβλημάτων. Οι προσεγγίσεις μελέτης είναι οι εξής: Αγαθού (Commodity), 
Λειτουργική (Functional),Θεσμική (Institutional), Συστημάτων (Systems), Περιβαλλο-
ντική (Environmental), Συγκριτική (Comparative), Κοινωνική (Social), Συμπεριφο-
ρική (Behavioral), Ποσοτική (Quantitative), Διοικητική (Managerial). 

Ανάλυση Δυνατών-αδύνατων στοιχείων, Ευκαιριών και Απειλών 

(S.W.O.T. analysis : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που θέσαμε, πρέπει να γίνουν μελετημένες επι-
λογές. Αυτές οι επιλογές επιτυγχάνονται με την ανάλυση και τον έλεγχο τόσο του εσω-
τερικού, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών μονάδων. Σε αυτό 
το στάδιο η ανάλυση SWOT  είναι χρήσιμη, γιατί μας βοηθάει να απαντήσουμε στα 
ερωτήματα «πού βρισκόμαστε τώρα;» και «πού θέλουμε να βρεθούμε;». Αποτελεί τη 
συστηματική καταγραφή των δυνάμεων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και απειλών 
ενός οργανισμού. Κατά την ανάλυση αυτή, δίνεται έμφαση τόσο στο βαθμό που οι 
εκπαιδευτικές μονάδες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ομάδων που σχετίζονται με 
αυτή, όσο και στον βαθμό που ανταποκρίνονται στο περιβάλλον τους. Όπως σημειώνει 
ο Christensen (1997), η ανάλυση SWOT συνιστά διαδικασία χαρτογράφησης και προσ-
διορισμού των κινητήριων δυνάμεων που ένας οργανισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
και σε ένα επόμενο στάδιο ο οργανισμός μπορεί να είναι σε θέση να αναπτύσσει τις 
κατάλληλες στρατηγικές για να αντιμετωπίζει  τις δυνάμεις αυτές. Η ανάλυση SWOT 
που ακολουθεί αποτελεί μια προσπάθεια αποτύπωσης του περιβάλλοντος μέσα στο ο-
ποίο ο οργανισμός (εν προκειμένω η σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
καλείται να ανακόψει και να αναστρέψει τη μαθητική διαρροή, εφαρμόζοντας έναν 
στρατηγικό σχεδιασμό.                 

Δυνάμεις : Ικανοί και μάχιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι στο σύνολό τους σχεδόν ανα-
γνωρίζουν τη σημασία της συνεχούς επιμόρφωσης, η οποία αποτελεί μέσο για τη βελ-
τίωση της εκπαίδευσης (Παπαναούμ, 2003). Διάδοση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, που 
αντανακλάται στη μαζική προσπάθεια δημιουργίας εργαστηρίων υπολογιστών στις 
σχολικές μονάδες και στην αναλογία μαθητών-υπολογιστών. (Κουστουράκης και Πα-
ναγιωτακόπουλος, 2008). Αδυναμίες: Συγκεντρωτισμός εκπαιδευτικού συστήματος. Η 
σχολική μονάδα εξαρτάται ιεραρχικά από το Υπουργείο Παιδείας,  έχει περιορισμένο 
περιθώριο στη διαμόρφωση πολιτικής και συνιστά περισσότερο αποδέκτη και εκτελε-
στή της εθνικής πολιτικής (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Περιορισμένες σχέσεις με το 
περιβάλλον, έλλειψη επικοινωνίας και συγκεκριμένης στρατηγικής. Ευκαιρίες : Η συμ-
μετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Στρατηγική της Λισαβόνας 
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(Γκόβαρης και Ρουσσάκης, 2008), έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή προγραμμάτων 
που εκσυγχρονίζουν την εκπαίδευση. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» που θα ολοκληρωθεί το 2020, δίνει τη δυνατότητα να απορροφη-
θούν ευρωπαϊκοί πόροι για την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων που 
σχετίζονται με την ενίσχυση της Επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών και 
την ενίσχυση των υποδομών της εκπαίδευσης, οι οποίες υπάρχουν σαν δυνατότητα και 
αδυναμία αντίστοιχα. Απειλές :  Η οικονομική κρίση προκαλεί απειλές για την εκπαί-
δευση και οδηγεί στο φαινόμενο της μαθητικής διαρροής μέσω της περαιτέρω μείωσης 
της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων, τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχο-
λείων και την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών. 

Συμπερασματικά, η  παρούσα κατάσταση και η διαρροή των μαθητών που παρατηρεί-
ται στα σχολεία δείχνει ότι η κάθε εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
οφείλει να προβληματιστεί σε θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργιάς. Με 
την αρωγή της διοίκησης και τη συμβολή της ανάλυσης στοιχείων marketing, θα υπάρ-
ξει άμβλυνση του φαινομένου. 
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Περίληψη 

Τα Πειραματικά σχολεία είναι σχολικές μονάδες που ανήκουν σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, όπου δοκιμάζονται νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών και ωρολόγια 
προγράμματα, διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, 
διδακτικές μέθοδοι, τρόποι διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Οι εκπαι-
δευτικοί αυτών των σχολείων διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και κυρίως την 
κατάλληλη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση και διδακτική εμπειρία, ώστε να 
είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις πιλοτικές εφαρμογές, να συμβάλουν στην αποτίμηση 
των αποτελεσμάτων τους και να προσφέρουν την απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Οι δε μαθητές και μαθήτριες εισάγονται με 
τρόπο που δεν παραβιάζει τις βασικές προϋποθέσεις ενός κατά το δυνατόν τυχαίου 
δείγματος, απαραίτητη προϋπόθεση για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

Λέξεις-Κλειδιά:  Πειραματικά Σχολεία, ΕΠ.Ε.Σ., Καινοτομίες, Πιλοτικά Προγράμ-
ματα. 

Εισαγωγή 

Αποτελεί κοινό τόπο η άποψη ότι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης αποτελεί την καλύ-
τερη επένδυση για το μέλλον μιας χώρας. Ένα εκσυγχρονισμένο εκπαιδευτικό σύστημα 
επιβάλλεται να λάβει υπόψη του τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων κοινωνιών, όπως 
πολυπολιτισμικότητα, οικονομική και οικολογική κρίση, ταχύτατη ανάπτυξη της τε-
χνολογίας και των εφαρμογών της, γνώση που αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς και δια-
δίδεται με μεγάλη ταχύτητα και να τα ενσωματώσει στους σκοπούς, τη φύση και το 
χαρακτήρα του (Μπαμπινιώτης Γ., 2000).  

Έτσι, επιβάλλεται η αναγκαιότητα εφαρμογής καινοτόμων δράσεων, συχνών εκπαιδευ-
τικών μεταρρυθμίσεων προς την κατεύθυνση σύνταξης αναλυτικών προγραμμάτων, 
διαμόρφωσης εκπαιδευτικών πρακτικών, επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και διαμόρ-
φωσης πλαισίου λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Είναι αναγκαία η λειτουργία εκ-
παιδευτικών θεσμών όπου θα διεξάγεται επιστημονικά εποπτευόμενη εκπαιδευτική έ-
ρευνα και συστηματική πιλοτική εφαρμογή των νέων αναλυτικών και ωρολογίων προ-
γραμμάτων, των διδακτικών μεθόδων, των εργαλείων, των εγχειριδίων, των καλών 
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πρακτικών που θα πρέπει να διαχυθούν, αφού μελετηθούν πιλοτικά, στο σύνολο του 
εκπαιδευτικού συστήματος (Αναγνωστόπουλος Λ., 2010).  

Αυτή είναι η αποστολή που πρέπει να υπηρετούν τα Πειραματικά Σχολεία τόσο στην 
Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια βαθμίδα της εκπαίδευσης. Οι πιλοτικές και 
καινοτόμες αυτές εφαρμογές σχεδιάζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Ι.Ε.Π., των Πανεπιστημίων ή των ερευνητικών 
κέντρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, καθώς και από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. ή τις ίδιες 
τις σχολικές μονάδες με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη 
χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής. 

H Ιστορία των Πειραματικών Σχολείων 

Στην χώρα μας, τα πρώτα πειραματικά σχολεία ιδρύθηκαν το έτος 1929 από τον Υ-
πουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Γόντικα με τον νόμο υπ’ αριθ. 4376/13-8-1929, ΦΕΚ 
300/21-8-1929. Ήταν προσαρτημένα στα Εργαστήρια Πειραματικής Παιδαγωγικής, τα 
οποία ανήκαν στις έδρες της Παιδαγωγικής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης (Κασσωτάκης Μ, 2006). Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών 
ιδρύθηκε με ενέργειες του καθηγητή Κωνσταντίνου Εξαρχόπουλου και το Πειραματικό 
Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε από τον Αλέξανδρο Δελμούζο, ο 
οποίος υπήρξε και επόπτης του (Τσολάκης Χ., 2006).  

Πολύ αργότερα, μετά τη Μεταπολίτευση, στη δεκαετία του 1980, όταν ψηφίστηκε ο 
νόμος 1566/1985 με σκοπό την αναδιοργάνωση των πειραματικών σχολείων, ιδρύθη-
καν και άλλα πειραματικά σχολεία, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με τα Παιδαγωγικά 
Τμήματα των άλλων Πανεπιστημίων, των Ιωαννίνων, της Πάτρας, του Ηρακλείου, τις 
Παιδαγωγικές Ακαδημίες και με τις Σχολές Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Πρωτο-
βάθμιας (ΣΕΛΔΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ). Το 1998 συστάθηκε 
στο ΥΠΕΠΘ μια ειδική επιτροπή με σκοπό να προβεί σε προτάσεις αναμόρφωσης της 
λειτουργίας των Πειραματικών Σχολείων. Η επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη σχετι-
κού σχεδίου νόμου, το οποίο, όμως δεν προχώρησε. 

Τα πειραματικά σχολεία λειτούργησαν από τη δεκαετία του 1930 μέχρι το 2011. Το 
2011 το σύνολο σχεδόν των πειραματικών σχολείων και μαζί με αυτά και τα λειτουρ-
γούντα «πρότυπα» σχολεία της χώρας αξιολογήθηκαν από ειδική επιτροπή του Υπουρ-
γείου Παιδείας ως προς την ποιότητα και την ποσότητα του παραχθέντος εκπαιδευτι-
κού έργου, τα τυπικά προσόντα του διδακτικού προσωπικού, τις υποδομές, τις δράσεις 
και τις δραστηριότητες που ανέπτυξαν στον χρόνο της λειτουργίας τους. 

Τον Μάιο του 2011 ψηφίστηκε ο ενιαίος νόμος υπ’ αριθ. 3966/24-5-2011 (Αρ. ΦΕΚ 
118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκ-
παιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας  Υπολογιστών και Εκδό-
σεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Ν. 3966/24-5-2011), ο οποίος ενοποίησε 
τους διαφορετικούς τύπους πειραματικών και πρότυπων σχολείων σε έναν ενιαίο τύπο 
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με την ονομασία «Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο» (ΠΠΣ) και διέκρινε τα σχολεία αυτά 
σε Πρότυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Έκτοτε 60 πρό-
τυπα και πειραματικά σχολεία, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου που προη-
γήθηκε και τις προδιαγραφές αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των, μετονομάστηκαν σε «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και λειτουργούν με βάση 
τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

Οργάνωση και Λειτουργία των Πειραματικών Σχολείων 

Σκοπός – Στόχοι 

Σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι να εξασφαλίσουν δημόσια και 
δωρεάν, υψηλής ποιότητας παιδεία για όλους, που θα συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρ-
μονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών. Σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Παι-
δαγωγικές Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., να προάγουν την εκπαιδευτική έρευνα στην 
πράξη (πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών), την επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας και 
να υποστηρίξουν την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αριστεία, με τη δη-
μιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία 
της δημόσιας εκπαίδευσης.  

Ακόμα, η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές 
δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, 
καθώς επίσης και η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προ-
γραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, 
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιο-
λόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των 
σχολικών μονάδων και νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου, απο-
τελούν θεμελιώδεις στόχους των πειραματικών Σχολείων.  

Όργανα Διοίκησης 

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

Το όργανο διοίκησης των Πειραματικών Σχολείων, σε εθνικό επίπεδο, είναι η Διοι-
κούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Είναι επταμελής 
και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τριετή θητεία.  

Οι αρμοδιότητες της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ποικίλουν και έχουν διοικητικό αλλά και παιδαγωγικό 
χαρακτήρα. Ειδικότερα, ο ρόλος της είναι να υποστηρίζει την εφαρμογή της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής των Πειραματικών Σχολείων, να επιλέγει τον διευθυντή, τους εκπαι-
δευτικούς και τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο καθώς και τον εκπαιδευτικό που μετέ-
χει στο ΕΠ.Ε.Σ. Είναι υπεύθυνη στο να προωθεί και να προβάλλει το έργο που επιτε-
λείται στα Πειραματικά Σχολεία, να ορίζει το πλαίσιο των προτεραιοτήτων των 
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ερευνητικών δραστηριοτήτων, να συνεργάζεται με τα Α.Ε.Ι., το Ι.Ε.Π., τα σχολεία, 
τους εκπαιδευτικούς, με ειδικούς επιστήμονες κοινωνικούς φορείς και ερευνητικά κέ-
ντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής και να προωθεί διεθνείς συνεργασίες. Επίσης να 
εγκρίνει και να συντονίζει επιμορφωτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και 
προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών και πρακτικής άσκησης προ-
πτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, να αποφασίζει για τα εξειδικευμένα κριτήρια 
επιλογής των μαθητών, ύστερα από γνώμη των ΕΠ.Ε.Σ., και να εγκρίνει τις αποφάσεις 
τους για τη δημιουργία των ομίλων. Τέλος, πραγματοποιεί την εξωτερική αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου των Πειραματικών Σχολείων, με βάση τις εκθέσεις εσωτερι-
κής αξιολόγησης που καταρτίζουν τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια. 

Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) 

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, τα όργανα διοίκησης των Πειραματικών Σχολείων είναι 
το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.), ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και 
φυσικά ο σύλλογος διδασκόντων. 

Το ΕΠ.Ε.Σ. είναι πενταμελές και συγκροτείται για τριετή θητεία έχοντας την παιδαγω-
γική και επιστημονική ευθύνη της σχολικής μονάδας. Προγραμματίζει τις ερευνητικές 
και επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και τις δράσεις που αφορούν την προσφορά 
του στην τοπική κοινωνία, αποφασίζει για τη δημιουργία ομίλων μαθητών ή τμημάτων 
ενισχυτικής διδασκαλίας, την τροποποίηση του αναλυτικού και του ωρολόγιου προ-
γράμματος του σχολείου προκειμένου να υλοποιηθούν καινοτομίες, να λειτουργήσουν 
οι όμιλοι, τα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, τα πιλοτικά ερευνητικά προγράμματα, 
η συνεργασία με σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ό, τι άλλο κριθεί σκόπιμο 
κατά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων, συνεργάζεται με τον φορέα με τον 
οποίο τυχόν συνδέεται η σχολική μονάδα, σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει τις 
επιμορφωτικές και τις ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες εγκρίνονται από τη 
Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Επιπλέον, συνεργάζεται με το σύλλογο διδασκόντων στην οργάνωση και 
στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου, καταρτίζει αξιολογικούς πίνακες κατάταξης 
των υποψήφιων διευθυντών και λοιπών εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων, 
συντονίζει την εσωτερική αξιολόγηση, υποβάλλει τη σχετική έκθεση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
και διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους, πέραν αυτών που διαχειρίζεται η αρμόδια 
σχολική επιτροπή. 

Ωρολόγιο πρόγραμμα 

Κάθε Πειραματικό Σχολείο ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των κλασικών σχο-
λείων, το οποίο μπορεί να αναμορφώνεται με απόφαση του οικείου Επιστημονικού Ε-
ποπτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις ερευνητικές προτεραιό-
τητες και τις συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αποφάσεις τροποποίησης στο αναλυτικό 
και ωρολόγιο πρόγραμμα του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, από το 
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οικείο ΕΠ.Ε.Σ. όπου αποφάσισε την εισαγωγή της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας 
στην Α΄ & Β΄ τάξη του Σχολείου και την αύξηση των αντίστοιχων ωρών εβδομαδιαίως 
στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ &  Στ΄ τάξεις από τρεις σε τέσσερις. Επίσης αύξησε κατά μία ώρα τη 
διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ε΄ και Στ΄ τάξη. 

Διδακτικό προσωπικό 

Το διδακτικό προσωπικό των Πειραματικών Σχολείων αποτελείται από εκπαιδευτικούς 
όλων των κλάδων και των ειδικοτήτων της δημόσιας εκπαίδευσης οι οποίοι επιλέγονται 
έχοντας τουλάχιστον τετραετή θητεία στα δημόσια ή στα ιδιωτικά σχολεία.  

Η αξιολόγηση των σπουδών και της προηγούμενης εμπειρίας τους στο γνωστικό τους 
αντικείμενο, τα ακαδημαϊκά και λοιπά πιστοποιημένα προσόντα, η επιτυχής παρακο-
λούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης, η συμμετοχή σε μορφές παιδα-
γωγικής καθοδήγησης και η υπηρεσία σε πειραματικά σχολεία, αποτελούν μερικά από 
τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Επίσης αξιολο-
γείται η διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, η αποδοτικότητα των μαθητών τους με 
βάση τους στόχους του προγράμματος σπουδών, η ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτι-
κών δράσεων, η χρήση νέας τεχνολογίας και η αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών 
στη διδασκαλία, η εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη 
και η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα. 

Για την εκτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, ο υποψήφιος μαζί με την αίτησή του υπο-
βάλει σχετικό προσωπικό φάκελο. Το ΕΠ.Ε.Σ. της σχολικής μονάδας, καταρτίζει αρχι-
κούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ανά κλάδο και ειδικότητα με αξιολογική 
σειρά, οι οποίοι διαβιβάζονται στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. μαζί με τις αιτήσεις και τους φακέλους 
των υποψηφίων. Στη συνέχεια αυτή καταρτίζει τους τελικούς αξιολογικούς πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων, ανά κλάδο και ειδικότητα, και επιλέγει τους εκπαιδευτι-
κούς που θα καταλάβουν τις προκηρυχθείσες θέσεις.  

Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται στο Πειραματικό Σχολείο για πενταετή θητεία. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μετατίθεται ούτε αποσπάται παρά μόνο για λό-
γους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή λήγει η θητεία του και δεν έχει δικαίωμα 
υποβολής υποψηφιότητας για επιλογή σε θέση διευθυντή ή εκπαιδευτικού Πειραματι-
κού Σχολείου για την επόμενη τριετία. 

Καινοτόμες δράσεις – Πιλοτικές εφαρμογές 

Στα Πειραματικά Σχολεία εφαρμόζονται και αξιολογούνται καινοτόμα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, νέες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας, εισάγονται και αξιοποιούνται 
για εκπαιδευτική χρήση νέες τεχνολογίες, αναπτύσσονται διαθεματικές δράσεις, γίνε-
ται συστηματική χρήση των εργαστηριακών υποδομών και η πρακτική άσκηση των 
φοιτητών, δράσεις ενδοεπιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, υποστηρίζεται η εισαγωγή 

3370

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



των παιδιών στις τέχνες και διευκολύνεται η πρόσβαση τους στα επιτεύγματα του πο-
λιτισμού. 

Μια ακόμα σημαντική καινοτομία είναι η αυτονομία των Πειραματικών Σχολείων, η 
οποία εντοπίζεται στην ελευθερία των ΕΠ.Ε.Σ, των Διευθυντών και των Συλλόγων των 
εκπαιδευτικών να προβαίνουν σε συμβάσεις συνεργασίας με Πανεπιστημιακά Τμή-
ματα, Τμήματα Τ.Ε.Ι., Ερευνητικά Ινστιτούτα και φορείς της Αυτοδιοίκησης, για την 
εφαρμογή και προαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών, επιστημονικών - ερευνητικών, 
πολιτιστικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αλλά και την εφαρμογή καινοτόμων 
πρακτικών με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Μια τέτοια και-
νοτόμος δράση, αποφασίστηκε από το Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Δημο-
τικού Φλώρινας και αφορά την πειραματική εισαγωγή της διδασκαλίας της γαλλικής 
γλώσσας στις Γ΄ & Δ΄ τάξεις του Σχολείου, σε όσους μαθητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 
Η παραπάνω πρόσκληση θα αφορά μόνο μαθητές της σχολικής μονάδας, θα υλοποιεί-
ται μετά τη λήξη του πρωινού προγράμματος και η διδασκαλία θα γίνεται από την εκ-
παιδευτικό γαλλικής γλώσσας του Σχολείου με τη μορφή των Ομίλων που λειτουργούν 
ήδη (Απολογισμός ΕΠΕΣ ΠΔΣ Φλώρινας, 2016). 

Ακόμα η αντικατάσταση σχολικών εγχειριδίων όπως του βιβλίου των Μαθηματικών 
της Β΄ τάξης, με το εγχειρίδιο «τα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής» του καθηγητή 
του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας κ. Χ. Λεμονίδη και του βιβλίου των Αγγλικών της Γ΄ τάξης 
«Magic Book» με τη σειρά  «Zoom in Plus A» του εκδοτικού οίκου MM Publications, 
αλλά και η απόφαση για μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα από είκοσι πέντε 
(25) στους είκοσι δύο (22), τόσο για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους όσο και για πρα-
κτικούς (μικρό μέγεθος των αιθουσών διδασκαλίας), αποτελούν εξίσου σημαντικές 
καινοτόμες δράσεις στις οποίες προέβη το ΕΠ.Ε.Σ. του συγκεκριμένου Πειραματικού 
Σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές και παιδαγωγικές ανάγκες της σχολι-
κής μονάδας και των μαθητών (Απολογισμός ΕΠΕΣ ΠΔΣ Φλώρινας, 2016).  

Σύνδεση με φορείς 

Τα Πειραματικά Σχολεία μπορεί να συνδέονται με Α.Ε.Ι. και ειδικότερα με πανεπιστή-
μια για τις σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης και με Τ.Ε.Ι. ή την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
για τις σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ερευνητικούς φορείς και 
με κοινωφελή ιδρύματα. Η σύνδεση μπορεί να αφορά την πειραματική εκπαιδευτική 
έρευνα και την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων, την πρακτική άσκηση των φοιτη-
τών, προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών ή ακόμα και τη στή-
ριξη των ομίλων δημιουργικότητας, καινοτομίας και αριστείας. 

Βασική προϋπόθεση είναι τα ιδρύματα και οι φορείς που συνδέονται με τα Πειραμα-
τικά Σχολεία να διαθέτουν επιστημονική και παιδαγωγική συνάφεια με το ευρύτερο 
παιδαγωγικό έργο των σχολικών μονάδων. Σε περίπτωση σύνδεσης ενός Πανεπιστη-
μιακού Τμήματος με το σχολείο, ορίζονται οι επόπτες - συντονιστές των επιμέρους 
δράσεων παρέχοντας την αναγκαία επιστημονική στήριξη στη σχολική μονάδα, ενώ το 
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σχολείο διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές του. Στο πλαίσιο αυτής της 
συνεργασίας το Πανεπιστήμιο μπορεί να αξιοποιεί το εκπαιδευτικό προσωπικό του 
σχολείου που διαθέτει αυξημένα επιστημονικά προσόντα σε διδακτικά, φροντιστη-
ριακά, εργαστηριακά και συμβουλευτικά καθήκοντα. Οι συντονιστές - επόπτες των ε-
πιμέρους δράσεων που ορίζονται από τους ερευνητικούς φορείς ή τα κοινωφελή ιδρύ-
ματα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας. 

Λειτουργία ομίλων 

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Πει-
ραματικού Σχολείου όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγρα-
φικής περιοχής του, με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., δη-
μιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους.  

Οι όμιλοι, που δεν πρέπει να έχουν χαρακτήρα επέκτασης, υποστήριξης και εντατικο-
ποίησης αυτών που γίνονται στο σχολείο και προετοιμασία για τις εξετάσεις του σχο-
λείου (δηλαδή σχηματικά έναν «φροντιστηριακό» χαρακτήρα), λειτουργούν πέρα από 
το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την 
παραπάνω απόφαση. Αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές ε-
πιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, οι τέχνες, ο α-
θλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας που αξιοποιούν τις 
αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή 
τους. 

Σύνδεση Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων διαφορετικών βαθμίδων  
και επιλογή μαθητών 

Τα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Πειραμα-
τικά Δημοτικά σχολεία, τα οποία επίσης μπορεί να συνδέονται με Πρότυπα Πειραμα-
τικά Γυμνάσια, διατηρώντας όμως τη διοικητική τους αυτοτέλεια.   

Υφιστάμενα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια τα οποία συνδέονται με-
ταξύ τους, ύστερα από τον ορισμό τους ως ΠΠΣ διατηρούν τη σύνδεση αυτή, ώστε οι 
απόφοιτοι του δημοτικού να εγγράφονται στο γυμνάσιο με βάση προϋποθέσεις, οι ο-
ποίες ορίζονται από το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του οικείου γυμνασίου και 
εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Ο αριθμός των μαθητών που μπορεί να εγγραφούν στο Πειραματικό Γυ-
μνάσιο είναι ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου Πειραματικού Δη-
μοτικού, προσαυξημένος έως και 50%. 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων 
και του προσωπικού τους 

Η συστηματική εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των Πειραματικών Σχολείων έ-
χει σκοπό τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου 
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εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Κάθε σχολική μονάδα, 
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε δεύτερου έτους, καταρτίζει σχέδιο δράσης με τους 
εκπαιδευτικούς στόχους για δύο σχολικά έτη, το οποίο αφορά το σύνολο των δραστη-
ριοτήτων της, τα ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελε-
σμάτων της, καθώς και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και 
την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών. Στο τέλος κάθε δεύτερου σχολικού έτους 
συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης με την οποία αξιολογούνται η απόδοση της 
σχολικής μονάδας στο σύνολό της, η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν 
τεθεί στο σχέδιο δράσης, οι επιτυχίες που πραγματοποιήθηκαν καθώς και οι αδυναμίες 
και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια των δύο σχολικών ετών. 
Με την ίδια έκθεση διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για τα επόμενα δύο σχολικά 
έτη. 

Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των Πειραματικών Σχολείων αξιολογούνται 
από το ΕΠ.Ε.Σ. για το εκπαιδευτικό τους έργο ανά διετία, καθώς και τρεις μήνες πριν 
από τη λήξη της πενταετούς θητείας τους. Η αξιολόγηση αφορά ιδίως τη διδακτική και 
παιδαγωγική επάρκεια, την αποδοτικότητα των μαθητών με βάση τους στόχους του 
προγράμματος σπουδών, την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, τη χρήση 
νέας τεχνολογίας και την αξιοποίηση ποικίλου υλικού και πηγών στη διδασκαλία, την 
εφαρμογή διαφοροποιημένης παιδαγωγικής στη διδακτική πράξη και την ανάπτυξη συ-
νεργατικών δράσεων στο σχολείο και την κοινότητα.  

Επίλογος 

Η προσφορά στην εκπαίδευση και γενικότερα στην κοινωνία των Πειραματικών και 
Προτύπων Σχολείων είναι ομολογουμένως μεγάλη και σημαντική από την ίδρυσή τους, 
καθόσον σε αυτά γίνονται εφαρμογές ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτόμων δι-
δακτικών μοντέλων και δράσεων, έστω και περιορισμένες και ασκούνται φοιτητές πολ-
λών τμημάτων. Με βάση τα επιστημονικά δεδομένα, όλοι οι μαθητές – ανεξάρτητα από 
τις ιδιαιτερότητές τους – μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των  σχολείων 
(Κουσκουμπεκάκη Σ., 2013). Οι μαθητές χαμηλών επιδόσεων μπορούν να έχουν την 
πλέον κατάλληλη μαθησιακή - και παιδαγωγική - υποστήριξη, καθόσον τα Πειραμα-
τικά Σχολεία διαθέτουν το πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς 
που διακρίνονται για τα τυπικά και τα ουσιαστικά επαγγελματικά τους προσόντα καθώς 
αξιολογούνται με βάση τις βασικές και μεταπτυχιακές τους σπουδές, την εκπαιδευτική 
εμπειρία και το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο (Τσιάμης Α., 2010).  

Λειτουργούν οι Όμιλοι που έχουν ως στόχο την προώθηση της δημιουργικότητας και 
τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, καθόσον μέσω αυτών παρέχεται η δυνα-
τότητα επεξεργασίας και εμβάθυνσης επιστημονικών θεμάτων και ανάπτυξης συνερ-
γασίας με άλλα σχολεία και άλλους κοινωνικούς θεσμούς σε ευρύτερα κοινωνικά, καλ-
λιτεχνικά, αθλητικά και άλλα ζητήματα, ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει επιστη-
μονική εποπτεία και καθοδήγηση από τα Πανεπιστήμια και κυρίως από τις Παιδαγω-
γικές Σχολές τα Παιδαγωγικά Τμήματα. 
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Παρόλα αυτά η έλλειψη ειδικής χρηματοδότησης για την προώθηση και εφαρμογή των 
καινοτόμων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων καθώς και η μη αναγκαία υποστήριξη 
και ανανέωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων, αποτελούν παρά-
γοντες που δυσχεραίνουν τον ερευνητικό και παιδαγωγικό στόχο, όπως αυτοί καθορί-
ζονται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης των Πρότυπων και Πειραμα-
τικών Σχολείων, καθώς και στους προγραμματισμούς των εκάστοτε Επιστημονικών 
και Εποπτικών Συμβουλίων.  
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Πολιτικές ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος 

Ξενάκη Αντωνία, phd, jenakis@hol.gr 

Περίληψη 

Οι πολιτικές ανάπτυξης βάσει ευρωπαϊκών συνθηκών και συμβάσεων καθορίζουν το 
πλαίσιο λειτουργίας τόσο του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα όσο και των 
άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά γίνεται σύντομη 
ανασκόπηση των ευρωπαϊκών οδηγιών, με στόχο να αποσαφηνιστούν στοιχεία που 
διέπουν την πολιτική ανάπτυξης των εκπαιδευτικών συστημάτων.  

Λέξεις-Κλειδιά: πολιτικές ανάπτυξης, εκπαιδευτικό σύστημα, οικονομία. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Koontz & O’donnell (1984) η έννοια της πολιτικής αναφέρεται σε 
γενικές διακηρύξεις ή αντιλήψεις που καθοδηγούν ή ορίζουν την πορεία των σκέψεων 
και των ενεργειών κατά τη λήψη αποφάσεων. Κατά τον Dubrin (1998), η έννοια της 
πολιτικής θεωρείται ως η γενική κατευθυντήρια γραμμή που πρέπει να ακολουθείται 
για τη λήψη αποφάσεων και δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2003), για 
να μπορέσουμε να ορίσουμε την έννοια «εκπαιδευτική πολιτική», οφείλουμε να λά-
βουμε υπόψη μας ότι συνίσταται σε ένα σώμα – δέσμη ισχυρισμών, δηλώσεων και 
εντολών που επιζητούν ή και εισηγούνται ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης. Το σώμα 
αυτό αφορά τη διαχείριση εκπαιδευτικών ζητημάτων ή και προβλημάτων-θεμάτων, τα 
οποία σχετίζονται είτε με κάποιες πολύ συγκεκριμένες εκφάνσεις του εκπαιδευτικού 
συστήματος είτε με το σύνολο των βαθμίδων και θεσμών. Επιπροσθέτως, επιχειρεί, 
ανάλογα με τη συνολική στοχοθεσία και φιλοσοφία που το διακατέχει, να προωθήσει 
είτε τη μετάδοση πολιτισμικών αξιών και κοινωνικών ρόλων, είτε τη μάθηση-πρό-
σκτηση ενός διευρυμένου αντιληπτικού πεδίου, το οποίο εδράζεται σε επιστημονικές-
θεωρητικές βάσεις, είτε τη διασφάλιση εκείνων των συνθηκών και υπηρεσιών που α-
ποτελούν την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων.  

Παράμετροι διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής 

Η διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής εμπεριέχει τη λήψη αποφάσεων, ώστε να 
επιφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Υπό αυτήν τη σκοπιά οφείλει: α) να υπαγορεύε-
ται από αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώνεται μετά από μελέτη του προβλή-
ματος β) να υπάρχει εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων και παραγόντων της εκπαι-
δευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στην εφαρμογή γ) να έχει σταθερή κατεύθυνση 
και να διαθέτει ένα βαθμό ευελιξίας για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων στην 
εφαρμογή της, καθορίζοντας πλαίσια και κριτήρια για μελλοντικές ενέργειες.  

Η πολιτική, για να επιτευχθεί αποτελεσματικά, πρέπει να εξασφαλίζει ορισμένες προ-
ϋποθέσεις (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012) όπως είναι η συγκεκριμένη στοχοθεσία του 
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οργανισμού, η ύπαρξη δικτύου επικοινωνίας, ώστε οι υπεύθυνοι εφαρμογής της πολι-
τικής να είναι σε θέση να πληροφορούνται για την πορεία εκτέλεσης και τα αποτελέ-
σματα. Επιπροσθέτως, η πολιτική θα πρέπει να είναι ευέλικτη και προσαρμόσιμη σε 
κάθε μελλοντική αλλαγή δεδομένων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
και τέλος οι αποφάσεις των ηγετικών στελεχών να μην υπερβαίνουν τις δυνατότητες 
του οργανισμού. Η εκπαιδευτική πολιτική για να ενδυναμωθεί και να αναπτυχθεί βα-
σίζεται σε έξι άξονες ( Τερζής, 2010) : 

1. Η συστημική προσέγγιση κατά την οποία η εκπαίδευση αποτελεί ένα σύστημα του 
οποίου η αλλαγή απαιτεί προληπτική στρατηγική: συνοχή στη λήψη μέτρων, προ-
κειμένου να επιτευχθούν οι πρωτοβουλίες των αρμοδίων.  

2. Η θεσμική άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής που σχετίζεται με μια συλλογική 
πολιτική καθώς και τη δημιουργία οργάνων από ειδικούς για την αξιολόγηση της 
πορείας των μέτρων και την ανατροφοδότηση της προσπάθειας. 

3. Η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να έχει διακηρυγμένο πρόγραμμα, ώστε να γίνει 
ευρέως γνωστή και κατανοητή στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και της 
κοινωνίας.  

4. Η εκπαιδευτική πολιτική πρέπει να βασίζεται στη διενέργεια έρευνας, ώστε να εί-
ναι εφικτός ο σχεδιασμός. 

5. Η ανάγκη πειραματικής έρευνας σημαίνει ότι κάθε νέο μέτρο πριν γενικευθεί κα-
θολικά, πρέπει να δοκιμαστεί στην πράξη και να αποδειχθεί επιστημονικά ο έλεγ-
χος της αποτελεσματικότητάς του.  

6. Η συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη. 

Στρατηγικός σχεδιασμός, πολιτική και ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Στην Ελλάδα, εδώ και πολλές δεκαετίες γίνεται έντονος λόγος για μεταρρυθμίσεις ό-
λων των παραμέτρων της εκπαίδευσης. Ωστόσο πολλές φορές οι διορθωτικές παρεμ-
βάσεις συνήθως εστιαζόνταν στο Λύκειο και στον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που πρέπει να εντα-
χθούν στη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής και να ληφθούν υπόψη :  

• Η έλλειψη συνέχειας μεταξύ των βαθμίδων. 
• Η μονομερής κυριαρχία της παραδοσιακής διδασκαλίας, μολονότι η εναλλακτική 

διδασκαλία εφαρμόζεται ήδη επιτυχημένα, κυρίως στις καινοτόμες δράσεις. 
• Η περιορισμένη χρήση εποπτικών μέσων, εργαστηρίων, νέων τεχνολογιών, καθώς 

και η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής. 
• Οι αδυναμίες του παιδαγωγικού πλαισίου: το ασφυκτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, η 

ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου για δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις, η ά-
τυπη διάκριση των μαθημάτων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα και το εξετασιο-
κεντρικό σύστημα του λυκείου. 

• Η απώλεια προγραμματισμένων διδακτικών ωρών και γενικά η αδυναμία των δια-
φορετικών επιπέδων διοίκησης της εκπαίδευσης να διασφαλίσουν τις συνθήκες και 
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τους όρους της ομαλής και προγραμματισμένης διεξαγωγής του εκπαιδευτικού έρ-
γου. 

• Η εισαγωγή των βιβλίων στο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς προηγούμενη πιλοτική 
δοκιμασία και αξιολόγησή τους στη διδακτική πράξη.  

• Η πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού ως προς τα πολιτιστικά, οικονομικά, κοι-
νωνικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά του. 

• Η σχολική αποτυχία και η μαθητική διαρροή. 

Σύνδεση της εκπαίδευσης με την Οικονομία για την διαμόρφωση της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η εξειδικευμένη εργασία αναγνωρίζεται ως 
ουσιαστικός συντελεστής παραγωγής και βασικός παράγοντας στην οικονομική ανά-
πτυξη των κρατών. Η ανάλυση των ποιοτικών στοιχείων των συντελεστών παραγωγής 
(γης, εργασίας, κεφαλαίου), ως αποτέλεσμα της αδυναμίας εξήγησης της οικονομικής 
ανάπτυξης, με βάση μόνο την ποσοτική αύξηση των στοιχείων αυτών, και κυρίως η 
ένταξη του παράγοντα τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία, με τη συνακόλουθη 
αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων, είχε ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Η εκπαίδευση κατέστη εργαλείο οι-
κονομικής και κοινωνικής προόδου. Όπως επισημαίνει ο Παπακωνσταντίνου (2003) 
με αυτή την ιδιότητα κατέστη αντικείμενο πολυάριθμων μελετών από οικονομολόγους 
που ειδικεύονταν στην ανάλυση των στοιχείων εκπαίδευσης και οικονομίας ή εκπαίδευ-
σης και κοινωνικής διαστρωμάτωσης. 

Η εκπαίδευση αρχίζει να εισάγεται στον χώρο της οικονομικής ανάλυσης, καθώς θε-
ωρείται ότι οι γνώσεις που αποκτώνται από το άτομο μέσα από την εκπαιδευτική δια-
δικασία, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το ίδιο και την επαγγελματική του στα-
διοδρομία, αλλά ταυτόχρονα ασκούν θετική επίδραση στην παραγωγική δραστηριό-
τητα και την οικονομική πρόοδο της χώρας. Η πρώτη προσέγγιση της οικονομικής 
αξίας της εκπαίδευσης και της έννοιας του ανθρώπινου κεφαλαίου έγινε από τον Smith 
(1776). H επαναπροσέγγιση πραγματοποιήθηκε συστηματικά κατά τη δεκαετία του 
’50. Οι Schultz, Mincer, Becker συγκρότησαν τη θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου 
(human capital theory). Έκτοτε, η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί βασική 
συνιστώσα της νεοκλασικής οικονομικής. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η οικονο-
μική ανάπτυξη αλλά και η ίδια η επιβίωση των εθνών στον σύγχρονο κόσμο, εξαρτάται 
από την ορθή και αποτελεσματική χρήση των διανοητικών πηγών πλούτου που διαθέ-
τει η κάθε χώρα, ενώ παράλληλα ερμηνεύει μέρος της οικονομικής ανισότητας στη 
μειωμένη «επένδυση» σε ανθρώπινο κεφάλαιο για κάποιες κοινωνικές κατηγορίες. 
Παράλληλα με τη συγκρότηση της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, διατυπώθηκε 
ποικιλία κριτικών, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, τόσο για τις θεωρητικές προ-
σεγγίσεις όσο και από τη διάψευση της πεποίθησης ότι η επέκταση της εκπαίδευσης 
θα οδηγούσε σε εξουδετέρωση της φτώχειας, μείωση των ανισοτήτων και ενίσχυση 
της οικονομικής ανάπτυξης. Η άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου σε ανεπτυγμένες 
και αναπτυσσόμενες χώρες δεν συνοδεύτηκε τη δεκαετία του 1970 από την 
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αναμενόμενη άνοδο της παραγωγικότητας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, πε-
ρίοδο υψηλού πληθωρισμού και ανεργίας, σε επίπεδο προτάσεων και άσκησης πολιτι-
κής, η έμφαση δόθηκε στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Έτσι άρχισαν να 
διερευνώνται η προσφοράς και η ζήτηση στην εκπαίδευση όπως επίσης και τα αποτε-
λέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πολιτικής. 

Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 

Η φυσιογνωμία της εκπαίδευση αρχίζει να διαφοροποιείται στη μετά το 1980 εποχή, 
μετά από τις πολιτικές αλλαγές που καταγράφηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά μια 
προσπάθεια σύγκλισης των πολυποίκιλων εκπαιδευτικών συστημάτων. Τα διάφορα 
προγράμματα κινητικότητας φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού (Erasmus, 
Socrates) αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ στην επόμενη δεκαετία ασκού-
νται έντονες πιέσεις από την αγορά στους τίτλους σπουδών (περιεχόμενο και διάρ-
κεια). Το 1988 με τη Magna Charta Universitatum, διακηρύσσονται οι θεμελιώδεις 
αρχές. Ως μέσα για την επίτευξη αυτής της διακήρυξης ορίζονται, η ελεύθερη πρό-
σβαση στη διδασκαλία, η επιλογή των ατόμων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες για 
διδασκαλία και έρευνα και η συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Η κα-
τευθυντήρια γραμμή ήταν η προώθηση της έρευνας και της γνώσης. Ο απώτερος στό-
χος θα ήταν το ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, δηλαδή η αντιστοίχιση τίτλων και περιεχο-
μένου σπουδών. Σταθμό στην εξέλιξη αποτελεί η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, 
καθώς σηματοδοτεί την αρχή σειράς δράσεων που στοχεύουν, όχι μόνο στην οικονο-
μική αλλά και στην πολιτική ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η σημασία της εκπαίδευσης 
αναβαθμίζεται, θεμελιώνεται σε νομικές βάσεις και διαμορφώνεται σε εφαρμογή των 
διατάξεων της Συνθήκης. Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) εμπλουτίζεται η έν-
νοια της επαγγελματικής επιμόρφωσης. Τον Μάιο του 1998 υπογράφεται η εναρμό-
νιση των δομών των συστημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης με την διακήρυξη της Σορ-
βόννης. Το επόμενο έτος (1999) με τη συνθήκη της Μπολόνια, διαμορφώνεται ένας 
οδηγός πλεύσης προκειμένου να συγκλίνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα προσεγγίζο-
ντας την ιδεολογία της αγοράς.  

Συμπεράσματα 

Η χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής επηρεάζει την πορεία των εκπαιδευτικών συ-
στημάτων και την εικόνα της εκπαίδευσης σε κάθε χώρα. Μέσα από στρατηγικό σχε-
διασμό τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα ποιοτικής αναβάθμισης.    
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Πολιτική Κινήτρων της Διεύθυνσης του Σχολείου και Εκπαιδευτικοί 

Σιατήρα Σταυρούλα, stsiatira@sch.gr 

Περίληψη 

Η Διεύθυνση των Σχολικών Μονάδων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παρά-
γοντες που επιδρά και καθορίζει τον χαρακτήρα τους. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και η ύπαρξη ενός θετικού κλίματος σε αυτές, που δημιουργεί και υποστηρίζει πρώτα 
ο Διευθυντής τους, σχετίζεται με την αποτελεσματικότητά τους. Παράλληλα, η επιδέ-
ξια ηγεσία τους είναι ένας βασικός παράγοντας που εξηγεί τις επιτυχημένες αλλαγές 
και τη βελτίωσή τους. Κυρίως αυτή φέρει εξαιρετικό φορτίο δημιουργίας παιδαγωγι-
κού-επικοινωνιακού κλίματος σε κάθε οργανισμό. Να επισημανθεί ότι η θετική στάση 
από τη Διεύθυνση του σχολείου συντελεί στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευ-
τικών με μικρή εμπειρία. Τέλος, ιδιαίτερα η πολιτική κινήτρων που εφαρμόζει η Διεύ-
θυνση της σχολικής μονάδας απέναντι στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτή 
επηρεάζει την καθημερινή τους απόδοση.  

Λέξεις -Κλειδιά: Διεύθυνση, Σχολική Μονάδα, Εκπαιδευτικοί, Κίνητρα, Απόδοση  

Εισαγωγή 

«Οι ανθρώπινες οργανώσεις θεωρούνται λειτουργικά «συστήματα», που εμπεριέχουν μία 
σειρά από αλληλεξαρτώμενα και αλληλεπιδρώντα στοιχεία-μέρη, ενώ χαρακτηρίζονται 
από πολύπλοκες διαδικασίες και σύνθετες οργανωτικές διαρθρώσεις» (Senge, 2006). Εί-
ναι αναγκαίο οι οργανώσεις αυτές να ανιχνεύουν τα σήματα από το περιβάλλον τους 
(εσωτερικό και εξωτερικό) και να προσαρμόζονται ανάλογα. Το μόνο βιώσιμο αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα είναι η ικανότητα τους να μαθαίνουν γρήγορα. O Parsons 
(2008) εκλαμβάνει το σχολείο ως σύστημα και δίνει έναν ορισμό, σύμφωνα με τον 
οποίο, «ως σχολικό σύστημα ορίζεται ένα άθροισμα μερών με δυναμική σχέση και αλλη-
λεξάρτηση μεταξύ τους. Η λειτουργία των μερών του είναι διαφορετική από τη λειτουργία 
του συνόλου. Τα μέρη αυτά ονομάζονται υποσυστήματα και αποτελούν συστήματα μέσα 
στο ίδιο το σύστημα». Η Διεύθυνση των Σχολικών Μονάδων και οι εκπαιδευτικοί απο-
τελούν υποσύνολα μέσα στο σχολικό σύστημα.  

Κάτω από αυτό το πρίσμα των αλληλεξαρτώμενων συστημάτων μέσα στο σύστημα, 
καθώς εξετάζονται τα υποσυστήματα της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών, είναι ση-
μαντικό να εξεταστούν τρεις παράμετροι. Πρώτον, ποια χαρακτηριστικά πρέπει να δια-
κρίνουν έναν Διευθυντή-ηγέτη σχολικής μονάδας, δεύτερον πώς η Διεύθυνση μιας σχο-
λικής μονάδας μπορεί να παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς που τη στελεχώνουν, 
δημιουργώντας θετικό κλίμα ή παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς θετικούς λόγους, για 
να κάνουν μια ορισμένη ενέργεια και τρίτον, πώς επηρεάζει η πολιτική κινήτρων της 
Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας τους εκπαιδευτικούς στην εργασία τους και στην 
απόδοσή τους. 
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Τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού Διευθυντή 

Σε όλες σχεδόν τις έρευνες για την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων ένα 
από τα πιο ξεκάθαρα μηνύματα είναι ότι η ικανή ηγεσία της Διεύθυνσης αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα για αυτή (Gray, 1990· Leithwood & Riehl, 2005). Κυρίως, η Διεύ-
θυνση φέρει εξαιρετικό φορτίο δημιουργίας παιδαγωγικού-επικοινωνιακού κλίματος 
(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Ο όρος ικανή ηγεσία περιλαμβάνει τρεις λέξεις-κλειδιά: 
αξίες, όραμα και στρατηγική (Frost & Durrant, 2003). Μελετώντας τη βιβλιογραφία, 
διαπιστώνεται ότι διαφορετικά στυλ ηγεσίας συνδέονται με την αποτελεσματικότητα 
των σχολικών μονάδων και υπάρχει ένα μεγάλο εύρος απόψεων για την ικανή ηγεσία 
στο σχολείο. Ωστόσο, στις περισσότερες έρευνες φαίνεται ότι με υψηλή συχνότητα 
εμφανίζονται τρία χαρακτηριστικά του επιτυχημένου Διευθυντή-ηγέτη. Αυτά είναι η 
σταθερότητα και η αποφασιστικότητα, η συμμετοχική προσέγγιση και ο επαγγελματι-
σμός. 

Ειδικότερα, αναφορικά με το πρώτο χαρακτηριστικό, τη σταθερότητα και την αποφα-
σιστικότητα του Διευθυντή, πρέπει να αναφερθεί ότι θεωρείται παράγοντας κλειδί για 
την αλλαγή σε όσα σχετίζονται με τη σχολική ζωή (Gray, 1990). Είναι αποδεκτό ότι η 
επιδέξια ηγεσία της σχολικής μονάδας είναι ένας βασικός παράγοντας που εξηγεί τις 
επιτυχημένες αλλαγές και τη βελτίωσή της (Hallinger, 2003· Leithwood & Sleegers, 
2006· Supovitz & Turner, 2000). Ο Διευθυντής είναι αυτός που προωθεί διάφορες δια-
δικασίες βελτίωσης σχολικών παραγόντων, ωθούμενος και από εξωτερικούς παράγο-
ντες, όπως το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Weindling, 1989) και διατηρεί 
τις αλλαγές αυτές. Σχετικά με το δεύτερο χαρακτηριστικό, τη συμμετοχική προσέγγιση, 
είναι ανάγκη να σημειωθεί ότι o Διευθυντής είναι καλό να διανέμει αρμοδιότητες στην 
υποδιεύθυνση του σχολείου ή ακόμη και να εμπλέκει εκπαιδευτικούς στη λήψη απο-
φάσεων που σχετίζονται με θέματα του σχολείου, όπως ο σχολικός προγραμματισμός, 
κ.ά. (Smith & Tomlinson, 1990). Όμως, χρειάζεται προσεκτική κρίση για το σε ποιες 
περιπτώσεις πρέπει να γίνεται από τον ίδιο η λήψη αποφάσεων και σε ποιες είναι καλό 
να εμπλακούν και άλλοι, γιατί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ύπαρξη ενός θε-
τικού κλίματος στη σχολική μονάδα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά της 
(Coleman & Collinge, 1991· Σαΐτης, 2008). Και τα δύο προαναφερθέντα χαρακτηρι-
στικά απαιτούν, τρόπο εργασίας χωρίς αυταρχισμό αλλά και χωρίς υπερ-δημοκρατικό-
τητα (Sammons, 1995). Τέλος, σχετικά με το τρίτο χαρακτηριστικό, τον επαγγελματι-
σμό, ας επισημανθεί ότι αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για επαγγελματικές αλλαγές και 
κοινωνικό έλεγχο (Evetts, 2005). Ο επαγγελματισμός βασίζεται στην ισχυρή επαγγελ-
ματική ταυτότητα, στην ικανότητα, στη συνεργασία και στην εμπιστοσύνη. Θεωρείται 
ως μία σημαντική και ιδιαίτερα επιθυμητή επαγγελματική αξία στην οποία οι επαγγελ-
ματικές σχέσεις χαρακτηρίζονται ως συλλογικές, συνεργατικές κι αλληλέγγυες. Τις ε-
παγγελματικές αυτές σχέσεις εμπιστοσύνης τις  κατοχυρώνει η εκπαίδευση, η κατάρ-
τιση και σε ορισμένες περιπτώσεις και η «αδειοδότηση», τα περιθώρια δράσης που 
αφήνονται (Evetts, 2005).  
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Η παροχή κινήτρων της Διεύθυνσης κι η απόδοση των εκπαιδευτικών 

Αρκετές αποδείξεις είναι διαθέσιμες για την επίδραση του Διευθυντή πάνω στην παρα-
κίνηση των εκπαιδευτικών και την καταβολή από εκείνους επιπλέον προσπαθειών 
(Geijselet al, 2003· Nguni et al, 2006· Ross & Gray, 2006). Έχει διαπιστωθεί ότι η 
εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε επαγγελματικές δραστηριότητες μάθησης και διδακτι-
κές πρακτικές σχετίζεται με τα κίνητρα που τους δίνονται (Thoonen et al, 2011). Η 
παροχή κινήτρων από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας προς τους εκπαιδευτικούς 
και η υποστήριξη προς όσα η επαγγελματική τους ανάπτυξη απαιτεί, επιφέρουν τη θε-
τική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και ε-
πηρεάζουν το έργο τους μέσα στη σχολική τάξη (Siatira et al, 2014). Οι στρατηγικές 
του Διευθυντή έχουν ισχυρή «ενισχυτική επίδραση» στους εκπαιδευτικούς, συναισθη-
ματικά, νοητικά και συμπεριφορικά (Blase & Blase, 2000). 

Επιπλέον, η Διεύθυνση μιας σχολικής μονάδας πρέπει να προβαίνει σε ενέργειες που 
αφορούν στην ανάπτυξη στόχων που σχετίζονται με τη σχολική ζωή και να δημιουργεί 
ένα όραμα για το μέλλον. Πρώτα έρχεται ο προσδιορισμός κι η διάρθρωση ενός ορά-
ματος. Ο Διευθυντής βοηθά στην ανάπτυξη και στην έγκριση οραμάτων που ενσαρκώ-
νουν τις καλύτερες ιδέες για τη διδασκαλία και τη μάθηση και εμπνέουν το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων (Leithwood & Riehl, 2005· Nguni 
et al, 2006). Δεύτερον, προωθεί την ανάπτυξη κοινών εννοιών, οι οποίες υποστηρίζουν 
τα κοινά οράματα, αφού συνήθως οι άνθρωποι βασίζουν τις ενέργειές τους στον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Η νομιμότητα και η αποδοτικότητα ενι-
σχύονται, όταν και τα δύο μέρη, τα μέλη της σχολικής μονάδας και η ευρύτερη κοινω-
νία, μοιράζονται ξεκάθαρες αντιλήψεις αναφορικά με τους μαθητές, τη μάθηση και τη 
σχολική ζωή. Τρίτον, ο Διευθυντής δημιουργεί προσδοκίες για υψηλή απόδοση και 
μεταφέρει-διαδίδει τις προσδοκίες του για ποιότητα και υψηλή απόδοση. Η θετική έκ-
φραση των υψηλών προσδοκιών βοηθά τους ανθρώπους να δουν ότι αυτό που αναμέ-
νεται είναι στην πραγματικότητα εφικτό. Τέταρτον, στηρίζονται οι ομαδικοί στόχοι. Ο 
Διευθυντής πρέπει να προωθεί τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια για την επί-
τευξη στόχων, δίνοντας έμφαση στην αξία των συλλογικών στόχων και της συνεργα-
σίας. Πρέπει να επισημανθεί ότι, αν υπάρχει συνοχή ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 
της σχολικής μονάδας, αυτοί αισθάνονται πιο αφοσιωμένοι και είναι πιο πρόθυμοι να 
υιοθετήσουν κοινούς στόχους και αξίες (Thoonen et al, 2011). Πέμπτον, ελέγχοντας 
την απόδοση της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής, παρακολουθεί τη λειτουργία και 
την απόδοση σε διάφορους τομείς, συγκεντρώνει και ερμηνεύει πληροφορίες, δημιουρ-
γώντας μία παράδοση στην έρευνα και στον στοχασμό. Τέλος, ο Διευθυντής καλό είναι 
να είναι επικοινωνιακός, αφού οι επικοινωνιακές στρατηγικές του επηρεάζουν τη λήψη 
αποφάσεων (Leithwood & Riehl, 2005). 

Έχει υποστηριχθεί ότι μία αποτελεσματική σχέση-αλληλεπίδραση Διευθυντή-εκπαι-
δευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει προβληματισμό, έρευνα, πειρα-
ματισμό, αποτελέσματα. Δύο μείζονος σημασίας θέματα που πρέπει να προσεχθούν 
αφορούν πρώτον στην ενίσχυση της συζήτησης μεταξύ του Διευθυντή και των 
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εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση και  δεύτερον στην προώθηση της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών (Blase & Blase, 2000). Σχετικά με το 
πρώτο θέμα, είναι σημαντικό ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας να ενθαρρύνει τον 
διάλογο με τους εκπαιδευτικούς για θέματα που σχετίζονται με τη μάθηση και τις ε-
παγγελματικές πρακτικές. Αναφορικά με το δεύτερο θέμα, την προώθηση της επαγγελ-
ματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, είναι σημαντικό ο Διευθυντής να ακολουθεί 
στρατηγικές που σχετίζονται με την αναγκαιότητα γνώσης θεμάτων που αφορούν στη 
διδασκαλία και στη μάθηση, με την υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των εκπαι-
δευτικών, με την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, με την ενθάρ-
ρυνση και την υποστήριξη του  επανασχεδιασμού των προγραμμάτων, με την εφαρ-
μογή των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και 
με αλλαγές (έρευνα-δράση) στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (Blase & Blase, 2000). 
Ας τονιστεί ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να διέπεται από ορισμένες 
αρχές, όπως το να εκλαμβάνεται ως μέρος της επαγγελματικής ανάπτυξής τους (Παπα-
ναούμ, 2003). Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η μάθηση στο χώρο εργασίας 
αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη διάρκεια της ζωής τους 
(Boud & Middleton, 2003). Όταν ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνεται προς την επιμόρφωση 
αναπτύσσει νέες δεξιότητες, νιώθει πιο δημιουργικός, απομακρύνεται η μονοτονία και 
τα αρνητικά συναισθήματα που απορρέουν από την εργασία του και γίνεται πιο αποτε-
λεσματικός (Supovitz & Turner, 2000). Τέλος, έρευνα κατέδειξε ότι η θετική στάση 
από τη Διεύθυνση του σχολείου συντελεί και στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκ-
παιδευτικών με μικρή εμπειρία, μικρότερη των πέντε ετών (Delvaux et al, 2013).  

Συμπεράσματα 

Όλη η δουλειά στα σχολεία διεκπεραιώνεται από τις προσπάθειες των ανθρώπων. Ο 
αποτελεσματικός Διευθυντής-ηγέτης, επηρεάζει την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων 
στο σχολείο του. Πρώτον, προωθεί την πνευματική διέγερση, ενθαρρύνοντας την ανα-
τροφοδότηση και προκαλώντας το εκπαιδευτικό προσωπικό να εξετάσει διάφορα δε-
δομένα σχετικά με τη δουλειά του, επανεξετάζοντας πώς μπορούν αυτά να εκτελού-
νται. Επίσης, παρέχει πληροφόρηση και πηγές, για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς 
να εντοπίσουν τις αποκλίσεις μεταξύ των υπαρχουσών και των επιθυμητών πρακτικών 
και τους ενεργοποιεί να κατακτήσουν τη γνώση και να κατανοήσουν την ανάγκη αλ-
λαγών. Δεύτερον, παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη. Ο επιτυχημένος Διευθυντής-
ηγέτης δείχνει ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό προσωπικό και νοιάζεται για τις ανά-
γκες και τα συναισθήματά του. Παρέχει κίνητρα και υποστηρίζει δομές που προωθούν 
τις αλλαγές, όπως και τις ευκαιρίες για μάθηση, παρακολουθώντας την πορεία προς τη 
βελτίωση. Συνοψίζοντας, η πολιτική κινήτρων της Διεύθυνσης μιας σχολικής μονάδας 
μπορεί να κάνει τους εκπαιδευτικούς καλύτερους. Κάνοντας τους εκπαιδευτικούς κα-
λύτερους, γίνονται και τα σχολεία καλύτερα.  
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Συναισθηματική Νοημοσύνη και Μοντέλο Ηγεσίας του Σχολικού Διευθυντή 

Δήμητρα Χατζηαγγελάκη. ΕκπαιδευτικόςΠ.Ε.13 & Π.Ε.05. M.Sc. Υποψ. Διδάκτωρ Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. dhatziag@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί απόσπασμα ερευνητικής μελέτης με θέμα: «Η επίδραση 
της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του Ηγετικού Προτύπου που υιοθετεί ο “Διευ-
θυντής-Ηγέτης” στην αποτελεσματικότητα της Διοίκησης».  Η Συναισθηματική Νοη-
μοσύνη μελετάται ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της προσωπικότητας και τα ηγετικά 
πρότυπα που διερευνώνται είναι το Γραφειοκρατικό, το Αυταρχικό, το Δημοκρατικό, 
τα σύγχρονα Ηγετικά Μοτίβα της Μετασχηματιστικής, Κατανεμημένης, Χαρισματικής 
ηγεσίας και της Διοίκησης-Ηγεσίας Ολικής Ποιότητας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 
σε Ημερήσια Δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνάσια – Γενικά 
Λύκεια) της Περιφέρειας Αττικής και οι ομάδες-στόχοι, που αποτέλεσαν υποκείμενα 
της ερευνητικής μελέτης, ήσαν οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των εν λόγω σχολι-
κών μονάδων. Γενικός σκοπός  της συγκεκριμένης  έρευνας είναι η συμβολή στη βελ-
τίωση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσα  από την αναβάθμιση των λειτουργών που 
αναλαμβάνουν διευθυντικές-ηγετικές θέσεις και  τη διαμόρφωση σχολείων που παρέ-
χουν εξαίρετη παιδεία και εκπαίδευση στους νέους ανθρώπους, εφόσον οι αρμόδιοι 
φορείς λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα της  παρούσας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Έρευνα, Συναισθηματική Νοημοσύνη, Μοντέλα ηγεσίας, Διευθυντής 
σχολικής μονάδας, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Εισαγωγή  

Σήμερα, που η οικονομική κρίση έχει καταβάλει τις εθνικές οικονομίες και στο παγκό-
σμιο περιβάλλον ενδημούν από τη μία πλευρά οι τάσεις παγκοσμιοποίησης, ο ανταγω-
νισμός, η έκρηξη των τεχνολογιών και από την άλλη οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυ-
σμών και η κρίση αξιών, ο σχολικός Διευθυντής καλείται να φέρει εις πέρας ένα πολύ-
πλοκο έργο, διαθέτοντας πολλαπλά προσόντα, ικανότητες, δεξιότητες και ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά στην προσωπικότητά του, όπως η Συναισθηματική Νοημοσύνη. Παράλ-
ληλα, παρότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω του συγκεντρωτικού και γρα-
φειοκρατικού του χαρακτήρα (Πουλής, 2012, 2014), εκχωρεί εκτελεστικές κυρίως αρ-
μοδιότητες στους Διευθυντές, οι ίδιοι οφείλουν να υιοθετούν κάποιο ηγετικό μοντέλο, 
προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της σχολικής μονάδας που διοικούν.  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης του “Διευθυντή-Ηγέτη” και του Ηγετικού Προτύπου που υιοθετεί στην 
αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Οι κυριότερες ερευνητικές υποθέσεις συνοψίζο-
νται ως ακολούθως: 1. Η ΣΝ επιδρά ευνοϊκά στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης. 
2. Το ηγετικό πρότυπο που υιοθετεί ο «Διευθυντής-Ηγέτης», κατά τη δική του άποψη, 
επιδρά ευνοϊκά στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης. 3. Το ηγετικό πρότυπο που 
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υιοθετεί ο “Διευθυντής-Ηγέτης”, κατά την άποψη των εκπαιδευτικών, επιδρά ευνοϊκά 
στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης. 4.Οι δημογραφικές μεταβλητές που αφορούν 
τον Διευθυντή-Ηγέτη της σχολικής μονάδας, όπως φύλο, ηλικία, χρόνια υπηρεσίας 
σπουδές, μετεκπαίδευση στη «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» σχετίζονται με την αποτε-
λεσματικότητα της διοίκησης.   

Αρχικά θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας, η ανάπτυξη του ερω-
τηματολογίου, ο έλεγχος της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της κανονικότητας των 
δεδομένων, το δείγμα και η μέθοδος δειγματοληψίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 
περιγραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων υπό τη μορφή πινάκων και τέλος θα ε-
κτεθούν τα γενικά συμπεράσματα, συνοδευόμενα από συνοπτική συζήτηση, και ο τρό-
πος αξιοποίησής τους. 

Μεθοδολογία 

Για την διεξαγωγή της έρευνας τέθηκαν σε εφαρμογή τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές 
προσεγγίσεις (Κυριαζή, 1999, Dépelteau, 2003), με τη χρήση ενός έγκυρου και αξιόπι-
στου οργάνου μέτρησης (Κυριαζή, 2011: 84), που είναι το δομημένο ερωτηματολόγιο 
(Singly, 2005).  

Με βάση τις υπό μελέτη μεταβλητές, το ερωτηματολόγιο απαρτίστηκε από τέσσερα 
μέρη  και περιείχε ερωτήσεις κλειστές (Likert scales), ανοιχτές και ημι-ανοιχτές. Το 
πρώτο μέρος αποσκοπούσε στη μέτρηση της ΣΝ των Διευθυντών-Ηγετών, σύμφωνα 
με την άποψη των ιδίων, και για τον σκοπό αυτό επιλέχτηκε το ερωτηματολόγιο 
TEIQue-Short Form (Petrides, 2009). Από αυτό λήφθηκαν βαθμολογίες για τους 4 πα-
ράγοντες της ΣΝ (Ευημερία, Αυτοέλεγχος, Συναισθηματικότητα, Κοινωνικότητα) και ε-
πιπρόσθετα για τη συνολική ΣΝ.  

Το δεύτερο μέρος στόχευε στον εντοπισμό των ηγετικών μοντέλων που υιοθετούν οι 
Διευθυντές-Ηγέτες στα σχολεία που διοικούν, τόσο κατά την άποψη των ιδίων όσο και 
των εκπαιδευτικών τους. Ύστερα από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ως υπό διε-
ρεύνηση μοντέλα ορίστηκαν το Δημοκρατικό, το Αυταρχικό, το Γραφειοκρατικό, η Με-
τασχηματιστική, η Κατανεμημένη, η Χαρισματική Ηγεσία και η Διοίκηση/Ηγεσία Ολικής 
Ποιότητας.  

Το τρίτο μέρος έτεινε στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης (με 
κριτήρια: τα χαρακτηριστικά, τον τρόπο άσκησης διοίκησης και το στυλ ηγεσίας του 
Διευθυντή), σύμφωνα με την άποψη των εκπαιδευτικών.  

Τέλος, το τέταρτο μέρος αφορούσε τα δημογραφικά στοιχεία των υποκειμένων της έ-
ρευνας (φύλο, ηλικία, σπουδές, μετεκπαίδευση στη «Διοίκηση της Εκπαίδευσης», χρό-
νια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών).  

Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας του κάθε μέρους του ερωτηματολογίου της μελέτης και 
της εσωτερικής συνέπειας των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Cronbach’s 
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Alpha (Αναστασιάδου, 2012: 171∙ Cohen, Manion, Morrison (2008: 175). Ο έλεγχος 
κανονικότητας των δεδομένων έγινε με τη χρήση του ελέγχου Kolmogorov-Smirnov 
(Field, 2013). Η περιγραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με 
τη χρήση των κατάλληλων πινάκων (Πίνακες Συχνοτήτων, Πίνακες Περιγραφικών Μέ-
τρων) και τα αντίστοιχα διαγράμματα (Κυκλικά Διαγράμματα, Ραβδογράμματα, Δια-
γράμματα Διασποράς, Διαγράμματα Box Plots).  

Για τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που προήλθαν από τις 
κλειστές ερωτήσεις χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο Κοινωνικών Επιστημών 
SPSS Statistics Ver. 20.00. Όσον αφορά στα δεδομένα των ημι-ανοιχτών και ανοιχτών 
ερωτήσεων, αυτά κατηγοριοποιήθηκαν, ποσοτικοποιήθηκαν και ερμηνεύθηκαν με τη 
μέθοδο της Ανάλυσης Περιεχομένου (Bardin, 1993∙ Berelson, 1952∙ Dépelteau, 2003).  

Το δείγμα της έρευνας προερχόταν από 2 πληθυσμιακές κατηγορίες: τους σχολικούς 
Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς από 63 σχολεία (Δημόσια Ημερήσια Γυμνάσια-
Γενικά Λύκεια) της Περιφέρειας Αττικής. Το τελικό μέγεθος του δείγματος ανήλθε σε 
51 Διευθυντές και 171 εκπαιδευτικούς. Αναφορικά με την τεχνική δειγματοληψίας ε-
φαρμόστηκε η μη αναλογική στρωματοποίηση (Κυριαζή, 2011: 111-112).  Τα αποτε-
λέσματα που προέκυψαν εκτίθενται κατωτέρω. 

Συναισθηματική Νοημοσύνη του Διευθυντή 

Η Συνολική Συναισθηματική Νοημοσύνη των Διευθυντών φαίνεται να κυμαίνεται σε 
αρκετά υψηλά επίπεδα (μ.ο. 5,2701±0,67211). Όσον αφορά στους επιμέρους παράγο-
ντες, σε υψηλότερο επίπεδο φαίνεται να βρίσκεται η Ευημερία (μ.ο. 5,4340±0,83881), 
ενώ σε σχετικά χαμηλότερο επίπεδο κινούνται η Κοινωνικότητα (μ.ο. 5,0647±0,86322) 
και ο Αυτοέλεγχος (μ.ο. 5,0173±0,92281). 

 
Συναισθηματική Νοημοσύνη  
του Διευθυντή N Ελάχιστη  

Τιμή 
Μέγιστη  

Τιμή 
Μέση  
Τιμή 

Τυπική  
Απόκλιση 

Ευημερία (Διευθυντής) 50 3,00 6,83 5,4340 ,83881 
Αυτοέλεγχος (Διευθυντής) 50 3,00 7,00 5,0173 ,92281 
Συναισθηματικότητα (Διευθυ-
ντής) 50 3,38 6,75 5,2296 ,86341 

Κοινωνικότητα (Διευθυντής) 50 3,33 6,83 5,0647 ,86322 
Συνολική Συναισθηματική 
Νοημοσύνη (Διευθυντής) 50 3,60 6,57 5,2701 ,67211 

Συναισθηματική Νοημοσύνη του Διευθυντή 
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Πρότυπο Ηγεσίας – Απόψεις Διευθυντών 

Όσον αφορά στο Πρότυπο Ηγεσίας που επικρατεί στο σχολείο, έτσι όπως προσδιορί-
ζεται από τους ίδιους τους Διευθυντές, παρατηρούμε ότι σύμφωνα με την άποψή τους 
υιοθετούν στοιχεία από το Δημοκρατικό Μοτίβο (μ.ο. 3,4796±0,52499) και ακολούθως 
από τα ηγετικά υποδείγματα, όπως η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (μ.ο. 
3,4490±0,58847), η Μετασχηματιστική (μ.ο. 3,4464±0,58072) και η Χαρισματική Η-
γεσία (μ.ο. 3,3958±0,84399). Το Αυταρχικό Πρότυπο Ηγεσίας (μ.ο. 1,9065±0,44346) 
φαίνεται να βρίσκεται σε χαμηλότερη σειρά προτίμησης, ενώ το Γραφειοκρατικό (μ.ο. 
2,9796±0, 57923) σε σχετικά υψηλότερη.  

 
Πρότυπο Ηγεσίας  
(Απόψεις Διευθυντών) N 

Ελάχιστη  
Τιμή 

Μέγιστη  
Τιμή 

Μέση  
Τιμή 

Τυπική  
Απόκλιση 

Γραφειοκρατικό Πρότυπο 
(Διευθυντής) 49 1,75 3,75 2,9796 ,57923 

Αυταρχικό Πρότυπο  
(Διευθυντής) 49 1,25 2,75 1,9065 ,44346 

Κατανεμημένη Ηγεσία (Διευθυ-
ντής) 49 1,57 4,00 3,3020 ,55494 

Δημοκρατικό Πρότυπο (Διευ-
θυντής) 49 2,00 4,00 3,4796 ,52499 

Μετασχηματιστική Ηγεσία 
(Διευθυντής) 49 1,63 4,00 3,4464 ,58072 

Χαρισματική Ηγεσία  
(Διευθυντής) 48 1,00 4,00 3,3958 ,84399 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
(Διευθυντής) 49 1,50 4,00 3,4490 ,58847 

Πρότυπο Ηγεσίας (Διευθυντής) 

Πρότυπο Ηγεσίας – Απόψεις Εκπαιδευτικών 

Αντίστοιχα, για το Πρότυπο Ηγεσίας, έτσι όπως προσδιορίζεται από τους εκπαιδευτι-
κούς, διαπιστώνουμε ότι, σύμφωνα με τη δική τους γνώμη, οι Διευθυντές των υπό έ-
ρευνα σχολικών μονάδων φαίνεται να εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση της Διοί-
κησης Ολικής Ποιότητας (μ.ο. 3,1958±0,6061) και να ακολουθεί η υιοθέτηση του Δη-
μοκρατικού Προτύπου (μ.ο. 3,1560±0,51239), της Μετασχηματιστικής (μ.ο. 
3,1196±0,50792) και της Χαρισματικής Ηγεσίας (μ.ο. 3,1180±0,73884). Η άσκηση του 
Αυταρχικού Προτύπου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (μ.ο. 2,0156±0,50029), ενώ του 
Γραφειοκρατικού σε σημαντικά υψηλότερα (μ.ο. 2,9840±0, 48098). 

 

3389

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Πρότυπο Ηγεσίας  
(Εκπαιδευτικοί) N Ελάχιστη  

Τιμή 
Μέγιστη  

Τιμή 
Μέση  
Τιμή 

Τυπική  
Απόκλιση 

Γραφειοκρατικό Πρότυπο (Εκ-
παιδευτικοί) 

50 1,25 3,75 2,9840 ,48098 

Αυταρχικό Πρότυπο (Εκπαιδευ-
τικοί) 50 1,00 4,00 2,0156 ,50029 

Κατανεμημένη Ηγεσία (Εκπαι-
δευτικοί) 

50 1,57 4,00 3,0686 ,52339 

Δημοκρατικό Πρότυπο (Εκπαι-
δευτικοί) 50 1,75 4,00 3,1560 ,51239 

Μετασχηματιστική Ηγεσία (Εκ-
παιδευτικοί) 50 2,00 4,00 3,1196 ,50792 

Χαρισματική Ηγεσία (Εκπαι-
δευτικοί) 50 1,00 4,00 3,1180 ,73884 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
(Εκπαιδευτικοί) 50 2,00 4,00 3,1958 ,60761 

Πρότυπο Ηγεσίας (Απόψεις Εκπαιδευτικών) 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, φαίνεται ότι οι σχολικοί Διευθυντές διακρίνο-
νται από υψηλή Συνολική Συναισθηματική Νοημοσύνη∙ στοιχείο πολύ σημαντικό, 
διότι η προσωπικότητα των εργαζομένων παίζει σημαντικό ρόλο στον χώρο της εργα-
σίας (Βακόλα, Νικολάου, 2012: 67-68). Άξιο προσοχής είναι επίσης το γεγονός ότι  ο 
Αυτοέλεγχος και η Κοινωνικότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους επιμέρους παράγοντες 
της ΣΝ κινείται σε μέτρια επίπεδα.   

Οι Διευθυντές-Ηγέτες, τόσο κατά την άποψη των ιδίων όσο και των εκπαιδευτικών, 
υιοθετούν τα σύγχρονα συλλογικά μοντέλα ηγεσίας με επίκεντρο το δημοκρατικό πρό-
τυπο. Η άσκηση του Αυταρχικού Προτύπου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ του 
Γραφειοκρατικού σε σημαντικά υψηλότερα, τόσο κατά την άποψη των Διευθυντών 
όσο και των εκπαιδευτικών. Δεδομένου ότι οι διαφορές μεταξύ των σύγχρονων συλλο-
γικών Ηγετικών Μοτίβων και στις δύο ομάδες των υποκειμένων είναι μικρές, μπο-
ρούμε να συμπεράνουμε ότι οι Διευθυντές-Ηγέτες δεν εμφανίζουν μια μονομερή σύλ-
ληψη της ηγεσίας, αλλά χρησιμοποιούν, κατά περίπτωση, στοιχεία από τα Συλλογικά 
σύγχρονα Μοντέλα, υιοθετώντας στην ουσία τον επονομαζόμενο «εννοιολογικό πλου-
ραλισμό» (Bolman & Deal, 1984, 1997: 11), μοντέλο που προσιδιάζει στην Ενδεχομε-
νική ηγεσία. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρουν οι Law and Glover (2000: 4), δεν κατέστη 
ποτέ δυνατόν να δημιουργηθεί μία καθολικής εφαρμογής θεωρία ηγεσίας «που θα μπο-
ρούσαμε απλά να την τραβήξουμε από το συρτάρι».  
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Σημαντικό εύρημα επίσης, από την πλευρά των εκπαιδευτικών, αποτελεί η μεγάλη ι-
σχύς της Διοίκησης/Ηγεσίας Ολικής Ποιότητας, η οποία επιβεβαιώνει τις διεθνείς έ-
ρευνες, σύμφωνα με τις οποίες, η αποτελεσματική ηγεσία δεν περιορίζεται στο πρό-
σωπο ενός ηγέτη, αλλά διαχέεται ποικιλοτρόπως και τεχνηέντως στα άτομα που συ-
γκροτούν το σχολείο συνολικά (Κριεμάδης, Θωμοπούλου, 2012: 22-23), καθώς και 
στην ικανοποίηση των μαθητών- πελατών με τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόμενων αγαθών της μάθησης και της παιδείας.  

Βαρύνουσα σημασία έχει η απομάκρυνση των σχολικών Διευθυντών-Ηγετών από το 
Γραφειοκρατικό Πρότυπο που υπαγορεύει το νομοθετικό πλαίσιο του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος και ο προσανατολισμός τους στο Δημοκρατικό Ηγετικό Πρό-
τυπο, καθώς και στα σύγχρονα Συλλογικά Μοτίβα Ηγεσίας, που θέλουν όλους τους ερ-
γαζόμενους-εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη διοίκηση του σχολείου. 

Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα είναι πολύ χρήσιμα και δύνανται να αξιοποιηθούν κα-
τάλληλα στις συσχετίσεις, οι οποίες πρόκειται να λάβουν χώρα μεταξύ των υπό μελέτη 
μεταβλητών, προκειμένου να επαληθευθούν ή να απορριφθούν οι αρχικά τεθείσες προ-
τάσεις της έρευνας∙  δηλαδή ότι η ΣΝ και τα υπό διερεύνηση Ηγετικά Πρότυπα συσχετί-
ζονται στατιστικά σημαντικά και μάλιστα θετικά (p<0,05) στην Αποτελεσματικότητα 
της Διοίκησης.     
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Η αυτενέργεια ως δεύτερη φύση στην εμπειρία στον John McDowell 

Νεφέλη Γκλέζου 
Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, nefeliph29@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εκθέτει τη συλλογιστική του McDowell με την οποία οδηγείται σε 
μια νέα αντίληψη για τη φύση. Αρχικά, παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά η ηθική φιλο-
σοφία του Αριστοτέλη, συνεξετάζεται η σχέση της αριστοτελικής ηθικής φιλοσοφίας 
με την αντίληψη του McDowell για τη φύση και διερευνάται με ποιον τρόπο η έννοια 
της φύσης την οποία εισηγείται ο McDowell συνδέεται με το αριστοτελικό έργο. Α-
κόμη, διερευνάται η ερμηνεία της δεύτερης φύσης από τον McDowell και η πλαισίωσή 
της στη νέα εννοιολόγηση της φύσης, με σκοπό να καταδειχτεί ο ρόλος της στην υπε-
ράσπιση της θέσης του McDowell για την εμπειρία. Εδώ, καταδεικνύεται ότι ο 
McDowell συσχετίζει τον ηθικό χαρακτήρα του ανθρώπου με την ικανότητα απόκρι-
σης σε έλλογες σχέσεις και αναλύει τον τρόπο με τον οποίον η αυτενέργεια μπορεί να 
αποτελέσει επίσης μια φυσική διεργασία, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμπράττει 
με τη δεκτικότητα μέσα στην εμπειρική πρόσληψη. 

Λέξεις-Κλειδιά: McDowell, φύση, δεύτερη φύση, εμπειρία 

Εισαγωγή 

Πώς συγκροτείται η αντίληψη του McDowell για τη φύση; Πώς συγκροτείται η έννοια 
της δεύτερης φύσης και πώς η έννοια αυτή ερμηνεύεται και χρησιμοποιείται από τον 
McDowell;  Ποια είναι η σχέση της αριστοτελικής ηθικής φιλοσοφίας με την αντίληψη 
του McDowell για τη φύση; Πώς ο McDowell πραγματεύεται την έννοια της φύσης και 
πώς αυτή η έννοια συνδέεται με το αριστοτελικό έργο; Η εργασία αυτή θέτει το ζήτημα 
της έννοιας της φύσης και, επιχειρώντας να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα, εξε-
τάζει αναλυτικά την αντίληψη του McDowell για τη φύση, αφού πρώτα παρουσιάσει 
ορισμένα βασικά στοιχεία της αριστοτελικής ηθικής. 

Η αριστοτελική ηθική 

Βασικό χαρακτηριστικό της ηθικής αρετής στην αριστοτελική φιλοσοφία είναι ότι αυτή 
αποτελεί μια σταθερή διάθεση, μια έξη, δηλαδή μια επίκτητη συνήθεια. Ο άνθρωπος 
γεννιέται με τη δυνατότητα να αποκτήσει τέτοιες επίκτητες συνήθειες. Δεν είναι, όμως, 
σε θέση να τις αναπτύξει από μόνος του με έναν αυτόματο τρόπο. Η ανάπτυξη μιας 
τέτοιας συνήθειας μπορεί να λάβει χώρα μόνο μέσω της εκπαίδευσης. Η διαπαιδαγώ-
γηση αλλά και η μύηση στις κοινωνικές προσδοκίες αποτελούν πολύ σημαντικές πτυ-
χές της εκπαίδευσης αυτής. (Hughes, 2013, σσ. 68-71, 88). Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει 
ότι δεν υπάρχει καμία έμφυτη ηθική αρετή. Αντίθετα, ο ηθικός χαρακτήρας σχηματί-
ζεται από τη συνήθεια, δηλαδή από τις έξεις του πρακτικού νου και, με τον τρόπο αυτό, 
ο άνθρωπος αποκτά μια δεύτερη φύση. (Δημητράκος, 2014, σ. 410). Σύμφωνα με τον 

3393

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



Αριστοτέλη, οι αρετές δεν γεννιούνται μέσα στον άνθρωπο ούτε σύμφωνα με τη φύση 
ούτε σε αντίθεση με τη φύση. Ο άνθρωπος γεννιέται με την ικανότητα να δέχεται τις 
αρετές και, μέσω του έθους, να οδηγεί τις αρετές στην τελειότερη μορφή τους. (Αρι-
στοτέλης, 1993α, σ. 103) 

Τι σημαίνει η έννοια της πρακτικής σοφίας στην αριστοτελική ηθική φιλοσοφία; Πρό-
κειται για την ικανότητα ορθής σκέψης αναφορικά με πρακτικά ζητήματα. Η πρακτική 
σοφία αποτελεί μετάφραση της λέξης φρόνησις, η οποία απαντά στο πρωτότυπο αρχαίο 
κείμενο των Ηθικών Νικομαχείων του Αριστοτέλη. Πρόκειται για την ικανότητα του 
ανθρώπου να σκέφτεται με ορθό τρόπο αναφορικά με αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. 
Όποιος διαθέτει πρακτική σοφία συλλαμβάνει σωστά τις ηθικές αρχές και, παράλληλα, 
είναι σε θέση να τις εφαρμόζει σε κάθε συγκεκριμένη περίσταση της ζωής του, εμπλου-
τίζοντας, μέσω της εμπειρίας, την ίδια την κατανόηση των ηθικών αρχών. Η πρακτική 
σοφία αποτελεί μια διανοητική αρετή. Ασχολείται με τους λόγους για τους οποίους 
ένας άνθρωπος αποφασίζει να επιλέξει έναν συγκεκριμένο τρόπο δράσης. (Hughes, 
2013, σσ. 79-81, 92, 98-101, 109-118, 241). Ο άνθρωπος ο οποίος διαθέτει πρακτική 
σοφία είναι σε θέση «[…] να σκέπτεται σωστά για τα αγαθά και τα συμφέροντα που 
τον αφορούν». (Αριστοτέλης, 1993β, σ. 79). Αν οι ηθικές αρετές δεν μπορούν να προ-
κύψουν από τη φύση αλλά προκύπτουν από τη συνήθεια, πώς είναι δυνατόν οι ηθικές 
αρετές να θεωρηθούν ως δεύτερη φύση για τους ανθρώπους οι οποίοι τις κατέχουν; 
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, μια συνήθεια είναι μια επίκτητη ικανότητα η οποία είναι 
σαν μια φυσική ικανότητα. Η συνήθεια, λοιπόν, μοιάζει τη φύση και, για τον λόγο αυτό, 
μια συνήθεια, από τη στιγμή που αποκτηθεί, είναι δύσκολο να ξεριζωθεί. (Αριστοτέ-
λης, 1984, σ. 91∙ Αριστοτέλης, 1993β, σ. 163)  

Ο McDowell ισχυρίζεται ότι ο Αριστοτέλης δεν δίνει μεγάλη προσοχή στον αναστοχα-
σμό της ίδιας της ηθικής σκέψης, ο οποίος αποτελεί μια διαρκή και απαραίτητη υπο-
χρέωση κάθε ηθικής θεωρίας. Η πρακτική σοφία, όμως, η διάπλαση του νου με έναν 
ορισμένο τρόπο, προϋποθέτει αυτή την υποχρέωση αναστοχασμού και αυτοελέγχου 
της ηθικής σκέψης. (McDowell, 2013, σ. 210) Ο McDowell υποστηρίζει ότι η αριστο-
τελική εικόνα της ηθικής σκέψης πρέπει να συμπληρωθεί με μια ικανότητα αναστοχα-
σμού, προκειμένου να διέπεται από αναστοχαστικότητα, όπως και κάθε αναστοχασμός 
για τα διαπιστευτήρια του λόγου. Αυτή η αναστοχαστικότητα πρέπει να τίθεται στο 
πλαίσιο της χιουμιανής εικόνας του Neurath, σύμφωνα με την οποία το πλοίο επισκευ-
άζεται από τον ναυτικό κατά τη διάρκεια που αυτό βρίσκεται στη θάλασσα. Η ηθική 
σκέψη δεν θεμελιώνεται από μια πλεονεκτική σκοπιά η οποία βρίσκεται έξω από τον 
τρόπο σκέψης της ηθικής ανατροφής του ανθρώπου. (McDowell, 1998b, σ. 189) 

Η έννοια της δεύτερης φύσης 

Πώς η αριστοτελική αντίληψη περί ηθικής μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για μια 
αναθεώρηση από τον McDowell της αντίληψης για τη φύση; Προκειμένου αυτό να 
καταστεί εναργές, ο McDowell εξετάζει την έννοια της δεύτερης φύσης. Η έννοια αυτή 
έχει αποδοθεί στον Αριστοτέλη και, συγκεκριμένα στο έργο του Ηθικά Νικομάχεια. 
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Ωστόσο, η έννοια της δεύτερης φύσης δεν υπάρχει καθεαυτή στο έργο του Αριστοτέλη, 
δηλαδή δεν εμφανίζεται αυτολεξεί σε κανένα από τα κείμενα του Αριστοτέλη τα οποία 
έχουν διασωθεί. (Δημητράκος, 2014, σ. 410) Πάντως, ο McDowell θεωρεί ότι η έννοια 
της δεύτερης φύσης διατυπώνεται σχεδόν ρητά  στη θεωρία του Αριστοτέλη περί της 
διαμόρφωσης του ηθικού χαρακτήρα. (McDowell, 2013, σ. 215∙ McDowell, 1998b, σ. 
184) 

Ο McDowell δηλώνει ξεκάθαρα ότι χρησιμοποιεί την έννοια της δεύτερης φύσης βα-
σιζόμενος στην αριστοτελική ηθική φιλοσοφία. Σύμφωνα με την αριστοτελική θεωρία, 
κατά τη διαμόρφωση του ηθικού χαρακτήρα, ο πρακτικός νους αποκτά μια συγκεκρι-
μένη διάρθρωση, καθώς στον ηθικό χαρακτήρα περιλαμβάνονται και έξεις του πρακτι-
κού νου. Με τον τρόπο αυτό, η πρακτική σοφία, δηλαδή η ικανότητα απόκρισης στις 
επιταγές του Λόγου, λειτουργεί ως δεύτερη φύση για τους ανθρώπους οι οποίοι την 
κατέχουν. (McDowell, 2013, σ. 216) Ο ίδιος ο ηθικός χαρακτήρας ενός ανθρώπου α-
ποτελεί δεύτερη φύση του ανθρώπου αυτού. Επομένως, ο άνθρωπος ο οποίος έχει απο-
κτήσει ηθικό χαρακτήρα προβαίνει με φυσικό τρόπο στις πράξεις οι οποίες συνάδουν 
με τον χαρακτήρα του. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος αυτός να πράττει με διαφορετικό 
τρόπο, αφού ο ηθικός του χαρακτήρας ανήκει πλέον στη δεύτερη φύση του. (Hughes, 
2013, σ. 85) 

Πώς γίνεται, λοιπόν, οι έλλογες επιταγές της ηθικής να ανήκουν στην ανθρώπινη φύση; 
Η ηθική ανατροφή εισάγει τους ανθρώπους  στον χώρο των λόγων και τους αποκαλύ-
πτει τις έλλογες ηθικές επιταγές, διαμορφώνοντας με ανάλογο τρόπο την ανθρώπινη 
ζωή. Έτσι, οι άνθρωποι αποκτούν διανοητικές και πρακτικές έξεις οι οποίες αποτελούν 
δεύτερη φύση για τους ίδιους οι οποίοι τις κατέχουν. (McDowell, 2013, σ. 216). Η 
ικανότητα των ανθρώπων να νιώθουν τη δύναμη των ηθικών επιταγών αποτελεί συ-
στατικό του ηθικού χαρακτήρα τον οποίο αποκτά ο άνθρωπος μέσω της κατάλληλης 
ηθικής άσκησης. Αυτός ο ηθικός χαρακτήρας αποτελεί δεύτερη φύση των ανθρώπων. 
Εξάλλου, ο άνθρωπος είναι το μόνο ον το οποίο είναι σε θέση να αποκτήσει μια δεύ-
τερη φύση. (Δημητράκος, 2014, σσ. 410-411∙ Forman, 2008, σ. 569). Η δεύτερη φύση 
εξαρτάται από τις δυνατότητες τις οποίες έχει ένας φυσιολογικός ανθρώπινος οργανι-
σμός. Αυτές οι δυνατότητες, δηλαδή τα χαρακτηριστικά της πρώτης φύσης του ανθρώ-
που, οριοθετούν τον σχηματισμό της δεύτερης φύσης του. (McDowell, 1998b, σ. 190). 
Μέσω της διάπλασης του ηθικού χαρακτήρα, επιβάλλεται μια συγκεκριμένη διάρ-
θρωση στον πρακτικό νου και, έτσι, ο άνθρωπος αποκτά μια δεύτερη φύση. Η μύηση 
αυτή στις έλλογες ηθικές επιταγές είναι μια φυσική διαδικασία κατά τη διάρκεια της 
ωρίμανσης του ανθρώπου. Με τον τρόπο αυτό, οι έλλογες ηθικές επιταγές δεν ανήκουν 
στη φύση νοούμενη ως επικράτεια του νόμου, βρίσκονται, όμως, μέσα στην ανθρώπινη 
εμβέλεια, αφού αποτελούν μια δεύτερη φύση για τους ανθρώπους οι οποίοι τις ιδιοποι-
ούνται και τις ακολουθούν. (McDowell, 2013, σ. 216) 

Η νέα αντίληψη για τη φύση 

Ο McDowell υποστηρίζει ότι η φύση δεν πρέπει να ταυτιστεί με την επικράτεια του 
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νόμου. Με τον τρόπο αυτόν, είναι δυνατόν να διασωθεί η ιδιαιτερότητα της αυτενέρ-
γειας, η οποία ανήκει στον ιδιότυπο χώρο των λόγων και, παράλληλα, είναι δυνατόν 
να διατηρηθεί η αυτενέργεια μέσα στην ανθρώπινη εμβέλεια, μέσα στην ανθρώπινη 
φύση. (McDowell, 2013, σ. 205). Η θέση του McDowell στοχεύει να εισάγει τον λόγο 
μέσα στη φύση, χωρίς, όμως, να θυσιάσει την ιδιοτυπία της αυτενέργειας και την αυ-
τονομία της σκέψης. (Forman, 2008, σ. 567). Λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της δεύ-
τερης φύσης στη φιλοσοφική σκέψη, οι κανονιστικοί λόγοι και κάθε έλλογη ενέργεια 
δεν υφίσταται πίεση από οποιαδήποτε έννοια της φύσης παραθέτει η σύγχρονη επι-
στήμη. (McDowell, 2002, σσ. 290-291) 

Ο McDowell, λοιπόν, γενικεύει την αριστοτελική θεωρία για τον σχηματισμό του ηθι-
κού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας την έννοια της δεύτερης φύσης και εκτός του πεδίου 
της ηθικής. (Δημητράκος, 2014, σ. 411).  Υποστηρίζει ότι η διάπλαση του ηθικού χα-
ρακτήρα του ανθρώπου είναι μια ειδική περίπτωση ενός γενικότερου φαινομένου. Πρό-
κειται για τη μύηση του ανθρώπου στις εννοιακές ικανότητες και, συνεπώς, στην από-
κτηση της ικανότητας αντίληψης των λόγων και απόκρισης στις έλλογες σχέσεις και 
επιταγές. Όπως επιβάλλεται μια συγκεκριμένη διάρθρωση στον πρακτικό νου κατά τη 
διάπλαση του ηθικού χαρακτήρα του ανθρώπου, με παρόμοιο τρόπο εξοπλίζεται ο άν-
θρωπος με εννοιακές ικανότητες και συγκροτείται η δεύτερη φύση του. (McDowell, 
2013, σσ. 216-217) 

Μια ανθρώπινη συμπεριφορά αποτελεί δεύτερη φύση για τον άνθρωπο, εάν η συμπε-
ριφορά αυτή δεν είναι απλά το αποτέλεσμα μιας απρόσκοπτης ανάπτυξης των φυσικών 
ικανοτήτων του ανθρώπου, δηλαδή των ικανοτήτων της πρώτης φύσης του ανθρώπου. 
(Forman, 2008, σ. 567). Αντίθετα, η δεύτερη φύση είναι κάτι που αποκτάται μέσα σε 
ένα πολιτισμικό πλαίσιο. Αυτή η απόκτηση μιας δεύτερης φύσης η οποία μυεί τον άν-
θρωπο στις έλλογες επιταγές λαμβάνει χώρα μέσω μιας διαδικασίας η οποία αποδίδεται 
καλύτερα στη γερμανική φιλοσοφία με τον όρο Bildung. (McDowell, 2013, σ. 217)  

Τι είναι η Bildung; Πρόκειται για μια βασική έννοια της γερμανικής  φιλοσοφικής πα-
ράδοσης, η οποία αναφέρεται στον πολιτιστικό σχηματισμό και στην ανάπτυξη του 
ατόμου. Η έννοια Bildung χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία κατά την 
οποία ο άνθρωπος ωριμάζει τόσο σε ατομικό όσο και σε πολιτισμικό επίπεδο. Αυτή η 
διαδικασία ωρίμανσης συνάδει με την ένταξη του ατόμου στην κοινωνία. Μέσω της 
διαδικασίας της Bildung, ο άνθρωπος αποκτά την κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά 
και, παράλληλα, ανακαλύπτει τις ικανότητές του και σχηματίζει την προσωπικότητά 
του. Ο άνθρωπος ωριμάζει διανοητικά και συναισθηματικά και διαμορφώνει την ταυ-
τότητά του. (Bubner, 2002, σ. 211∙ Δημητράκος, 2014, σσ. 411-412) Σύμφωνα με τον 
McDowell, η έννοια Bildung σημαίνει τη δέουσα ανατροφή την οποία πρέπει να λαμ-
βάνει κάθε άνθρωπος, προκειμένου να γνωρίσει τον χώρο των λόγων. (McDowell, 
2013, σ. 222). Η Bildung είναι μια διεργασία κατά την οποία ο άνθρωπος διαμορφώνει 
τις εννοιακές του ικανότητες και αποκτά την ικανότητα απόκρισης σε λόγους. Αυτό 
συμβαίνει με τη μύηση του ατόμου στην παράδοση της κοινωνίας στην οποία εντάσ-
σεται και, κυρίως, με την εκμάθηση της γλώσσας. (Δημητράκος, 2014, σσ. 411-412)  
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Η ωρίμανση του ανθρώπου είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο άνθρωπος ανατρέ-
φεται στην κοινωνία, διαπαιδαγωγείται και εκπαιδεύεται. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, 
η οποία αποδίδεται με τον όρο Bildung, ο άνθρωπος είναι σε θέση να πραγματώνει τις 
δυνατότητες με τις οποίες είναι προικισμένος. Σε αυτές τις δυνατότητες ανήκουν και οι 
εννοιακές ικανότητες του ανθρώπου, οι οποίες αποκτούνται από τον άνθρωπο μέσω 
της Bildung. Οι διαδικασίες ανατροφής και εκπαίδευσης προικίζουν τον άνθρωπο με 
εννοιακές ικανότητες και του δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχει στον χώρο των λό-
γων. Πρόκειται για μια ενεργοποίηση των δυνατοτήτων τις οποίες έχει η ίδια η ανθρώ-
πινη φύση. (Δημητράκος, 2014, σσ. 411-412) 

Η εκμάθηση της γλώσσας αποτελεί κομβικό σημείο για την απόκτηση των εννοιακών 
ικανοτήτων του ανθρώπου μέσω της Bildung. Αυτό συμβαίνει, επειδή, κατά τη μύησή 
του σε μια γλώσσα, ο άνθρωπος εισέρχεται στον χώρο των λόγων, αφού είναι σε θέση 
να κατανοεί τις έλλογες συνδέσεις των εννοιών. Ο άνθρωπος, δηλαδή, μυείται σε δί-
κτυα εννοιών οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με έλλογους δεσμούς. Η αντίληψη αυ-
τών των έλλογων δεσμών διευκολύνει τον άνθρωπο να εισαχθεί ο ίδιος στον χώρο των 
λόγων. Αυτή η μύηση του ανθρώπου στον χώρο των λόγων εμφανίζεται ως μια κατά-
σταση η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος χειραφετείται και 
οδηγείται στον χώρο των λόγων, καθώς διαμορφώνει τον εαυτό του ως ένα ον ανοιχτό 
στον κόσμο. (McDowell, 2013, σ. 287) 

Πώς σχετίζεται η Bildung με την έννοια της δεύτερης φύσης; Η Bildung είναι μια έν-
νοια η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην απόκτηση μιας δεύτερης φύσης αλλά αναφέ-
ρεται σε ποικίλες εκφάνσεις της αυτενέργειας και αφορά ένα άλλο επίπεδο στοχασμού 
στη σύγχρονη φιλοσοφία. (Bubner, 2002, σ. 211) Προκειμένου, όμως, να μπορεί να 
αξιοποιηθεί για τους σκοπούς του McDowell, η ιδέα της Bildung είναι ανάγκη να θε-
μελιωθεί στην έννοια της δεύτερης φύσης. Απαιτείται, η  φυσιοκρατική οπτική η οποία 
αφήνει χώρο για το νόημα. Η Bildung αποκαλύπτει έναν αυτόνομο χώρο των λόγων, 
χωρίς, όμως, να αποσυνδέει τον άνθρωπο από τον φυσικό κόσμο. Η Bildung, λοιπόν, 
αποτελεί μέρος της φύσης των ανθρώπων και, συγκεκριμένα, αποτελεί μέρος της δεύ-
τερης φύσης. (Forman, 2008, σσ. 567-568) Μια διαδικασία της Bildung αποκομμένη 
από την έννοια της δεύτερης φύσης δεν μπορεί να είναι ζωτική στη συλλογιστική του 
McDowell.  

Ο McDowell, λοιπόν, χαρακτηρίζει τόσο τη θέση του Αριστοτέλη για την ηθική όσο 
και τη δική του θέση για την αναθεωρημένη αντίληψη περί φύσης ως μια φυσιοκρατία 
της δεύτερης φύσης, επειδή η έννοια της δεύτερης φύσης διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο 
στη συγκρότηση της θεωρίας. Οι πράξεις ενάσκησης της αυτενέργειας αποτελούν στοι-
χεία της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή της ύπαρξης του ανθρώπου ως ενός φυσικού όντος. 
(McDowell, 2013, σ. 229). Παράλληλα, ο McDowell χαρακτηρίζει τη θέση του ως έναν 
φυσιοποιημένο πλατωνισμό. Αυτό σημαίνει ότι η θέση αυτή είναι από τη μια πλευρά 
πλατωνική, επειδή ο χώρος των λόγων είναι αυτόνομος, αφού δεν μπορεί να συναχθεί 
εκ των υστέρων από αλήθειες για τα φυσικά γεγονότα, χωρίς να προϋποτίθεται η θέαση 
της ίδιας της δομής του χώρου των λόγων. Από την άλλη πλευρά, όμως, είναι ο 
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φυσιοποιημένος πλατωνισμός ο οποίος δεν είναι αχαλίνωτος, αφού ο χώρος των λόγων 
δεν βρίσκεται απομονωμένος από το ανθρώπινο στοιχείο. Ο άνθρωπος, μέσω της κα-
τάλληλης ανατροφής, αποκτά την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τις έλλογες σχέσεις. 
(McDowell, 2013, σ. 229).  

Η νέα αντίληψη για την έννοια της φύσης δίνει στον άνθρωπο την ικανότητα να έχει 
πρόσβαση στη δομή του χώρου των λόγων. Πρόκειται για μια διευρυμένη αντίληψη 
περί φύσης η οποία, όμως, δεν αποκόβεται από την αποκαλούμενη πρώτη φύση του 
ανθρώπου, δηλαδή από τα οργανικά στοιχεία του ανθρώπινου όντος. Επομένως, σύμ-
φωνα με τη θεωρία του McDowell, παρόλο που η έννοια της φύσης δεν ταυτίζεται με 
την επικράτεια του νόμου, δεν αποκόπτεται τελείως από αυτή. Αυτό σημαίνει ότι η 
πρώτη φύση του ανθρώπου συνεχίζει να υπακούει σε φυσικούς νόμους. Η δεύτερη 
φύση αλληλοδιαπλέκεται με την πρώτη φύση, τη φυσική ουσία του ανθρώπου. Η ικα-
νότητα απόκρισης σε λόγους, η οποία αποκτάται μέσω της δεύτερης φύσης, ανήκει 
στην ανθρώπινη φύση. (McDowell, 2013, σσ. 219, 260) 

Επομένως, η δεκτικότητα είναι μια φυσική διαδικασία, καθώς ανήκει στην επικράτεια 
του νόμου. Η αυτενέργεια ανήκει στον ιδιότυπο χώρο των λόγων αλλά, παράλληλα, 
είναι, επίσης, μια φυσική διαδικασία, καθώς αποτελεί μια δεύτερη φύση για τον άν-
θρωπο. Η φυσική ικανότητα της αισθητικότητας μπορεί να συνδυαστεί με τις εννοιακές 
ικανότητες και, επομένως, έχει τη δυνατότητα να είναι η ίδια εννοιακά πληροφορημένη 
(conceptually informed) (McDowell, 1998a, σσ. 366-367). Η αξεδιάλυτη σύμπλεξη αυ-
τών των δύο διαδικασιών δεν είναι πια αδύνατη. Με την εισαγωγή της έννοιας της 
δεύτερης φύσης, αίρεται το μυστήριο αναφορικά με το πώς είναι δυνατόν η φυσική 
αισθητικότητα να διαποτίζεται από έννοιες. (Δημητράκος, 2014, σ. 412∙ Weinberg, 
1998, σ. 256). Η φυσικότητα η οποία χαρακτηρίζει την αισθητηριακή δεκτικότητα δεν 
έρχεται σε αντίθεση με την τοποθέτηση ενός πράγματος στον χώρο των λόγων, το ο-
ποίο είναι ένα χαρακτηριστικό της ικανότητας για αυτενέργεια. (McDowell, 2009a, σ. 
249). Μέσω της έννοιας της δεύτερης φύσης, γίνεται δυνατή η θέση του McDowell για 
την εμπειρία. 

Συμπεράσματα 

Προκύπτει ότι ο McDowell δεν παρουσιάζει ο ίδιος αναλυτικά την ηθική φιλοσοφία 
του Αριστοτέλη ούτε χρησιμοποιεί κάθε συγκεκριμένη πτυχή αυτής της ηθικής θεώρη-
σης. Δεν επικεντρώνει την ανάλυση του στην ίδια την ηθική αρετή, η οποία είναι η 
βάση της αριστοτελικής ηθικής, αλλά εστιάζει το ενδιαφέρον του περισσότερο στη δια-
δικασία απόκτησης της ηθικής αρετής σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Ακόμη, ο McDow-
ell προβαίνει σε μια δική του ερμηνεία της αριστοτελικής ηθικής η οποία προσθέτει τη 
διαδικασία του αναστοχασμού και δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η επιτακτικότητα των 
λόγων δράσης συγκροτείται μόνο μέσα από την ίδια την ηθική θεώρηση. Επομένως, ο 
McDowell πραγματεύεται την αριστοτελική ηθική στο μέτρο που αυτή θα συμβάλει 
στη συνέχεια στη θεμελίωση της αντίληψής του για τη φύση. Για τον λόγο αυτό, ο 
McDowell δεν αναφέρεται σε ορισμένα σημαντικά στοιχεία της αριστοτελικής ηθικής 
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για τους μελετητές του Αριστοτέλη, όπως είναι η έννοια της μεσότητας και η σχέση 
της με την ηθική αρετή. Αντίθετα, το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο αντλεί ο 
McDowell από την αριστοτελική ηθική φιλοσοφία είναι η έννοια της δεύτερης φύσης. 

Συμπερασματικά αξίζει να επισημανθεί ότι ο McDowell δεν δηλώνει εξ υπαρχής την 
αντίληψή του για τη φύση αλλά ξεδιπλώνει αναλυτικά τη συλλογιστική την οποία α-
κολουθεί για μια σταδιακή συγκρότηση αυτής της αντίληψης για τη φύση, με σκοπό 
να στηρίξει τη θέση του για την εμπειρία. Αρχικά, ο McDowell θέτει τις προϋποθέσεις 
αυτής της αντίληψης, δηλαδή τη διατήρηση της αυτονομίας του χώρου των λόγων και 
τη συνεπαγόμενη απόρριψη της νεωτερικής έννοιας της φύσης. Στη συνέχεια, χρησι-
μοποιεί την έννοια της δεύτερης φύσης και τη συνδέει με την έννοια της Bildung, προ-
κειμένου να καταλήξει ότι η απόκριση σε λόγους είναι μια φυσική διεργασία. Πρόκει-
ται για μια γενίκευση της αριστοτελικής θεωρίας περί του σχηματισμού του ηθικού 
χαρακτήρα σε αυτή την ευρύτερη ικανότητα απόκρισης σε λόγους. Η διάπλαση του 
ηθικού χαρακτήρα τίθεται σε αναλογία με την απόκτηση εννοιακών ικανοτήτων.  

Πρόκειται, λοιπόν, για μια εμπνευσμένη σύλληψη, καθώς, από τη μια, στηρίζεται στο 
έργο του Αριστοτέλη αλλά, από την άλλη, προχωράει σε ένα άλλο επίπεδο και συγκρο-
τεί μια νέα αντίληψη για τη φύση. Με τον τρόπο αυτό, διατηρεί μια βάση στο αριστο-
τελικό έργο, αλλά από τη στιγμή που γενικεύει την αριστοτελική θεωρία, πρόκειται 
πλέον για μια νέα αντίληψη, η οποία αποκτά τη δική της αυτονομία. Ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει και η σύνδεση της έννοιας της δεύτερης φύσης με την έννοια της Bildung, 
καθώς η σύνδεση αυτή παρουσιάζεται ως απαραίτητη για τους σκοπούς του McDowell. 
Χωρίς αυτή τη σύνδεση, είναι δυνατόν να διατηρηθεί η αντίληψη του McDowell για 
τη φύση; Ο McDowell εξηγεί για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η εισαγωγή της έννοιας 
της δεύτερης φύσης. Δεν εξηγεί, όμως, ξεκάθαρα, για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η 
εισαγωγή στη θεωρία του της έννοιας της Bildung. Η έννοια της δεύτερης φύσης θα 
μπορούσε να είναι λειτουργική στη θεωρία του McDowell, αν συνδυαζόταν με μια παι-
δευτική διαδικασία η οποία δεν ταυτίζεται με τη Bildung; Η ικανότητα απόκρισης σε 
λόγους δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την αυθεντική έννοια της Bildung; Η εκ-
μάθηση της γλώσσας προϋποθέτει την έννοια της Bildung; Δεν θα μπορούσε, δηλαδή, 
ο άνθρωπος να αποκτά εννοιακές ικανότητες μέσω της εκμάθησης της γλώσσας, εάν 
αυτή ήταν αποκομμένη από μια συνολική διαδικασία της Bildung; Τα ερωτήματα αυτά 
δεν έχουν σκοπό να υποβαθμίσουν τη συλλογιστική του McDowell αλλά απλά να διευ-
ρύνουν τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της αντίληψης του McDowell για τη φύση. 

 Αυτού του είδους η ανάλυση των προϋποθέσεων της σύνδεσης της ενεργητικότητας 
του νου με την εμπειρική πρόσληψη αξίζει να μελετηθεί και να ληφθεί υπόψη κατά την 
επιλογή και διαμόρφωση μιας μεθόδου διδασκαλίας κατά την οποία θα διδάσκεται όχι 
μόνο το περιεχόμενο των μαθημάτων αλλά και η ίδια η διεργασία εννοιολόγησης. 
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Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου (Human Capital Theory) και η σχέση με 
την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση 

Συργιάννης Χαράλαμπος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.17, Υποψ. Διδάκτορας, xarikos@hotmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης, μέσω της βιβλιογραφι-
κής επισκόπησης, της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου (human capital theory) και 
της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ι.Ε.Κ.. Παρουσιάζεται αρ-
χικά η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και στη συνέχεια διερευνάται η βασική υπό-
θεση ότι  όταν το άτομο αυξάνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του πραγματώνει επέν-
δυση σε ατομικό ανθρώπινο κεφάλαιο και το αντίστοιχο συμβαίνει όταν τα άτομα μιας 
κοινωνίας αυξάνουν τις γνώσεις και της εμπειρίες τους ή/και όταν μια χώρα επενδύει 
στην εκπαίδευση. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαφάνηκε ότι υπάρχει θετική 
συσχέτιση μεταξύ του ανθρώπινου, ατομικού και κοινωνικού κεφαλαίου και της εκ-
παίδευσης ενηλίκων και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ανθρώπινου δυναμι-
κού). Αυτή η θετική συσχέτιση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου με την εκ-
παίδευση ενηλίκων και την αρχική επαγγελματική κατάρτιση οδηγεί σε ανέλιξη του 
ανθρωπίνου δυναμικού στην αγορά εργασίας, καθώς και σε επαγγελματική και προσω-
πική ανάπτυξη των αποφοίτων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ανθρώπινο κεφάλαιο, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, ανάπτυξη 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση στη σύγχρονη πραγματικότητα έχει διαστάσεις που συνδέουν την παρα-
γωγή πληροφοριών και γνώσεων με την ανάπτυξη των κοινωνιών σε πολιτιστικό και 
οικονομικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Δρακόπουλο (2006), «οικονομία της γνώσης ση-
μαίνει ότι οι κλασικοί παραγωγικοί συντελεστές (γη, κεφάλαιο, εργασία) έχουν πια μι-
κρότερη αξία στην παραγωγή και τη δημιουργία κερδών σε σχέση με του άυλους συ-
ντελεστές (πληροφορία, γνώση, ειδικότητες, δηλαδή συνοπτικά το ανθρώπινο κεφά-
λαιο)». Όσο περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες και γνώσεις παράγουν οι κοι-
νωνίες, τόσο πιο πλούσιες, παραγωγικές και ανταγωνιστικές γίνονται. Η άνοδος της 
οικονομίας της γνώσης η οποία βασίζεται περισσότερο στην παραγωγή και διαχείριση 
δεδομένων και πληροφοριών από ότι στην παραγωγή αντικειμένων, φαίνεται από τη 
δημιουργία εταιριών στο χώρο του διαδικτύου και με την αλλαγή του είδους της εργα-
σίας των ανθρώπων. Άλλωστε, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ για το Ανθρώπινο Κε-
φάλαιο και τη γνώση, τα οφέλη από αυτό το συνδυασμό σε οικονομικό επίπεδο, σχετί-
ζονται όχι μόνο με την ευημερία του ατόμου, όπου οι αποδοχές τείνουν να αυξάνονται 
καθώς αυξάνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου, αλλά και με την εθνική οικονο-
μία (Στεργίου, 2007). Καθώς το ανθρώπινο κεφάλαιο σχετίζεται με το φυσικό, ο Δρα-
κόπουλος (2006) επισημαίνει πως κάθε αύξηση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ανά-
λογη με την αύξηση των αποδόσεων του φυσικού (παγίου) κεφαλαίου, γι' αυτό είναι 
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απαραίτητη η συσσώρευση και των δύο ειδών κεφαλαίου παράλληλα.  

Human Capital Theory 

Οι πηγές πλούτου για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας είναι όχι μόνο οι γνωστές 
(ευφορία της γης, υπέδαφος, πρώτες ύλες κτλ) αλλά και μια άλλη, η σημαντικότερη 
από όλες, ο άνθρωπος.  

Πατέρας της θεωρίας είναι ο αμερικανός οικονομολόγος Theodor Schultz, που δίνει 
οικονομική διάσταση και χρησιμοποιεί οικονομικούς όρους για να περιγράψει τις δια-
νοητικές ικανότητες των ατόμων, δηλαδή τις «γνώσεις» και τις «δεξιότητες», τις οποίες 
ονομάζει μια από τις μορφές του «κεφαλαίου». Η μορφή αυτή «κεφαλαίου», κατά τον 
Schultz, είναι η σημαντικότερη, γιατί η επένδυση της είναι η πιο αποδοτική για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ξεκίνησε στην Αμερική η αναζή-
τηση των παραγόντων που συντελούν στην οικονομική άνοδο. Ο αναπτυξιακός αντα-
γωνισμός ανάμεσα στις δύο χώρες εκπροσώπους των δύο κόσμων, ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, 
επηρεάζει καθοριστικά τις δυτικές κυβερνήσεις. Αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των 
κυβερνήσεων για την οικονομική ανάπτυξη, που ενίσχυσε στη Δύση το σύγχρονο πα-
ρεμβατικό κράτος, θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των πόρων και τον κονδυλίων 
για την έρευνα πάνω στα εκπαιδευτικά προβλήματα και στην εκπαίδευση γενικά. 

Οι συγκεκριμένες έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αύξηση των κλασικών 
συντελεστών παραγωγής (γη, εργασία, υλικό κεφάλαιο) δεν ήταν σε θέση να ερμηνεύ-
σει την αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Το 1961 πρώτος ο Schultz απέδωσε το ανερ-
μήνευτο μέρος του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας στην εκπαίδευση, ενώ 
την ίδια περίοδο οι ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων του Σικάγο και Κολούμπια 
της Νέας Υόρκης στοιχειοθέτησαν τη θεωρία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου (Mincer, 
1958, 1974 & Schultz, 1961 & Becker, 1964). 

Ανθρώπινο κεφαλαίο – Οικονομικό κεφάλαιο 

Ο Νικολάου (2008) επισημαίνει πως το ανθρώπινο κεφάλαιο, «κατ’ αντιστοιχία προς 
το οικονομικό κεφάλαιο, περιγράφει το προσωπικό μιας επιχείρησης και τα χαρακτη-
ριστικά του (πχ. εκπαίδευση, εμπειρία, γνώση του αντικειμένου, προθυμία κλπ) που 
μπορούν να προσθέσουν οικονομική αξία στην επιχείρηση». Έτσι, συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά και γνώσεις των εργαζομένων συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα 
μιας επιχείρησης. Συνεπώς οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται πια ως πηγή δημιουργίας 
και διατήρησης ή και επιβίωσης ενός οργανισμού και όχι ως «αναλώσιμα» στοιχεία 
ενός συστήματος. Μια δεκαετία πριν ο ορισμός που δινόταν για το ανθρώπινο κεφά-
λαιο ήταν: Όρος που χρησιμοποιείται για την έξαρση της σημασίας του «ανθρώπινου 
παράγοντα» στην επιχείρηση και για τον τονισμό της κυριαρχικής θέσης του εργαζό-
μενου ανθρώπου (με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιαδήποτε θέση) μέσα σε αυτή. 
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Επειδή τελευταία έχει διαδοθεί ευρύτατα η χρησιμοποίηση των κομπιούτερ και για να 
μην υποτιμάται η σημασία του ανθρώπου στην κατασκευή και στο χειρισμό τους, δια-
τυπώθηκε η άποψη ότι, εκτός από τον τεχνολογικό (hardware) και το «λογισμικό» μέ-
ρος (software), υπάρχει και ένα τρίτο και σημαντικότερο μέρος, το wetware, που αντι-
στοιχεί στον άνθρωπο, χειριστή και τροφοδότη με στοιχεία, επομένως και εξουσιαστή 
του κομπιούτερ. Αυτή την έννοια έχει το ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Κάποιοι ερευνητές ωστόσο επικεντρώνονται περισσότερο στο άτομο και στα χαρακτη-
ριστικά του, όπως η Φώκιαλη (2010, σελ 29) που αναφέρει πως «ανθρώπινο κεφάλαιο 
για το άτομο ορίζεται ως το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εμπειριών 
που διαθέτει το άτομο», ενώ για την κοινωνία/οικονομία ορίζεται ως «το σύνολο των 
γνώσεων και των εμπειριών που διαθέτει η κοινωνία/οικονομία». Όταν το άτομο αυ-
ξάνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες του πραγματώνει επένδυση σε ατομικό ανθρώπινο 
κεφάλαιο και το αντίστοιχο συμβαίνει όταν τα άτομα μιας κοινωνίας αυξάνουν τις γνώ-
σεις και της εμπειρίες τους ή/και όταν μια χώρα επενδύει στην εκπαίδευση.  

Οι κύριες ιδιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου είναι: 

• Είναι ενσωματωμένο στον άνθρωπο και δεν μπορεί να διαχωριστεί από το άτομο που 
το κατέχει (Schultz, 1972:13) 

• Είναι κεφάλαιο γιατί αποτελεί πηγή μελλοντικών ικανοποιήσεων ή/και μελλοντικών 
κερδών (όπως και οι υπόλοιπες μορφές κεφαλαίου) 

• Όταν το άτομο αυξάνει,/αναβαθμίζει το ανθρώπινο κεφάλαιό του, με προοπτική να 
αυξήσει τα μελλοντικά του κέρδη, πραγματοποιεί επένδυση. 

«Αναλυτικά, είναι το σύνολο της σοφίας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων των ταλέντων, 
των εμπνεύσεων που οδηγούν σε καινοτομίες ή/και καθιστούν δυνατή την ανταπό-
κριση σε μεγάλους στόχους (Ψαχαρόπουλος, 1999). Αποτελεί «προσόν» και κατά μία 
έννοια «περιουσιακό στοιχείο» που δεν μεταβιβάζεται και συνοδεύει πάντα το άτομο 
που το κατέχει (Malhorta, 2000)» . 

Αυτοί που ασχολούνται λοιπόν με τον ανθρώπινο παράγοντα της επιχείρησης, μιλούν 
για την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της Διοι-
κητικής Επιστήμης, που ορίζεται ως το σύνολο εκείνων των λειτουργιών, πολιτικών 
πρακτικών και συστημάτων που στοχεύουν στην αποτελεσματική διοίκηση του Προ-
σωπικού μιας Επιχείρησης. Έχει αποδειχτεί ότι ένας οργανισμός είναι πιο αποδοτικός 
όταν δίνεται η απαιτούμενη προσοχή στην αποτελεσματική διοίκηση του προσωπικού. 
«Ένας τέτοιος οργανισμός χαρακτηρίζεται από ικανοποιημένους εργαζόμενους και πε-
λάτες, είναι καινοτόμος και παραγωγικός, δημιουργώντας την εικόνα ενός ελκυστικού 
εργοδότη στην ευρύτερη κοινότητα.» (Νικολάου, 2008) 

Στην Ελλάδα η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια αρ-
κετά μεγάλη ανάπτυξη. Έρευνες έχουν δείξει ότι (Νικολάου, 2008): 
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• Η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων έχει αναβαθμιστεί στις περισσότερες επιχειρήσεις 
και εξειδικευμένα στελέχη εργάζονται σε αντίστοιχα τμήματα, αν και μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και ο Δημόσιος Τομέας δεν φαίνεται να ακολουθούν την ίδια τάση. 

• Έχει αυξηθεί ο ρόλος των Συμβούλων Επιχειρήσεων. 
• Έχει αυξηθεί η συμμετοχή και ο ρόλος των στελεχών της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων 

Πόρων στον προσδιορισμό της στρατηγικής των επιχειρήσεων όπου εργάζονται. 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν, όπως αναφέρει ο Νικολάου (2008), αρκετές ελλείψεις ακόμα 
στην συνεργασία και διασύνδεση της στρατηγικής της επιχείρησης με τη στρατηγική 
Ανθρωπίνων Πόρων. Η πρόκληση για τη σύγχρονη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων εί-
ναι λοιπόν η «μετεξέλιξή» της σε στρατηγική Διοίκηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, 
με έμφαση στον Προσδιορισμό και την Ανάπτυξη της στρατηγικής της επιχείρησης και 
μέσω της ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της. Για την επιτυχή πραγματοποί-
ηση αυτού θα πρέπει οι διοικήσεις των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών να υιοθε-
τήσουν στην διοικητική πολιτική τους τις αρχές της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. 

Η νεοκλασική ανάλυση της προσφοράς εργασίας είναι κατά κύριο λόγο στατική αγνο-
ώντας τον παράγοντα χρόνο στις επιλογές του ατόμου. Ο υποψήφιος εργαζόμενος θα 
πρέπει να επιλέξει τώρα πόσες ώρες επιθυμεί να εργαστεί και πόσες ώρες επιθυμεί να 
αναπαυθεί με δεδομένο το επίπεδο του μισθού στην αγορά εργασίας. Ζητήματα όμως 
που αφορούν την επιθυμία ενός ατόμου να σπουδάσει ή όχι, οι οικονομικές διαφορο-
ποιήσεις που υφίστανται στην αγορά εργασίας ώθησαν  τους νεοκλασικούς οικονομο-
λόγους στην αναζήτηση λύσεων και κατά συνέπεια στη διατύπωση της νεοκλασικής 
θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου (Schultz 1972, Becker 1962, 1964, Mincer 1962, 
1974).   

Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

Ως ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται το σύνολο των ικανοτήτων κάθε ατόμου, έμφυτων 
και επίκτητων φυσικών ικανοτήτων, ταλέντου, δεξιοτήτων, γνώσεων και ειδίκευσης 
(Πετρινιώτη 1989). Κατά συνέπεια η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου προσδιορί-
ζεται από την παρεχόμενη εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Η απόκτηση γνώ-
σεων οδηγεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του ερ-
γαζόμενου με αποτέλεσμα και ο εργαζόμενος να κερδίζει υψηλότερο μισθό, αλλά και 
η επιχείρηση να αυξάνει τα κέρδη της. Το κόστος της εκπαίδευσης αποτελείται από το 
άμεσο κόστος, δηλαδή τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να ξοδεύει κανείς για τρέχοντα 
έξοδα, καθώς και από το έμμεσο κόστος ή κόστος ευκαιρίας, το οποίο συμπεριλαμβάνει 
τα διαφυγόντα κυρίως έσοδα.   

Η θεωρία αυτή στηρίζεται στην επιλογή του ατόμου ανάμεσα στο να εισέλθει στην 
αγορά εργασίας και να αναζητήσει εργασία ή να καθυστερήσει την είσοδό του στην 
αγορά εργασίας λόγω παράτασης της διάρκειας της εκπαίδευσής του με στόχο την α-
πόκτηση υψηλότερου μισθού. Οι περιορισμοί που το άτομο αυτό αντιμετωπίζει είναι 
ότι η απόκτηση εκπαίδευσης - κατάρτισης συνεπάγεται ένα άμεσο κόστος και ένα 
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έμμεσο κόστος. Θα πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι ενώ η νεοκλασική προσέγγιση 
του ανθρώπινου κεφαλαίου στηριζόταν κατά κύριο λόγο στη δυνατότητα του ατόμου 
να αποκτήσει υψηλότερο μισθό, τα τελευταία χρόνια προωθείται η ανάγκη για επέ-
κταση εκπαιδευτικής διαδικασίας εξαιτίας της υψηλής ανεργίας και της δυνατότητας 
απόκτησης μεγαλύτερης ευελιξίας.  Επιπρόσθετα, η γνώση ως γνώση θεωρείται από 
τους σύγχρονους νεοκλασικούς οικονομολόγους ως ενδογενές στοιχείο (παραγωγικός 
συντελεστής) ενός αναπτυξιακού μοντέλου. 

Τελικές διαπιστώσεις 

Με τον όρο Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση αναφερόμαστε στον πρώτο κύκλο κα-
τάρτισης ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος που καλύπτει κυρίως τις αρχικές ανάγκες 
των καταρτιζόμενων μέσω της απόκτησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων 
ευρύτερου χαρακτήρα, κατά συνέπεια όσοι λαμβάνουν αρχική κατάρτιση προετοιμά-
ζονται για την ανάληψη μιας μελλοντικής εργασίας. Βασικός στόχος είναι η ένταξη, 
επανένταξη, επαγγελματική κινητικότητα και ανέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού στην 
αγορά εργασίας, καθώς και η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. 

Από τη σύντομη ανάλυση που προηγήθηκε θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι η 
σχέση μεταξύ ανθρώπινου κεφαλαίου και εκπαίδευσης ενηλίκων, αρχικής επαγγελμα-
τικής κατάρτισης (ανθρώπινου δυναμικού) έχει αναδειχθεί σε πεδίο εξαιρετικού ερευ-
νητικού ενδιαφέροντος. Προκύπτει ότι χωρίς την παράλληλη στήριξη συνοδευτικών 
πολιτικών κοινωνικού χαρακτήρα, δεν μπορεί να αναμένεται η διασφάλιση της οικο-
νομικής ανάπτυξης και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στη βάση μόνο της επέν-
δυσης στην εκπαίδευση, έστω και αν σε κείμενο της Επιτροπής των Ε.Κ, διαβάζουμε 
ότι «τα άτομα πρέπει να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν στη μάθησή τους, τόσο για την 
προσωπική τους ολοκλήρωση όσο και για την απασχολησιμότητά τους» (Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007). 
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Κοινωνία της γνώσης 

Παπαδοπούλου Ελένη 
Π.Ε.60, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΦΠ.Ψ., emlenage@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται τον όρο ¨κοινωνία της γνώσης¨ και τα βασικά 
χαρακτηριστικά της όπως αυτά μελετήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Σκοπός της ερ-
γασίας είναι η προσέγγιση εννοιών και η σύνδεσή τους με την κοινωνία της γνώσης. 
Γίνεται αναφορά στη σχέση γνώσης – οικονομίας (knowledge economy) και πως αυτή 
επιδρά στο άτομο και την κοινωνία μέσω της τεχνολογίας και της διάχυσης πληροφο-
ριών.  Η εργασία βασίστηκε σε βιβλιογραφικές αναφορές , σε μελέτη άρθρων και σε 
διαδικτυακή αναζήτηση, για την όσο το δυνατόν πληρέστερη διερεύνηση και απόκτηση 
μιας πλήρους και σαφούς εικόνας του υπό εξέταση θέματος1. 

Λεξεις-Κλειδια: κοινωνία της γνώσης(knowledge society),οικονομία της γνώσης 
(knowledge-based economy), καινοτομία, νέες τεχνολογίες, πληροφορία, δια βίου μά-
θηση 

Εισαγωγή 

«Ο 20ος αιώνας θεωρείται ως ο αιώνας της ακμής αλλά και του τέλους της βιομηχανικής 
κοινωνίας, ενώ ο 21ος ως η απαρχή μιας καινούργιας εποχής η οποία κυριαρχείται από 
μια νέα μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης και λειτουργίας. Η νέα αυτή 
μορφή της κοινωνίας χαρακτηρίζεται ως Κοινωνία της Γνώσης.»2Το κέντρο βάρους αυ-
τής της κοινωνίας έχει πλέον μετατοπιστεί από την παραδοσιακή βιομηχανική καπιτα-
λιστική κοινωνία στην μετα- βιομηχανική κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από την 
εμφάνιση ενός «τρίτου καπιταλισμού, όπως ονομάζει ο Boutang(2007) του γνωσιακού 
καπιταλισμού» 3. Η γνώση αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της ατομικό-
τητας και της συλλογικότητας των κοινωνιών, καθώς τα μέλη της συμμετέχουν στην 
παραγωγική διαδικασία αξιοποιώντας έμπρακτα αυτή τη γνώση. « Η εργασία της γνώ-
σης δεν οδηγεί σε εξαφάνιση της εργασίας».(Drucker,οπώς αναφέρεται από τον Τσα-
ούση,2009: 81). Αντιθέτως την καθιστά κεντρικό μοχλό της παραγωγικής διαδικασίας 
και εξέλιξης της κοινωνίας. 

Η διάχυση της γνώσης πραγματοποιείται με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
επικοινωνιών σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον το οποίο μηδενίζει τις αποστάσεις και 
μειώνει τις παντός είδους ανισότητες. Άρα μιλάμε για ένα νέο είδος πολίτη- εργάτη ο 

1 Ι. Παρασκευόπουλος (1993),α.,Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας,σελ.75 
2 Δ.Γ. Τσαούσης, Η κοινωνία της γνώσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2009, σελ.15 
3 Βλέπε ό.π. σελ.89 
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οποίος θα πρέπει συνεχώς να προσαρμόζεται στα νέα  οικονομικά  και τεχνολογικά 
δεδομένα, αναπτύσσοντας ικανότητες ώστε να είναι σε θέση  να παράγει συνεχώς νέα 
γνώση. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται διαρκής ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρ-
τιση.(Life long  learning).  Σημαντικό ρόλο στη νέα αυτή πραγματικότητα καλείται να 
διαδραματίσει η εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. «Τα πανεπιστήμια πρέπει να ανταπο-
κριθούν εγκαίρως στις νέες ανάγκες μόρφωσης και εκπαίδευσης (όπως επιστημονική και 
τεχνική εκπαίδευση)  και στις δυνατότητες για δια βίου μάθηση». ( S. Zaharia & E. Gib-
ert, 2005:33). Ουσιαστικά μιλάμε για μια ριζική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. «...έναν 
αναπροσανατολισμό της επένδυσης προς το ανθρώπινο κεφάλαιο( εκπαίδευση, κατάρ-
τιση) και πολλή εξειδικευμένη   εργασία η οποία εκτελείται συλλογικά μέσω των νέων 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών».( Boutang, όπως αναφέρεται 
από τον Τσαούση Δ..Γ.,2008: 91) 

Η γνώση και η κοινωνία της γνώσης 

Η γνώση σύμφωνα με τον Αριστοτέλη έχει οντολογικό και σημασιολογικό περιεχό-
μενο. Για τον Κάντ η γνώση αποτελεί ένα σύνολο αναπαραστάσεων . Αποτελούν προϊ-
όντα συγκρούσεων και αναπαραστάσεων μέσα στο ασυνείδητο. Μετασχηματίζονται 
με την ενεργοποίηση των γνωστικών δυνάμεων της ανθρώπινης φύσης.4 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ταχύτατη, βιομηχανική και τεχνολογική ανάπτυξη των βιο-
μηχανικά ανεπτυγμένων χωρών (Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση )έχει δώσει άλλη 
διάσταση στη γνώση αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο που κατέχει στην οικονο-
μική και κοινωνική ανάπτυξη των κρατών σε εθνικό και σε παγκόσμιο επίπεδο(παγκο-
σμιοποίηση). Σύμφωνα με τον Hargraves (2003) ζούμε σε « μια κοινωνία της οικονο-
μίας και σε μια κοινωνία της γνώσης»5 όπου χαρακτηρίζεται από ευελιξία, δημιουργι-
κότητα και καινοτομία μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας, της πληροφορίας και 
τη διαχείριση της τυπικής αλλά και άτυπης γνώσης. Η γνώση κατέχει σημαντική θέση 
καθώς είναι το {άϋλο κεφάλαιο} του οποίου η αξία καθορίζει την εξέλιξη της οικονο-
μίας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας.  

Ο όρος κοινωνία της γνώσης χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Peter Drucker  
το 1969 ενώ τη δεκαετία του 1990, αναγνωρίστηκε επίσημα και αναφέρθηκε σε έρευνες 
των Robin Mansell και του Nico Stehr. Η ιδέα αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 60 και του 
70 ,όταν ταυτόχρονα εμφανίζεται και ο όρος Κοινωνία της μάθησης (Unesco,2005:20). 

4 Μ.Αγγελής(2008), Η Θεωρία της Γνώσης κατά τον Αριστοτέλη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (διαθέσιμο 
online:http/http://www.antifono.gr/portal, προσπελάστηκε στις 28/12/2015). 

 
5 A. Hargraves,(2003),Teaching in the Knowledge Society, Education in the Age of Insecurity, Teachers 
college press, Columbia University, New York &London, pp.12 
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Ο D. Bell, το 1976 περιγράφει με τον συγκεκριμένο όρο τη νέα εποχή (Knowledge 
Society) για να προσδιορίσει τα χαρακτηριστικά του νέου εργατικού δυναμικού το ο-
ποίο δε θα παράγει   αγαθά μόνο αλλά θα   επικεντρώνεται σε υπηρεσίες, ιδέες και την 
επικοινωνία ( Hargraves, 2003:14-15). 

Ο Delanty (2003:72) μιλάει για νέα κοινωνία η οποία οδηγείται από την ανάπτυξη και 
την επικοινωνία και την τεχνολογία της πληροφορίας6, ενώ ο Castells μιλάει για μια 
«….παγκόσμια κοινωνία που προσδιορίζεται από τις παραμέτρους του εθνικού κράτους». 

Χαρακτηριστικά της κοινωνίας της γνώσης 

Η κοινωνία της γνώσης δεν είναι στατική αλλά μια κοινωνία που στοχεύει στην παγί-
ωση των δύο βασικών πυλώνων της κοινωνίας της πληροφορίας: στην ελεύθερη πρό-
σβαση για όλους στην πληροφορία  και την ελευθερία της έκφρασης (Unesco,2005). 
Στηρίζεται στη γνώση, στη διάχυση των τεχνολογιών και της επικοινωνίας στοχεύο-
ντας στη διασύνδεση όλων των μελών της κοινωνίας και «προωθώντας νέες μορφές 
αλληλεγγύης [και ]εμπλέκοντας τόσο τις τωρινές όσο και τις νεώτερες γενιές. Κανένας 
δεν πρέπει να αποκλείεται από τις κοινωνίες της γνώσης ,όπου η γνώση είναι ένα αγαθό 
προσβάσιμο στον καθένα ξεχωριστά» (Unesco,2005:18). 

Οι βασικοί πυλώνες της κοινωνίας της γνώσης όπως αναδεικνύονται από την 
Unesco(2005: 188) είναι: α) η ενίσχυση των υπαρχουσών μορφών γνώσης β) πιο συμ-
μετοχική κοινωνία της γνώσης γ) η καλύτερη ενοποίηση των πολιτικών της γνώσης. 

Σύμφωνα με τον Hargraves(2003:15) οι κοινωνίες της οικονομίας  «πεινούν για κέρ-
δος» Ο ΟΟΣΑ (1996) στην εισαγωγή έκθεση κάνει λόγο για «νέα θεωρία της ανάπτυξης 
που αντικατροπτίζει το ρόλο της γνώσης και της τεχνολογίας στην παραγωγικότητα και 
την οικονομική ανάπτυξη»,όπου οι επενδύσεις στην τεχνολογία, την έρευνα και την εκ-
παίδευση και ο νέος τρόπος διαχείρισης αποτελούν τις λέξεις κλειδιά αυτής της οικο-
νομίας ( OECD1996:7). 

Η λευκή Βίβλος (white paper) του Ηνωμένου Βασιλείου (στην αναφορά του υπουρ-
γείου εμπορίου και βιομηχανίας ,1998) ξεκινά με την αναγνώριση της τοποθέτησης της 
Παγκόσμιας Τράπεζας( World Bank, ‘s  1998, World Development report) ότι οι νέες 
οικονομίες και κοινωνίες θα στηριχθούν αποκλειστικά στη γνώση7 ενώ διακρίνονται 
τέσσερις κατηγορίες αυτής:1) Know-what: αναφέρεται στη γνώση σαν γεγονός2) Know- 
why: αναφέρεται στην επιστημονική γνώση και στις αρχές των νόμων και της φύσης3) 
Know- why: αναφέρεται στην επιστημονική γνώση και στις αρχές των νόμων και της 

6 G. Delanty(2003), “Ideologies of the Knowledge Society and the Cultural Contradictions of Higher 
Education”, Policy Futures in Education, Vol.1, No.1, pp.72 

 
7 M. A. Peters & W. Humes(2003), “Education in the Knowledge Economy”, Policy Futures in Educa-
tion, Vol.1, No.1, pp. 9 
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φύσης4) Know- How: αναφέρεται στις δεξιότητες και στην ικανότητα να κάνεις κάτι 5) 
Know- Who: συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με το άτομο που έχει γνώση και ο 
οποίος γνωρίζει πώς να τις εφαρμόσει.8. Διαπιστώνεται από τα παραπάνω ότι η κοινω-
νία της γνώσης συνδέεται με την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μοντέλων ανάπτυξης 
και διάδοσης της γνώσης η οποία αποτιμάται σύμφωνα με το οικονομικό μοντέλο γνώ-
σης(Unesco,2005:17). H  επένδυση στη γνώση και την τεχνολογία αποτελεί ενός είδους 
συναίνεση στη μακροοικονομία και σύνδεση της τεχνολογικής αλλαγής με την παρα-
γωγική διαδικασία με απώτερο στόχο τη μετατροπή των εισροών των παραγόμενων 
αγαθών σε εκροές που θα οδηγήσουν σε μακροχρόνια ανάπτυξη (Peters, 2003:5). Σύμ-
φωνα με τον OECD(1996), οι ιδέες για την καινοτομία μπορεί να προέρχονται από 
πολλές πηγές όπως την εξέλιξη και βελτίωση προϊόντων κατόπιν διερεύνησης των α-
ναγκών της αγοράς, ,εφαρμογές στην τεχνολογία, βελτίωση ή δημιουργία προϊόντων 
τα οποία προέρχονται από επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται σε άμεση διασύνδεση με 
τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα αυτών, τα λεγόμενα Start-ups 
(Zaharia,2005). Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας εγκαθίστανται κοντά στα πανεπι-
στήμια ώστε η διάδοση και διασύνδεση της γνώσης με νέα προϊόντα να γίνεται άμεσα 
ώστε τα τελευταία να διοχετεύονται άμεσα στην αγορά για την απόκτηση του μεγαλύ-
τερου δυνατού κέρδους. Ο Zaharias (2005), κάνει λόγο για αναπροσαρμογή της διδα-
κτέας ύλης και της γνώσης των πανεπιστημίων σε πεδία που συνδέονται με σοβαρά 
κοινωνικά ζητήματα όπως το περιβάλλον και η αειφορία, η διαχείριση του κινδύνου 
(risk) και η αξιοποίηση της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Τα πανεπιστήμια 
και το παραγόμενο προϊόν αποτελούν βασικό φορέα πλουτισμού και απασχόλησης κα-
θώς στηρίζονται στην ευελιξία και την ανταπόκριση της αγοράς στα νέα προϊόντα . Τα 
έσοδα από αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις προσδίδουν έσοδα από την υπεραξία του 
προϊόντος στις δομές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων  (S. Zaharia & E. Gibert 2005:35). 

Τ.Π.Ε. 

O Barnett (1993:37) αναφέρεται σε μια κοινωνία της γνώσης και της μάθησης στην 
οποία η εκπαίδευση παίζει σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη και το μετασχηματισμό της, 
«…όχι μόνο για την αναπαραγωγή της, αλλά και για τη συνέχιση της αναμόρφωσής της, 
όπως απαιτείται από τις πιέσεις των διεθνών αγορών » . 

Η ιδέα της κοινωνίας της πληροφορίας στηρίζεται στην τεχνολογική καινοτομία η ο-
ποία αναδιαμορφώνει το κοινωνικό γίγνεσθαι αξιοποιώντας τα πολυμεσικά εργαλεία 
του διαδικτύου.  Κατά τον Castells (2004:8)  η έννοια της πληροφόρησης «…είναι το 
τεχνολογικό παράδειγμα που αποτελεί την υλική βάση των κοινωνιών στις απαρχές του 
εικοστού πρώτου αιώνα.» Άρα στις κοινωνίες της γνώσης σύμφωνα με την 
Unesco(2005:18)  όπου η γνώση και η πληροφορία κατέχουν σημαίνοντα ρόλο δεν 
πρέπει κανείς να παραμείνει αποκλεισμένος απ’ αυτήν «…ενσωματώνοντας όλα τα μέλη 

8 OECD(1996), THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY, ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-
OPERATION AND     DEVELOPMENT, Paris, p.p.12 
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και ενισχύοντας νέες μορφές αλληλεγγύης που σχετίζονται με τις τωρινές αλλά και μελ-
λοντικές γενιές.» 

Σύμφωνα με τον Castells(2004) τα ψηφιακά δίκτυα είναι παγκόσμια, χωρίς σύνορα στη 
ικανότητα επαναπροσδιορισμού τους. Μιλάμε για μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία 
δικτύων, μια παγκόσμια κοινωνία στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται όλοι και αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η διαχείριση αυτών των δικτύων πραγματοποιείται από συ-
γκεκριμένες ομάδες οι οποίες διαμορφώνουν και ελέγχουν τη ζωή και τη διακίνηση 
των αγαθών διακρατικά, υπερεθνικά (χρηματοπιστωτικές αγορές, ομάδες υψηλά ειδι-
κευμένου εργατικού προσωπικού κ.α.)( Ε.Castells,2004,:22). Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ 
στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών αποτελεί και το στόχο της Ε.Ε. για το 2020 
στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού από την προσχο-
λική ηλικία και επιφέροντας αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών αλλά 
και στο προφίλ και την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά 
,σύμφωνα με την Unesco (2005), εξακολουθούν και υπάρχουν ανισότητες ως προς την 
πρόσβαση σε νέες γνώσεις και στην τεχνολογία. Διακρίσεις λόγω φύλου ή πολυγλωσ-
σίας, οδηγούν σε τυποποίηση συμπεριφορών και σε αύξηση κινδύνου διατήρησης των 
τοπικών κουλτούρων εξαιτίας του διαδικτύου ,επηρεάζοντας άμεσα την τυπική και ά-
τυπη εκπαίδευση και αυξάνοντας τον κίνδυνο αποκλεισμού σε κοινωνικό αλλά και σε 
παραγωγικό- οικονομικό επίπεδο. 

Δια βίου Εκπαίδευση 

Η προσαρμογή και η αλλαγή αποτελούν αναγκαία στοιχεία για την εξέλιξη και τη 
διαρκή μάθηση. Όπως αναφέρεται και σε αντίστοιχο κείμενο της UNESCO υπάρχουν 
3 επίπεδα εξέλιξης: 1.Προσωπική κουλτούρα (προσωπική αντίληψη της ζωής), 2.Κοι-
νωνική ταυτότητα (η θέση που κατέχει κάποιος στα πλαίσια μιας κοινωνίας/ομάδας), 
3.Επαγγελματική εξέλιξη (σταθερότητα και ικανοποίηση στο χώρο εργασίας) 
(Unesco,2006:77-78). 

Το δόγμα ότι ο άνθρωπος δε σταματά να μαθαίνει μέχρι το τέλος της ζωής του αποτελεί 
βασική αρχή της δια βίου μάθησης. Σύμφωνα με τον Fejes (2006), ο οποίος αναλύοντας 
το παράδειγμα της Σουηδίας από το 1920 έως σήμερα, προσεγγίζει τη δια βίου μάθηση 
μέσα από το πρίσμα της Φουκοσιανικής αντίληψης- διακυβέρνησης θεωρώντας την ως 
«…μια φιλελεύθερη τεχνική διακυβέρνησης μέσω του υπολογισμού του κινδύνου .Θεωρεί 
«…ότι το κατασκευασμένο αντικείμενο σχετίζεται με αρκετά χαρακτηριστικά και τεχνικές 
όπως για παράδειγμα με την ιδέα του μέλλοντος» (Fejes,2006:702-703)  Το εκπαιδεύ-
σιμο αντικείμενο κατ’ αυτόν ανήκει στο μέλλον. Επομένως γίνεται λόγος για τη ανάγκη 
δημιουργίας υψηλά εκπαιδευμένου πληθυσμού (εφόσον μιλάμε για Κοινωνία της γνώ-
σης) που θα μπορεί να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Tο κράτος πρέπει να επεν-
δύσει χρήματα στην εκπαίδευση ενηλίκων ώστε ο καθένας να μπορεί να λαμβάνει μέ-
ρος με απώτερο στόχο την μείωση των κινδύνων αποκλεισμού από την αγορά εργασίας 
(Fejes,2006: 704) ιδιαίτερα σ’ ένα  παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ευμετάβλητο και 
διαρκώς εξελισσόμενο. 
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Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

Στις νέες κοινωνίες της γνώσης η τριτοβάθμια εκπαίδευση θα παίξει σημαντικό ρόλο 
καθώς αποτελεί τόπο συνάντησης της έρευνας της εκπαίδευσης  και της καινοτομίας 
καθορίζοντας «…τις κοινωνίες της οικονομίας και της γνώσης» ( S. Zaharia & E. Gibert 
,2005 ,pp 31)Με την αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών τους, τη σύνδεση με 
τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας μέσω των Start ups και επηρεασμένα από τον 
νεοφιλελευθερισμό  

«..απορρίπτουν την έννοια της κοινωνίας , δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η κοινωνία 
αλλά αντίθετα υπάρχουν μόνο οι αγορές και οι ιδιώτες καταναλωτές» (G. Delanty, 
2003:75) 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων αλλά και την α-
ναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών τους επενδύοντας στη γνώση τις εκροές της 
οποίας αξιοποιούν στην οικονομία τους αλλά και την εξ ιδίων χρηματοδότηση των πα-
νεπιστημίων τους. Επίσης σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως το Ηνωμένο Βασίλειο 
, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα δημιουργούν δωρεάν προγράμματα σπουδών και on line  
(ασύγχρονη εκπαίδευση) μαθημάτων όχι μόνο για τους αποφοίτους τους αλλά και για 
σπουδαστές όλων των ηλικιών ανταποκρινόμενοι στη ζήτηση της αγοράς. Τέλος δια-
φοροποιούνται και οι εργασιακές σχέσεις των πανεπιστημιακών αφού ελάχιστος αριθ-
μός ερευνητών διδάσκει παρόλο που εξακολουθεί να συνυπάρχει η έρευνα και η διδα-
σκαλία στο εσωτερικό τους ( G. Delanty, 2003:78) 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι η γύρω από την πληροφορία και 
τη γνώση δίνοντας μια νέα διάσταση στο περιεχόμενό της καθώς στηρίζεται στη χρήση 
της τεχνολογίας και τη σύνδεσή της με την παγκόσμια αγορά και τους κανόνες που τη 
διέπουν. 

Για τον  Drucker «η γνώση αποτελεί κεντρικό ‘ παράγοντα’ της παραγωγής και θεμέλιο 
της ανώτερης , αναπτυγμένης οικονομίας» ( Δ.Γ. Τσαούσης,2009:81). Η πρόσβαση στην 
πληροφορία και τη γνώση απαιτεί εξειδίκευση, προσαρμογή και εξέλιξη της ήδη υπάρ-
χουσας γνώσης η οποία μετασχηματίζεται σε νέα γνώση ικανή να μεταμορφώσει τους 
πολίτες σε εργάτες της γνώσης. Χαρακτηριστικό της Κοινωνίας της Γνώσης και της 
Πληροφορίας αποτελεί ο δημοκρατικός, συμμετοχικός χαρακτήρας της. Παρ ΄ όλα 
αυτά υπάρχουν ομάδες που περιθωριοποιούνται λόγω της έλλειψης τεχνολογικής κα-
τάρτισης. 

Η παγκόσμια αγορά είναι η κεντρομόλος δύναμη αυτής της κοινωνίας. Επομένως το 
άτομο οφείλει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, το κράτος οφείλει να αναπτύξει 
στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης προσαρμοσμένες στο παγκόσμιο οικονομικό 
πλαίσιο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα καλούνται να μετασχηματίσουν τις δομές και 
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λειτουργίες τους ώστε να “κατασκευάσουν” καταρτισμένους πολίτες οι οποίοι θα α-
νταπεξέλθουν στα νέα οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα . Ωστόσο πολλοί άνθρω-
ποι ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν πληγεί από τις συνεχείς κοινωνικο-
οικονομικές αλλαγές με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται από τα οφέλη της Κοινω-
νίας της Γνώσης. Ο G. Soros όπως αναφέρεται από τον Hargraves (2003) σε μια φράση 
εμπεριέχει τη νέα κατάσταση: « Οι αγορές είναι καλές στη δημιουργία πλούτου αλλά δεν 
έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν άλλες ανάγκες» (A. Hargreaves,2003:4). 
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Ο Quine και η εξέλιξη του Λογικού Εμπειρισμού  

Νεφέλη Γκλέζου 
Υποψήφια Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, nefeliph29@gmail.com 

Περίληψη 

Στόχος της εργασίας είναι η εξέταση ορισμένων βασικών θέσεων της ώριμης περιόδου 
του εμπειρισμού του Quine, με τις οποίες αυτός συνεισφέρει στην εξέλιξη του νεότερου 
εμπειρισμού. Γίνεται προσπάθεια να καταδειχτεί με ποιον τρόπο ο Quine εισάγει την 
ολιστική θεωρία μέσα στο σώμα του σύγχρονου εμπειρισμού, η οποία επιφέρει μια 
αναδιάρθρωση βασικών θέσεων του Λογικού Εμπειρισμού. Παρουσιάζεται, ακόμη, 
μια θέση του Quine, η οποία αντιτίθεται στον Λογικό Εμπειρισμό όσον αφορά το νό-
ημα κάθε γλωσσικού σημείου. Πρόκειται για τη θέση περί απροσδιοριστίας της μετά-
φρασης, σύμφωνα με την οποία κάθε γλωσσικό σημείο δεν έχει καθορισμένο νόημα. 
Τέλος, παρουσιάζεται η θεωρία του νατουραλισμού, η οποία ολοκληρώνει τον εμπει-
ρισμό του Quine και, παράλληλα, θεωρείται από τον ίδιο ως η εξέλιξη του εμπειρισμού.  

Λέξεις-Κλειδιά: Quine, εμπειρισμός, ολισμός, νατουραλισμός 

Εισαγωγή 

Στην ώριμη φάση του έργου του, ο Quine αναπτύσσει περαιτέρω τον εμπειρισμό του 
και προβάλλει ορισμένες βασικές θέσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν και ενισχύουν τη 
δική του συνολική εικόνα για τον σύγχρονο εμπειρισμό. Η εργασία παρουσιάζει αυτές 
τις βασικές θέσεις, προκειμένου να εξετάσει τη συμβολή του Quine στην εξέλιξη του 
σύγχρονου εμπειρισμού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η εκ των έσω 
αμφισβήτηση του Λογικού Εμπειρισμού από τον Αμερικανό φιλόσοφο, ο οποίος συνε-
χίζει να εντάσσεται μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό σύστημα. 

Ολισμός 

Σε διάφορες επιστήμες εμφανίζονται ποικίλες ολιστικές θεωρίες, οι οποίες υποστηρί-
ζουν ότι δεν είναι δυνατή η κατανόηση των μερών ενός συνόλου, εάν δεν ληφθεί υπόψη 
ότι τα μέρη αυτά ανήκουν στο σύνολο. (Hookway, 2000). Ο Pierre Duhem αναπτύσσει 
μια ολιστική θεωρία στη φυσική επιστήμη και ισχυρίζεται ότι δεν ελέγχονται εμπειρικά 
μεμονωμένες υποθέσεις, επειδή το πειραματικό αποτέλεσμα αντιστοιχίζεται κάθε φορά 
σε ολόκληρο το θεωρητικό πλέγμα της επιστήμης. (Αυγελής, 2010) 

Ο Quine επεκτείνει την ολιστική προσέγγιση σε ολόκληρο το σώμα της γνώσης. Στα 
Δύο Δόγματα του Εμπειρισμού διατυπώνει για πρώτη φορά αυτή τη διευρυμένη ολι-
στική του θεωρία, η οποία είναι γνωστή στη φιλοσοφία της επιστήμης ως θέση Duhem 
– Quine. (Αυγελής, 2010). Η ολιστική προσέγγιση του Quine υποστηρίζει έναν σημα-
σιολογικό ολισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα γλωσσικά σημεία αποκτούν ένα συγκεκριμένο 
νόημα, άρα και μια συγκεκριμένη αναφορά, επειδή είναι μέρη του συνολικού 
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γλωσσικού πλαισίου. Κάθε μεμονωμένη εμπειρία πρέπει να συναρτάται και να συνδέ-
εται με το συνολικό οικοδόμημα της γνώσης, με το συνολικό σύστημα πεποιθήσεων 
και θεωριών. (Δαμιανός, 2013) 

Στο κέντρο του γνωσιακού οικοδομήματος βρίσκονται οι πεποιθήσεις της λογικής, των 
μαθηματικών και της οντολογίας, ενώ πέριξ αυτών βρίσκονται οι πεποιθήσεις οι οποίες 
σχετίζονται άμεσα με τα εμπειρικά δεδομένα και τις αισθητηριακές εμπειρίες αλλά ε-
πηρεάζουν λιγότερο το συνολικό γνωσιακό οικοδόμημα. Δεν υπάρχουν στεγανά με-
ταξύ των δύο ειδών πεποιθήσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στις αναλυτικές και συνθετι-
κές προτάσεις. Για τον λόγο αυτό, η εμπειρία αντιστοιχίζεται με τον συνολικό ιστό των 
ανθρώπινων πεποιθήσεων, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το συνολικό δίκτυο των 
προτάσεων. Επομένως, η εμπειρία δεν επαληθεύει μια πρόταση αλλά μια σύνολη θεω-
ρία, δηλαδή υπάρχει αντιστοίχιση γλώσσας και εμπειρίας μόνο στο συνολικό δίκτυο 
των προτάσεων. (Δαμιανός, 2013) 

Ο Quine, λοιπόν, υποστηρίζει ότι κάθε υπόθεση, η οποία είναι μέρος μιας ευρύτερης 
θεωρίας, δεν μπορεί να επαληθευτεί ή να διαψευστεί μεμονωμένα από την παρατή-
ρηση, επειδή δεν είναι δυνατή η απομόνωσή της από το σύνολο της θεωρίας, δηλαδή 
από όλες τις επικουρικές παραδοχές. Η συμβατότητα ή η ασυμβατότητα μιας υπόθεσης 
με τον πραγματικό κόσμο, όπως αυτός καθίσταται αντιληπτός μέσω παρατήρησης, α-
φορά ολόκληρο το θεωρητικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντάσσεται μια υπόθεση και όχι 
μεμονωμένα τη συγκεκριμένη υπόθεση. Η διάψευση, δηλαδή, είναι δυνατόν να αφορά 
απλώς μια βοηθητική παραδοχή με την οποία συνδέεται η υπόθεση και όχι την ίδια την 
υπόθεση η οποία ελέγχεται. Άρα, λοιπόν, για τον Quine, εάν μια πρόταση δεν επικυ-
ρώνεται από την εμπειρία, τότε είναι δυνατόν να γίνουν αλλαγές στο συνολικό σύστημα 
πεποιθήσεων, προκειμένου η συγκεκριμένη πρόταση να καταστεί αληθής. (Δαμιανός, 
2013) 

Οι προτάσεις της επιστήμης, λοιπόν, αντιστοιχίζονται με την εμπειρία συνολικά, όχι 
μεμονωμένα. «Μονάδα εμπειρικής σημασίας είναι ολόκληρη η επιστήμη.» (Quine, 
1997, σ. 96). Δεν υπάρχει αντιστοιχία μιας μεμονωμένης πρότασης με μια συγκεκρι-
μένη εμπειρία. Το σύνολο της ανθρώπινης γνώσης αποτελεί μια ολότητα, η οποία έρ-
χεται αντιμέτωπη με την εμπειρία μόνο στα άκρα. Η σύγκρουση, λοιπόν, αυτού του 
δυναμικού πεδίου της επιστημονικής γνώσης με την εμπειρία επιφέρει αναγκαστικά 
ανακατατάξεις στο εσωτερικό του πεδίου, δηλαδή αναπροσαρμογές στο εσωτερικό της 
επιστήμης. Επανεκτιμάται η αλήθεια ορισμένων προτάσεων και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
επηρεάζεται και το καθεστώς αλήθειας ορισμένων ακόμη προτάσεων, οι οποίες μπορεί 
να συνδέονται με τις προηγούμενες με μια λογική σχέση. Όταν μια εμπειρία αντιτίθεται 
σε αυτή την ολότητα της γνώσης, είναι δυνατόν να γίνει επιλογή για το ποιες προτάσεις 
θα αναθεωρηθούν κάθε φορά, προκειμένου να επέλθει ισορροπία στο γνωσιακό οικο-
δόμημα και, παράλληλα, συμφωνία με τον εμπειρικό έλεγχο. (Quine, 1997) 

Αφού, λοιπόν, ο εμπειρικός έλεγχος σχετίζεται με ολόκληρο το σώμα της επιστημονι-
κής γνώσης και η εμπειρία δεν επηρεάζει μεμονωμένα μια πρόταση, κάθε πρόταση 
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είναι δυνατόν να θεωρηθεί αληθής, ανεξαρτήτως των εμπειρικών δεδομένων, καθώς 
είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστεί το συνολικό σύστημα της επιστήμης, δηλαδή να 
αναθεωρηθούν ορισμένες άλλες προτάσεις του συνολικού πεδίου της ανθρώπινης γνώ-
σης. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι, εάν μια εμπειρία δεν είναι σύμφωνη με το γνωσιακό 
οικοδόμημα, είναι περισσότερο πιθανό να επιλεγούν για αναθεώρηση οι προτάσεις ε-
κείνες οι οποίες βρίσκονται πιο κοντά σε αυτό το εμπειρικό δεδομένο και όχι οι προ-
τάσεις οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο του ιστού των πεποιθήσεων. (Quine, 1997). 
Ωστόσο, πάντα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης ακόμα και των λογικών πεποιθή-
σεων, προκειμένου να επιτευχθεί απλότητα, οικονομία και ευκολία στον συνολικό ιστό 
των επιστημονικών πεποιθήσεων. Επομένως, σύμφωνα με την ολιστική θεωρία, όλες 
οι προτάσεις του επιστημονικού συστήματος είναι δυνατόν να αναθεωρηθούν μετά από 
έναν εμπειρικό έλεγχο. (Ρουσόπουλος, 1998) 

Απροσδιοριστία της μετάφρασης 

Κεντρικό πρόβλημα της φιλοσοφίας του Quine είναι το πρόβλημα του εμπειρικού κα-
θορισμού της γλωσσικής αναφοράς. Ο Quine με τη θέση της απροσδιοριστίας της με-
τάφρασης (indeterminacy of translation) αμφισβητεί το καθορισμένο νόημα κάθε 
γλωσσικού σημείου και, παράλληλα, αμφισβητεί τα απόλυτα κριτήρια συνωνυμίας για 
τη μετάφραση. (Αυγελής, 2010∙ Δαμιανός, 2013) 

Ο Quine υποστηρίζει τη θεωρία της ριζικής μετάφρασης, στο πλαίσιο  της οποίας ο 
ίδιος προβαίνει σε ένα νοητικό πείραμα, προκειμένου να καταλήξει στη θέση της α-
προσδιοριστίας της μετάφρασης. Πιο συγκεκριμένα, υποθέτει ότι ένας γλωσσολόγος 
πρέπει να μεταφράσει μια άγνωστη γλώσσα ενός ιθαγενή μιας πρωτόγονης φυλής, με 
βάση μόνο τη γλωσσική και τη μη γλωσσική συμπεριφορά αυτού του ιθαγενή. Ο γλωσ-
σολόγος παρακολουθεί τις εκφράσεις του ιθαγενή κάτω από ορισμένες περιστάσεις και 
μπορεί να θέτει ερωτήματα στον ιθαγενή και να αναγνωρίζει τις καταφατικές και αρ-
νητικές ενδείξεις του λόγου του. Εάν, παραδείγματος χάριν, ο ιθαγενής εκφέρει την 
έκφραση «γκαβαγκάι» κάθε φορά που διέρχεται ένας λαγός, ο γλωσσολόγος συμπε-
ραίνει ότι η λέξη «λαγός» και η έκφραση «γκαβαγκάι» έχουν το ίδιο ερεθισμικό νόημα. 
Ωστόσο, κατά τον Quine, τα ίδια αισθητηριακά ερεθίσματα τα οποία συμφωνούν με 
μια έκφραση, δηλαδή το ερεθισμικό νόημα μιας έκφρασης, δεν επιτρέπουν τον προσ-
διορισμό της σχέσης της γλώσσας με την πραγματικότητα. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, 
να γίνει κατανοητός ούτε ο γραμματικός ρόλος ούτε η ακριβής σημασία της έκφρασης 
«γκαβαγκάι», η οποία μπορεί να σημαίνει «λαγός» ή «να ένας λαγός» ή «να συνδεδε-
μένα κομμάτια λαγού». Δεν μπορεί, δηλαδή, να διαχωριστεί το νόημα μιας συγκεκρι-
μένης λέξης και να αποδοθεί με συνώνυμη λέξη μιας άλλης γλώσσας. Οι συνωνυμίες 
δεν είναι καθορισμένες. (Αυγελής, 2010∙ Δαμιανός, 2013) 

Ο Quine, λοιπόν, συμπεραίνει ότι τα εμπειρικά δεδομένα και η γλωσσική συμπεριφορά 
ενός ομιλητή δεν επιτρέπουν τη μετάφραση, δηλαδή δεν δικαιολογούν ότι το νόημα 
είναι το ίδιο σε διαφορετικές γλώσσες. (Αυγελής, 2010). Κάθε έκφραση η οποία ανα-
φέρεται στον φυσικό κόσμο δεν έχει αποκλειστικά δικές της εμπειρικές συνέπειες και 
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δεν έχει από μόνη της εμπειρικό νόημα. Στις θεωρίες του νοήματος δεν υπάρχει αντι-
κειμενική πραγματικότητα, η οποία αντιστοιχεί στο νόημα των γλωσσικών όρων. Η 
μετάφραση γίνεται ολιστικά. (Quine, 2000). Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο η μετά-
φραση να πραγματοποιείται μέσα σε ένα συνολικό πλαίσιο, δηλαδή ο γλωσσολόγος 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τον τρόπο με τον οποίο διασυνδέονται αυτά τα οποία 
παρατηρεί. (Δαμιανός, 2013∙ Ρουσόπουλος, 1998) 

Ο Quine καταλήγει ότι το νόημα των όρων των επιστημονικών θεωριών δεν είναι δυ-
νατόν να καθοριστεί μόνο από τα εμπειρικά δεδομένα, δηλαδή είναι ανεξιχνίαστο. 
Προκειμένου να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη μετάφραση, ο γλωσσολόγος προβαίνει 
στην υιοθέτηση αναλυτικών υποθέσεων, οι οποίες υπερβαίνουν τα εμπειρικά δεδομένα 
και τις εκφραστικές προδιαθέσεις του ομιλητή. Η ορθότητα αυτών των υποθέσεων δεν 
είναι δυνατόν να αποδειχτεί  εμπειρικά και, έτσι, οι υποθέσεις των γλωσσολόγων είναι 
αυθαίρετες και αναθεωρήσιμες. Ακόμη, αφού η μετάφραση εξαρτάται από αυτές τις 
αναλυτικές υποθέσεις, δεν υπάρχει μία μοναδική μετάφραση, αλλά πολλοί διαφορετι-
κοί έγκυροι τρόποι με τους οποίους δύναται να μεταφραστούν τα γλωσσικά σημεία. 
(Αυγελής, 2010∙ Δαμιανός, 2013∙ Quine, 2000∙ Ρουσόπουλος, 1997) 

Νατουραλισμός 

 Η ιδέα μιας νατουραλιστικής επιστημολογίας είναι βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας 
της επιστήμης του Quine και αποτελεί τη θεωρία η οποία ολοκληρώνει τον εμπειρισμό 
του. Ο Quine, λοιπόν, είναι υπέρμαχος μιας νατουραλιστικής επιστημολογίας και, μά-
λιστα, θεωρεί ότι ο νατουραλισμός είναι η φυσική εξέλιξη του σύγχρονου εμπειρισμού. 
(Quine, 1992). Κεντρική θέση του νατουραλισμού είναι ότι η επιστήμη είναι ο μόνος 
τρόπος αναζήτησης και εύρεσης της αλήθειας για τον κόσμο. Ο Quine, προβάλλοντας 
μια νατουραλιστική επιστημολογία, απορρίπτει αυτή την ιδέα μιας πρώτης φιλοσοφίας, 
δηλαδή ενός κλάδου ο οποίος εφαρμόζει διαφορετικές μεθόδους από την επιστήμη. Για 
τον Quine, η φυσική επιστήμη εξετάζει τις γνωσιακές της αξιώσεις και νομιμοποιείται 
μόνη της εσωτερικά, δηλαδή μόνο μέσω της παρατήρησης και της δικής της υποθετικο-
παραγωγικής μεθόδου, και δεν έχει ανάγκη τη συμβολή της επιστημολογίας, προκει-
μένου να νομιμοποιήσει τον τρόπο άσκησης του επιστημονικού έργου. (Δαμιανός, 
2013∙ Quine, 1992∙ Ρουσόπουλος, 1998). 

Η νατουραλιστική επιστημολογία του Quine, λοιπόν, δίνει στην επιστήμη τη δυνατό-
τητα να σχηματίσει η ίδια τη γνωσιοθεωρία της και απορρίπτει τον α priori χαρακτήρα 
της γνωσιοθεωρίας. (Δαμιανός, 2013). Ο Quine ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει ξεχωριστή 
φιλοσοφική μέθοδος πέρα από την επιστημονική. Η φιλοσοφία και η επιστήμη χρησι-
μοποιούν, δηλαδή, την ίδια μέθοδο, αφού η επιστημολογία θεωρείται εμπειρική επι-
στήμη. Επομένως, κατά τη νατουραλιστική επιστημολογία του Quine, η γνωσιοθεωρία 
ανήκει  στην εμπειρική ψυχολογία και μπορεί να αφομοιωθεί από αυτή, επομένως, εί-
ναι κλάδος της  φυσικής επιστήμης. Αυτό συμβαίνει, επειδή, σύμφωνα με το νατουρα-
λισμό, η γνώση και η επιστήμη ερευνούνται και μελετώνται όπως τα φυσικά φαινόμενα 
του κόσμου. Η επιστημολογία, δηλαδή, μελετά το φυσικό ανθρώπινο υποκείμενο. 
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(Quine, 2000) 

Βασικός στόχος της νατουραλιστικής επιστημολογίας, στο πλαίσιο του εμπειρισμού 
του Quine, είναι η εξήγηση του τρόπου σύνδεσης των επιστημονικών θεωριών με την 
αισθητηριακή μαρτυρία, δηλαδή η εξήγηση της σχέσης ανάμεσα στις διατυπώσεις της 
επιστημονικής θεωρίας και στην εισαγωγή αισθητήριων ερεθισμάτων στον άνθρωπο. 
Ο Quine υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει σύνδεση των επιστημονικών προτάσεων με 
τις παρατηρησιακές κατηγορικές προτάσεις, δηλαδή με προτάσεις οι οποίες δεν ανα-
φέρονται σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Ο Quine καταλήγει ότι η σχέση μεταξύ 
επιστημονικής θεωρίας και αισθητηριακής μαρτυρίας, την οποία μελετά, συνίσταται 
στο γεγονός ότι η διατύπωση της θεωρίας συνάγει αληθείς κατηγορικές παρατηρησια-
κές προτάσεις. (Quine, 2008) 

 Η νατουραλιστική επιστημολογία μελετά με εμπειρικό τρόπο το ερώτημα τι είναι η 
γνώση, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους η γνώση αποκτάται. Ερευνάται, δη-
λαδή, το εμπειρικό ερώτημα με ποιον τρόπο ο άνθρωπος είναι σε θέση να σχηματίζει 
αληθείς και δικαιολογημένες  πεποιθήσεις για τον κόσμο. (Δαμιανός, 2013). Τα επι-
στημολογικά ερωτήματα, λοιπόν, όπως το ερώτημα με ποιον τρόπο τα ανθρώπινα όντα 
αποκτούν τη γνώση, τίθενται εντός του πλαισίου της επιστήμης. Από την εμπειρική 
έρευνα τέτοιων ερωτημάτων προκύπτει μια ανάλυση, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο 
με τον οποίο μαθαίνεται η γλώσσα, καθώς και με τη νευρολογία της αντίληψης. (Quine, 
1992).  

Ποια είναι, λοιπόν, σύμφωνα με το νατουραλισμό, η σχέση της φιλοσοφίας με την επι-
στήμη; Ο νατουραλισμός διατείνεται ότι η φιλοσοφία δεν χωρίζεται απόλυτα από την 
επιστήμη, όπως υποστηρίζει η αναλυτική φιλοσοφία. Κατά τον Quine, η διαφορά επι-
στήμης και φιλοσοφίας είναι μόνο ζήτημα βαθμού και, μάλιστα, συνδέεται με την αν-
θρώπινη πραγματιστική τάση ενασχόλησης με μια πτυχή της ανθρώπινης γνώσης. Η 
φιλοσοφία είναι απλά ένας πιο γενικός τρόπος έρευνας της αλήθειας και του κόσμου. 
(Δαμιανός, 2013). Αλλά τα ζητήματα της οντολογίας και τα ζητήματα της επιστήμης 
είναι εξίσου σημαντικά. Άλλωστε, κατά τον Quine, τόσο οι καθαρά φιλοσοφικές όσο 
και οι γενικές θεωρητικές ερωτήσεις δεν εξαρτώνται από την αντικειμενική πραγματι-
κότητα αλλά από την επιλογή κατάλληλης γλώσσας ή πλαισίου της επιστήμης. (Quine, 
1997).  

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, λοιπόν, προκύπτει ότι οι παραπάνω θέσεις του Quine για τον εμπει-
ρισμό συνδέονται μεταξύ τους, αλληλοδιαπλέκονται και συγκροτούν τη συνεισφορά 
του Quine στην εξέλιξη του σύγχρονου εμπειρισμού. Ο Quine ισχυρίζεται ότι οι θέσεις 
του ολισμού και του νατουραλισμού, σε συνδυασμό με τον μεθοδολογικό μονισμό, δη-
λαδή την εγκατάλειψη του διαχωρισμού των προτάσεων σε αναλυτικές και συνθετικές, 
επαρκούν για τη συγκρότηση ενός εμπειρισμού ο οποίος ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της σύγχρονης επιστήμης. Ο Quine μένει πιστός στο πνεύμα του εμπειρισμού αλλά, 
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παράλληλα, ασκεί εσωτερική κριτική σε θεμελιώδεις θέσεις του Λογικού Εμπειρισμού, 
προκειμένου να συμβάλει στην αναθεώρησή του και στην προσαρμογή του στις συν-
θήκες της επιστήμης εποχής. Συνεισφέρει, λοιπόν, στην εξέλιξη του νεότερου εμπειρι-
σμού, κυρίως με την απόρριψη των δογμάτων της αναλυτικότητας και του αναγωγι-
σμού, καθώς και με τις θέσεις του ολισμού και της νατουραλιστικής επιστημολογίας, 
τις οποίες θεωρεί επαρκείς θέσεις για τη θεμελίωση ενός σύγχρονου εμπειρισμού. Έτσι, 
ανοίγονται δυνατότητες να διερευνηθεί αυτή η εναλλακτική μορφή του σύγχρονου ε-
μπειρισμού του Quine και να εξεταστεί κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της σύγχρονης επιστήμης. 
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Ο ρόλος του πανεπιστημίου στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής τη δεκαετία 
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Περίληψη 

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αναδεικνύεται σε κεντρικό σημείο στους σχεδιασμούς της 
αριστεράς τη δεκαετία του 1940. Το ελληνικό πανεπιστήμιο είχε κατηγορηθεί όλη την 
προηγούμενη περίοδο για στασιμότητα και αναντιστοιχία ως προς τη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα και τις ανάγκες της. Οι προοδευτικοί διανοούμενοι του Εκπαιδευτικού Ο-
μίλου, καθώς και ευρύτεροι στοχαστές του φιλελεύθερου και αριστερού χώρου θα ση-
μειώσουν την αργοπορία του ελληνικού πανεπιστημίου σε σχέση με την ανάγκη να 
ανταποκριθεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση στον εξορθολογισμό και την ανάπτυξη της 
χώρας. Από τα χρόνια της κατοχής οι επιστήμονες που συσπειρώνονται στο ΕΑΜ ορ-
γανώνουν τις ΟΜΣΑ (Ομάδες Μελέτης Σχεδιοποιημένης Ανοικοδόμησης) με στόχο να 
μελετήσουν τις προοπτικές της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας μετά τον πό-
λεμο. Στην όλη προσπάθεια των αριστερών για το σχεδιασμό του μεταπολεμικού ελ-
ληνικού πανεπιστημίου μπορούμε να ανεύρουμε τις εξής αρχές: α) το σχέδιο για την 
εκβιομηχάνιση της χώρας, β) το δανεισμό από το σοβιετικό σύστημα, γ) τη λύση των 
κληρονομημένων προβλημάτων της ελληνικής παιδείας.  

Λέξεις-Κλειδιά: πανεπιστήμιο, αριστερή μεταρρυθμιστική σκέψη, εκβιομηχάνιση, α-
νοικοδόμηση. 

Εισαγωγή 

Η ανάδυση του σύγχρονου πανεπιστημίου που συντελείται στη δυτική Ευρώπη από τον 
11ο με 12ο αιώνα θα θέσει τις βάσεις της συγκρότησης της σύγχρονης κοινωνικής λει-
τουργίας της γνώσης και της έρευνας (Ρήγος, 2000). Η σταδιακή απελευθέρωση από 
το θεολογικό πλαίσιο σηματοδότησης και ερμηνείας του κόσμου θα οδηγήσει στη γέ-
νεση της πρώτης μορφής πανεπιστημιακού ιδρύματος του ερασμιακού πανεπιστημίου, 
το οποίο γίνεται προπύργιο των αξιών της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της αδέσμευτης 
από θεολογικούς και φεουδαλικούς δεσμούς έρευνας (Μαυρουδέας, 2005: 118-120). 
Οι κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές συγκρούσεις που οδηγούν στην ανάδυση 
και εδραίωση της αστικής τάξης έναντι του φεουδαλικού κόσμου θα έχουν μόνο ένα 
αδύνατο απόηχο στη χώρα μας. Μετά το 1821 και τη δημιουργία του ελληνικού πανε-
πιστημίου θα μείνει αρκετός χώρος για τη συμπόρευση και τη συνύπαρξη προκαπιτα-
λιστικών επιβιώσεων μέσα στην αστική κοινωνία. Ο Δ. Γληνός αναζητώντας τις λύσεις 
των άλυτων προβλημάτων του νέου ελληνισμού και της καθυστέρησης στον πνευμα-
τικό τομέα θα σημειώσει το γεγονός ότι απουσιάζουν από τον ελληνικό πνευματικό 
κόσμο οι συγκρούσεις εκείνες οι οποίες στην Ευρώπη οδήγησαν στο θρίαμβο της αστι-
κής κοσμοθεωρίας έναντι του πνευματικού μεσαίωνα (Γληνός, 1971: 121-122). Ο 
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ελληνικός πνευματικός ορίζοντας και η λόγια παράδοση στο ελληνικό κράτος συνεχί-
ζουν να είναι εγκλωβισμένα στη βυζαντινοχριστιανική παράδοση παραμερίζοντας την 
κληρονομιά του νεοελληνικού διαφωτισμού. Η ανάδυση της αστικής τάξης στις μεγά-
λες ευρωπαϊκές χώρες θα οδηγήσει στην εδραίωση του δημόσιου κρατικού πανεπιστη-
μίου στο οποίο η υπαγωγή της επιστήμης στην κεφαλαιακή κερδοφορία γίνεται έμμεση 
και τυπική (Μαυρουδέας, 2005: 108-117). 

Ωστόσο στη χώρα μας από τη δημιουργία του Οθώνειου πανεπιστημίου και για όλο το 
19ο αιώνα το πανεπιστήμιο θα εξυπηρετήσει κυρίαρχα την ανάγκη ιδεολογικής συ-
γκρότησης και σφυρηλάτησης της εθνικής ενότητας. Ο κύριος όγκος των αποφοίτων 
των τεσσάρων πανεπιστημιακών σχολών καλείται να επανδρώσει τον κρατικό μηχανι-
σμό (Δημαρας, 1987: 3-14). Σε αυτό το πλαίσιο της κυρίαρχης λειτουργίας του πανε-
πιστημίου ως φορέα νομιμοποίησης του νέου ελληνικού κράτους, οι φυσικές επιστήμες 
κατέχουν δευτερεύουσα θέση για όλο το 19ο αιώνα. Από το 1899 ως τον οργανισμό του 
1911 δίπλα στον ιδεολογικό ρόλο τονίζεται και η ανάγκη να αποκτήσει το πανεπιστή-
μιο και ένα αναπτυξιακό ρόλο. Το νέο πνεύμα θα εκδηλωθεί στην αυτονόμηση της 
φυσικομαθηματικής από τη φιλοσοφική σχολή το 1904 (Λάππας, 2004: 211). Τις πα-
ραπάνω θέσεις θα εκφράσει και το νέο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο οποίο θα 
βρούνε χώρο έκφρασης οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι (Φούκας, 2010: 31-74). Το ρόλο 
που αποδίδουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι φιλελεύθεροι παιδαγωγοί μπορούμε 
να τον ανιχνεύσουμε και στο ανέκδοτο υπόμνημα του Α. Δελμούζου προς τον Ε. Βενι-
ζέλο. Εκεί αναγνωρίζεται ξεκάθαρα ο αναπαραγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού συ-
στήματος και η προσπάθεια για έναν εξορθολογισμό της εκπαίδευσης. Η κατάσταση 
του ελληνικού πανεπιστημίου της εποχής είναι τέτοια που εξωθεί τους μεταρρυθμιστές 
παιδαγωγούς μέσα στη συγκυρία του 1921 να εισηγηθούν ένα εξωκρατικό ίδρυμα, το 
ελεύθερο πανεπιστήμιο ως ένα είδος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση της 
κυρίαρχης ελίτ και μία σχολή δημόσιας διοίκησης (Γάτος, 1965: 8-12).      

Το πανεπιστήμιο στην αριστερή μεταρρυθμιστική σκέψη τη δεκαετία του 1940 

Για τους αριστερούς παιδαγωγούς κεντρικό σημείο στους σχεδιασμούς του μέλλοντος 
της εκπαίδευσης κατέχει η μεταρρύθμιση του πανεπιστημίου, ειδικά από τη δεκαετία 
του 1940, κατά τη διάρκεια της οποίας μια σειρά πανεπιστημιακών θα ενταχθούν στο 
ΕΑΜ. Οι Έλληνες παιδαγωγοί και δίπλα σε αυτούς οι λοιποί πανεπιστημιακοί, που θα 
εκφραστούν μέσα από το ΕΑΜ τη δεκαετία του 1940, θα προτάξουν την ανάγκη α) το 
πανεπιστήμιο να ανοίξει πλατιά τις πύλες του στη νεολαία, ώστε κάθε ικανός να μπορεί 
να σπουδάσει πέρα από οικονομικούς φραγμούς, β) το πανεπιστήμιο να γίνει το επιτε-
λικό κέντρο στη διαδικασία της ανοικοδόμησης και γ) το πανεπιστήμιο να αλλάξει το 
περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης του. Με αυτό τον τρόπο, γίνεται αντιληπτή η 
επιστήμη ως παραγωγική δύναμη (Μαντέλ, 2006: 56). Έτσι, για την αριστερά το πανε-
πιστήμιο θα αποκτήσει κεντρική θέση για τη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής. Η 
πορεία προς τη σοσιαλιστική κοινωνία θα καταστήσει αναγκαία την ύπαρξη ενός κέ-
ντρου επιστημονικού σχεδιασμού και ικανοποίησης των αναγκών της κεντρικά σχεδια-
ζόμενης οικονομίας. Τα χρόνια μετά τον πόλεμο η σοβιετική ακαδημία θα εκθειαστεί 
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ως το γενικό επιτελείο της στρατιάς των επιστημόνων και τεχνικών που θα παίξουν 
πρωταρχικό ρόλο στην καινούργια ανοικοδόμηση (Γαλάνης, 1945: 88). Φυσικά στην 
ΕΣΣΔ η αντίληψη που υπάρχει για την επιστήμη είναι ότι αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ουδέτερη. Η επιστήμη δεν μπορεί παρά να παίρνει θέση και να συμμετέχει στα κοινω-
νικά προβλήματα της κάθε εποχής με τρόπο συνειδητό και οργανωμένο. Η οργανωμένη 
επιστημονική εργασία περνά μέσα από την έννοια της σχεδιοποίησης, που συνδέεται 
με την κεντρικά διευρυνόμενη οικονομία. Έτσι, η ελευθερία του επιστήμονα δεν νοεί-
ται έξω από τις επιταγές που του θέτει η κοινωνία και οι ανάγκες της (Δαφέρμος, 2006: 
45-64).  

Για τους κομμουνιστές το ζήτημα δεν είναι μόνο η οργάνωση και η σύνδεση των πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων με τις νέες πολιτικές και οικονομικές αναγκαιότητες, που η 
επαναστατική μετάβαση προς το σοσιαλισμό επιφέρει. Για τους αριστερούς το σημα-
ντικότερο σημείο είναι η αλλαγή του περιεχομένου της γνώσης. Ειδικά στη σφαίρα των 
ανθρωπιστικών επιστημών θα προωθήσουν την εφαρμογή στη μελέτη του ανθρώπου 
των συμπερασμάτων και των αρχών του λεγόμενου μαρξισμού - λενινισμού ή του μαρ-
ξισμού – λενινισμού – σταλινισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε στην ΕΣΣΔ ως την 
αποκαθήλωση του Στάλιν και το 20ο συνέδριο. Ο Η. Ηλιού θα περιγράψει αυτή την 
αλλαγή του επιστημονικού παραδείγματος που επιφέρει η κοινωνική αλλαγή με χαρα-
κτηριστικό τρόπο στον Ανταίο. 

 …οι γνώσεις και οι ιδέες του ανθρώπου είναι φανερό ότι αναπτύσσονται αντίστοιχα προς 
την ανάπτυξη της τεχνικής, δηλαδή των μέσων της παραγωγής. Η ανάπτυξη όμως αυτών 
των μέσων τροποποιεί συνεχώς τις σχέσεις που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους μέσα στη 
διαδικασία της παραγωγής καθώς σ’ ένα προχωρημένο στάδιο της ανάπτυξης αυτής οι 
υπάρχουσες σχέσεις αποτελούν εμπόδιο για την παραπέρα ανοδική πορεία… τα στρώ-
ματα που επιδιώκουν την αλλαγή, που είναι συνεπή προς τη διαλεκτική κίνηση της κοι-
νωνίας, αναγνωρίζουν την αξία της επιστημονικής μεθόδου, καθοδηγούνται απ’ αυτήν 
κι’ είναι, γι’ αυτό, ακατανίκητα (Ηλιού, 1948: 12).  

Την κατάσταση του ελληνικού πανεπιστημίου θα περιγράψει γλαφυρά ο Δ. Γληνός 
συνδέοντας την υπολειτουργία, την ημιμάθεια των φοιτητών και των αποφοίτων και τη 
στασιμότητα του περιεχομένου των σπουδών με την κυριαρχία της αστικής τάξης. 

Ας αφήσουμε ένα τρίτο ερώτημα, που θα μπορούσε να τεθεί σχετικά με κείνους, που φω-
νάζουν σήμερα τόσο πολύ για την κατάντια των νέων, δηλαδή τους καθηγητές στο Πανε-
πιστήμιο. Το ερώτημα δηλαδή, όχι με ποια εφόδια έρχονται για να μπουν, μα με ποια 
εφόδια γλωσικά και πνεβματικά βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο οι νέοι. Και όχι μόνο 
σήμερα, μα πάντα… Ένα τέταρτο ερώτημα πολύ σημαντικό θα ήταν τι σημαίνει αφτή η 
ένδειξη της ανορθογραφίας, της φραστικής ανικανότητας και της αμάθειας…; Και ένα 
πέμπτο τέλος ερώτημα θα ήταν. Τι σημαίνει το φαινόμενο, που πιστοποιήθηκε και οι α-
νησυχίες, που το παρακολούθησαν, για το σύνολο του λαού, και προπάντων για τον ερ-
γάτη, το χωρικό και το μικροαστό, που δεν πηγαίνει ούτε στο Γυμνάσιο ούτε στο Πανε-
πιστήμιο; Για τη δική του Παιδεία, για τη δική του μόρφωση, για τη δική του ζωή, τι αξία 
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έχουν οι γραματισμένοι ή αγράματοι νέοι του Πανεπιστήμιου, το ιδανικό, που προβάλεται 
για τη μόρφωσή τους και οι απαιτήσεις της αστικής τάξης για την Παιδεία της; (Γ.(λη-
νός), 1928: 4-5). 

Ανάλογη με τις προπολεμικές θέσεις του Δ. Γληνού είναι και η τοποθέτηση του Ν. 
Κιτσίκη το 1945. Ο Ν. Κιτσίκης αναφερόμενος στο θέμα της μεταπολεμικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας τονίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί η τεχνική παιδεία και να 
διαδοθεί σε όλα τα στρώματα του πληθυσμού. Ο Ν. Κιτσίκης περιγράφει την άποψή 
του για τη λειτουργία των πολυτεχνείων στην Ελλάδα του μεσοπολέμου διαπιστώνο-
ντας ότι η εκπαίδευση των φοιτητών του πολυτεχνείου αρχίζει από υψηλά θεωρητικά 
επίπεδα, αλλά καταλήγει σε πολύ φτωχά πρακτικά αποτελέσματα. Η ανυπαρξία εγχώ-
ριων βιομηχανικών κλάδων και αναπτυξιακών έργων που να σχεδιάζουν και να υλο-
ποιούν Έλληνες μηχανικοί, αποτελούν για τον πρύτανη του πολυτεχνείου την αιτία της 
φτωχής απόδοσης του ιδρύματος αυτού (Κιτσίκης, 1945: 7). Ανάλογα προβλήματα, 
έλλειψη πόρων, στασιμότητα και αναντιστοιχία ως προς τις κοινωνικές ανάγκες θα δια-
πιστώσει ο Ανταίος και για άλλες πανεπιστημιακές σχολές (Λούρος, 1951: 111∙ Π. Α. 
Γ., 1951: 202-204). 

Το χρέος των επιστημόνων και των πανεπιστήμιων είναι να συμβάλουν αποφασιστικά 
στη διαδικασία της ανοικοδόμησης και εκβιομηχάνισης κατά τις διακηρύξεις της με-
ταπολεμικής αριστεράς της χώρας. Ένα τεχνοκρατικό όραμα, που άρχισε να διατυπώ-
νεται συστηματικότερα από την εποχή του μεσοπολέμου, θα έρθει να συναντήσει τις 
ευρύτερες θεωρήσεις και προοπτικές, που η αριστερά θέτει για τη μεταπολεμική πορεία 
της χώρας.  

Η πρώτη προσπάθεια επιστημόνων να καταπιαστούν κατά ένα τρόπο συντονιστικό με την 
επίλυση των νεοελληνικών προβλημάτων σημειώθηκε το 1932 χάρη στην πρωτοβουλία 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου… Η προσπάθεια αυτή είχε μεγάλη επιτυχία από την άποψη 
ενδιαφέροντος του κοινού και επηρέασαν τις σκέψεις του πολιτικού κόσμου κατά τρόπο 
προαγωγικό της ορθής αντιμετώπισης των συζητηθέντων ζητημάτων (Κιτσίκης, 1946: 
286). 

Η προσπάθεια αυτή απαιτεί την αλλαγή του περιεχομένου της γνώσης και του χαρα-
κτήρα των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που βρίσκονται σε πλήρη αναντι-
στοιχία με τις ανάγκες της οικονομίας και της εκβιομηχάνισης της χώρας. Χαρακτηρι-
στικά είναι τα λόγια του Ν. Κιτσίκης στον Ανταίο.  

Ο λογιωτατισμός που υπάρχει σήμερα περισσότερα παράποτέ, η μοιρολατρική υποταγή 
στην παράδοση, η ψιμυθίωση που σκεπάζει τις απλούστερες έννοιες με φράσεις βαρύ-
γδουπες και δυσνόητες σε μια γλώσσα ψεύτικη και αντιλαϊκή, μια επιστημοφάνεια που 
σκοτίζει τις πιο πρόδηλες αλήθειες, η εκτός τόπου και χρόνου από καθέδρας διδασκαλία 
χωρίς καθόλου να λαβαίνονται υπόψη οι ελληνικές συνθήκες και τα ελληνικά προβλή-
ματα, αποτελούν χαρακτηριστικά της προσπάθειας να μείνει η ανώτερη παιδεία ένας κό-
σμος κλειστός, χωρίς καμμιά επαφή με τις λαϊκές μάζες και τα προβλήματά τους 

3424

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 4 - 9    "Τα πρακτικά  του 5ου Συνεδρίου: ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"   Αθήνα, 28  & 29 Απριλίου 2018



(Κιτσίκης, 1946: 284). 

Η ίδρυση της ΕΠ.ΑΝ. τα αμέσως μετακατοχικά χρόνια «έχει σκοπό ν’ αποτινάξει τον 
επιστημονικό μαρασμό που κάνει το έθνος να σιγοπεθαίνει, ν’ αρνιέται τη βιωσιμότητά 
του …να καταστήσει φανερή …την ανάγκη συνεργασίας επιστημόνων ποικιλότατης προ-
έλευσης …που να εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο κατά τον προοδευτικότερο τρόπο» 
(Κιτσίκης, 1946: 285). Τα παραπάνω αποσπάσματα μας φανερώνουν την προσπάθεια 
συνδυασμού επιστήμης και κοινωνικής μεταρρύθμισης. Η χρεωκοπία άλλων εκσυγ-
χρονιστικών οραμάτων της μεσοπολεμικής περιόδου και η αίγλη η οποία ακόμα απο-
λαμβάνει το μοντέλο της ΕΣΣΔ θα οδηγήσουν στοχαστές όπως τον Ν. Κιτσίκη ή το Δ. 
Γληνό νωρίτερα προς το μαρξισμό και τις σοβιετικές πρακτικές της σύνδεσης επιστη-
μονικής παράγωγης και ανάπτυξης. 

Συμπεράσματα 

Η κυριαρχία της καθαρεύουσας στους επιστημονικούς κλάδους, η ανυπαρξία αναπτυ-
ξιακών έργων που θα έτρεφαν την έρευνα και την πρακτική δραστηριότητα του μηχα-
νικού και των πολυτεχνικών σχολών, καθώς και η απουσία ευρύτερων αναπτυξιακών 
σχεδίων για την παιδεία, την υγεία, τον τεχνικό εκσυγχρονισμό της χώρας ήταν τέτοια 
που εξώθησε τους πρωταγωνιστές της γλωσσοεκπαιδευτικής μεταρρύθμισης να κατα-
θέσουν προτάσεις για να ξεπεραστούν οι παθογένειες της ελληνικής τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης. Τα χρόνια της κατοχής οι επιστήμονες που συσπειρώνονται στο ΕΑΜ επι-
χειρούν να μελετήσουν τις προοπτικές της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας 
μετά τον πόλεμο, ενώ τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση η ΕΠΑΝ και το περιο-
δικό Ανταίος θα αποτελέσουν κύριο βήμα των αριστερών διανοουμένων και ακαδημα-
ϊκών στο οποίο θα μεταφέρουν τις προτάσεις τους με σκοπό να θέσουν τα πανεπιστη-
μιακά ιδρύματα στην υπηρεσία των μεταπολεμικών ανοικοδομητικών σχεδίων τους. 

Τελικά οι προτάσεις που θα καταθέσει η αριστερά την περίοδο που εξετάζουμε μπο-
ρούν να κωδικοποιηθούν στα επόμενα: α) η λύση των χρόνιων φοιτητικών προβλημά-
των, β) η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή και την εκβιομηχά-
νιση, η οποία θα δώσει ώθηση στην έρευνα και την ανάπτυξη της γνώσης, γ) η εισα-
γωγή και καλλιέργεια της δημοτικής σε όλο το φάσμα της επιστημονικής παραγωγής 
και της διοίκησης, που όπως σημείωνε ο Δ. Γληνός ήδη από το 1923 θα έλυνε το γλωσ-
σικό ζήτημα και τέλος δ) η πειθαρχημένη και οργανωμένη ανάπτυξη της έρευνας και 
της γνώσης κατά το πρότυπο της ακαδημίας επιστημών της ΕΣΣΔ, η οποία περιγράφε-
ται ως ο ιθύνων νους της σοσιαλιστικής οικονομικής ανάπτυξης της ΕΣΣΔ (Γληνός, 
1924: 3-45).  
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Ο  ρόλος των ιστολογίων στην προσέγγιση σχολείου και κοινωνίας, μέσα από την 
ανάδειξη των επιτευγμάτων στις σχολικές τάξεις. Ένα παράδειγμα.  

Ηλία Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Dr. Ε.Κ.Π.Α., eiliakol67@gmail.com 

Περίληψη 

Τα ιστολόγια που δημιουργούν οι σχολικές μονάδες, μπορούν να συμβάλλουν αποτε-
λεσματικά στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Στην περίπτωση του ιστολογίου 
στο οποίο επικεντρώνεται η παρούσα ανακοίνωση, παρουσιάζονται εφαρμοσμένα σε 
δημόσιο νηπιαγωγείο εκπαιδευτικά προγράμματα. Για το κάθε πρόγραμμα δημοσιεύο-
νται αναλυτικά οι στόχοι του, η μεθόδευση που ακολουθήθηκε, τα συμπεράσματα που 
προκύπτουν από την υλοποίησή του. Κυρίως όμως δημοσιεύονται τα αποτελέσματα 
των προγραμμάτων, που συνίστανται στην έκφραση της δημιουργικής σκέψης των νη-
πίων. Τα πρωτότυπα κείμενα και οι ζωγραφιές των νηπίων, που αναρτώνται στο ιστο-
λόγιο, επιτρέπουν στα νήπια να βιώσουν το αίσθημα της ικανοποίησης για τη δημιουρ-
γικότητά τους, σε πλαίσιο καθολικής συνεργασίας και επικοινωνίας με τους συμμαθη-
τές τους. Επίσης, με τη δημοσίευση της συμμετοχής των νηπίων, επιτρέπεται στο στενό 
και ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο να «επικοινωνήσει» μαζί τους και να μοιραστεί 
τη χαρά της δημιουργίας τους και την αισιοδοξία, που απορρέει από την ποιότητα της 
σκέψης τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ανοιχτό σχολείο, Ιστολόγια, Δημιουργική έκφρραση. 

Εισαγωγή 

Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η μεταξύ τους  δημιουργική αλληλεπίδραση 
είναι στόχος και επιδίωξη κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος. Ανοίγοντας την 
«πόρτα» της τάξης μας στον κοινωνικό μας περίγυρο, συμβάλλουμε στην επικοινωνία 
και την κατανόηση ανάμεσα στις διαφορετικές γενιές και προσφέρουμε σε όλους αι-
σιοδοξία και ελπίδα. 

Οι «καλές πρακτικές» που αναπτύσσουμε  στη σχολική τάξη, όπως συνηθίζουμε να τις 
αποκαλούμε, έχουν μεν τη θέση τους σε παιδαγωγικά συνέδρια και εκπαιδευτικά πε-
ριοδικά, σπάνια ωστόσο η αξία των αποτελεσμάτων τους γίνεται αντιληπτή από την 
ευρύτερη κοινωνία. Όταν οι εκπαιδευτικοί επιδιώκουμε ειδικότερα την ανάδειξη της 
παιδικής δημιουργικής σκέψης και έκφρασης, όπως αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο των 
καινοτόμων, πρωτοποριακών εκπαιδευτικών πρακτικών που εφαρμόζουμε,  συνήθως 
προβληματιζόμαστε ως προς τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για τη γνωστοποί-
ηση και διάδοσή της. Κατά το πρόσφατο μόλις παρελθόν,  οι δυνατότητες να κοινοποι-
ηθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο  και ειδικότερα στην κάθε τοπική κοινωνία τα 
επιτεύγματα των μαθητών μας, ήταν πολύ περιορισμένες. Αναφέρω ενδεικτικά τη συ-
νεργασία  με τοπικά περιοδικά ή την έκδοση ειδικών εντύπων, που είχε την ευκαιρία 
να πραγματοποιήσει μικρή μόνο μερίδα εκπαιδευτικών. Ωστόσο αυτού του είδους οι 
δραστηριότητες περιορίστηκαν δραματικά πια, εξαιτίας κυρίως των οικονομικών 
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δυσκολιών που αντιμετωπίζουν  δήμοι, σύλλογοι, φορείς  κ.λπ. τα τελευταία χρόνια.  
 
Ευτυχώς όμως ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του διαδικτύου  δημιουργήθηκαν νέες, εξαι-
ρετικά συμφέρουσες, οικονομικά και οικολογικά, ευκαιρίες ανάδειξης των επιτευγμά-
των στις σχολικές τάξεις, τις οποίες  μπορεί να χρησιμοποιεί συστηματικά μεγάλο μέ-
ρος της εκπαιδευτικής κοινότητας. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν  τα ιστολόγια που έχει 
τη δυνατότητα να δημιουργήσει κάθε σχολείο, κάθε εκπαιδευτικός και κάθε μαθητής 
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.), για να «προβάλλουν το εκπαιδευτικό τους 
έργο».  Το ιστολόγιο τόσο μιας σχολικής μονάδας όσο και ενός φυσικού προσώπου, 
μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι αντιπροσωπευτικό του διαχειριστή του. 
Δίνει την ευκαιρία για δημοσίευση έργου, σκέψεων και προβληματισμών. Δίνει κατά 
συνέπεια την ευκαιρία επικοινωνίας όχι μόνο  με την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα 
αλλά και με το κοινωνικό σύνολο. Τα ιστολόγια που έχουν δημιουργηθεί στο Π. Σ. Δ. 
ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες ενώ έχουν συσταθεί από τα μέλη του δικτύου και αρκε-
τές δεκάδες ομάδες. Επισημαίνουμε τη δυνατότητα και τη χρησιμότητα της ένταξης 
των σχολικών ιστολογίων σε ομάδες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ώστε τα 
μέλη τους να ενημερώνονται ανελλιπώς για τις νέες αναρτήσεις. 

Παρουσίαση ενός σχολικού ιστολόγιου 

Προκειμένου να καταδειχθεί πόσο  χρήσιμα μπορεί να είναι τα σχολικά ιστολόγια, ει-
δικότερα στην κατεύθυνση της ανάδειξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που σχε-
διάζονται και υλοποιούνται  και κυρίως  του ρόλου των μαθητών σε αυτά, θα επικε-
ντρωθούμε στην ιστορία και στο περιεχόμενο του ιστολογίου ενός δημόσιου νηπιαγω-
γείου. Το  ιστολόγιο με τίτλο ekpaideutika programmata. literature and education-
sch.gr site δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή του αντίστοιχου Νηπιαγωγείου  
στον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό «100 χρόνια μετά…», της πλατφόρμας i-create 
της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, το 2010. Η συμμετοχή των μαθητών του Νηπιαγω-
γείου επικεντρώθηκε στην ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ελύτη, Τα Ρω του Έρωτα.  
Οι εικόνες που σχηματίζονται στην αντίληψη των νηπίων στο άκουσμα των στίχων, 
είναι αποτέλεσμα της εικονοπλαστικής ιδιότητας του ποιητικού λόγου  (Καλλέργης, 
1995, σσ. 22, 35. Μπενέκος, 1981, σσ. 121-122). Το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
με τον έμμετρο τίτλο «Τα Ελληνάκια ταξιδεύουν/το Μικρό Βοριά γυρεύουν/και η Μά-
για το αστέρι/ένα γράμμα θα τους φέρει/με ιστορίες των παιδιών/από στίχους Τραγου-
διών» περιλάμβανε αφηγήσεις των νηπίων, με ερέθισμα ζωγραφιές τους, που συνιστού-
σαν εικονογράφηση των ποιημάτων της συγκεκριμένης συλλογής. Στο ιστολόγιο περι-
λήφθηκαν ζωγραφιές για κάθε ποίημα και οι σχετικές αφηγήσεις όλων των μαθητών.  
Εκατοντάδες χρήστες του διαδικτύου επισκέφτηκαν το ιστολόγιο και το ψήφισαν στο 
διαγωνισμό, ανάμεσά τους και γονείς των νηπίων και άλλα άτομα του κοινωνικού τους 
περίγυρου.  

Στη συνέχεια επιλέχθηκε το ιστολόγιο να μην αλλάξει χαρακτήρα και προσανατολισμό. 
Δεν χρησιμοποιείται για τίποτα άλλο παρά αποκλειστικά και μόνο για την παρουσίαση 
ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πλέον ενημερώνεται δύο ή τρεις 
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φορές το χρόνο με τα προγράμματα κάθε νέου σχολικού έτους.  Στο ιστολόγιο παρου-
σιάζονται το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο συγκε-
κριμένο Νηπιαγωγείο στη διάρκεια εννέα συνεχόμενων διδακτικών ετών, από το 2008-
2009 έως και το 2016-2017. Επίσης παρουσιάζονται όλες οι συμμετοχές  των νηπίων 
σε αυτά. Οι μαθητές  που τα κείμενά τους περιλαμβάνονται στο ιστολόγιο, αριθμητικά 
ήδη ξεπερνούν τους διακόσιους. Στο ιστολόγιο παρουσιάζονται επίσης αναλυτικά οι 
στόχοι, η μεθόδευση και τα συμπεράσματα των διαφόρων προγραμμάτων. Στη συνέ-
χεια θα αναφερθούμε ενδεικτικά σε μερικά από τα  προγράμματα που παρουσιάζονται 
στο συγκεκριμένο σχολικό  ιστολόγιο.  
 
Το πρόγραμμα «Αναγνώστες και Φίλοι» έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια της 
φιλαναγνωσίας και βραβεύτηκε στο διαγωνισμό Αριστεία και Καινοτομία στην Εκπαί-
δευση, το 2013. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος οι μαθητές έφεραν ο καθένας 
στην τάξη το αγαπημένο του βιβλίο και το παρουσίασαν στους συμμαθητές τους μέσα 
από μια πρωτότυπη αφηγηματική ιστορία. Τα βασικά σημεία του προγράμματος συνο-
ψίζονται στα ακόλουθα: α) Η πρωτοβουλία της επιλογής των βιβλίων ανήκει αποκλει-
στικά στους μαθητές. β) Ο συμμαθητής γίνεται ο κύριος διαμεσολαβητής στην επαφή 
με το βιβλίο. γ) Το πιο αγαπημένο βιβλίο κάθε μαθητή συνιστά πηγή έμπνευσης, ερέ-
θισμα δημιουργίας για όλους. 

Το πρόγραμμα «Πορτρέτα: Η Πεντάμορφη και το Τέρας» βασίστηκε στο γνωστό, ο-
μώνυμο, κλασικό έργο της Ζαν-Μαρί Λεπρένς ντε Μπομόν. Για τις ανάγκες της διδα-
σκαλίας χωρίστηκε σε δώδεκα κεφάλαια, στα οποία δόθηκαν επιμέρους τίτλοι. Τα νή-
πια χωρισμένα σε σταθερές υποομάδες, μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης κάθε 
κεφαλαίου, αφηγούνταν τη συνέχεια της  υπόθεσης, εκφράζοντας είτε την πιθανή είτε 
την επιθυμητή σε αυτά εξέλιξή της. Προκειμένου οι μαθητές να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα, θα έπρεπε να εκφέρουν τα μαγικά λόγια, που ήταν στίχοι δημοτικών τραγου-
διών, οι οποίοι είχαν επιλεγεί σε σχέση με την αφηγηματική υπόθεση. Εκφέροντάς τα 
και αργότερα γράφοντάς τα, είχαν τη δυνατότητα να εισέλθουν στον κόσμο της ιστο-
ρίας και να επιλέξουν το ρόλο και τη δράση τους σε αυτόν. 

Στο ιστολόγιο παρουσιάζεται επίσης το πρόγραμμα «Όταν οι Μικροί Πρίγκιπες μεγα-
λώσουν…», όπου τα νήπια με πρότυπό τους τον Μικρό Πρίγκιπα του Εξυπερύ, δια-
χρονικό ήρωα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, συναντούν τον ενήλικο εαυτό τους. Καθώς 
πρόκειται για μία συνάντηση η οποία αναφέρεται στο μέλλον τους, καθοριστικός σε 
αυτήν είναι ο ρόλος της φαντασίας. Κάθε νήπιο-αφηγητής αυτής της συνάντησης, προ-
βάλλει στην ιστορία του τις προσωπικές επιθυμίες του,  ονειρεύεται την εξέλιξή του.  

Στο πρόγραμμα «Τρελαντώνης Fan Club», με ερέθισμα τον  κλασικό  ήρωα της παιδι-
κής λογοτεχνίας, ο οποίος συνιστά ακόμη και σήμερα ένα λαμπρό λογοτεχνικό πρό-
τυπο, τα νήπια προχώρησαν σε ατομικές και ομαδικές αφηγήσεις, με θέμα καινούριες 
αταξίες του  αγαπημένου τους ήρωα, που επινόησαν τα ίδια. Έτσι, ταυτιζόμενα μαζί 
του (Booth, 1987, σσ. 278-281, 378), εξέφρασαν την παιδική φύση τους, που την χα-
ρακτηρίζει η διάθεση για σκανταλιές, η ροπή στην περιπέτεια κ. ο. κ.  
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Στο λογοτεχνικό έργο Αιολική Γη, του Ηλία Βενέζη στηρίχτηκαν τρία διαφορετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα, που επίσης έχουν καταγραφεί στο ιστολόγιο. Το πρό-
γραμμα «Η Αιολική Γη πάει… Νηπιαγωγείο» προσφέρει την ευκαιρία στα νήπια να 
μοιραστούν τις εμπειρίες που βιώνει ο μικρός ήρωάς του στη φύση της μικρασιατικής 
υπαίθρου. Τα προγράμματα «2012 Κοκκινοσκουφίτσες» και «Ήταν η Γοργόνα, η α-
δερφή του Μεγαλέξαντρου» επικεντρώνονται σε εγκιβωτισμένες αφηγήσεις του μυθι-
στορήματος. Προσφέρουν στους μαθητές λογοτεχνικά πρότυπα απόκλισης από την 
κλασική αφηγηματική εκδοχή του παραμυθιού της Κοκκινοσκουφίτσας και του θρύ-
λου για τη Γοργόνα αντίστοιχα, ενθαρρύνοντάς τους να εκφράσουν και αυτοί την απο-
κλίνουσα σκέψη τους (Guilford, 1956).  

Γενικά χαρακτηριστικά και αποτίμηση του ρόλου του ιστολογίου 
 

Η έμφαση στο ιστολόγιο δίνεται σαφώς  στα κείμενα των νηπίων με επίκεντρο τα αντί-
στοιχα ερεθίσματα. Το ιστολόγιο προσφέρει τη δυνατότητα της καταγραφής και διά-
σωσης του συνόλου των αφηγηματικών κειμένων που παράγουν τα νήπια είτε ατομικά 
είτε ομαδικά (Huck κ. ά., 1979, σσ. 679-713. Μπαρντώ, 1990, σ. 27) . Τα πρωτότυπα 
παιδικά κείμενα έχουν στο σύνολό τους δημιουργηθεί με βάση την αρχή της φθίνουσας 
καθοδήγησης, που χρησιμοποιείται στα κειμενοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας (Μα-
τσαγγούρας, 2001: 180-182, 199-203).  Αναλυτικότερα, προηγείται η διαδικασία των 
ερωταποκρίσεων, η οποία σταδιακά εξελίσσεται σε ενιαία αφήγηση. Στο βαθμό δηλαδή 
που οι απαντήσεις των νηπίων στις ερωτήσεις του δασκάλου γίνονται πληρέστερες και 
σαφέστερες, οι ερωτήσεις του δασκάλου διαρκώς περιορίζονται. Οι αφηγηματικές επι-
λογές των μαθητών κινούνται στους άξονες  της δημιουργικής μίμησης κάποιου λογο-
τεχνικού προτύπου ή της τροποποίησης  ή ακόμη και της ανατροπής του (Ματσαγγού-
ρας, 2001: 215, 220-222). 
 
Το ερέθισμα για τις παιδικές αφηγήσεις δίνεται άλλοτε από κάποιο λογοτεχνικό έργο  
(Iser 1990, σσ.44-45)  και άλλοτε από κάποια παιδική ζωγραφιά, που και αυτή συνιστά 
εικονογράφηση και άρα αναγνωστική προσέγγιση ή σχολιασμό λογοτεχνικού έργου, 
ποιητικού ή πεζού. Οι ζωγραφιές και τα αφηγηματικά κείμενα που δημιουργούν τα 
νήπια, εναλλάσσονται διαρκώς στα προγράμματα, πότε το καθένα από αυτά συνιστά 
την  αφετηρία και πότε το τέρμα των προγραμμάτων.  Στο ιστολόγιο  αντιπροσωπεύο-
νται όλα τα νήπια και με κείμενα και με ζωγραφιές τους. 
 
Η ανταπόκριση των μαθητών στο πλαίσιο κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος κατα-
γράφεται άμεσα από τον εκπαιδευτικό (Pascucci και Rossi, 2002, σσ. 16-23)  ως ενιαίο 
αφηγηματικό κείμενο, με παραδοσιακούς ή σύγχρονους τρόπους (γραφή σε χαρτί, 
γραφή σε υπολογιστή, μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση κ.λπ.). Η καταγραφή γίνεται 
για ποικιλότροπη αξιοποίηση των παραγόμενων παιδικών κειμένων. Στην αξιοποίηση 
αυτή πρωταρχικό και αναντικατάστατο ρόλο έχει το ιστολόγιο. Με την ολοκλήρωση 
των προγραμμάτων τα κείμενα αυτά αναρτώνται στο ιστολόγιο άμεσα και πλήρη, χωρίς 
τους περιορισμούς που επιβάλλονται για λόγους πρακτικούς στις έντυπες δημοσιεύ-
σεις. Υπάρχουν ωστόσο και αρκετές άλλες μορφές αξιοποίησης των παιδικών 
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δημιουργημάτων, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων. Τέτοιες είναι η θεατρική απόδοση, η δημοσίευση σε ηλεκτρονικά περιοδικά 
κ.λπ. Τονίζουμε, δε, ότι η αξιοποίηση των παιδικών κειμένων είναι σημαντικό μέρος 
της όλης διαδικασίας, εφόσον θα λειτουργήσει για τους μαθητές ως επιπλέον κίνητρο 
δημιουργικής έκφρασής τους στα εν εξελίξει προγράμματα (Ηλία και Ματσαγγούρας, 
2006, σσ. 312-313). Παιδικές επιθυμίες, προσδοκίες, εντυπώσεις, χαρακτηριστικά, με 
άλλα λόγια η ίδια η ταυτότητα των συμμετεχόντων νηπίων, αποτυπώνονται  στα παρα-
γόμενα στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων  πρωτότυπα κείμενα.  
 
Χάρη στο ιστολόγιο υπάρχει η δυνατότητα της αναλυτικής παρουσίασης κάθε προ-
γράμματος. Ειδικότερα, δίνεται η ευχέρεια της παράθεσης των αποτελεσμάτων από τη 
συμμετοχή του συνόλου των μελών της σχολικής τάξης στο πρόγραμμα. Η παρουσίαση 
των παραγόμενων παιδικών κειμένων στη διάρκεια των προγραμμάτων προσφέρει την 
ευκαιρία στους δημιουργούς τους να ανατρέχουν στο ιστολόγιο οποιαδήποτε στιγμή 
στην κατοπινή τους ζωή, για να τα ξαναδιαβάσουν. Επίσης, όλοι οι μαθητές μπορούν 
τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, να αναζητούν στο ιστολόγιο τα κείμενα των φίλων 
τους. Αυτή η διαδικασία μάλιστα μπορεί να πραγματοποιείται και ομαδικά στη σχολική 
τάξη κατά τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, οι συμμαθητές να διαβάζουν ξανά τα 
κείμενα που δημιούργησαν ως νήπια, μαζί με τους δασκάλους τους στο Δημοτικό Σχο-
λείο. Γονείς, κατοπινοί δάσκαλοι και άλλα άτομα από το οικογενειακό, το φιλικό και 
το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον οποιουδήποτε παιδιού, θα γνωρίσουν μέσα από τα 
καταγεγραμμένα κείμενα πιο ουσιαστικά τη νεότερη γενιά, που εκφράζει τις προσδο-
κίες και τις επιθυμίες της στο πλαίσιο των προγραμμάτων, οπότε και θα «επικοινωνή-
σουν» ουσιαστικότερα μαζί της,. Όλοι δε οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν για τους στόχους κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, για τα στάδιά του 
και τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες εκτυλίχθηκε. Κυρίως όμως έχουν την ευκαιρία 
να διαπιστώσουν και να εκτιμήσουν την καθολική ανταπόκριση των μαθητών σε αυτό 
και τις ιδιαιτερότητες της προσέγγισής του από κάθε διαφορετικό μαθητή. Έτσι προ-
κύπτει η μοναδικότητα, η ταυτότητα κάθε παιδιού σε πλαίσιο αμοιβαίας  αποδοχής και 
σεβασμού.  Επιπλέον, καθώς στο ιστολόγιο καταγράφονται συμπεράσματα από τη διε-
ξαγωγή κάθε προγράμματος, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, ο επισκέπτης 
του ιστολογίου προβαίνει σε δικές του εκτιμήσεις και συλλογισμούς.  
 
Επίσης, ο επισκέπτης του ιστολογίου, εφόσον το επιθυμεί, με ερέθισμα την παιδική 
δημιουργικότητα, όπως αυτή εκδηλώνεται στο πλαίσιο του κάθε προγράμματος, μοι-
ράζεται τις εντυπώσεις του, τις καταγράφει στη σχετική στήλη του ιστολογίου, συμμε-
τέχει σε διάλογο με τους πρωταγωνιστές του προγράμματος, «γκρεμίζοντας» τους τοί-
χους της σχολικής αίθουσας. Αυτή δε η αμφίδρομη  διαδικασία μπορεί να εξελίσσεται 
διαρκώς, σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις και τους  περιορισμούς των έντυπων εκδόσεων.  
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Φεμινιστική Έρευνα και Εργασία: Η εκθήλυνση στο επάγγελμα των νηπιαγωγών 

Βασιλάκη Ασπασία, aspavasilaki1@gmail.com 

Περίληψη 

Αν και δεν υπάρχουν σήμερα επαγγέλματα τα οποία έχουν ιστορικά ασκηθεί αποκλει-
στικά από ένα μόνο φύλο, ωστόσο διαφαίνονται ισχυρές τάσεις για το χαρακτηρισμό 
ορισμένων επαγγελμάτων ως «ανδρικά» ή «γυναικεία» (Κατή, 2002). Σύμφωνα με τον 
καταμερισμό εργασίας με βάση το φύλο, οι γυναίκες απασχολούνται συνήθως σε θέ-
σεις εργασίας που έχουν κατά συνέπεια οριστεί στερεοτυπικά ως «γυναικεία» επαγγέλ-
ματα επειδή προϋποθέτουν κάποια υποτιθέμενη χειρωνακτική δεξιότητα, είτε οικιακά 
ενδιαφέροντα ή μια κλίση στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (Arnot, 2004). Στην 
τελευταία αυτή κατηγορία συγκαταλέγονται κυρίως οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντί-
δας και διδασκαλίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μια σύντομη θεωρητική τεκ-
μηρίωση σχετικά με την ανάπτυξη της Φεμινιστικής έρευνας και της εργασίας, εστιά-
ζοντας ειδικότερα στην εκθήλυνση του επαγγέλματος του νηπιαγωγού. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκθήλυνση, εργασία, έμφυλο καθεστώς, κοινωνικό φύλο, κοινωνική 
αναπαραγωγή 

Εισαγωγή 

Όπως σημειώνει η Παπαγεωργίου (1998: 119) «το φεμινιστικό κίνημα όχι μόνον προ-
κάλεσε πολλές αλλαγές στη θέση της γυναίκας, αλλά και ενέπνευσε  μεγάλο αριθμό ερευ-
νών και νέους κύκλους σπουδών στις κοινωνικές επιστήμες, σε τομείς που δεν μπορούσε 
κανείς να φανταστεί ότι μπορούσαν να υπάρξουν». Έτσι, παράλληλα με την πορεία του 
φεμινιστικού κινήματος εξελίχθητε δυναμικά και η αντίστοιχη έρευνα. Η ανάπτυξη του 
νέου φεμινιστικού κινήματος από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, έδωσε ώθηση στην 
έρευνα και στη διατύπωση θεωρητικών πλαισίων για την ερμηνεία της υποδεέστερης 
θέσης των γυναικών. Αντικείμενο της μελέτης αποτέλεσε η κοινωνική αξιολόγηση της 
εργασίας των γυναικών καθώς και οι κοινωνικοί μηχανισμοί που τη διαμορφώνουν 
(Βαΐου & Στρατηγάκη, 1989). Σημαντική συνιστώσα στην έρευνα αποτέλεσε ο όρος 
του «κοινωνικού φύλου», ο οποίος στην πιο κοινή του χρήση σημαίνει την πολιτισμική 
διαφορά των γυναικών από τους άνδρες, βασισμένη στο βιολογικό διαχωρισμό μεταξύ 
αρσενικού και θηλυκού (Connell, 2006). Το ενδιαφέρον της εισαγωγή του όρου είναι 
ότι τοποθετεί το φύλο σε ένα γίγνεσθαι το οποίο δεν είναι σταθερό και δεδομένο αλλά 
βρίσκεται συνεχώς σε εξέλιξη. Από τη ριζοσπαστική σκέψη της Σιμόν ντε Μπωβουάρ 
«Γυναίκα δε γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι» διαπιστώνουμε ακόμη εντονότερα ότι κάτι το 
οποίο επιφανειακά θεωρείται σταθερό και άκαμπτο αποδεικνύεται ρευστό, περίπλοκο 
και αβέβαιο (Connell, 2006).   

Το φύλο ως κοινωνιολογική και πολιτική συνιστώσα αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερο 
αντικείμενο μελέτης στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών. «Ως μια κοινω-
νική και πολιτισμική κατασκευή [που] ενδυναμώνει την προσέγγιση διερεύνησης του 
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πολιτικού και κοινωνικού αντικειμένου μέσα από την οπτική των σχέσεων, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις συμβολικές και γνωστικές διεργασίες στην κατασκευή νοημάτων 
και αναπαραστάσεων, στη δημόσια δράση και το επικοινωνιακό πράττειν» (Ψύλλα, 
2009: 11-12).  

Φύλο και εργασία 

Μια από τις πρώτες δομές του φύλου που αναγνωρίστηκε από τις κοινωνικές επιστήμες 
είναι ο «έμφυλος καταμερισμός εργασίας», ο οποίος παραμένει στο επίκεντρο πολλών 
συζητήσεων (Connell, 2006).  

 Όπως σημειώνει ο Connell (2006), τέτοιου είδους καταμερισμός εργασίας είναι συνη-
θισμένος σε όλες τις ιστορικές περιόδους και σε όλους τους πολιτισμούς αλλά, διαφο-
ροποιημένος ανάμεσα σε κουλτούρες και ιστορικές στιγμές. Εκείνο, όμως, που παρα-
μένει σταθερό ως «οικουμενικό γεγονός» είναι η δευτερεύουσα θέση που αποδίδεται 
πολιτισμικά στη γυναίκα σε κάθε εποχή (Ortner, 1994) και συνεπώς και στις δραστη-
ριότητες με τις οποίες αυτή συνδέεται.  Άλλωστε, είναι κοινός τόπος η διαπίστωση ότι 
ο μεγαλύτερος καταμερισμός εργασίας με βάση το φύλο είναι η διάκριση ανάμεσα στη 
«δουλειά» και το σπίτι, υπό όρους μισθωτής εργασίας και μη, αντίστοιχα (Connell, 
2006), με τις γυναίκες να πρωταγωνιστούν στο σπίτι. 

Διερευνώντας, το χώρο της μισθωτής εργασίας και στις γυναίκες σημειώνονται έμφυ-
λες συμβάσεις οι οποίες μπορούν να προσδιορίσουν ένα «έμφυλο καθεστώς» στα ε-
παγγέλματα. Συγκεκριμένα, «η σχηματοποίηση όλων των έμφυλων σχέσεων μέσα σε 
ένα θεσμό θα μπορούσε να ονομαστεί το «έμφυλο καθεστώς του». Η εκπαίδευση είναι 
ένας οργανισμός με γραφειοκρατικό/ εξουσιαστικό πρότυπο διοίκησης που λειτουργεί 
με βάση τις αρχές του ηγεμονικού ανδρισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές και 
οι μαθήτριες διαπραγματεύονται τις δικές τους ταυτότητες, εργάζονται εκπαιδευτικοί, 
οι οποίοι/ες, επίσης είναι έμφυλα υποκείμενα και μέσα από ποικίλες συμπεριφορές τους 
επηρεάζουν τη σχολική ζωή» (Κογκίδου, 2012). Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία α-
ποτελούν «έμφυλα καθεστώτα» υπέρ των γυναικών. Όπως μεταφέρει ο Connell (2006: 
142) «όταν η  Thorne επισκέφτηκε το δημοτικό σχολείο του Οσεανσάιντ και είδε ότι 
ήταν περισσότερες οι δασκάλες δεν αισθάνθηκε ιδιαίτερη έκπληξη». Το ίδιο θα συνέ-
βαινε αν κάποιος επισκεπτόταν τα Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νηπιαγωγών  γύρω στα 1960 
καθώς με το Ν.Δ. 3997/ 16-10-1959 ακόμη και το διδακτικό προσωπικό της Σχολής 
έπρεπε να είναι κατά προτεραιότητα γυναίκες και μόνο ελλείψει κατάλληλων γυναικών 
και έπειτα από απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορούσαν να αναλά-
βουν τη διδασκαλία άνδρες (Μπουζάκης, κ.ά., 1998). 

Η εκθήλυνση στο επάγγελμα των νηπιαγωγών 

Αν και δεν υπάρχουν σήμερα επαγγέλματα τα οποία έχουν ιστορικά ασκηθεί αποκλει-
στικά από ένα μόνο φύλο, ωστόσο διαφαίνονται ισχυρές τάσεις για το χαρακτηρισμό 
ορισμένων επαγγελμάτων ως «ανδρικά» ή «γυναικεία» (Κατή, 2002). Σύμφωνα, 
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λοιπόν, με τον καταμερισμό εργασίας με βάση το φύλο, οι γυναίκες απασχολούνται 
συνήθως σε θέσεις εργασίας που έχουν κατά συνέπεια οριστεί στερεοτυπικά ως «γυ-
ναικεία» επαγγέλματα επειδή προϋποθέτουν κάποια υποτιθέμενη χειρωνακτική δεξιό-
τητα, είτε οικιακά ενδιαφέροντα ή μια κλίση στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών 
(Arnot, 2004). Στην τελευταία αυτή κατηγορία συγκαταλέγονται κυρίως οι υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας και διδασκαλίας. Πέρα, δηλαδή, από τον καταμερισμό της ερ-
γασίας, η «εκθήλυνση» ορισμένων επαγγελμάτων πραγματοποιείται λόγω των «φυσι-
κών ιδιοτήτων» των γυναικών να τα ασκήσουν, μέσω της μαθητείας τους στην οικογε-
νειακή σφαίρα, καθώς τους προσδίδεται μεγαλύτερη συνάφεια με τη «γυναικεία φύση» 
(Αβδελά, 1990).  

Έτσι, η φροντίδα και η οικιακή εργασία είναι κατά τη Στρατηγάκη (2006) σε τέτοιο 
βαθμό «γένους θηλυκού» που όταν παρέχονται με αμοιβή στην αγορά εργασίας ανα-
λαμβάνονται πάλι από γυναίκες. Για το λόγο αυτό ισχυρίζεται ότι γυναίκες αποτελούν 
την πλειονότητα των εργαζόμενων στις ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας. 
Με τον τρόπο αυτό αφενός διατηρούνται ισχυρά τα στερεότυπα του φύλου και αφετέ-
ρου αναπαράγεται η θέση της φροντίδας ως δευτερεύουσας σημασίας ανθρώπινη δρα-
στηριότητα στο σύστημα της κοινωνικής αξιολόγησης της εργασίας και των θέσεων 
εργασίας (Στρατηγάκη, 2006). Το κύρος δηλαδή των επαγγελμάτων που ασκούνται κυ-
ρίως από γυναίκες σημειώνεται χαμηλό εξαιτίας αυτής ακριβώς της πλειοψηφικής συσ-
σώρευσης γυναικών (Κορώσης, 2011). Το αποτέλεσμα αυτής της αξιολόγησης έχει α-
ντίκτυπο και σε οικονομικό επίπεδο με τη χαμηλότερη μισθολογική κατάταξη, αξιολό-
γηση και προοπτική των «γυναικείων» επαγγελμάτων (Arnot, 2004· Στρατηγάκη, 
2006, κ.ά.)  

Ωστόσο, η ιδεολογία της θηλυκότητας και η αποδοχή του καταμερισμού εργασίας με 
βάση το φύλο δρουν σαν φίλτρο για τη συνεχή παρουσία των γυναικών σε ορισμένα 
είδη επαγγελμάτων, με συγκεκριμένες προσδοκίες και στάσεις απέναντι στην εργασία 
(Arnot, 2004). Ένα από αυτά τα επαγγέλματα είναι εκείνο της νηπιαγωγού.  

Ιστορικά πρόκειται για μία από τις πρώτες επαγγελματικές διεξόδους των γυναικών με 
πρώτο εκείνο της δασκάλας, το οποίο ήταν και το μόνο που μπορούσαν να ασκήσουν 
οι γυναίκες τον 19ο αιώνα έπειτα από εξειδικευμένη κατάρτιση στα Παρθεναγωγεία. Η 
επαγγελματική άσκηση της διδασκαλίας γίνεται για τις γυναίκες όχι μόνο μέσο βιοπο-
ρισμού αλλά και η πρώτη δυνατότητα για την κοινωνική τους ένταξη και τη βελτίωση 
της κοινωνικής τους θέσης (Βαρίκα, 2000).  

Ακολουθώντας με μια σχετική καθυστέρηση το επάγγελμα του/ της δασκάλου/ ας, οι 
πρώτες ελληνίδες νηπιαγωγοί εκπαιδεύονται στο «Ελληνικό Παρθεναγωγείο» της Αι-
κατερίνης Λασκαρίδου (1881- 1886). Αργότερα (1897) η εκπαίδευσή τους πραγματο-
ποιείται στο «Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Καλλιθέας» ενώ, μετά τους βαλκανικούς πο-
λέμους, τα ειδικά αυτά διδασκαλεία προσαρτώνται σε εκείνα των δασκάλων με διετή 
διάρκεια φοίτησης. Το 1956 ιδρύονται στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες Θεσσαλονίκης, 
Ιωαννίνων και Φλώρινας μονοετή τμήματα νηπιαγωγών, ενώ τελικά η ανωτατοποίηση 
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των σπουδών τους πραγματοποιείται το 1971 μέσω των ανωτέρων «Σχολών Νηπιαγω-
γών». Το επίπεδο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης επιτυγχάνεται οριστικά το 1984 
μέσω της ίδρυσης Παιδαγωγικών Τμημάτων τετραετούς φοίτησης (Κιτσαράς, 2001· 
Κορώσης & Ελευθεράκης, 2011· Κυπριανός, 2007· Μπουζάκης και συνεργάτες, 1998, 
κ.ά..). 

Σύμφωνα με τους Κορώση & Ελευθεράκη (2011) η εκθήλυνση του επαγγέλματος της 
νηπιαγωγού αποτελεί έναν από τους παράγοντες που καταδεικνύει το χαμηλό κύρος 
της εν λόγω εργασίας, δημιουργώντας στη συνέχεια τις προϋποθέσεις εκείνες που ε-
γκαθιδρύουν σταθερό αυτό το «έμφυλο καθεστώς»: βάσει αυτού του γεγονότος [της 
«γυναικοκρατίας»] το επάγγελμα γίνεται λιγότερο ελκυστικό για τους άνδρες. Όμως, 
για τη φεμινίστρια ανθρωπολόγο Ortner  η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Η εκ-
θήλυνση δεν εξακολουθεί λόγω της προηγούμενης «γυναικοκρατίας». Αντίθετα, οι γυ-
ναίκες «παντού και πάντοτε» αναλαμβάνουν και διατηρούν τις χαμηλά ιεραρχικά θέ-
σεις κοινωνικοποίησης των νέων μελών μιας κοινωνίας. «Ωστόσο σχεδόν σε όλες τις 
κοινωνίες κάποια στιγμή οι άνδρες παίρνουν στα χέρια τους την κοινωνικοποίηση των 
παιδιών. […] Εξακολουθούμε να το βλέπουμε αυτό στα δικά μας σχολεία, όπου καθώς 
τα παιδιά προχωρούν σε μεγαλύτερες τάξεις γίνεται μια σταδιακή αντιστροφή στην ανα-
λογία των γυναικών ως προς τους άνδρες δασκάλους: οι περισσότερες νηπιαγωγοί είναι 
γυναίκες· οι περισσότεροι καθηγητές πανεπιστημίων είναι άνδρες» (Ortner, 1994: 95). 
Έτσι, όταν αναφερόμαστε στην εργασία μέσα από την οπτική γωνία άνδρας/ γυναίκα 
δεν προσεγγίζουμε τελικά μόνο μια διάσταση σχέσεων αλλά και τη σχέση του κάθε 
φύλου απέναντι στη διαμορφωμένη κοινωνική τάξη πραγμάτων απαιτώντας παράλ-
ληλα την αναμόρφωση και αναθεώρησή της (Ψύλλα, 2009). 

Συμπεράσματα 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ‘60 κι έπειτα οι θεωρητικές αναζητήσεις των ερευνη-
τριών- φεμινιστριών σχετικά με το θέμα της ανισότητας των φύλων επανέφεραν στο 
προσκήνιο καθιερωμένους επιστημονικούς όρους, στοχεύοντας στον ιδεολογικό επα-
ναπροσδιορισμό των φυλετικών σχέσεων και τη δημιουργία στρατηγικών για την ε-
φαρμογή θεσμικών αλλαγών, ευνοϊκών για τις γυναίκες (Ιακώβου- Παπαγαρουφάλη, 
1989). 

Στον τομέα της εργασίας, παρότι οι έμφυλες εργασιακές σχέσεις έχουν μελετηθεί, το 
βάρος έχει δοθεί στην οικονομική διάσταση των όρων Φύλου και Εργασίας ενώ, απου-
σιάζουν οι έρευνες εκείνες που εστιάζουν σε ειδικά «γυναικεία» επαγγέλματα (Νάζου, 
2006).1 Επίσης, οι πρώτες σχετικές μελέτες για τη συμμετοχή των γυναικών στην α-
γορά εργασίας περιγράφουν αλλά δεν εξηγούν τις καταφανείς διακρίσεις ανάμεσα στα 
φύλα και την αγορά εργασίας. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου «αναζητήθηκαν τα 

1 Εξαιρείται η μελέτη της Μπακαλάκη (1984, 1988) για τις κομμώτριες Βλ. σχ. Βakalaki, A. 1984. The 
history and structure of a feminized profession: hairdressing in Athens and Thessaloniki. Ph. D., Dis-
sertasion in Anthropology, Buffalo, State University of New York· Μπακαλάκη, Α. 1988. ‘Κομμωτική, 
ένα «γυναικείο» επάγγελμα’. Δίνη, 1:98-103.  
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στοιχεία που συνθέτουν τη διαφορετική σχέση των γυναικών με την αμειβόμενη εργα-
σία: π.χ. ποια είναι η σημασία της απασχόλησης στην κοινωνική καταξίωση των αν-
δρών και γυναικών, ποιο αντικειμενικοί και υποκειμενικοί λόγοι εμποδίζουν τις γυναί-
κες να επιδιώξουν την επαγγελματική ανέλιξη, τη συνδικαλιστική δραστηριοποίηση, 
κ.λ.π.. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι συγκρίσεις ανάμεσα στις επαγγελματικές επιδόσεις 
και τις συμπεριφορές των δύο φύλων δεν μπορούν να εξηγήσουν του λόγους των δια-
φορών» (Βαΐου & Στρατηγάκη, 1989).  

Προϊόν της φεμινιστικής έρευνας είναι πλέον η παραδοχή  ότι οι γυναίκες δεν είχαν και 
εξακολουθούν να μην έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και προοπτικές με τους άντρες, κατα-
λαμβάνοντας τις χαμηλότερες βαθμίδες στην επαγγελματική ιεραρχία. Επίσης, συγκε-
ντρώνονται ακόμη σε ορισμένα «γυναικεία επαγγέλματα» (Παυλίδου, 1989), δημιουρ-
γώντας ένα «έμφυλο καταμερισμό εργασίας» σε επαγγέλματα τα οποία προϋποθέτουν 
κάποια υποτιθέμενη χειρωνακτική δεξιότητα, είτε οικιακά ενδιαφέροντα ή μια κλίση 
στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών (Arnot, 2004). Στην τελευταία αυτή κατηγορία 
συγκαταλέγονται κυρίως οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και διδασκαλίας. 

Το «έμφυλο καθεστώς» που εντοπίζεται στο επάγγελμα των νηπιαγωγών συγκεκρι-
μένα, έχει τις ρίζες του στις πρώτες επαγγελματικές διεξόδους των γυναικών κατά τον 
19ο αιώνα. Η επαγγελματική αυτή διέξοδος επιτρέπεται, σύμφωνα με τις αντιλήψεις 
της εποχής, ως η πλέον αρμόζουσα σε σχέση με την ήπια «φύση» της γυναίκας, η οποία 
συνάδει με την παιδαγωγική της προσφορά στην οικογένεια και το έθνος (Βαρίκα, 
2000).  

Σήμερα, έχοντας διανύσει μια μακρά πορεία διεκδικήσεων σχετικά με την ισότητα των 
φύλων σε εκπαίδευση, εργασία και πολιτικά δικαιώματα, παρατηρείται ότι η εκθή-
λυνση του επαγγέλματος αυτού παραμένει ισχυρή. Κι όχι μόνο αυτό. Αντιλήψεις σχε-
τικά με την ιδιαίτερη καταλληλότητα της γυναίκας έναντι του άντρα αναπαράγουν στε-
ρεότυπα που προσδιορίζουν τους ειδικούς παράγοντες του καθεστώτος αυτού σχετικά 
με την επιλογή του επαγγέλματος, τις ποιοτικές σχέσεις εντός του, την απουσία αν-
δρών, τη διασύνδεση με τη μητρότητα (Βασιλάκη, 2017). Στο πλαίσιο αυτό, η σύγ-
χρονη φεμινιστική έρευνα σε σχέση με το φύλο οφείλει να στραφεί στη νέα αναζήτηση 
των όρων κοινωνικής αναπαραγωγής έμφυλων στερεοτυπικών αντιλήψεων και στην 
αποκάλυψη ενδεχόμενων ανισοτήτων με άξονα το φύλο.  
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Οι απόψεις του Max Weber για  την επίδραση του προτεσταντισμού στο πνεύμα 
του καπιταλισμού 

Ελένη Βότση, Φιλόλογος MSc & Μ.Ed., elenavts33@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικότερων σημείων του βι-
βλίου του Μax Weber «Η Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού». O 
Max Weber αναζητά τα αίτια του καπιταλισμού που εμφανίστηκε κατ’ αποκλειστικό 
τρόπο σε μια και μόνο περιοχή του κόσμου, στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και τους ιδεο-
λογικούς όρους που συνέβαλαν στην πραγμάτωση μίας μοναδικής αυτοπειθαρχίας του 
ανθρώπου που συνδέεται με την πρωτογενή κεφαλαιακή συσσώρευση. Επιχειρεί να 
συλλάβει τη συμβολή των πουριτανικών αντιλήψεων στο πέρασμα από το αστικό φαι-
νόμενο, που είναι πανάρχαιο, στο καπιταλιστικό φαινόμενο, που εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στη Δυτική Ευρώπη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μαx Veber, προτεσταντική ηθική, καπιταλισμός 

Εισαγωγή 

Στο βιβλίο του Μαx Weber «Η Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού» 
διευκρινίζεται πως ο καπιταλισμός δεν είναι η απεριόριστη βουλιμία του ανθρώπου για 
πραγματοποίηση κέρδους. Η επιθυμία  απόκτησης όσο το δυνατόν περισσότερων χρη-
μάτων απαντάται σε όλες τις εποχές, οπουδήποτε οι αντικειμενικές συνθήκες επέτρε-
ψαν κάτι τέτοιο. Το πνεύμα του καπιταλισμού αντίθετα, μπορεί να ταυτιστεί με τον έλ-
λογο μετριασμό της άλογης κερδοσκοπικής συμπεριφοράς, με την επιδίωξη του κέρ-
δους, αλλά μέσα στο πλαίσιο μιας μόνιμης, ορθολογικά οργανωμένης καπιταλιστικής 
επιχείρησης (Weber, 1984). Χωρίς ο Weber να αρνείται ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός 
εμπεριέχει την εμφάνιση ενός ταξικού συστήματος που βασίζεται στο κεφάλαιο και 
στη μισθωτή εργασία, δεν θεωρεί το στοιχείο αυτό, όπως ο Μαρξ, τον κύριο δομικό 
άξονα της αυξανόμενης διαφοροποίησης του καταμερισμού εργασίας που συνοδεύει 
την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Θεωρεί όμως, γενικεύοντας από το πολιτικό προς το 
οικονομικό στοιχείο, ότι το βασικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, είναι η γραφειο-
κρατική εξειδίκευση των καθηκόντων, η οποία χαρακτηρίζει το νομικό - ορθολογικό 
κράτος (Giddens,1993).  

Ο Max Weber υποστηρίζει πως τον «καπιταλισμό» ακόμη και με μια μέτρια εκλογί-
κευση του κεφαλαιακού υπολογισμού, τον απαντάμε σε όλες τις πολιτισμένες χώρες 
της γης και πως σε κάθε περίπτωση η καπιταλιστική επιχείρηση και οι καπιταλιστές 
επιχειρηματίες είναι πανάρχαιο φαινόμενο που το συναντάμε παντού. Οι δραστηριότη-
τές τους είχαν ωστόσο, (με εξαίρεση τις εμπορικές, πιστωτικές και τραπεζικές εργασίες 
τους) έναν άλογο κυρίως, και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ή κατευθύνονταν στη βίαιη 
απόκτηση λείας, είτε μέσω πολέμων, είτε υπεξαιρώντας τα χρήματα των δημόσιων τα-
μείων ή εκμεταλλευόμενοι τους ίδιους τους υπηκόους. Το είδος αυτό του επιχειρηματία 
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καπιταλιστή τυχοδιώκτη εμφανίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο και απαντάται και στη 
σύγχρονη Δύση, όταν προσανατολίζεται στην εκμετάλλευση για παράδειγμα πολεμι-
κών ευκαιριών, συνδεόμενος, όπως και στο παρελθόν, με ορισμένες πλευρές του διε-
θνούς εμπορίου (Weber, 1984).  

Στη σύγχρονη ωστόσο, εποχή η Δύση ανέπτυξε επίσης μια εντελώς διαφορετική μορφή 
καπιταλισμού που δεν εμφανίστηκε πουθενά αλλού: την ορθολογική – εκλογικευμένη 
- καπιταλιστική οργάνωση της (τυπικά) ελεύθερης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτής της 
καπιταλιστικής οικονομικής πράξης προσδοκάμε κέρδος αξιοποιώντας ευκαιρίες α-
νταλλαγής σε ειρηνικά (τυπικά) πλαίσια (Weber, 1984). Ο δυτικός ρασιοναλισμός κατά 
τον Weber, η έλλογη διαρκής επιχείρηση, η έλλογη τήρηση λογιστικών βιβλίων, η έλ-
λογη τεχνική, το έλλογο δίκαιο, ευνόησαν την ανάπτυξη του δυτικού καπιταλισμού με 
τρόπο που δεν προϋπήρξε πουθενά αλλού στον κόσμο. Στη δημιουργία ωστόσο, του 
καπιταλισμού συμπληρωματικά συνέβαλαν το έλλογο πνεύμα, η εκλογίκευση του τρό-
που ζωής μαζί με το έλλογο ήθος της οικονομίας (Weber, 1989). Η εκλογικευμένη ό-
μως, αυτή ανθρώπινη δράση εξαρτάται και από τη διάθεση των ανθρώπων να υιοθετή-
σουν διάφορους τύπους έλλογης πρακτικής συμπεριφοράς. Διαμορφωτικά στοιχεία αυ-
τής της συμπεριφοράς αποτελούν οι θρησκευτικές δυνάμεις και οι ηθικές αντιλήψεις 
για το χρέος που πηγάζουν από  αυτές. Γι’ αυτό και μελετάται η επίδραση των θρη-
σκευτικών ιδεών στο ήθος ενός δεδομένου οικονομικού συστήματος και συγκεκριμένα 
εξετάζεται η σχέση του δυτικού καπιταλιστικού πνεύματος, όπως ορίστηκε προηγου-
μένως, με την έλλογη ηθική του ασκητικού προτεσταντισμού.   

Η σχέση του δυτικού καπιταλιστικού πνεύματος με την προτεσταντική ηθική 

Καίριο ωστόσο, ζήτημα που απασχολεί το έργο αυτό, είναι το κατά πόσο η έννοια της 
«εκλεκτικής συγγένειας», όπως  αποκαλείται η σχέση ανάμεσα στο πουριτανικό ήθος 
του προτεσταντισμού και σε μια νέα οικονομική συνείδηση, είναι τυχαία και, αν δεν 
είναι, πού βρίσκεται τελικά το σημαντικό κοινωνιολογικά σημείο επαφής, που συνέ-
βαλε στην ενδυνάμωση και επιτάχυνση των καπιταλιστικών διαδικασιών. Διερευνάται 
ο βαθμός  της θρησκευτικής επίδρασης στην ποιοτική διαμόρφωση και στην ποσοτική 
εξάπλωση του «πνεύματος του καπιταλισμού» στον κόσμο (Φίλιας, 1976). O Weber 
υποστηρίζει ότι το νέο στοιχείο στην πορεία προς τον σύγχρονο καπιταλισμό είναι η 
πέρα από κάθε ιστορικό προηγούμενο εντατικοποίηση και πειθάρχηση της εργασίας 
και η απόλυτα συνδεδεμένη με αυτήν ασκητική τάση ζωής. Στον πουριτανισμό, βασικό 
χαρακτηριστικό αποτελεί η συναισθηματική φόρτιση, που ξεκίνησε από την αβεβαιό-
τητα της λύτρωσης και αποτέλεσε ένα ψυχολογικό ενδιάμεσο που επηρέασε μαζικά τη 
συμπεριφορά και την οικονομική δραστηριότητα των ανθρώπων μιας κοινωνίας, η ο-
ποία γνώριζε γιγαντιαία ανάπτυξη στον τριτογενή κυρίως, τομέα της παραγωγής. Τα 
στατιστικά στοιχεία των επαγγελμάτων χωρών με μικτή θρησκευτική σύνθεση μαρτυ-
ρούν ότι οι επιχειρηματίες, τα ανώτερα στρώματα των ειδικευμένων εργατών και το 
ανώτερο μορφωτικά προσωπικό των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία προτεστάντες.  
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Είναι γεγονός ότι οι διαμαρτυρόμενοι έδειξαν μια ειδική τάση να αναπτύξουν τον οι-
κονομικό ρασιοναλισμό, ενώ κάτι αντίστοιχο δεν παρατηρείται στους καθολικούς. Βέ-
βαια, γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή σε αυτού του είδους τις οικονομικές δραστηριότητες 
προϋποθέτει  την ύπαρξη κάποιου κεφαλαίου ή και κάποια δαπανηρή εκπαίδευση και 
πως επίσης, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων από περιοχές που ήταν αναπτυγμένες 
οικονομικά μεταπήδησαν τον 16ο αιώνα στον προτεσταντισμό. Το ενδιαφέρον μας ου-
σιαστικά εστιάζεται στο γιατί οι περιοχές που γνώριζαν μεγάλη οικονομική εξέλιξη 
είχαν έντονη προδιάθεση για μια επανάσταση εκκλησιαστικού χαρακτήρα, η οποία δεν 
επέκρινε την πολλή, αλλά την πάρα πολύ λίγη εξουσίαση της ζωής από την εκκλησία 
και δεν συνέτεινε στον περιορισμό της εκκλησιαστικής εξουσίας στη ζωή των ανθρώ-
πων, αλλά στην αντικατάσταση της μέχρι τότε μορφής εκκλησιαστικής εξουσίας με 
μία άλλη, η οποία έμελλε να εισχωρήσει στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή με ιδιαίτερη 
αυστηρότητα. Ο προτεσταντισμός προσέδωσε ηθική διάσταση στην οικονομική δρα-
στηριότητα, ορίζοντας ως ύψιστη ηθικά συμπεριφορά την εκπλήρωση του χρέους στα 
εγκόσμια επαγγέλματα. Έτσι στις συνειδήσεις των προτεσταντών η καθημερινή εγκό-
σμια δραστηριότητα αποκτά και μια θρησκευτική σημασία και αξιολογείται ως καθή-
κον, ενώ για πρώτη φορά η έννοια του επαγγέλματος αποκτά τη σημασία αυτή. Υπο-
στηρίζεται μάλιστα, πως ο ηθικός, σύμφωνα με τις θεϊκές επιταγές, τρόπος ζωής, δεν 
ήταν να υπερβούμε την εγκόσμια ζωή με μοναχικό ασκητισμό, αλλά να εκπληρώσουμε 
τις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τη θέση μας στον κόσμο. Αυτός είναι ο «προ-
ορισμός» μας. Η μοναστική ζωή παύει να είναι κατ’ αυτόν τον τρόπο λόγος δικαίωσης 
μπροστά στον Θεό, αλλά θεωρείται άρνηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας 
στην εγκόσμια ζωή και ερμηνεύεται σαν προϊόν εγωισμού που στοχεύει στην αποφυγή 
των εγκόσμιων υποχρεώσεων (Weber, 1984). 

Η Μεταρρύθμιση τελικά, πήρε τον έλλογο χριστιανικό ασκητισμό και τη βασική μέ-
θοδο ζωής από τα μοναστήρια και τα τοποθέτησε στην εγκόσμια επαγγελματική ζωή. 
Η ηθική αυτή δικαιολόγηση της εγκόσμιας επαγγελματικής ζωής ήταν μια από τις ση-
μαντικότερες επιπτώσεις της Μεταρρύθμισης και κυρίως του Λούθηρου. Η εργασία σε 
ένα επάγγελμα αποτελεί για το Λούθηρο την εξωτερική έκφραση της αδελφικής αγά-
πης, υποστηρίζοντας πως ο καταμερισμός της εργασίας εξαναγκάζει κάθε άτομο να 
εργάζεται για άλλους, ερχόμενος σε αντίθεση με αυτά που θα υποστηρίξει αργότερα ο 
Άνταμ Σμιθ για το ίδιο θέμα, λέγοντας πως «δεν περιμένουμε το φαγητό μας από την 
καλή θέληση του χασάπη, του ψωμά ή του γεωργού, αλλά από το ότι λογαριάζουν το 
δικό τους συμφέρον. Δεν απευθυνόμαστε στην ανθρωπιά τους αλλά στη φιλαυτία 
τους…» (Smith, 1776 στο Weber, 1984, σσ. 71 - 73). Το αποτέλεσμα τελικά, της Με-
ταρρύθμισης ήταν, σε αντίθεση με την αντίληψη των καθολικών, η θρησκευτική και 
ηθική δικαιολόγηση της οργανωμένης εγκόσμιας εργασίας σ’ ένα επάγγελμα και αυτό 
θα αποτελέσει  μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της Μεταρρύθμισης κυρίως, του 
Λούθηρου (Weber, 1984). «Ο οικονομικά προσδιορισμένος επαγγελματικός και γενι-
κότερος τρόπος ζωής προδιαγράφει την πορεία ηθικοποίησης της θρησκείας στο 
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αστικό πλαίσιο. Και εδώ ο απλός άνθρωπος δεν περιμένει για μια ηθικά συνεπή δια-
γωγή στη ζωή, ανταμοιβή στην άλλη, αλλά στην παρούσα ζωή» (Φίλιας, 1976, σ.175). 

Πάντως, για τον Λούθηρο η έννοια του επαγγέλματος έμεινε παραδοσιακή. Το επάγ-
γελμα είναι κάτι που ο άνθρωπος έπρεπε να δεχτεί ως θείο θέλημα, στο οποίο έπρεπε 
και να προσαρμοστεί. Το άτομο όφειλε να μένει για πάντα στη θέση και στο επάγγελμα 
που ο θεός το τοποθέτησε (στον «προορισμό» του), ταυτίζοντας έτσι την απόλυτη υ-
πακοή στο θέλημα του θεού με την απόλυτη παραδοχή της δεδομένης κατάστασης, με 
βάση την ανάλογη ερμηνεία φράσεων του Αποστόλου Παύλου, όπως: «έκαστος, αδελ-
φοί, εις ό,τι εκλήθη εν τούτω ας μένη παρά τω θεω» (Απόστολος Παύλος, Α΄ Προς 
Κορινθίους επιστολή στο Weber, 1984, σσ. 75 - 77). Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε, ο 
Λούθηρος υποστήριξε τους ευγενείς που στράφηκαν με λύσσα εναντίον των εξεγερμέ-
νων αγροτών το 1524 – 1525, όντας ξεκάθαρα αντίπαλος κάθε κοινωνικής μεταρρύθ-
μισης. Έγραψε μάλιστα και ένα βίαιο φυλλάδιο με τίτλο: «Εναντίον των ληστρικών, 
δολοφονικών ορδών των αγροτών». Σε αυτό παρότρυνε οποιονδήποτε μπορούσε να 
κυνηγήσει τους στασιαστές και να τους σκοτώσει σαν τα λυσσασμένα σκυλιά υποστη-
ρίζοντας ότι τίποτα δεν είναι πιο δηλητηριώδες, βλαβερό ή διαβολικό από έναν επανα-
στατημένο άνθρωπο (Βurns, 1983, σ.138).    

Για την ώρα, λοιπόν, οι επιπτώσεις της ηθικής και κοινωνικής αυτής στάσης του Λού-
θηρου ήταν αρνητικές και για την προώθηση του καπιταλισμού. Οι εκπρόσωποι της 
Μεταρρύθμισης δεν είχαν σαν στόχο τους το ξύπνημα αυτού που ονομάζουμε εδώ «κα-
πιταλιστικό πνεύμα» και εκφράζεται με χαρακτηριστικό τρόπο στα κηρύγματα του 
Franklin Benzamin, την ανθρωποσοφία των οποίων συνόψισε ο Kurnberger λέγοντας: 
«Βγάζουν από κτήνη ξύγκι και από ανθρώπους χρήμα» (Weber, 1984, σσ. 44 - 45). 
Επίκεντρο της ζωής και του έργου των Μεταρρυθμιστών ήτανε μόνο η σωτηρία της 
ψυχής. Γι’ αυτό και τα πολιτιστικά αποτελέσματα της Μεταρρύθμισης αποτελούσαν 
απρόβλεπτες ή και αθέλητες συνέπειες του έργου των Μεταρρυθμιστών. Βέβαια, τα 
εγκόσμια καθήκοντα δεν υποτάσσονται πια στα μοναστικά – ασκητικά όμως, κηρύσ-
σεται από το άλλο μέρος η υποταγή στην εξουσία και η παραδοχή των πραγμάτων όπως 
ήταν. Σίγουρα οι φορείς του πνεύματος του καπιταλισμού δεν αποδέχτηκαν την τελευ-
ταία αυτή, περί παραδοχής της δεδομένης κατάστασης, άποψη του Λούθηρου, αφού 
από τον 16ο  έως τον 19ο αιώνα οι κλασικοί εκπρόσωποι του καπιταλισμού, έμποροι 
και βιομήχανοι, είναι στην πλειοψηφία τους αυτοδημιούργητοι νεόπλουτοι που συχνά 
ξεπηδούσαν από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα (Weber, 1984). 

Κατά τον Weber, o καπιταλισμός γεννήθηκε σε μια περιοχή που κυριαρχούσε εχθρική 
για το κεφάλαιο οικονομική θεωρία. Τόσο η Ρωμαιοκαθολική όσο και η λουθηρανική 
εκκλησία ανήκουν στις συντηρητικές δυνάμεις των ευρωπαϊκών χωρών που τήρησαν 
αντικαπιταλιστική στάση, θεωρώντας πως οι προσωπικοί δεσμοί μεταξύ αφέντη και 
υποτακτικού ελέγχονται ηθικά ευκολότερα απ’ ό,τι οι εμπορικές σχέσεις της αγοράς. 
Η εχθρότητα ωστόσο, που επέδειξε ο χριστιανισμός για τη μαγεία (εχθρότητα που κλη-
ρονόμησε από τον ιουδαϊσμό) επέδρασε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του έλλογου 
καπιταλισμού, καθώς οι προφητείες οδήγησαν στο «ξεμάγεμα» του κόσμου 
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δημιουργώντας έτσι τις βάσεις για την επιστημονική, τεχνική και καπιταλιστική τελικά 
ανάπτυξη (Weber, 1989). Ο λουθηρανισμός πάντως δεν ήρθε σε ρήξη με την παρά-
δοση. Ο καλβινισμός αντίθετα, χαρακτηρίζεται από μία επαναστατική και όχι συντη-
ρητική θρησκευτική ορμή, που τον συνέδεε με τον σύγχρονο ορθολογικό καπιταλισμό, 
καθώς επιδοκιμάζοντας τον παγκόσμιο ασκητισμό επέφερε την τομή με την παραδο-
σιοκρατία που χαρακτήριζε προγενέστερους οικονομικούς σχηματισμούς. Τελικά, ο 
καλβινισμός  και οι υπόλοιποι φορείς του ασκητικού προτεσταντισμού (πιετισμός, με-
θοδισμός, βαπτιστικές αιρέσεις: ζβιγκλιανισμός, αρμινιανισμός), έπαιξαν σημαντικό-
τερο ρόλο στην καπιταλιστική εξέλιξη, καθαγιάζοντας τον καταμερισμό εργασίας που 
συνδέει την εξάπλωση του καπιταλισμού με την προαγωγή της γραφειοκρατίας, στοι-
χεία που στη συνέχεια θα λειτουργούν «μηχανικά» και δεν θα εξαρτώνται από τη θρη-
σκευτική ηθική πάνω στην οποία αρχικά στηρίχτηκαν (Giddens,1993).  

Θα πρέπει ωστόσο, να αναφέρουμε μερικά από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του 
καλβινισμού, πριν αναζητήσουμε τον μεγαλύτερο ρόλο που διαδραμάτισε, σε σχέση με 
τον λουθηρανισμό, στο πνεύμα του καπιταλισμού. Η θρησκεία του Καλβίνου διέφερε 
σε αρκετά σημεία από εκείνη του Λούθηρου. Ο Λούθηρος είχε τονίσει την ατομική 
συνείδηση, ενώ ο Καλβίνος υπογράμμιζε την κυριαρχία του νόμου, βλέποντας τον θεό 
ως παντοδύναμο νομοθέτη που είχε παραδώσει με τη μορφή των Γραφών, ένα σύνολο 
κανόνων, οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούνται κατά γράμμα. Η θρησκεία του Καλβί-
νου ήταν στενότερα συνδεδεμένη με τα ιδανικά του νέου καπιταλισμού. Οι συμπάθειες 
αντίθετα, του Λούθηρου βρίσκονταν με το μέρος των πριγκίπων και τουλάχιστον μια 
φορά στηλίτευσε τους επιχειρηματίες για την πλεονεξία τους. Ο Καλβίνος καθαγίασε 
τις δραστηριότητες του εμπόρου και του χρηματιστή και έδωσε περίοπτη θέση στις 
επιχειρηματικές αρετές της λιτότητας και της φιλοπονίας. Τέλος, ο καλβινισμός σε σύ-
γκριση με τον λουθηρανισμό αντιπροσώπευε μια ριζοσπαστικότερη φάση της Προτε-
σταντικής Επανάστασης, απορρίπτοντας οτιδήποτε του θύμιζε «παποκρατία», καταρ-
γώντας τις εικόνες και τις τελετουργίες, απαγορεύοντας ακόμα και τις λειτουργίες των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα (Βurns, 1983).     

Το ασκητικό κίνημα, στην ευρύτερη έννοιά του, χαρακτηρίστηκε ως πουριτανισμός.  
«Η λέξη χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια που πήρε στη λαϊκή γλώσσα του 17ου 
αιώνα: με τη σημασία των θρησκευτικών κινημάτων που έρεπαν στον ασκητισμό, στην 
Ολλανδία και Αγγλία, χωρίς διάκριση εκκλησιαστικής οργάνωσης ή δόγματος περι-
λαμβάνοντας έτσι τους “ανεξάρτητους” κουγκρεγκαλιστές, τους βαπτιστές, τους μεν-
νονίτες, τους κουάκερους» (Weber, 1984, σ. 198). Το κύριο καλβινιστικό δόγμα θεω-
ρούταν το δόγμα της από θεία χάρη επιλογής. Για τον Καλβίνο μόνο ένα μικρό τμήμα 
ανθρώπων καλείται για την αιώνια χάρη, ενώ κάθε πλάσμα έχει κάποιο νόημα μόνο 
σαν μέσο για τη δόξα και το μεγαλείο του θεού. Η συνείδηση αυτή της θείας χάρης του 
εκλεκτού δε συνοδευόταν από κατανόηση προς την αμαρτία του συνανθρώπου, έχο-
ντας επίγνωση των αδυναμιών, αλλά καλλιεργούσε μίσος και περιφρόνηση για τον α-
μαρτωλό – εχθρό του θεού. Δεν υπάρχει καμία θέση στον καλβινισμό για τον πολύ 
ανθρώπινο καθολικό κύκλο αμαρτίας - μετάνοιας – τιμωρίας - ανακούφισης, που ακο-
λουθείται από νέες αμαρτίες. Η κατάργηση της σωτηρίας μέσω των μυστηρίων της 
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εκκλησίας αποτελεί σημαντική διαφορά του καλβινισμού με τον καθολικισμό. Το μυ-
στήριο της εξομολόγησης, μέσω του οποίου λυτρωνόταν από τις τύψεις μια αμαρτωλή 
συνείδηση παραγκωνίστηκε, καθώς έπρεπε να προσέχει κανείς να μην πει τίποτα που 
θα μπορούσε να τον εκθέσει. Προτείνεται η δυσπιστία ακόμα και προς τον καλύτερο 
φίλο, ενώ ο θεός είναι ο μοναδικός έμπιστος των ανθρώπων. Έτσι η καλβινιστική επι-
κοινωνία με τον θεό της γινόταν σε βαθιά πνευματική απομόνωση (Weber, 1984).  

Από τον καλβινισμό προέκυψε ο αγγλικός πουριτανισμός, που παρείχε την πιο συνεπή 
θεμελίωση της ιδέας του επαγγέλματος. Ο Richard Baxter, σημαντικός εκπρόσωπος 
της πουριτανικής ηθικής, υποστήριζε πως, για να μεγαλώσει η δόξα του θεού, καμιά  
ανάπαυση και  απόλαυση δεν χρησιμεύει, παρά μόνο η δράση, σύμφωνα με τις σαφείς 
εκδηλώσεις της θέλησής του. Η πολυτέλεια καταδικάζεται ηθικά, το ίδιο και το χάσιμο 
χρόνου με κοινωνικότητα ή και ο περισσότερος ύπνος απ’ ό,τι χρειάζεται για την υγεία. 
Ο χρόνος αξίζει άπειρα, γιατί σε κάθε χαμένη ώρα χάνεται εργασία για τη δόξα του 
θεού. Η αδράνεια δεν είναι αρεστή στον θεό που επιθυμεί τη δραστήρια εκτέλεση του 
θελήματός του σ’  ένα επάγγελμα. Συνεπώς, ο Baxter διακηρύττει τη σκληρή και αδιά-
κοπη σωματική ή πνευματική εργασία, που αποτελεί προληπτικό μέσο εναντίον των 
πειρασμών. Ο σεξουαλικός πουριτανισμός επιτρέπει τη σεξουαλική σχέση, ακόμη και 
μέσα στον γάμο, μόνο σαν επιτρεπτό από τον θεό μέσο για την αύξηση της δόξας του. 
Επιπλέον, η εργασία θεωρήθηκε αυτοσκοπός, ενώ η αργία σύμπτωμα έλλειψης χάρης. 
Η αριστοκρατική ανεμελιά είναι κατακριτέα στον πουριτανισμό. Όλοι ανεξαιρέτως, 
ακόμη και οι πλούσιοι πρέπει να εργαστούν, γιατί για όλους η πρόνοια του θεού προέ-
βλεψε ένα επάγγελμα, το οποίο πρέπει να ασκήσουν. Το επάγγελμα όμως, δεν είναι 
μοίρα, όπως στον λουθηρανισμό, αλλά μπορεί κανείς να εργαστεί και σε περισσότερα 
επαγγέλματα ή να αλλάξει εργασία, αν του δοθεί η ευκαιρία, ακολουθώντας την κλήση 
του θεού. Αρκεί να συνεχίσει να υπηρετεί τη θεία δόξα και όχι σκοπούς της σάρκας και 
της αμαρτίας. Αλλά και ο καταμερισμός της εργασίας, η εξειδίκευση των επαγγελμά-
των είναι προϊόν της θείας πρόνοιας και εξυπηρετεί το γενικό καλό. Το επάγγελμα, 
τελικά, εξασφαλίζει στον άνθρωπο τον συστηματικό μεθοδικό χαρακτήρα που απαιτεί-
ται από τον εγκόσμιο ασκητισμό, ενώ όχι η εργασία καθεαυτή, αλλά η έλλογη επαγ-
γελματική εργασία είναι αυτό που ο θεός απαιτεί (Weber, 1984). 

Έτσι, ο εγκόσμιος αυτός προτεσταντικός ασκητισμός απελευθέρωσε την απόκτηση α-
γαθών από τις απαγορεύσεις της παραδοσιακής ηθικής και έσπασε τα δεσμά της επιδί-
ωξης του κέρδους, θεωρώντας την σαν άμεσα θελημένη από τον θεό. Ο αγώνας των 
πουριτανών κατά των πειρασμών της σάρκας και της εξάρτησης από εξωτερικά αγαθά 
δεν ήταν ένας αγώνας εναντίον της ορθολογικής απόκτησης, αλλά κατά της άλογης 
χρήσης του πλούτου. Η άλογη αυτή χρήση εκφραζόταν με την πολυτέλεια, η οποία 
καταδικαζόταν ως ειδωλολατρία της σάρκας. Αυτό που καταδικάστηκε σαν απληστία  
- αμαρτία ήταν η επιδίωξη του πλούτου ως αυτοσκοπός, ενώ η απόκτησή του από την 
επαγγελματική εργασία θεωρήθηκε ευλογία θεού. Ο θρησκευτικός ασκητισμός πρό-
σφερε επιπλέον, συνειδητούς και ασυνήθιστα επιμελείς εργάτες, προσκολλημένους 
στην εργασία τους σαν σε σκοπό ζωής δοσμένο από τον θεό. Τούς έδωσε την καθησυ-
χαστική ασφάλεια ότι η άνιση διανομή των αγαθών του κόσμου είναι ένα ειδικό έργο 
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της θείας πρόνοιας, που στις διαφορές αυτές, όπως και στη θεία χάρη, επιδιώκει σκο-
πούς άγνωστους στους ανθρώπους. Κυριαρχεί η ιδέα ότι η πιστή εργασία, ακόμη και 
με χαμηλούς μισθούς, αρέσει εξαιρετικά στο Θεό. Από αυτήν την άποψη αυτό που 
έκανε ο προτεσταντικός ασκητισμός ήταν να παρωθήσει ψυχολογικά την εργασία σαν 
το καλύτερο ή το μόνο μέσο, για να γίνει ασφαλής η κατάσταση της χάρης και της 
σωτηρίας (Weber, 1984). 

Συμπερασματικά 

Οι ανερχόμενες δυνάμεις του καπιταλισμού αναζήτησαν ιδεολογικά στηρίγματα και 
κατέφυγαν στο πουριτανικό δόγμα. Ο ιδεολογικός, ωστόσο, παράγοντας δεν αποτέλεσε 
σε καμιά περίπτωση γενεσιουργό αίτιο των καπιταλιστικών διαδικασιών, όμως υπήρξε 
επιταχυντικός συντελεστής. Αυτό σημαίνει ότι στον καπιταλισμό θα είχαμε φτάσει και 
χωρίς τη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση και τον προτεσταντισμό, όμως, ο πουριτανισμός 
συντέλεσε στην επίσπευση των διαδικασιών αυτών. Τελικά, η θρησκευτική αξιολό-
γηση και η ηθική δικαιολόγηση της εγκόσμιας επαγγελματικής ζωής σαν το ύψιστο 
μέσο του ασκητισμού και ταυτόχρονα σαν την πιο φανερή απόδειξη γνήσιας πίστης 
πρέπει να συνέβαλε στην επέκταση της αντίληψης αυτής για τη ζωή σ’ αυτό που ονο-
μάστηκε στο έργο του Weber «πνεύμα του καπιταλισμού». Το έργο του Max Weber η 
«Προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού» αποτέλεσε σταθμό στην ι-
στορία των κοινωνικών επιστημών, προκαλώντας κύμα συζητήσεων, αλλά και αντι-
δράσεων. Εκατοντάδες βιβλία και χιλιάδες άρθρα έθεσαν ως αντικείμενό τους τις θέ-
σεις «περί πουριτανισμού και καπιταλισμού» του Weber. Πολλοί επιστήμονες συμφώ-
νησαν με τις απόψεις του, ενώ άλλοι προσπάθησαν να τις αναιρέσουν. Ενδεικτικά α-
ναφέρουμε τον Kurt Samuelsson που ασκεί κριτική στις θέσεις του Weber, ισχυριζό-
μενος ότι δεν είναι βέβαιο, όπως υποθέτει ο Weber, πως η θρησκεία έδωσε ώθηση στην 
οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Μπορεί η σχέση να λειτούργησε και αντίστροφα και 
τα εύπορα κράτη να έγιναν τελικά, προτεσταντικά (Samuelsson, 1957). 

O Max Weber στο έργο του ωστόσο, «υπογραμμίζει ότι δεν σκοπεύει να ερμηνεύσει 
τον πολιτισμό ιδεαλιστικά. Όχι μόνο δεν αμφισβητεί, αλλά βάζει σαν αδήριτη προϋπό-
θεση, ότι η ίδια η πορεία ωρίμανσης της οικονομικής πραγματικότητας έδωσε στο κύ-
κλωμα των ιδεών της Μεταρρύθμισης την ευκαιρία να ασκήσει μια οικονομικά υπολο-
γίσιμη επιρροή. Το ίδιο το “έδαφος” της Οικονομίας ήταν έτοιμο να δεχτεί διδασκαλίες 
σύμφωνα με τις οποίες η εργασία στο βιοποριστικό επάγγελμα είναι ένα χρέος βαλμένο 
από τον ίδιο το Θεό. Ο Max Weber θεωρεί την αναγκαιότητα αυτής της προπαρα-
σκευής των υλικών συντελεστών τόσο αυτονόητη, ώστε δεν ασχολείται με το θέμα 
αυτό ιδιαίτερα.» (Φίλιας, 1976, σσ. 143 – 144). Ο Max Weber επίσης, σε κανένα σημείο 
των αναλύσεών του δεν υποστήριξε πως δεν θα είχαμε φτάσει στον καπιταλισμό, χωρίς 
τη Μεταρρύθμιση και τον πουριτανισμό. Αυτό είναι κάτι που σύμφωνα με τους υπο-
στηριχτές των θέσεών του θα έπρεπε να έχει προσεχθεί από όσους επιχειρούν μια ιδε-
αλιστική παρερμηνεία του συνολικού του έργου. Ο μεγάλος διανοητής του 20ου αιώνα 
δεν θεωρεί σε καμιά περίπτωση τον ιδεολογικό παράγοντα γενεσιουργό αίτιο του κα-
πιταλιστικού φαινομένου, αλλά τον αξιολογεί ως επιταχυντικό συντελεστή θεμελιακής 
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σημασίας.  Η απήχηση που είχε το έργο του Max Weber «Η προτεσταντική ηθική και 
το πνεύμα του καπιταλισμού» στην επιστημονική κοινότητα, είτε με τη μορφή της α-
ποδοχής, είτε με τη μορφή της γόνιμης αμφισβήτησης, είναι η μεγαλύτερη που σημειώ-
θηκε μετά την έκδοση του «Κεφαλαίου» του Μαρξ κι αυτό είναι κάτι που καταδεικνύει 
την αξία του και την πολύτιμη συμβολή του στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.        
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Προσεγγίζοντας το θέμα της «Οδικής Ασφάλειας» με βιωματικό τρόπο  
 

Κορακίδη Γεωργία, gkorakidi@gmail.com 
Μαυράκης Αναστάσιος, mavrakisan@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή περιγράφουμε μία δράση του τοπικού δικτύου αειφορίας των σχο-
λείων της περιοχής της Δυτικής Αττικής. Αντικείμενο της δράσης αυτής είναι η «Οδική 
Ασφάλεια». Η δράση αυτή απευθυνόταν σε μαθητές Γ τάξης γυμνασίων της περιοχής 
μας και ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της διεύθυνσής μας, μίας εθελοντικής οργάνω-
σης, ιδιωτικών Κέντρων Τοπικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και του αρμόδιου τμή-
ματος τροχαίας της περιοχής μας. Η δράση έγινε κατά την διάρκεια 2 ημερών τον Μάιο 
του 2017, και απευθυνόταν σε μαθητές των Γυμνασίων των Μεγάρων και του Ασπρο-
πύργου. Το θέμα προσεγγίστηκε απολύτως βιωματικά. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ο-
μάδες και παρακολούθησαν κυκλικά 6 εργαστήρια συνολικής διάρκειας 90 λεπτών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Οδική Ασφάλεια, βιωματική μάθηση, δίκτυο αειφορίας  

Εισαγωγή 

Στην εργασία αυτή περιγράφουμε μία δράση του τοπικού δικτύου αειφορίας των σχο-
λείων της περιοχής μας. Βασικός σκοπός του είναι η διαμόρφωση του αειφόρου σχο-
λείου, δηλ. του σχολείου το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο οργανισμού που προωθεί την 
αειφορία και την υιοθετεί στη σχολική ζωή. Επιδιώκει, να δημιουργήσει μέσα στο σχο-
λείο μακροχρόνια και σταδιακά μια κουλτούρα και ένα ήθος προσανατολισμένο προς 
την αειφορία. Να το καταστήσει οργανισμό μάθησης μέσω του οποίου όλοι όσοι συμ-
μετέχουν σε αυτό θα μπορούν να μαθαίνουν, να δημιουργούν, να ενεργούν, να επιλέ-
γουν με γνώμονα την προάσπιση του περιβάλλοντος και του δικαιώματος όλων μας να 
ζούμε σε συνθήκες οικονομικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφο-
ρίας.  

Αντικείμενο της δράσης αυτής είναι η «Οδική Ασφάλεια». Η δράση αυτή απευθυνόταν 
σε μαθητές Γ τάξης γυμνασίων της περιοχής μας και ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας 
της διεύθυνσής μας, εθελοντικής οργάνωσης, ιδιωτικών ΚΤΕΟ και του αρμόδιου τμή-
ματος τροχαίας της περιοχής μας. Η δράση έγινε κατά την διάρκεια 2 ημερών τον Μάιο 
του 2017, και απευθυνόταν σε 120 μαθητές των Γυμνασίων των Μεγάρων και 90 μα-
θητές Γυμνασίων του Ασπροπύργου. Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής παιδιών σε 
ατυχήματα με αυτοκίνητο είναι ηλικίας «από 12 έως 15 ετών». Είναι η ηλικία που το 
παιδί νομίζει ότι "τα ξέρει όλα". Είναι οι ηλικίες που τα παιδιά απαιτούν σταδιακά την 
ανεξαρτησία τους. Μπορεί μάλιστα να φύγουν από το σπίτι, π.χ. για να επισκεφθούν 
φίλους τους (Μπιτσάκη, 2011).  

Τι λένε οι αριθμοί για τους ελληνικούς δρόμους; Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία 
των Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Εurostat – Road fatalities in the EU since 
2001 (δεδομένα που προέρχονται από την ιστοσελίδα Mobility and transport – Road 
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Safety, 2016):  

- Κάθε χρόνο στη χώρα μας σημειώνονται περισσότερα από 1.800 ατυχήματα μέσα 
και έξω από τα σχολεία, με θύματα μικρούς μαθητές.  

- Περισσότερα από 75 παιδιά (0-14 ετών) αφήνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους στους 
δρόμους της χώρας μας.  

- Η Ελλάδα κατέχει την τρίτη υψηλότερη θέση στην Ε.Ε. (14 ανά 100 χιλ άτομα) 
αναφορικά με τους δείκτες θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα μεταξύ παιδιών, 
εφήβων και νέων έως 25 ετών.  

- Κατά τη διάρκεια 1996-2003, το 50% των παιδιών 0-14 ετών που υπέστησαν τρο-
χαίο ατύχημα, τραυματίστηκαν ως πεζοί.  

- Το 20% των παθόντων παιδιών προσχολικής ηλικίας βρισκόταν στο μπροστινό κά-
θισμα και το 70% δεν έκανε χρήση παιδικού καθίσματος.  

- Το 10% των παθόντων παιδιών 5-14 ετών ήταν ποδηλάτες, ενώ σχεδόν κανένα δεν 
φορούσε κράνος.  

- Στους 10 παθόντες εφήβους και νέους 15-24 ετών τραυματίστηκαν ως χρήστες μη-
χανοκίνητων δικύκλων.  

Ο ρόλος γονέων και εκπαιδευτικών είναι να δει με σοβαρότητα τα θέματα της οδικής 
ασφάλειας (Keskinen, 2014). Τα παιδιά αυτής της ηλικίας πρέπει να ενημερώνονται 
για τα παρακάτω θέματα:  

1. Για τους κινδύνους της κυκλοφορίας. Να περιμένουν να σταματήσει η κίνηση για 
να διασχίσουν ένα δρόμο, να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις πεζών, να μη διασχίζουν 
δρόμους κάνοντας «ζιγκ-ζαγκ», αν υπάρχει νησίδα στη μέση λεωφόρου τότε να 
διασχίζουν τη λεωφόρο σαν να πρόκειται για δύο ξεχωριστούς δρόμους, σταματώ-
ντας και περιμένοντας επάνω στη νησίδα.  

2. Τους κινδύνους για κάθε διαδρομή που πρόκειται να κάνουν (κυρίως αυτή του σχο-
λείου).  

3. Να κρίνουν σωστά την ταχύτητα και την απόσταση των αυτοκινήτων σε έναν πο-
λυσύχναστο δρόμο και να αναγνωρίζουν τα «ασφαλή περάσματά» του.  

4. Δεν πρέπει να διασχίζουν ένα δρόμο ακολουθώντας τυφλά τους φίλους τους ή άλ-
λους. Πάντα πρέπει να σκέφτονται και να προσέχουν εκείνοι τον εαυτό τους.  

5. Οι ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικοί) να αποτελούν –το σωστό πρότυπο– με το 
παράδειγμά τους, τόσο σαν πεζοί όσο και σαν οδηγοί ή αναβάτες (ζώνες, κράνος 
κ.λπ.).  
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Στόχοι 

Στα πλαίσια αυτά, αποφασίσαμε την πραγματοποίηση δράσης οδικής ασφάλειας και 
κυκλοφοριακής αγωγής σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι σε αυ-
τήν την ηλικιακή ομάδα, η σκέψη τους αλλάζει και διαμορφώνεται από την οδήγηση 
του Ποδηλάτου στην οδήγηση μηχανοκίνητου όχηματος (μηχανάκι – αυτοκίνητο) 
(Mayhew & Simpson, 2002; OECD, 2006).  

Επιπλέον οι μαθητές γνωρίζονται με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(Σ.Β.Α.Κ.), ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο βασίζεται σε υφιστάμενες πρακτικές σχε-
διασμού, λαμβάνοντας υπόψη αρχές όπως είναι η συμμετοχή των πολιτών στις διαδι-
κασίες αποφάσεων, η ολιστική προσέγγιση στην άσκηση πολιτικής καθώς και η συνε-
χής αξιολόγηση των παρεμβάσεων. Βασικό κριτήριο για την εκπόνηση του σχεδίου 
είναι η ικανοποίηση των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών μετακίνησης 
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα. Τα ΣΒΑΚ διαφοροποι-
ούνται από τις συνήθεις μελέτες μακροχρόνιου ή βραχυχρόνιου συγκοινωνιακού σχε-
διασμού αλλά και τις μελέτες διαχείρισης κυκλοφορίας και στάθμευσης. Οι σημαντι-
κότερες διαφορές των ΣΒΑΚ από τις άλλες μελέτες είναι κατά βάση οι ακόλουθες: 

- Επικεντρώνονται στον άνθρωπο και όχι στην κυκλοφορία των οχημάτων  

- Ο βασικός τους στόχος είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και ποιότητας ζωής 
αντί της βελτίωσης της χωρητικότητας του οδικού δικτύου για την διευκόλυνση 
της κυκλοφοριακής ροής 

- Προϋποθέτουν προσεγγίσεις ενιαίου σχεδιασμού (μεταφορών, χρήσεων γης, περι-
βάλλοντος, κοινωνικής συνοχής, κλπ) και όχι μόνο θεματική προσέγγιση 

- Βασίζονται σε διεπιστημονική προσέγγιση με συμμετοχή επιστημόνων πολλών ει-
δικοτήτων 

- Δεν περιορίζονται από διοικητικά όρια περιοχών αλλά εκτείνονται γεωγραφικά με 
βάση λειτουργικά κριτήρια 

- Προϋποθέτουν την συνεχή αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων παρεμβά-
σεων και τη διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης 

- Βασίζονται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς 
και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του 
επισπεύδοντος φορέα  

- Μείωση της ρύπανσης, των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της κατανάλωσης 
ενέργειας 

- Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας των μετα-
φορών ανθρώπων και εμπορευμάτων 
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- Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 

 

Οι στόχοι που τέθηκαν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε γνωστικούς, συναισθηματι-
κούς και ψυχοκινητικούς.  

Γνωστικοί:  

- Με το τέλος της δράσης οι μαθητές να είναι ικανοί να αναφέρουν τουλάχιστον 4 
σημεία που πρέπει να ξέρουν ως πεζοί.  

- Να περπατούν στο πεζοδρόμιο αν υπάρχει.  

- Να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις.  

- Να αναγνωρίζουν τα σήματα τροχαίας που αφορούν τους πεζούς.  

- Να διασταυρώνουν το δρόμο με ασφάλεια.  

- Να αναγνωρίζουν τον κίνδυνο και να παίζουν σε ασφαλισμένους χώρους.  

Συναισθηματικοί: 

- Να συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή είναι πολύτιμη και πρέπει να την προσέχουν.  

Ψυχοκινητικοί: 

- Να αντιδρούν σε οπτικά σήματα.  

- Ο ρόλος του ευαισθητοποιημένου πολίτη.  

Περιγραφή της Δράσης 

Η δράση έγινε κατά την διάρκεια 2 ημερών τον Μάιο του 2017, και απευθυνόταν σε 
μαθητές των Γυμνασίων των Μεγάρων και του Ασπροπύργου. Το θέμα προσεγγίστηκε 
απολύτως βιωματικά. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και παρακολούθησαν κυκλικά 
6 εργαστήρια συνολικής διάρκειας 90 λεπτών.  

Η δράση αυτή είχε δύο βασικά μέρη:  

Στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε ομιλία διάρκειας μισής ώρας από εξειδικευμένα 
άτομα (εκπρόσωπο του τοπικού τμήματος της τροχαίας, εκπροσώπους του ΚΤΕΟ που 
παραχώρησε τον χώρο, εκπρόσωπο σχολής οδηγών, εκπρόσωπο της οδικής βοήθειας 
του αυτοκινητοδρόμου, οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου, εκπροσώπους λέσχης δικυ-
κλιστών) με θέμα «Η σωστή μετάβαση από το Ποδήλατο σε μηχανοκίνητο όχημα».  

Το δεύτερο μέρος είχε θέμα «Μετά το ποδήλατο, τι;».  
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Οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε έξι ομάδες των δεκαπέντε ατό-
μων περίπου. Οι ομάδες αυτές παρακολούθησαν κυκλικά έξι εργαστήρια διάρκειας 15 
λεπτών έκαστο. Βάση του χρονοδιαγράμματος στο διάστημα των 90 λεπτών διέρχονται 
άπασες οι ομάδες από τα εργαστήρια.  

Τα εργαστήρια προσεγγίζουν τα παρακάτω αντικείμενα:  

1ο εργαστήριο = Τι σχέση έχει η συμβατική ζώνη ασφαλείας με την αγωνιστική (ράλι); 
Έμπειρος οδηγός αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα αναλύσει στους μαθητές 
ποια είναι η διαφορά των δύο ζωνών, ποια η διαφορά του αναλογικού με το αγωνιστικό 
αυτοκίνητο (ράλι).  

 
Εικόνα 1. Από το 1ο εργαστήριο  

2ο εργαστήριο = Τι σχέση έχουν τα ελαστικά με την οδική ασφάλεια; Έμπειρος μηχα-
νικός ελαστικών θα αναλύσει στους μαθητές την αναγκαιότητα ελέγχου της πίεσης των 
ελαστικών, πότε και που πρέπει να αντικαταστήσουμε τα ελαστικά, πως να ελέγχουμε 
αν ένα ελαστικό είναι το κατάλληλο για το όχημά μας και πως αλλάζουμε ένα θραυ-
σμένο (σκασμένο) ελαστικό.  

3ο εργαστήριο = Γιατί πρέπει να έχω πάντα φαρμακείο και πυροσβεστήρα στο όχημά 
μου; Εξειδικευμένο προσωπικό του συλλόγου μας θα αναλύσει την αναγκαιότητα της 
κατοχής κάθε οχήματος των πυροσβεστήρων και του φαρμακείου, πότε-πως χρησιμο-
ποιούμε αυτά καθώς και πως ελέγχουμε την λειτουργικότητά τους.  

4ο εργαστήριο = Ποια είναι η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.); Εξει-
δικευμένο προσωπικό θα αναλύσει την αναγκαιότητα της Λ.Ε.Α. καθώς και τα προ-
βλήματα που εμφανίζονται κατά την ''παράνομη χρήση της'', πότε μπορούμε να την 
χρησιμοποιήσουμε, ποια οχήματα μπορούν.  
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Εικόνα 2. Από τα εργαστήρια 3 και 4 

5ο εργαστήριο = Βιώσιμη αστική κινητικότητα Από εξειδικευμένο μέλος (εκπρόσωπος 
τοπικού τμήματος τροχαίας και από μέλος εθελοντικής οργάνωσης) αναλύθηκε τι είναι 
βιώσιμη αστική κινητικότητα καθώς και πως μπορούμε να την εφαρμόσουμε, ποια τα 
οφέλη της (σεβασμός στον συνάνθρωπό μας, έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον, 
λιγότερη ρύπανση, λιγότερες φθορές στο όχημα, χρήση φιλικών στο περιβάλλον μέσων 
(μετρό, μέσα μαζικής μεταφοράς) που μειώνουν το οικολογικό μας αποτύπωμα, κτλ).  

6ο εργαστήριο = Δίκυκλο – μοτοσικλέτα Εξειδικευμένα μέλη της Λέσχης Μοτοσικλε-
τιστών Μεγάρων (ΛΕ.Μ.Μ.) μέσα από παραδείγματα θα αναλύσουν στους μαθητές τη 
χρήση του δικύκλου, τους κινδύνους, την ασφαλή οδήγηση και την αξία της χρήσης 
κράνους.  

Όλα τα εργαστήρια ήταν βιωματικά γιατί με αυτό τον τρόπο οι μαθητές κατανοούν 
καλύτερα τα γνωστικά θέματα και ταυτόχρονα μπορούν να αντιληφθούν σε πραγματι-
κές συνθήκες τους κινδύνους είτε ως μελλοντικοί οδηγοί είτε ως επιβάτες.  

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή των 
Μεγάρων και του Ασπροπύργου, όπου προσήλθαν οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτι-
κοί, χωρίς κόστος συμμετοχής για όλους. Η μεταφορά των μαθητών από το σχολείο 
στον χώρο των εργαστηρίων και η επιστροφή.  

Η συγκεκριμένη δράση είχε μεγάλη απήχηση στο μαθητικό και εκπαιδευτικό κοινό. Οι 
μαθητές που συμμετείχαν δήλωσαν ότι ήταν η πρώτη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους 
δράση, διατυπώνοντας την άποψη ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση ήταν διαφορετική 
και πρωτότυπη. Μας ζητήθηκε να επαναληφθούν στο μέλλον τέτοιες δράσεις, διευρύ-
νοντας το εύρος των μαθητών και των τάξεων.  

Διαπιστώθηκε λοιπόν η αναγκαιότητα της πρόληψης και της ενημέρωσης του 
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μαθητικού πληθυσμού σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας.  

Θα ήταν χρήσιμο αντίστοιχες πρακτικές να υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστούν σε 
περισσότερους μαθητές και να υλοποιηθεί μία πιο εκτεταμένη αξιολόγηση της δράσης.  
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Συμβουλευτική και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαμέσου 
του Δημόσιου Διαδικτυακού Τόπου (Δ.Δ.Τ.) του Οργανισμού Απασχόλησης Ερ-

γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) 

Κοψιδάς Οδυσσέας 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.09, 17.05, Διδάκτορας Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας 

odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται οι βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προ-
σφέρονται στο κοινό διαμέσου του Δημόσιου Διαδικτυακού Τόπου (Δ.Δ.Τ.) του 
Ο.Α.Ε.Δ.. Ο Ο.Α.Ε.Δ. διαμέσου του Δ.Δ.Τ. του προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης που απευθύνονται σε ανέργους, εργαζομένους και επιχειρήσεις.Ο δι-
κτυακός τόπος με τη σημερινή του μορφή τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2016. 
Ο δικτυακός τρόπος έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσανατολισμένος 
στον χρήστη, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται.. Η αποτελεσματική 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαμέσου του διαδικτυα-
κού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. θα μπορούσε να έχει πολλαπλές θετικές συνέπειες τόσο σε 
κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Όχι μόνο θα ικανοποιούσε  τις ανάγκες και 
τα αιτήματα των συναλλασσόμενων  - και ιδιαίτερα των ανέργων μεταξύ αυτών – αλλά 
και θα μπορούσε να συμβάλλει αποφασιστικά και στην αντιμετώπιση του υψηλού πο-
σοστού ανεργίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ο.Α.Ε.Δ., συμβουλευτική, υπηρεσίες, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
δημόσιος διαδικτυακός τόπος 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και παρεχόμενες υπηρεσίες 

Η έννοια «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»  χρησιμοποιείται για να περιγράψει την χρήση 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον δημόσιο τομέα, με απώτερο στόχο 
την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς το κοινό, πολίτες και 
επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη και διάθεση τέτοιων υπηρεσιών προς το κοινό προσφέρει 
πληθώρα πλεονεκτημάτων τόσο για τον δημόσιο τομέα όσο και για τους συναλλασσό-
μενους, όντας σε θέση να αντιμετωπίσει χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας 
διοίκησης. 

Δύο από τα σημαντικότερα πεδία προβληματισμού για τους σχεδιαστές δημόσιων πο-
λιτικών αποτελούν η αντιμετώπιση της διαφθοράς και η μεγιστοποίηση της αποτελε-
σματικότητας στην δημόσια διοίκηση. Η ψηφιοποίηση των παρεχόμενωνπρος τους συ-
ναλλασσόμενους υπηρεσιών μπορεί να εξυπηρετήσει τους δύο παραπάνω στόχους. Ο 
περιορισμός των «ενδιάμεσων» μεταξύ των συναλλασσόμενων και της «πηγής» παρο-
χής της υπηρεσίας ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης εστιών διαφθοράς, τον 
χρόνο και το κόστος παροχής των υπηρεσιών, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τον καλύ-
τερο συντονισμό και την μεγαλύτερη ασφάλεια και διαθεσιμότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 
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Από την σκοπιά των συναλλασσόμενων, η χρήση ανάλογων υπηρεσιών προσφέρει ση-
μαντικότατα πλεονεκτήματα σε σχέση με το «παραδοσιακό» μοντέλο παροχής υπηρε-
σιών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αντί να απαιτείται η 
φυσική παρουσία τους σε κάποιο σημείο εξυπηρέτησης και η πολύωρη – σε κάποιες 
περιπτώσεις – αναμονή για την συγκέντρωση πληροφοριών ή για την υποβολή του αι-
τήματος τους , μπορούν από την άνεση του προσωπικού τους χώρου να εκτελέσουν τις 
εργασίες που επιθυμούν σε 24ωρη βάση. 

Ανάλογα με το ποιος είναι ο λήπτης της τελικής υπηρεσίας, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης μπορούν να διακριθούν στα παρακάτω επιχειρησιακά μοντέλα: 

• GovernmenttoBusiness (G2B): Τελικός λήπτης της υπηρεσίας είναι επιχειρή-
σεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: ICIS net. 

• GovernmenttoCitizen (G2C): Τελικός λήπτης της υπηρεσίας είναι οι πολίτες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Εθνικό Δημοτολόγιο (διαμέσου «ΕΡΜΗΣ»). 

• GovernmenttoGovernment (G2G): Τελικός λήπτης της υπηρεσίας είναι άλλοι 
δημόσιοι φορείς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. 

• Government to Employee (G2E): Τελικός λήπτης της υπηρεσίας είναι οι δημό-
σιοι υπάλληλοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα: Εφαρμογή πληροφόρησης μι-
σθοδοτούμενων (διαμέσου Ενιαίας Αρχής Πληρωμής). 

Ανάλογα με τον βαθμό της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συναλλασσόμενων και των 
παρόχων των υπηρεσιών, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορούν να δια-
κριθούν στα παρακάτω επίπεδα: 

 Υπηρεσίες 1ου επιπέδου – Πληροφόρηση (Information): Αφορούν την πα-
ροχή πληροφοριών προς τους συναλλασσόμενους αναφορικά με διαδικα-
σίες και δικαιολογητικά κάνοντας χρήση στατικού περιεχομένου, το οποίο 
έχει περιορισμένο μέγεθος και ανανεώνεται σποραδικά. 

 Υπηρεσίες 2ου επιπέδου – Αλληλεπίδραση ενός δρόμου (One-
wayinteraction): Στους συναλλασσόμενους παρέχονται τόσο πληροφορίες 
όσο και πρότυπα έντυπου υλικού για την διεκπεραίωση των αιτημάτων 
τους. Το περιεχόμενο των ιστοχώρων. είναι δυναμικό, εξειδικευμένο και α-
νανεώνεται σε τακτική βάση. 

 Υπηρεσίες 3ου επιπέδου – Αμφίδρομη αλληλεπίδραση (Τwo-
wayinteraction): Οι υπηρεσίες παρέχονται στους  συναλλασσόμενους ηλε-
κτρονικά. Πραγματοποιούνται αναζητήσεις από εξειδικευμένες βάσεις δε-
δομένων και με την χρήση κατάλληλων webservices τα αιτήματα των χρη-
στών καταχωρούνται. Απαιτείται ωστόσο φυσική παρουσία του συναλλασ-
σόμενου σε σημείο εξυπηρέτησης για την παραλαβή του παραδοτέου. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις απαραίτητη είναι η ταυτοποίηση των χρηστών, ενώ 
συνίσταται η χρήση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ασφαλείας προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται. 

 Υπηρεσίες 4ου επιπέδου – Συναλλαγή (Transaction): Πλήρης ψηφιοποίηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης και της παραλαβής 
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του παραδοτέου από τον συναλλασσόμενο διαμέσου ηλεκτρονικής θυρίδας 
που βρίσκεται στον ιστοχώρο του φορέα. Απαραίτητη κρίνεται η διασφά-
λιση της ακεραιότητας των δεδομένων, ενώ ανάλογα με την μορφή της υ-
πηρεσίας και του παραδοτέου είναι δυνατό να έχουν ενσωματωθεί  πρόσθε-
τες λειτουργίες παρακολούθησης, ειδοποίησης και  ηλεκτρονικής πληρω-
μής. 

 Υπηρεσίες 5ου επιπέδου – Πλήρης Ολοκλήρωση (Fullintegration): Υπηρε-
σίες μιας στάσης (one-stopshop), όπου στη βάση της αρχής της διαλειτουρ-
γικότητας στην δημόσια διοίκηση, προφέρεται στους συναλλασσόμενους 
να διεκπεραιώσουν πληθώρα συναλλαγών με διάφορους φορείς διαμέσου 
μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης. 

Ο Ο.Α.Ε.Δ. και ο Δημόσιος Διαδικτυακός του τόπος 

O Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι υπεύθυνος για 
την άσκηση επιδοματικής πολιτικής προς τους ανέργους και άλλους δικαιούχους κοι-
νωνικών παροχών, καθώς και για την υλοποίηση του συνόλου των προγραμμάτων α-
πασχόλησης και της στεγαστικής και άλλης κοινωνικής πολιτικής του κράτους για τους 
εργαζόμενους και τους ανέργους (κατασκηνώσεις, κοινωνικός τουρισμός, βρεφονηπια-
κοί σταθμοί). 

Στο διαδικτυακό τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. προσφέρονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς α-
νέργους, εργαζομένους και επιχειρήσεις.Ο διαδικτυακός τόπος του Ο.Α.Ε.Δ. λειτουρ-
γεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr. Ο δικτυακός τόπος με τη σημερινή του 
μορφή τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2016 αντικαθιστώντας παλαιότερη δομή, 
η οποία ωστόσο είναι ακόμη διαθέσιμη στον Παγκόσμιο Ιστό στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://prev.oaed.gr/index.php?lang=el. 

 
Εικόνα 1: Άποψη του τρέχοντα διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. 
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Εικόνα 2: Άποψη του προηγούμενου διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. 

Σε κεντρική θέση στο του διαδικτυακού χώρου βρίσκονται μηχανές αναζήτησης που 
επιτρέπουν στους επισκέπτες του ιστοχώρου να πραγματοποιήσουν απλές ή σύνθετες 
(µε επιλογή περισσότερων κριτηρίων) αναζητήσεις. Διαμέσου των μηχανών αυτών 
προσφέρεται η δυνατότητα σε ανέργους να αναζητήσουν θέσεις εργασίας και σε εργο-
δότες να πραγματοποιήσουν αναζήτηση των βιογραφικών ανέργων, από τις αντίστοιχες 
βάσεις δεδοµένων που τηρούνται στα µητρώα του Οργανισµού.  Η εγγύτητα των δύο 
μηχανών αναζητήσεων σχετίζεται με την προσπάθεια του Ο.Α.ΕΔ. για την εισαγωγή 
ενός νέου συστήματος αποτελεσματικότερης σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης 
εργασίας. Παραπλήσια των μηχανών αναζήτησης βρίσκονται σύνδεσμοι οι οποίοι ο-
δηγούν σε σελίδες που παρέχουν πληροφορίες για την χορήγηση κοινωνικών παροχών 
και την επαγγελματική εκπαίδευση διαμέσου του Ο.Α.Ε.Δ..  

 
Εικόνα 3: Άποψη των μηχανών αναζήτησης στον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. 

Ο δικτυακός τρόπος έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσανατολισμένος 
στον χρήστη, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται (άνεργος, εργαζόμε-
νος, εργοδότης, καταρτιζόμενος κλπ.). Ανάλογα με την ιδιότητα του, κάθε επισκέπτης 
μπορεί να επιλέξει την αντίστοιχη κατηγορία από το σχετικό menuκαι άμεσα παρου-
σιάζεται στην οθόνη του κυλιόμενο menuστο οποίο περιέχονται όλες οι υπηρεσίες που 
δυνητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Στην συνέχεια ο χρήστης, και ανάλογα με 
τις επιλογές του, οδηγείται σε άλλες σελίδες του διαδικτυακού τόπου στις οποίες μπο-
ρεί να εκτελέσει τις επιθυμητές εργασίες. 
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Εικόνα 4: Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών ανά ιδιότητα επισκέπτη 

Ο διαδικτυακός τόπος έχει μορφολογία που προσαρμόζεται κατά την πρόσβαση από 
φορητές συσκευές, όπως smartphonesκαι tablets (mobileresponsivewebsite). 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως έχει δεν προβλεφθεί η δημιουργία αγγλόφωνης 
εκδοχής του διαδικτυακού χώρου, ή ακόμη και εκδοχών του σε γλώσσες, όπως π.χ. τα 
αλβανικά, με δεδομένο το γεγονός πως σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού α-
ποτελείται από αλλοδαπούς εργαζομένους που ενδεχομένως να έχουν περιορισμένη 
γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η παράλειψη αυτή περιορίζει την φιλικότητα και προ-
σβασιμότητα του διαδικτυακού τόπου σε αυτή την κατηγορία χρηστών. Στην προηγού-
μενη μορφή του ιστοχώρου υπήρχε πλήρως ενημερωμένη και μεταφρασμένη εκδοχή 
του στην αγγλική γλώσσα, με το αντίστοιχο σημείο πρόσβασης να βρίσκεται σε εμφα-
νές σημείο στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του ιστοχώρου. 

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου πραγματοποιείται 
είτε μέσω του συνδέσμου “LOGIN” που βρίσκεται στην κεφαλίδα της αρχικής σελίδας 
του διαδικτυακού τόπου, είτε μέσω του συνδέσμου «e-Yπηρεσίες» που βρίσκεται στην 
κεφαλίδα της αρχικής σελίδας του διαδικτυακού τόπου, είτε μέσω του πολυχρηστικού 
menuπου βρίσκεται στο μέσο της αρχικής σελίδας.  

Για να εισέλθει στην κυρίως σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ο χρήστης ανακα-
τευθύνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eservices.oaed.gr/, η οποία λειτουργεί 
σε περιβάλλον ασφαλούς λειτουργίας όπως γίνεται κατανοητό από το πρόθεμα https://. 
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Εικόνα 5:  Άποψη της αρχικής σελίδας ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Ισχύει πολιτική ελεγχόμενης πρόσβασης των επισκεπτών στις υπηρεσίες του Οργανι-
σμού καθώς για την είσοδο τους σε αυτές απαιτείται πιστοποίηση τους με την χρήση 
Ονόματος Χρήστη (Username) και Συνθηματικού (Password). 

 
Εικόνα 6:  Άποψη της σελίδας εισόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Για την χορήγηση των αντίστοιχων στοιχείων απαιτείται ταυτοποίηση και εγγραφή των 
χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.. Η ταυτοποίηση προηγείται της 
εγγραφής των χρηστών που πραγματοποιείται διαμέσου της σελίδας ηλεκτρονικών υ-
πηρεσιών. Η διαδικασία εγγραφής διαφοροποιείται ελαφρά ανάλογα με την διαδικασία 
ταυτοποίησης που θα επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους. Υφίστανται δύο διακριτές 
διαδικασίες ταυτοποίησης, μία ηλεκτρονική και μία στην οποία απαιτείται η φυσική 
παρουσία του ενδιαφερόμενου. Η ηλεκτρονική διαδικασία ταυτοποίησης, που απευθύ-
νεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα,  υλοποιείται διαμέσου της διασύνδεσης των ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. με αυτές τις Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.). Ο χρήστης ανακατευθυνθεί να σε αντίστοιχη σελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καταχω-
ρεί τα στοιχεία πρόσβασης του και στην συνέχεια εξουσιοδοτεί τις ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. 
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Η φυσική διαδικασία ταυτοποίησης αφετηρία έχει τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλη-
σης του Ο.Α.Ε.Δ. (Κ.Π.Α.2). Οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν αιτήματος που υποβάλλουν 
σε αυτά, λαμβάνουν έγγραφο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία εγγραφής τους (Ό-
νομα Χρήστη, Συνθηματικό και Κλειδάριθμος). Στην συνέχεια, οι χρήστες καταχω-
ρούν τα στοιχεία αυτά στην αντίστοιχη σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Ο.Α.Ε.Δ. και η εγγραφή τους ολοκληρώνεται. 

Αφού οι χρήστες καταχωρήσουν τα στοιχεία πρόσβασης τους και πιστοποιηθούν ει-
σέρχονται στην κεντρική σελίδα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.. Από εκεί 
οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν πληθώρα εργασιών όπως ανανέωση δελτίων ανερ-
γίας, υποβολή αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών.  

 
Εικόνα 7:  Άποψη της κεντρικής σελίδας παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Αξιολόγηση – Προτάσεις 

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχει επιτύχει ένα ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα παρουσιάζοντας έναν διαδικτυακό τόπο υψηλής χρηστικότητας και προ-
σβασιμότητας με υψηλό επίπεδο ηλεκτρονικοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρο-
νται  σε αυτόν. 

Υφίστανται ωστόσο σημαντικές παραλείψεις, όπως η απουσία ξενόγλωσσων εκδοχών 
του,  οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν στο γεγονός πως ο διαδικτυακός τόπος με 
την παρούσα του μορφή λειτουργεί  για σύντομο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως 
οι λειτουργίες αυτές να μπορούσαν να ενσωματωθούν στο μέλλον. Το γεγονός πως οι 
διοικούντες του Οργανισμού προχώρησαν στον ανασχεδιασμό του διαδικτυακού τόπου 
με επίκεντρο τους τελικούς του χρήστες, και λαμβάνοντας υπόψη τους την αναγκαιό-
τητα πρόσβασης του από φορητές συσκευές, είναι ενδεικτικό της πρόθεσης τους να 
δημιουργήσουν έναν ιστοχώρο φιλικό προς τον χρήστη. 

Μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και χρηστι-
κότητας του διαδικτυακού τόπου, όπως: 

• Η δημιουργία εφαρμογής (application) για φορητές συσκευές που θα ενσωμα-
τώνει τις βασικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. 
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• Προσθήκη στον διαδικτυακό χώρο δυνατότητας συνομιλίας (chat) μεταξύ επι-
σκεπτών της σελίδας και αντιπροσώπων του οργανισμού για θέματα που σχετί-
ζονται με την χρήση των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.. 

• Δημιουργία ξενόγλωσσων εκδοχών του διαδικτυακού χώρου, ιδιαίτερα σε 
γλώσσες που μιλούν οικονομικοί μετανάστες που διαβιούν στην χώρα μας. 

• Ενσωμάτωση στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου λειτουργίας αναζή-
τησης των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί με την χρήση του αριθμού πρωτο-
κόλλου που έχει εκδοθεί, αλλά και κάποιου προσωπικού στοιχείου του αιτού-
ντα, όπως π.χ. ο ΑΜΚΑ. 

• Δημιουργία με την χρήση πολυμέσων διαδραστικών οδηγών για την χρήση των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου. 

• Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του 
Ο.Α.Ε.Δ. και  άλλων φορέων του Δημοσίου όπως η Α.Α.Δ.Ε.. 

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την προ-
σβασιμότητα και χρηστικότητα του διαδικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. καθιστώντας τον 
έναν αποτελεσματικό «όπλο» στην προσπάθεια καταπολέμησης της ανεργίας. 
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να σχεδιαστούν ή και να ανασχεδιαστούν,  ώστε το 
σύγχρονο σχολείο στην Ελλάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελε-
σματικότητα στις νέες κοινωνικές, πολιτισμικές, παιδαγωγικές, οικονομικές, τεχνολογι-
κές, εκπαιδευτικές  προκλήσεις  που έχουν δημιουργηθεί;  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ στη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

1. Τσολακίδης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ηλεκτρονικός Μηχανι-
κός με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση. 

2. Βαγγελάτος Αριστείδης, Διδάκτορας Πληροφορικής,  Διεύθυνση Επιμόρφω-
σης και Πιστοποίησης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδό-
σεων, Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος». 

3. Δημοσθένους Γεώργιος, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Frederick, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, πρώην 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. 

4. Ζάχος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής - Διαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

5. Καστής Νικήτας, Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου σε θέ-
ματα θεωρίας αποφάσεων, διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου και προγραμμα-
τισμού έργων, Διευθύνων Σύμβουλος της Mind2Innovate, Επικεφαλής μελετη-
τικού έργου και συντονισμού δικτύου Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων στον το-
μέα των ανθρώπινων πόρων. 

6. Στυλιανού-Γεωργίου Αγνή, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολο-
γίας, Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

7. Τσιπά Ελένη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Υπευ-
θυνότητας της Oracle Hellas. 

  
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
Μυλωνάς Δημήτριος, Διδάκτωρ Οικονομικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Νο-
μικός, Οικονομολόγος εκπαιδευτικός, Σχολικός Σύμβουλος Οικονομολόγων στην Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – ΘΕΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται συζήτηση για τα συστήματα παιδείας και τα εκπαιδευτικά 
μοντέλα (σχεδιασμός και αποτελεσματική εφαρμογή αυτών) ανά τον κόσμο. Η ανά-
δειξη των δεξιοτήτων, των κλίσεων και της κριτικής σκέψης των μαθητών αποτελεί 
ένα από τα προαπαιτούμενα δεδομένα των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών μεθόδων 
στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Η αναζήτηση συνεργατικών τρόπων διδασκαλίας, η 
καινοτόμος  χρήση της τεχνολογίας και διάφορων πηγών εκτός σχολικής μονάδας, η 
αντιμετώπιση ενός διαπολιτισμικού κόσμου, η μελέτη των παγκόσμιων προβλημάτων 
(μετανάστευση, προσφυγικό, οικονομικές κρίσεις), οδηγεί στην «ολιστική  σκέψη και 
μάθηση». 

Η διαρκής επιμόρφωση του εκπαιδευτικού συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των παιδα-
γωγικών του αντιλήψεων και στρατηγικών, στην ανανέωση του περιεχομένου διδασκα-
λίας,  λόγω της παραγωγής νέας γνώσης. Παράλληλα μπορεί να τού παρέχει διαρκή 
επιστημονική υποστήριξη στο δύσκολο έργο του, κάνοντάς τον ενεργό παράγοντα της 
οποιασδήποτε σχεδιαζόμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

 Ο εκπαιδευτικός καλείται να ταξιδέψει μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Αν υιοθετήσει 
πολλαπλές προοπτικές θέασης στο ταξίδι αυτό, έχει τη  δυνατότητα να σκεφτεί ευέλικτα 
και να βρει δημιουργικές λύσεις σε προβλήματα διδακτικού σχεδιασμού. 

Μπροστά στα νέα αυτά δεδομένα, η χώρα μας είναι αναγκασμένη να αναθεωρήσει και 
πιθανώς  να αναδομήσει τις εκπαιδευτικές πολιτικές της, προκειμένου να είναι ικανή 
να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να σχεδιαστούν ή και να ανασχεδιαστούν,  ώ-
στε το σύγχρονο σχολείο στην Ελλάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια 
και αποτελεσματικότητα στις νέες κοινωνικές, πολιτισμικές, παιδαγωγικές, οικο-
νομικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές  προκλήσεις  που έχουν δημιουργηθεί;  
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Παράγοντες επιτυχίας για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  
στην εκπαίδευση 

Βαγγελάτος Αριστείδης 
Δρ. Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, 

Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», vagelat@cti.gr 

Λέξεις-Κλειδιά: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), εκ-
παίδευση, νέες τεχνολογίες, ψηφιακό σχολείο 

Εισαγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες (ή διαφορετικά Τ.Π.Ε.) φαίνεται ότι εντάσσονται με χαμηλότερους 
ρυθμούς διείσδυσης στον τομέα της παιδείας απ’ ότι συμβαίνει σε άλλους τομείς της 
ζωής μας. Γεγονός όμως παραμένει ότι οι σημερινοί νέοι μεγαλώνουν χρησιμοποιώ-
ντας όλο και περισσότερο στην καθημερινή τους ζωή τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα.  

Τι είναι όμως αυτό που αποτρέπει την καλύτερη και ευρύτερη αξιοποίησή τους μέσα 
στον χώρο του σχολείου; 

Στα παρακάτω, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν οι ελάχιστες απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για την επιτυχή εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στο σημερινό σχολείο: Μετά από μια σύ-
ντομη αναφορά στη διεθνή εμπειρία, η έμφαση δίδεται στην Ελληνική πραγματικότητα 
με βάση τα μακροσκοπικά της χαρακτηριστικά. 

Βιβλιογραφική ανάλυση 

Πολλές μελέτες, άρθρα και ανακοινώσεις, στη διεθνή βιβλιογραφία εστιάζουν στους 
παράγοντες (ή εμπόδια) επιτυχίας σε σχέση με τις Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Για παρά-
δειγμα στο (BECTA, 2003), τα εμπόδια κατηγοριοποιούνται σε αυτά που έχουν σχέση 
με τους εκπαιδευτικούς και σε αυτά που σχετίζονται με τα ίδια τα σχολεία (ως οργανι-
σμούς). Στην πρώτη κατηγορία, αναφέρονται ως κρίσιμα θέματα: η έλλειψη χρόνου 
(τόσο για επιμόρφωση όσο και για προετοιμασία υλικού), η έλλειψη αυτοπεποίθησης, 
ο φόβος γελιοποίησης μπροστά στους μαθητές και τους συναδέλφους, η αδυναμία επί-
λυσης τεχνικών προβλημάτων, η έλλειψη κινήτρων, η αντίληψη ότι η τεχνολογία δεν 
βελτιώνει την εκπαίδευση και η αντίληψη ότι οι υπολογιστές είναι πολύπλοκοι και δύ-
σκολοι στη χρήση τους μέσα στην τάξη. Στην δεύτερη κατηγορία, οι βασικές διαπι-
στώσεις είναι: η έλλειψη υποδομών Τ.Π.Ε., η έλλειψη εύκολης πρόσβασης στις υπο-
δομές, η παλαιότητα των υποδομών, οι μη αξιόπιστες λύσεις (λογισμικό και υλικό), η 
έλλειψη τεχνικής υποστήριξης, η έλλειψη διαχειριστικής υποστήριξης, η έλλειψη υπο-
στήριξης από το σχολείο (εκπαιδευτική δομή) με απουσία σχεδιασμού και διαδικασιών, 
η έλλειψη επιμόρφωσης κατάλληλα προσαρμοσμένης στα τρέχοντα επίπεδα ικανοτή-
των σε Τ.Π.Ε. που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί και τέλος η έλλειψη επιμόρφωσης εστια-
σμένης στην ολοκλήρωση των τεχνολογιών και όχι σε βασικά θέματα πληροφορικής. 
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Στο (Totter, Stutz & Grote, 2006) προστίθενται και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως ο 
τρόπος εκπαίδευσης που επιλέγει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός (constructivist vs. 
traditional teaching – με τον πρώτο να είναι θετικός στις νέες τεχνολογίες αντίθετα με 
το δεύτερο), το πόσο ανοιχτός σε αλλαγές είναι ο εκπαιδευτικός, ο ρόλος του εκπαι-
δευτικού στο σχολείο (διευθυντής, σχολικός σύμβουλος, κ.τ.λ.), αλλά και η διάθεσή 
του να συνεργαστεί με άλλους. 

Προϋποθέσεις επιτυχίας για την εισαγωγή Τ.Π.Ε. στο σύγχρονο σχολείο 

Ποιές είναι όμως οι προϋποθέσεις που μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχή εισαγωγή 
και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο σχολείο του σήμερα στη χώρα μας; 

Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και μια συνέχεια στις σχετικές δράσεις 

Απαραίτητη προϋπόθεση σε οποιαδήποτε προσπάθεια εισαγωγής νέων τεχνολογιών σε 
κάθε χώρο, αλλά ακόμα περισσότερο στον κρίσιμο χώρο της παιδείας είναι ο ποιοτικός 
και μακρόπνοος σχεδιασμός. Και είναι αυτό ακριβώς το σημείο στο οποίο η χώρα μας 
έχει ιδιαίτερα κακή παράδοση…  

Όπως φαίνεται στο (GESCI, 2009) αρκετές χώρες παγκοσμίως (περίπου 190) δηλώ-
νουν ότι έχουν συγκεκριμένο σχέδιο (στρατηγική) για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
στο χώρο της εκπαίδευσης. Τι χρειάζεται όμως κάτι τέτοιο; Μεταφέροντας από την 
παραπάνω μελέτη: «Για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης με τη χρήση 
Τ.Π.Ε., οι διαμορφωτές της πολιτικής (policy makers) πρέπει να έχουν σωστή αντίληψη 
στο πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν καλύτερα να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν 
προστιθέμενη αξία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους. Προς την κατεύθυνση 
αυτή ένα πλαίσιο πολιτικής, εκπονημένο σε εθνικό επίπεδο, είναι άκρως απαραίτητο 
για την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήματος». 

Πρέπει να γίνει κινητοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων 

Έχει γίνει κατανοητό ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα σχολεία απαιτεί σημαντι-
κές προσαρμογές (π.χ. στα προγράμματα σπουδών), ώστε να αξιοποιηθούν προς όφε-
λος του μαθητή και γενικότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το γεγονός αυτό από 
μόνο του κάνει αναγκαία την ενεργή εμπλοκή των χρηστών σε όλες τις φάσεις σχεδια-
σμού - ανάπτυξης – 

λειτουργίας - αξιοποίησης. Και για να είναι αυτή η εμπλοκή αποδοτική απαιτείται τόσο 
η επιλογή και αξιοποίηση αρχικά αυτών που έχουν το όραμα, αυτών που έχουν τη 
γνώση, αλλά και αυτών που θα κληθούν να υλοποιήσουν την όποια παρέμβαση και 
οπωσδήποτε των τελικών ωφελούμενων, αυτών δηλαδή που θα κληθούν να υποστηρί-
ξουν την παρέμβαση καθημερινά.  
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Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων 

Στο παρελθόν υπήρξαν πολλές προσπάθειες εισαγωγής των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Άλλες από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς/φορείς κι άλλες πιο κεντρικές, 
προερχόμενες από το Υπουργείο Παιδείας και τους φορείς του. Άλλες επιτυχημένες κι 
άλλες λιγότερο επιτυχημένες. Αυτό που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει είναι η συστηματική 
καταγραφή και αξιολόγηση των προσπαθειών αυτών αλλά και μια τελική αποτίμηση 
των αποτελεσμάτων που αυτές είχαν στο μαθησιακό αποτέλεσμα αλλά και γενικότερα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Είναι δεδομένο ότι η αξιολόγηση οποιασδήποτε παρέμβασης είναι κάτι που ακολουθεί 
απαρέγκλιτα την ολοκλήρωση της υλοποίησής της (ίσως και με ενδιάμεσα στάδια) ώ-
στε να μπορεί να κριθεί η αποτελεσματικότητά της, να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, 
να στηριχθεί, ή ίσως να απορριφθεί ως μη επιτυχής. Γενικά είναι ανάγκη να υπάρξει 
ανάδραση όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα κάθε επιλογής ώστε να σχεδιάζεται 
καλύτερα το μέλλον. 

Αναγκαία η συνεχής ύπαρξη προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης 

Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να συμμετάσχει όχι μόνο ως δάσκαλος αλλά και ως 
μέντορας των μαθητών του στο πολύπλοκο, σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον των 
Τ.Π.Ε. μέσα στην τάξη, πέρα από διάθεση και μεράκι, θα πρέπει να έχει και κατάλληλες 
δεξιότητες στην χρήση και στην αξιοποίηση τους. Θα πρέπει να είναι όχι απλώς «ψη-
φιακά καταρτισμένος» αλλά και ικανός να εφαρμόσει τις νέες τεχνολογίες στην τάξη. 
Όμως η προσπάθεια δεν πρέπει να μείνει εκεί. Θα πρέπει η κατάρτιση – επιμόρφωση 
να γίνει μια διαρκής διαδικασία, ενταγμένη στην συνολικότερη ανάγκη αναβάθμισης 
του εκπαιδευτικού και του ρόλου του στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Αναγκαία η υποστήριξη και ο συντονισμός στην εισαγωγή Τ.Π.Ε. στο σχολείο 

Η σωστή και ικανή υποστήριξη και ο συντονισμός των σχολείων και των εκπαιδευτι-
κών είναι εκ των «ων ουκ άνευ» εφόσον στόχος είναι η επιτυχία του εγχειρήματος. Ο 
τρόπος υλοποίησης μπορεί να συζητηθεί. Για παράδειγμα φαίνεται ότι η ανάθεση σε 
ένα φορέα (με υποστήριξη από σχετικές περιφερειακές δομές) της εργασίας αυτής φαί-
νεται (επί της αρχής) να έχει πολλά πλεονεκτήματα. Αρχικά διασφαλίζεται η συνέχεια 
και η συνέπεια του σχεδιασμού. Επιπλέον, είναι το σημείο αναφοράς για όλους τους 
εμπλεκόμενους, σε κάθε τι που έχει σχέση με τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση: 
πρότυπα και τυποποίηση, θεωρητικό πλαίσιο, ασφάλεια και εμπιστοσύνη, προδιαγρα-
φές, οργάνωση περιεχομένου, καλές πρακτικές, οργάνωση διαδικασιών, καθημερινή 
υποστήριξη, helpdesk, κ.τ.λ.  

Η διεθνής εμπειρία φαίνεται να υποστηρίζει ένα τέτοιο μοντέλο (Hammont και λοιποί, 
2009) μιας και σε πολλά κράτη στη διαδικασία εισαγωγής Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, 
επιχειρείται να αξιοποιηθούν σχετικοί ερευνητικοί/κυβερνητικοί φορείς σε διάφορα 
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επίπεδα (εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) με βάθος και τεχνογνωσία για να υποστηρίξουν 
το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του στρατηγικού πλά-
νου. 

Συμπεράσματα 

Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα σχετικών αναφορών που περιλαμβάνουν κριτικές 
αναλύσεις για τις πιθανές αιτίες αποτυχίας και τους καταλυτικούς 

παράγοντες επιτυχίας. Παραπάνω έγινε προσπάθεια να περιγραφούν τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά που εντοπίζονται μεν στη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά έχουν και ιδιαίτερο 
ειδικό βάρος στο τοπικό περιβάλλον για μια σειρά από λόγους (κουλτούρας, εθνικών 
χαρακτηριστικών, γεωγραφίας, κ.τ.λ.). Καταλήξαμε έτσι να περιγράψουμε – όχι εξα-
ντλητικά - συγκεκριμένες προϋποθέσεις που φαίνεται ότι αν υλοποιηθούν θα ισχυρο-
ποιήσουν την όποια προσπάθεια εισαγωγής Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση στη χώρα μας.  
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Δια βίου μάθηση: Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.  
Ο ρόλος των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων 

Γιώργος Δημοσθένους, Καθηγητής 
Πρύτανης Πανεπιστημίου Frederick, Κύπρος, Πρώην Υπουργός Παιδείας και Πο-

λιτισμού 
rector@frederick.ac.cy 

Η δια βίου μάθηση αποτελεί τα τελευταία χρόνια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, η οποία έχει λάβει υπόψη την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής και ευέλικτης 
δράσης του ατόμου, του επαγγελματία, του ενεργού πολίτη στις κοινωνικές, πολιτικές 
και οικονομικές αλλαγές. Η έννοια της Δια Βίου Μάθησης αντικατοπτρίζεται στον ο-
ρισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως «κάθε μαθησιακή δραστηριότητα, η οποία ανα-
λαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, στο πλαίσιο μιας προσωπικής και κοινωνικής θεώρη-
σης μιας οπτικής που σχετίζεται με την απασχόληση».  Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι πολυδιάστατος και ιδιαίτερα απαιτητικός. Καλείται να υλοποιήσει 
το συγκεκριμένο στόχο τόσο όσον αφορά στους σημερινούς μαθητές του και αυριανούς 
πολίτες, αλλά και για τον ίδιο ως επαγγελματίας που καλείται να γίνεται κοινωνός των 
σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, αξιοποίησης εργαλείων, προσαρμογής σε νέα κυ-
ρίως τεχνολογικά δεδομένα. Η σύντομη εισήγηση που καταθέτω στο συνέδριό σας ε-
πικεντρώνεται στο ρόλο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην εκπαίδευση, κατάρτιση 
και επιμόρφωση που πρέπει να τυγχάνουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων για να 
υλοποιείται ο πρώτιστος στόχος της δια βίου μάθησης.  

Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε δραστηριότητα μάθησης, τυπική, μη τυπική ή 
άτυπη. Έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιείται σε συνεχή βάση και έχει ως 
κύριο στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων (Jarvis, 2009). Ως 
τυπική εκπαίδευση ορίζεται το ιεραρχημένο, δομημένο σε βαθμίδες εκπαιδευτικό σύ-
στημα με τις γενικές ακαδημαϊκές σπουδές και τα εξειδικευμένα προγράμματα και θε-
σμούς. Στην μη τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνεται οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαι-
δευτική δραστηριότητα, εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος που έχει όμως 
συγκεκριμένους στόχους και προσδιορισμένο κοινό. Η άτυπη εκπαίδευση περιλαμβά-
νει το κάθε πλαίσιο στο οποίο οι πολίτες αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και διαμορφώ-
νουν στάσεις και αξίες, μέσα από την επίδραση του περιβάλλοντος και την καθημερινή 
εμπειρία. 

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα εδώ και μερικές δεκαετίες έχουν πάρει τη σκυτάλη της 
αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών προδημοτικής και δημοτικής από τις παιδα-
γωγικές σχολές διετούς και τριετούς φοίτησης, προσδίδοντάς της ευρύτερο επιστημο-
νικό χαρακτήρα. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει μαθήματα γενικού περιεχομένου, 
γενικής διδακτικής, ειδικής διδακτικής και ειδίκευσης. Στην περίπτωση της Κύπρου, οι 
εκπαιδευτικοί μέσης εκπαίδευσης αποκτούν πτυχίο σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο 
ειδίκευσής τους, ενώ ο διορισμός τους προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση μο-
νοετούς προγράμματος κατάρτισης σε ζητήματα γενικής και ειδικής διδακτικής 
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προσέγγισης του αντικειμένου. Ο τρίτος άξονας, η επιμόρφωση λαμβάνει χώρα σε ο-
ποιαδήποτε φάση της επαγγελματικής ενασχόλησης και αποσκοπεί πάντα σε περαι-
τέρω εξέλιξη του επαγγελματία εκπαιδευτικού. Μπορεί να αφορά σε καινούριες μεθό-
δους διδασκαλίας, νέο διδακτικό υλικό ή να πηγάζει από ενδιαφέρον για περαιτέρω 
προσωπική εξέλιξη. Η απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων γίνεται σε επιστη-
μονική βάση και συνάδει με σύγχρονες προσεγγίσεις. Εκπαίδευση, κατάρτιση και επι-
μόρφωση είναι απαραίτητες συνιστώσες για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.  

Η ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, όπως αυτή σημειώνεται από 
την ίδια την Ε.Ε. (EU, 2007α), αποτελεί καθοριστικό παράγοντα ποιότητας του εκπαι-
δευτικού έργου και συμμετοχή σε τυπικές, μη τυπικές και άτυπες μορφές εκπαίδευσης 
για εξέλιξη, κατάρτιση και προσαρμογή στις αλλαγές (Day & Sachs, 2004). Οι μορφές 
αυτές παίρνουν τη μορφή τυπικής συμβατικής εκπαίδευσης, μη τυπικής, άτυπης, με  ή 
χωρίς την αξιοποίηση της τεχνολογίας, στο πλαίσιο των δράσεων του κράτους, των 
παιδαγωγικών ινστιτούτων, ειδικών ομάδων ενδιαφέροντος, αλλά και κυρίως των πα-
νεπιστημιακών ιδρυμάτων. Άλλωστε τόσο στην περίπτωση της Ελλάδας όσο και στην 
περίπτωση της Κύπρου η συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα Πανεπι-
στημιακά Ιδρύματα είναι στενή, συνεχής και καθόλα αποδοτική και στους τρεις τομείς 
που συζητούμε σήμερα.    

Ο ρόλος της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει ως αφετηρία την αρχική εκπαίδευση 
του εκπαιδευτικού όπου τίθενται οι βάσεις, αποκτούνται οι στοιχειώδεις γνώσεις, δο-
μούνται τα εφόδια και κυρίως αναπτύσσονται οι δεξιότητες και στρατηγικές αυτό-μόρ-
φωσης και δια βίου μάθησης. Οι συνεχείς όμως εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα 
του εκπαιδευτικού καθιστούν αναγκαία την μετέπειτα συνεχή επιστημονική επιμόρ-
φωση και κατάρτισή του για να χρησιμοποιεί μεθόδους και προσεγγίσεις που να συνά-
δουν με τα εξελισσόμενα ευρήματα της παιδαγωγικής, της γνωστικής και κοινωνικής 
ψυχολογίας, της εξέλιξης της κάθε επιστήμης του γνωστικού αντικειμένου που υπηρε-
τεί. Κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και καμία επιστημονική πρόβλεψη δεν μπορεί να 
προτείνει σήμερα τις ανάγκες του επαγγελματία εκπαιδευτικού τα επόμενα 30 τουλά-
χιστο χρόνια της σταδιοδρομίας του. Μπορεί όμως να προβλέψει τις δεξιότητες δια 
βίου μάθησης που πρέπει να αναπτύξει για να μπορεί να δρα ευέλικτα στα μεταβαλλό-
μενα περιβάλλοντα και μπορεί να δομεί προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης 
για ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου. Ως εκ τούτου είναι στοιχείο που εντοπίζεται 
στο στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος, το οποίο θέ-
τει στόχους που συνάδουν με τις εθνικές επιδιώξεις και τις κατευθύνσεις της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ σε κάποιες κατευθύν-
σεις και εκφράσεις πολιτικής της Ε.Ε. όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα, όπως κα-
ταγράφονται σε πολλά διαφορετικά έγγραφα τα τελευταία χρόνια: 

• Η βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης και της  
κατάρτισης στην Ε.Ε. αποτέλεσε ένα από τους κύριους στόχους της διαδικασίας 
της Λισαβόνας (Πασιά, 2006).  
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• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε ομάδα ειδικών προκειμένου να εκπονήσουν 
δείκτες αξιολόγησης αναφορικά με την αρχική και τη συνεχή επαγγελματική κα-
τάρτιση των εκπαιδευτικών.  
• Από τον Αύγουστο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EE, 2007β) κατέθεσε 
πρόταση προς το συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη «Βελτίωση 
της ποιότητας κατάρτισης των εκπαιδευτικών». 
• Στο πρόγραμμα του  2007-2013 ευνόησε την κινητικότητα εκπαιδευτικών και 
συνέβαλε στην υλοποίηση έργων συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων με αντικείμενο 
την κατάρτιση των εκπαιδευτικών.  
• Στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης» (2012) α-
ναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος των εκπαιδευτικών, ορίζονται ορισμένοι στόχοι 
για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα για τις επόμε-
νες δεκαετίες. 
• Για την υλοποίηση του στρατηγικού πλαισίου για εκπαίδευση και κατάρτιση 
2020 συζητείται το πλαίσιο το οποίο αναμένεται σύντομα να συμφωνηθεί, για τη 
στήριξη των εθνικών μεταρρυθμίσεων και την ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων 
σε επίπεδο Ε.Ε. στο πλαίσιο τις οποίας εντάσσεται η κατάρτιση των εκπαιδευτι-
κών.  

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, ο επι-
στημονικός κλάδος των εκπαιδευτικών κατέχει το βάθρο στο επίπεδο συνεχούς εκπαί-
δευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης. Ένα πολύ ψηλό ποσοστό κατέχει πρόσθετα πα-
νεπιστημιακά προσόντα κυρίως μεταπτυχιακού επιπέδου. Εκπαιδευτικοί όλων των 
βαθμίδων παρακολουθούν σεμινάρια, συνέδρια, βιωματικά εργαστήρια που οργανώ-
νονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Πανεπιστήμια και διάφορους φορείς. Συμ-
μετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης της σχολικής μο-
νάδας και σε βιωματικά σεμινάρια που γίνονται εντός της σχολικής μονάδας. Αυτή τη 
στιγμή στην Κύπρο υλοποιείται πολιτική για την επαγγελματική μάθηση των εκπαι-
δευτικών, σύμφωνα με την οποία όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επιμορφώσεις 
στη βάση των αναγκών τους, αλλά και του σχολείου τους, μέσω ειδικού προγράμματος 
υποστήριξης επαγγελματικής μάθησης.  

Είχα την τύχη να υπηρετήσω ως Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, την περίοδο προεδρίας της Κύπρου στην Ε.Ε. Δεν είναι τυχαίο ότι στο 
επίκεντρο της προσπάθειας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πέρα από τη δόμηση νέων 
αναλυτικών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, και 
την αντίστοιχη παραγωγή διδακτικού υλικού, δόθηκε έμφαση στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε πιο θεσμοθετημένη βάση, με την αξιοποίηση τυπικών μορφών, όπως 
στο διήμερο εκπαιδευτικού, αλλά και δόμησης προγραμμάτων προαιρετικής επιμόρ-
φωσης και κατάρτισης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με τη συνεργασία των πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων (δημόσιων και ιδιωτικών) του τόπου.  

Τα παιδαγωγικά τμήματα των Πανεπιστημίων σε Ελλάδα και Κύπρο διαμορφώνουν 
και αναδιαμορφώνουν τα προγράμματα σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές 
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στους στόχους που θέτει το κράτος και οι φορείς του, η Ε.Ε. και οι διεθνείς οργανισμοί 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ζητούμενο είναι οι διάφορες δράσεις να ικανοποιούν 
και  τις  ανάγκες των εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό να γίνει σύνδεση με την κατα-
γραφή των αναγκών των ίδιων των εκπαιδευτικών όπως έγινε στην  έρευνα ΤALIS 
2013 (Διεθνές πρόγραμμα για τη διδασκαλία και μάθηση του ΟΟΣΑ). Σύμφωνα με 
αυτή η προσοχή επικεντρώνεται στις εναλλακτικές διδακτικές στρατηγικές, στην καλ-
λιέργεια κριτικής σκέψης, στην αξιοποίηση των τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Οι κύριες κατευθύνσεις εκπαιδευτικής πολιτικής όσον 
αφορά στην κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνουν:  

• την προσέλκυση και πρόσληψη των πλέον επιστημονικά καταρτισμένων ατό-
μων  
• την παροχή του σωστού μίγματος δεξιοτήτων και γνώσεων στους εκπαιδευτι-
κούς, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους,  
• την εξασφάλιση της τακτικής ανάδρασης και αναγνώρισης,  
• την ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ίδιων των εκπαιδευτών που 
προσφέρουν την κατάρτιση και επιμόρφωση.   

Σε κάθε τοποθέτησή μας είναι σημαντικό να καταγράφονται και οι εισηγήσεις μας για 
το τι πρέπει να γίνει, για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Χρειάζεται, κατά 
την άποψή μου, να γίνει ή να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός στα ακόλουθα:  

1) Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με την 
αξιοποίηση πανεπιστημιακών προγραμμάτων μη τυπικής εκπαίδευσης και εξ α-
ποστάσεως παρακολούθησης.  
2) Ανάπτυξη της δια βίου επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών με έμφαση στα μεταβαλλόμενα περιεχόμενα των γνωστικών αντικειμένων.  
3) Σύνδεση της επιμόρφωσης με τη σχολική πράξη. Ο εκπαιδευτικός 
χρειάζεται παραδείγματα και δραστηριότητες στο πλαίσιο της σχολικής τάξης 
και της σχολικής πραγματικότητας (Bridges, 2013).  
4) Διερεύνηση της επαγγελματικής επιμόρφωσης ως διαδικασία συμμετο-
χής των εκπαιδευτικών σε όλες τις φάσεις της, ακόμα και στη φάση του σχεδια-
σμού της εφόσον πρέπει να συνάδει με τις ανάγκες των ιδίων.  

Πιστεύω ακράδαντα ότι αξιοποιώντας τους διαφορετικούς φορείς που προσφέρουν εκ-
παίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς μας, τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, μπορούμε να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις. Κάποιες από τις 
δράσεις αυτές, ως μονάδες, στο χώρο που ο καθένας μας υπηρετεί, είμαι σίγουρος ότι 
τις αξιοποιούμε ή τις θέτουμε σε εφαρμογή. Είναι βέβαιο όμως ότι η μελέτη και ο 
προσδιορισμός τους στο πλαίσιο ενός ειδικού σχεδιασμού θα αποδώσει τα μέγιστα. 
Συγκεκριμένα είναι σημαντικά:  

1) Η αξιοποίηση ευέλικτων μοντέλων επιμόρφωσης και κατάρτισης (εξ α-
ποστάσεως, συγχρονική και ασύγχρονη εκπαίδευση),  
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2) Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός των επιμορφωτικών δραστηριο-
τήτων με τη συμμετοχή και των επιμορφουμένων, 
3) Η ποιοτική κατάρτιση των επιμορφωτών και η επιδίωξη της αριστείας 
στην εκπαίδευση ακόμη και στο επίπεδο των ακαδημαϊκών δασκάλων,  
4) Η παραγωγή αξιόπιστου εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού υλικού (έ-
ντυπου και ψηφιακού) το οποίο ελέγχεται με θεσμοθετημένες διαδικασίες πιστο-
ποίησης.  

 

Ήδη στο Πανεπιστήμιο Frederick, του οποίου έχω την τύχη και την τιμή να είμαι Πρύ-
τανης, αξιοποιούμε συμβατικές και μη συμβατικές μεθόδους εκπαίδευσης των εκπαι-
δευτικών με μεταπτυχιακές σπουδές συμβατικής και εξ αποστάσεως φοίτησης. Ταυτό-
χρονα όμως έχουμε ιδρύσει και λειτουργήσει το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης και 
Εκπαίδευσης, μέρος του οποίου είναι το εργαστήριο ανοικτής και εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης. Το εργαστήριο αυτό παράγει υλικό, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών, μετα-
πτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι εν 
ενεργεία εκπαιδευτικοί, το οποίο προτείνεται προς χρήση και αξιολογείται ποιοτικά ως 
προς την αποδοτικότητά του μέσα από ερευνητικές δράσεις που αναπτύσσονται. Ανα-
πτύσσουμε και υλοποιούμε, σε συνεργασία με διάφορους φορείς, επιμορφωτικές δρά-
σεις και σεμινάρια σε ειδικούς τομείς κοινωνικού ή/και επαγγελματικού ενδιαφέρο-
ντος.  

Ως πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουμε σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε στην εκπαί-
δευση, κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας και πηγή ενεργοποίησης 
των δράσεων μας πρέπει είναι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι ανάγκες τους και η απαίτηση 
ευέλικτης προσαρμογής σε συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα.  
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι είναι απαραίτητες να σχεδιαστούν και εφαρμοσθούν 
ή και πολιτικές να ανασχεδιασθούν,  ώστε το «σύγχρονο σχολείο» στην Ελλάδα να 
μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις νέες παιδα-
γωγικές, εκπαιδευτικές, τεχνολογικές, οικονομικές και εντέλει κοινωνικές και πο-
λιτισμικές προκλήσεις, που αναδεικνύονται στις σύγχρονες αναπτυγμένες κοινω-
νίες του 21ου αιώνα; 

Καστής Νικήτας:  

 
Το ερώτημα είναι ευρύ, για να απαντηθεί σε όρους εκπαιδευτικής πολιτικής – τι είδους 
και σε ποιαν κατεύθυνση αλλά και πώς θα σχεδιασθεί & εφαρμοσθεί -, προτείνονται 
τα πιο κάτω επιμέρους ερωτήματα. 
• Πώς η σύγχρονη Ελληνική κοινωνία – των αρχών του 21ου αι. – προσλαμβάνει το 

ενδεχόμενο «εκπαιδευτικό έλλειμμα»; Και πώς θα μπορούσε αυτό να αποτιμηθεί 
αντικειμενικά, με έγκυρο επιστημονικά τρόπο, έτσι ώστε να είναι σκόπιμη και εφι-
κτή η αντιμετώπισή του; 

• Είναι ήδη επαρκώς μελετημένη η θετική σχέση της εκπαίδευσης και της οικονομίας 
(βλ. σχετικά περί της θεωρητικής προσέγγισης του «ανθρώπινου κεφαλαίου»), ό-
πως αποτυπώνεται-συνδέεται και με την παραγωγικότητα της οικονομίας – εξού 
και τα περί αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Περισσότερη εκ-
παίδευση βελτιώνει κατά μέσον όρο, σημαντικά τις μακροπρόθεσμες (οικονομικές) 
επιστροφές σε ατομικό επίπεδο. Έχει επίσης θετική επίδραση συνολικά σε μιαν οι-
κονομία, μέσω της βελτίωσης της παραγωγικότητας. Είναι όμως έτσι για κάθε μορ-
φής εκπαίδευση και ανεξάρτητα από το κοινωνικοικομικό υπόβαθρο μιας κοινω-
νίας; Και πότε μεγιστοποιούνται οι «επιστροφές» (οφέλη) από την εκπαίδευση σε 
κοινωνικό και πότε σε ατομικό επίπεδο; Συστηματική, λοιπόν, έρευνα τεκμηριώνει 
ότι η προσφερόμενη εκπαίδευση στις σχολικές ηλικίες, ιδιαίτερα από 3/4 μέχρι 
15/16 ετών, διασφαλίζει ισόρροπα οφέλη για το άτομο, μεγιστοποιώντας τις επι-
στροφές για την κοινωνία. Συμβάλλοντας καταλυτικά και στη μακροπρόθεσμη μεί-
ωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Ενώ η εκπαίδευση μετά την ηλικία των 18 ετών 
δείχνει να μεγιστοποιεί τις «ατομικές επιστροφές» ενώ διασφαλίζει αμφισβητούμε-
νες, τεκμηριούμενες μόνον κατά περίπτωση, «κοινωνικές επιστροφές». 

• Μελετούμενες αλλαγές στην οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος και εισα-
γόμενες (σημαντικές) παιδαγωγικές καινοτομίες – όπως φαίνεται να έχει στις μέρες 
μας ανάγκη το σύστημα «τυπικής εκπαίδευσης» (σχολικής και αρχικής επαγγελμα-
τικής και τριτ/θμιας) στην Ελλάδα -, και μάλιστα σε περιόδους εκτεταμένων δημο-
σιονομικών περιορισμών, θα πρέπει εν πολλοίς να αξιοποιήσουν τις πιο πάνω «ώ-
ριμες» διαπιστώσεις. Πού πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για την επιζητούμενη τα-
χεία οικονομική ανάκαμψη και πώς η ανάκαμψη αυτή θα αξιοποιηθεί ισότιμα από 
την κοινωνία σε έναν «ενάρετο κύκλο», με την ταυτόχρονη διασφάλιση της κοινω-
νικής συνοχής; 
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• Και ταυτόχρονα, πώς αποτιμάται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εκπαι-
δευτικού συστήματος; Και με ποιον τρόπον το «κράτος» μπορεί να διασφαλίζει ότι 
η διαρκής βελτίωσή της αποτελεσματικότητας των παιδαγωγικών μεθόδων, σε ό-
φελος κάθε εκπαιδευόμενου, συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας της 
οικονομίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα και την κοινωνική συνοχή και τη μείωση 
των κοινωνικών ανισοτήτων; 
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Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να σχεδιαστούν ή και να ανασχεδιαστούν, ώ-
στε το σύγχρονο σχολείο στην Ελλάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια 
και αποτελεσματικότητα στις νέες κοινωνικές, πολιτισμικές, παιδαγωγικές, οικο-
νομικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί; 

 

Στυλιανού-Γεωργίου Αγνή, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, 
Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Ο εκπαιδευτικός καλείται να ταξιδέψει μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το ταξίδι 
αυτό αποτελεί πρόκληση λόγω των συνεχών αλλαγών στα αναλυτικά προγράμματα 
καθώς και των διαλογικών αλληλεπιδράσεων με τα παιδιά που τον καλούν να δει τον 
κόσμο από άλλη οπτική γωνία. Αν ο εκπαιδευτικός υιοθετήσει πολλαπλές προοπτικές 
θέασης στο ταξίδι αυτό, έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί ευέλικτα και να βρει δημιουρ-
γικές λύσεις σε προβλήματα διδακτικού σχεδιασμού. Σε ένα ταξίδι πάντα υπάρχει κάτι 
περισσότερο να ανακαλυφθεί και να ειπωθεί. Ο εκπαιδευτικός που θέλει να απολαμ-
βάνει το ταξίδι πρέπει να ρισκάρει να ταξιδεύει και να επιδιώκει την εμπλοκή του σε 
δημιουργική επίλυση προβλήματος. 

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στα εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς στις δε-
ξιότητες 21ου αιώνα. Αυτές οι δεξιότητες αναφέρονται στη(ν): 

• Κριτική Σκέψη και επίλυση προβλημάτων: αποτελεσματική ανάλυση και αξιολόγηση 
αποδείξεων, επιχειρημάτων, ισχυρισμών και πεποιθήσεων. Επίλυση προβλημάτων 
αξιοποιώντας συμβατικούς και καινοτόμους τρόπους. 

• Επικοινωνία: έκφραση σκέψεων και ιδεών χρησιμοποιώντας προφορικές και γρα-
πτές δεξιότητες επικοινωνίας σε ποικίλα πλαίσια. 

• Συνεργασία: επίδειξη ικανότητας να εργάζομαι αποτελεσματικά και με σεβασμό με 
διαφορετικές ομάδες. 

• Δημιουργικότητα και καινοτομία: χρήση τεχνικών για τη δημιουργία νέων και αξιό-
λογων ιδεών. 

• Δεξιότητες Διαχείρισης πληροφοριών, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Τεχνολο-
γίας: πρόσβαση και κριτική αξιολόγηση πληροφοριών , διαχείριση ροής πληροφο-
ριών από μια μεγάλη ποικιλία πηγών. 

• ΤΠΕ (Πληροφορίες, Επικοινωνιών και Τεχνολογίας): χρήση της τεχνολογίας ως ερ-
γαλείο για έρευνα, οργάνωση, αξιολόγηση και κοινοποίηση πληροφοριών. 

Οι σύγχρονες απαιτήσεις καλούν τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν εκπαιδευτικό υ-
λικό το οποίο να επιτρέπει τη μελέτη διαφόρων ζητημάτων διεπιστημονικά σε αντίθεση 
με τη διδασκαλία εννοιών και δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα πεδία όπως η Γλώσσα, τα 
Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, κ.λπ. Σε ένα άρθρο της στο επιστημονικό περιο-
δικό «Journal of Teacher Education» με θέμα την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στον 21ο 
αιώνα, η Darling-Hammond υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός καλείται να επιτελέσει 
ένα πολύπλοκο έργο στο υιοθετώντας το ρόλο ενός μαέστρου σε μια ορχήστρα, ρόλος 
ο οποίος μπορεί να φαίνεται εύκολος αποτελεί όμως μεγάλη πρόκληση. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρει: 
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There he stands, waving his arms in time with the music, and the orchestra produces 
glorious sounds, to all appearances quite spontaneously. Hidden from the audience—
especially from the musical novice—are the conductor’s abilities to read and interpret 
all of the parts at once, to play several instruments and understand the capacities of 
many more, to organize and coordinate the disparate parts, to motivate and communi-
cate with all of the orchestra members (Darling-Hammond, L. 2006, p.2) 

Οι ικανότητες των εκπαιδευτικών επηρεάζουν σημαντικά τι μαθαίνουν οι μαθητές. Α-
ξίζει να διερωτηθεί κανείς ποια στοιχεία διακρίνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα σε 
χώρες όπως η Φινλανδία, η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη οι οποίες ξεχωρίζουν σε διεθνείς 
αξιολογήσεις (π.χ. PISA) οι οποίες εστιάζονται στην αξιολόγηση ανώτερων γνωστικών 
ικανοτήτων). Αποτελέσματα ερευνών υποδηλώνουν ότι οι μαθητές: 

• Εμπλοκή σε δράσεις έρευνας, διερεύνησης, πειραματισμού, ανάλυσης και διαχεί-
ρισης δεδομένων, επικοινωνίας ιδεών, παραγωγής δεδομένων, αναστοχασμού. Π.χ. 
Πώς σχεδιάζω, πώς εκτελώ και πώς αξιολογώ τι έχω μάθει; 

• Μελέτη και κατανόηση θεμάτων εις βάθος τα οποία έχουν άμεση σύνδεση με την 
καθημερινότητα. Π.χ. Πρακτικές ικανότητες γραμματισμού για αντιμετώπιση 
πραγματικών προκλήσεων 

• Μάθηση μέσω σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων (π.χ. μέθοδος project). Π.χ. 
Πώς δημιουργώ μια σχολική εφημερίδα; (διαδικασίες οι οποίες είναι σημαντικές 
στο πεδίο της δημοσιογραφίας). Πώς είναι ένα ψάρι; (ανατομία ενός ψαριού σε 
κάθε θρανίο κι έρευνα για το πώς λειτουργεί ένα ψάρι;) 

• Πώς μπορώ να δημιουργήσω μια φυσική θεραπεία του δέρματος για απώθηση κου-
νουπιών χωρίς τη χρήση τεχνητών προϊόντων; 

• Έμφαση στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
o 3 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές πριν την ανάληψη διδακτικών καθηκό-

ντων (Φινλανδία) 
o 25 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα για εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Έμφαση 

στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό--διαθεματική προσέγγιση όπου οι εκπαιδευ-
τικοί συνεργάζονται και εξελίσσονται ως μέλη μιας κοινότητας πρακτικής 
(Σιγκαπούρη) 

Η δημιουργική επίλυση προβλήματος στο διδακτικό σχεδιασμό περιλαμβάνει την ικα-
νότητα του εκπαιδευτικού να σκέφτεται πολύτροπα (υιοθετώντας διαφορετικές προο-
πτικές), ευέλικτα και πρωτότυπα όταν σχεδιάζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

• Σημασία των διαφορετικών τρόπων σκέψης στη δημιουργική επίλυση προβλήματος 
κατά το διδακτικό σχεδιασμό 

• καλλιέργεια της ικανότητάς να αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα υιοθετώντας διαφορετι-
κούς τύπους σκέψεις-διαφορετικές προοπτικές-πολυτροπική σκέψη 

• Συχνή εναλλαγή τύπων σκέψης-ευελιξία σκέψης 
• Παραγωγή διαφορετικών ιδεών-ασυνήθιστες λύσεις-πρωτοτυπία 
• Σημασία μεταγνώσης στη διαχείριση γνωστικών έργων σε μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Σε αυτό τον τομέα έχω ασχοληθεί ερευνητικά τα τελευταία χρόνια. 
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ΘΕΜΑ  
Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι πρέπει να σχεδιαστούν ή και να ανασχεδιαστούν, ώ-
στε το σύγχρονο σχολείο στην Ελλάδα να μπορέσει να ανταποκριθεί με επάρκεια 
και αποτελεσματικότητα στις νέες κοινωνικές, πολιτισμικές, παιδαγωγικές, οικο-
νομικές, τεχνολογικές, εκπαιδευτικές προκλήσεις που έχουν δημιουργηθεί; 
 

Τσολακίδης Κωνσταντίνος 

Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, για μια ακόμη φορά. 

Ευχαριστώ και πάλι τους οργανωτές και ιδιαίτερα τον Φώτη τον Γούσια για την μεγάλη 
του προσφορά στην εκπαίδευση και την τεχνολογία. Αν κάποιος έπρεπε να βραβευτεί 
εδώ είναι ο Φώτης που με δυναμική του και τις άοκνες προσπάθειές του δημιούργησε 
αυτόν το θεσμό.  

Δεν είμαι δάσκαλος της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε τάξη Α βάθ-
μιας και Β βάθμιας έχω παραβρεθεί μόνο ως μαθητής.  Άρα υπάρχουν πάρα πολλά 
θέματα από τη σκοπιά του δασκάλου που δεν τα γνωρίζω. Η δική μου σκοπιά είναι 
διαφορετική: Οι απόψεις και οι θέσεις που διατυπώνω προφανώς προέρχονται από τις 
δικές μου εμπειρίες  

Εργάστηκα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο άλλα έχω συνεργασίες με πολλά πανεπιστή-
μια κυρίως της Ευρώπης αλλά και πέρα από αυτή. Έχω συνεργαστεί με πανεπιστήμια 
της Νότιας Αφρικής, της Ινδίας, της Κολομβίας και άλλων χωρών. Οι συνεργασίες αυ-
τές που επέτρεψαν να αποκτήσω αντίληψη για την πανεπιστημιακή ζωή εκεί και η δια-
πίστωση μου είναι πως είναι πολύ διαφορετική απ’ ό, τι στην Ελλάδα.  

Η άποψη μου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ξεκινά από το τέ-
λος της μαθητικής ζωής των μαθητών. Έχω αντίληψη του τι γνωρίζουν τα παιδιά όταν 
έρχονται στο πανεπιστήμιο και βασιζόμενος σε αυτό μπορώ να κάνω μια συνολική ε-
κτίμηση της επίδοσης των φοιτητών στην μαθητική τους ζωή.  

Η εικόνα που έχω είναι αρνητική για όλα τα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, 
Ιστορία κλπ. Οι φοιτητές έρχονται στο Πανεπιστήμιο με τεράστιες ελλείψεις σε όλα τα 
αντικείμενα, παραδείγματα: 

Μαθηματικά: Ένα ποσοστό 30 με 40 % από τους φοιτητές δεν γνωρίζουν να υπολογί-
σουν ένα ποσοστό (π.χ. εκπτώσεις σε ένα κατάστημα). Οι φοιτητές αυτοί έχουν εισα-
χθεί με βαθμολογία 14 – 17 στις εισαγωγικές εξετάσεις 

 Γλώσσα: Η γραφή του δεύτερου προσώπου στον πληθυντικό αριθμό με ε ή αι είναι 
τυχαία και είναι τόσο άτυχοι που αν έπαιζαν μαύρο – κόκκινο στη ρουλέτα θα πετύχαι-
ναν το σωστό πολύ περισσότερες φορές.  

Τα τριτόκλιτα έχουν επίσης μεγάλες περιπέτειες 
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Ιστορία: Στην ιστορία επίσης: Την 25 Μαρτίου οι Έλληνες είπαν το ΟΧΙ  

Φυσική: Η φυσική γίνεται κακή εφαρμογή μαθηματικών, χωρίς καμία εμβάθυνση στις 
έννοιες και στις σχέσεις μεταξύ τους. Στην καλύτερη περίπτωση όταν εξετάζουν ένα 
μέγεθος και γνωρίζουν τον σχετικό τύπο να πάρουμε μια απάντηση της μορφής “θα 
κάνουμε διαίρεση”.  

Μια γενική συνιστώσα που ερμηνεύει τις ελλείψεις σε όλα τα μαθήματα ίσως είναι ο 
τρόπος που διδάσκονται τα μαθήματα ειδικά κατά την προετοιμασία για τις πανελλή-
νιες εξετάσεις. Επικρατεί η αποστήθιση και η φωτογραφική απομνημόνευση των μα-
θημάτων.  

Συνεπώς υπάρχει ένα πρόβλημα με την εκπαίδευση των νέων που έχει τις ρίζες της στις 
πρώτες βαθμίδες, ξεκινώντας από το Δημοτικό, συνεχίζοντας στο Γυμνάσιο και το Λύ-
κειο.   

Η διαπίστωση αυτή συνεπικουρείται από στατιστικές που αναφέρουν ότι στην Ευρω-
παϊκή Ένωση ο μέσος όρος των νέων που δεν τα καταφέρνουν στα Μαθηματικά είναι 
22% ενώ στην Ελλάδα το 35%. Αντίστοιχα στην Γλώσσα στην ΕΕ είναι το 18 % ενώ 
στην Ελλάδα το 22% 

Αφού υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να εξεταστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαι-
δευτική διαδικασία (σε άπταιστα ελληνικά όλοι stakeholders) οι οποίοι είναι συνυπεύ-
θυνοι για το τελικό αποτέλεσμα.  Αυτοί είναι: (α) το υπουργείο παιδείας, (β) οι εκπαι-
δευτικοί, (γ) οι μαθητές και (δ) η κοινωνία και ιδιαίτερα οι γονείς 

Α. Υπουργείο 

Η πηγή των κακών κατά τους πάντες – ίσως όχι άδικα αφού το σύστημα είναι κεντρικά 
ελεγχόμενο. Μερικές προτάσεις:  

 Μείωση και αλλαγή της ύλης στην πρωτοβάθμια αλλα και δευτεροβάθμια εκπαίδευση  
Η ύλη που διδάσκεται στα σχολεία πρωτίστως χρειάζεται μια γενική μείωση.  Θεωρώ 
ότι η μείωση αυτή είναι άμεση ανάγκη. 

Από όσο γνωρίζω δεν έχει γίνει μελέτη για το ποιο είναι το φορτίο του μαθητού στο 
σπίτι ανά τάξη ούτε πόσο θα πρέπει να είναι αυτό το φορτίο – το διάβασμα στο σπίτι  
ανά μάθημα. Στα μαθήματα από απόσταση υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια να ορι-
σθούν τα παραπάνω μεγέθη. 

Με τις παρούσες συνθήκες σχετικά με ποια αντικείμενα θα έπρεπε να περιοριστούν θα 
μπορούσαμε να συζητάμε πολύ καιρό χωρίς συμφωνία. Οι παράμετροι που υπεισέρχο-
νται δεν είναι μόνο παιδαγωγικοί αλλά και πολιτικοί.  
Μπορούμε όμως να βάλουμε κανόνες για περισσότερο βασικά και περισσότερο πρα-
κτικά αντικείμενα. Έμφαση σε STEM: Science, Technology, Engineering, Mathemat-
ics.  
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Τρόπος διδασκαλίας 

Χρειάζεται να δοθεί περισσότερη ελευθερία στον εκπαιδευτικό ως προς τον τρόπο με 
τον οποίο θα διδάξει τα μαθήματά του. Χρειάζεται ακόμα να υπάρχει προτροπή και 
ενθάρρυνση για δράσεις, για ανάληψη πρωτοβουλιών και για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα.  

Περισσότερη τεχνολογία στα σχολεία.  

Ενθάρρυνση και όχι αποθάρρυνση δωρεών και χορηγιών στα σχολεία για μηχανήματα 
πληροφορικής αφού το κράτος δεν έχει την δυνατότητα (ή δεν δίνει προτεραιότητα). 
Ας βοηθήσει περισσότερο τους λιγότερο τυχερούς. 

Β. Εκπαιδευτικοί  

Επιμόρφωση σε ειδικά αντικείμενα. 

Χρειάζεται βραχυχρόνια από απόσταση επιμόρφωση. Η επιμόρφωση πρέπει να πιστο-
ποιείται με σοβαρές εξετάσεις και να παρέχει μοριοδότηση. Η επιμόρφωση σε κάποια 
αντικείμενα και επίπεδα πρέπει να είναι προϋπόθεση  για την εξέλιξη των εκπαιδευτι-
κών.  

Αξιολόγηση 

Να γίνει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Ήδη η αυτοαξιολόγηση, όπου έγινε, έδωσε σημαντικά θετικά αποτελέσματα  

Γ. Μαθητές 

Προφανώς η αξιολόγηση των μαθητών είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Πιστεύω ότι η αξιολόγηση των μαθητών θα πρέπει να αρχίσει από 
το δημοτικό σχολείο.  

Δημοτικό Σχολείο  

 Εξετάσεις η σε ειδικές περιπτώσεις άλλου τύπου αξιολόγηση και στο δημοτικό σχο-
λείο. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχει ένας στόχος και η έννοια της επανάληψης. 
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο αριθμ. 810/τ. Β’/7-3-2018 
Φ.Ε.Κ. η Υπουργική Απόφαση για τις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειρα-
ματικά Σχολεία για το έτος 2018-2019.  

Τι είναι τα πρότυπα; Θεωρούνται ότι είναι τα καλύτερα γυμνάσια και λύκεια.  

Γιατί έχουν εξετάσεις; Γιατί προβλέπεται (και σωστά!) ότι θα υπάρχουν περισσότερες 
αιτήσεις από θέσεις σε αυτά.  
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Για την κάλυψη οποιασδήποτε θέσης εργασίας συνήθως υπάρχουν περισσότερες από 
μια αιτήσεις. Η επιλογή προφανώς γίνεται με αξιολόγηση. Δηλαδή θα χρειαστεί κά-
ποιος να δείξει όλα τα προσόντα του με ένα βιογραφικό αλλά και με κάποιου τύπου 
εξετάσεις τεστ κλπ  Αν κάποιες δεξιότητες πρέπει να καλλιεργηθούν νωρίς στην ηλικία 
κάποιου ανθρώπου, η δεξιότητα της ανταπόκρισης σε εξετάσεις ή σε οποιαδήποτε δια-
δικασία επιλογής, σε δύσκολες συνθήκες, δεν είναι μέσα σε αυτές?  

Μαθητές στη Δευτεροβάθμια 

Η αξιολόγηση στη Δευτεροβάθμια πρέπει να γίνει σοβαρότερη και να μην έχουμε το 
φαινόμενο να υπάρχουν μαθητές με απολυτήριο 19,5 και στις πανελλήνιες να παίρνουν 
κάτω από τη βάση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο και θέλει μεγάλη προσπάθεια διοικητική, 
και πολλή ενημέρωση. 

Η αξιολόγηση των σχολείων  λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των μαθητών τους είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. 

Θα έπρεπε τα παιδιά μας να μαθαίνουν μεθόδους, τρόπους και διαδικασίες, να συσχε-
τίζουν θέματα, γεγονότα. Προφανώς σε τόσο μικρές ηλικίες πρωτίστως στο Δημοτικό 
άλλα και στο Γυμνάσιο και Λύκειο οι βασικές γνώσεις έχουν τεράστια σημασία. Θα 
πρέπει το κέντρο βάρους της εκπαίδευσης να μην εστιάζει στην αποστήθιση και στην 
παπαγαλία με δεδομένο ότι όλες οι γνώσεις σήμερα είναι εύκολο να βρεθούν με την 
βοήθεια της τεχνολογίας. Ο Seymour Papert είπε κάποτε: πρέπει να δίνουμε στα παιδιά 
μας τα εφόδια να δουλέψουν σε δουλειές που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα. 

Βέβαια αυτό δεν μειώνει τη σημασία των βασικών γνώσεων: Μια έρευνα του ΟΟΣΑ 
το 2015 διατύπωσε την άποψη ότι χρειάζονται βασικές γνώσεις στη γλώσσα και στα 
μαθηματικά για να δουλέψει κάποιος στο Διαδίκτυο  

Δ. Κοινωνία  

Είναι απαραίτητο η κοινωνία και κυρίως οι γονείς να είναι ενημερωμένοι για θέματα 
παιδείας και για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Ίσως θα έπρεπε να εκδοθεί ένας οδηγός - κανόνας συμπεριφοράς που να οριοθετεί την 
σχέση γονέων εκπαιδευτικών στο σχολείο. Αυτό γιατί πολλές φορές έχουμε  φαινόμενα 
πίεσης των εκπαιδευτικών από γονείς, ιδιαιτέρως του δημοτικού σχολείου, με αντιφα-
τικές προσεγγίσεις. (Πχ για τον όγκο εργασίας στο σπίτι)  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Προφανώς τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση δεν είναι εύκολα. Οι πολιτικές για 
την παιδεία αλλάζουν όχι μόνο με την αλλαγή των κυβερνήσεων αλλά με την αλλαγή 
των υπουργών πάντα βέβαια με την βοήθεια συμβούλων εκπαιδευτικών που έχουν δια-
φορετική άποψη από τους προηγούμενους!  
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Οι πολιτικές, συνδικαλιστικές και άλλες συγκυρίες ενδεχομένως καθιστούν την συζή-
τηση αυτή άσκηση επί χάρτου αλλά εμείς θα επιμείνουμε σε μια διατύπωση προτάσεων 
που νομίζουμε ότι θα βελτιώσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση.  

Αυτή άλλωστε είναι και η αξία του διαλόγου.  
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Η Παιδαγωγική απέναντι στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής 

Του Δημήτρη Θ. Ζάχου 

Επίκουρου Καθηγητή Παιδαγωγικής – Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

ΠΤΔΕ – ΑΠΘ 

Εισαγωγή 

Η Ελλάδα διέρχεται μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής κρίσης, η οποία επηρεάζει 

όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής. Με έναν τρόπο που σε ορισμένες περιπτώσεις θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί βίαιος, η ελληνική κοινωνία καλείται να δεχθεί τις τερά-

στιες οικονομικές ανισότητες ως προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά 

και να αναθεωρήσει τις αξίες της και να αλλάξει τις προτεραιότητές της. 

Η εκπαίδευση δεν μένει ανεπηρέαστη, δε μένει στο απυρόβλητο. Τα σχολεία δέχονται 

πιέσεις για να «προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες», «να ανταποκριθούν στις σύγχρο-

νες απαιτήσεις», «να προσαρμοστούν στις ανάγκες των καιρών». Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές, αλλά σε ποια 

κατεύθυνση, με ποιο όραμα και ποιους στόχους και για ποια κοινωνία.  

Όσοι και όσες έχουμε ως πρώτο στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη, αναζητούμε τρόπους 

με τους οποίους η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της φτώχειας, 

των κοινωνικών ανισοτήτων, του ρατσισμού, του σεξισμού, των διακρίσεων κατά των 

ατόμων με αναπηρία, της βίας και του Bullying. Αναζητούμε και επιδιώκουμε δίκαια 

σχολεία.  

Από την άλλη, oi θιασώτες της οικονομίας της αγοράς, οι συντηρητικοί και όσοι και 

όσες θεωρούν ότι η εκπαίδευση δεν έχει σχέση με την πολιτική, θέτουν ως κεντρικά 

προτάγματα την αξιοκρατία, την αξιολόγηση και την αριστεία. Στοχεύουν σε μια εκ-

παίδευση που θα συνδέεται άμεσα με την αγορά, θα «ακούει» τις απαιτήσεις της βιο-

μηχανίας και θα παράγει εργατικό δυναμικό με συγκεκριμένες δεξιότητες, ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα.  

Οι «αναγκαίες» μεταρρυθμίσεις 

Στα δημόσια κείμενά του, οι ομάδες που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο 

αναζητούν και επιδιώκουν σχολεία αποτελεσματικά και άριστα. Τους ίδιους στόχους 

θέτει και μια μερίδα πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και δημοσιολόγων, η 

οποία υιοθέτησε την κριτική που ασκούν στη δημόσια εκπαίδευση υπερεθνικοί οργα-

νισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα. Σύμφωνα με την κριτική αυτή, τα εκπαιδευτικά 

συστήματα είναι γραφειοκρατικά, υπερβολικά συγκεντρωτικά (Puiggrós, 1997), ανα-

ποτελεσματικά και αντιπαραγωγικά.  

Η εν λόγω αντίληψη εντάσσεται στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι κυρίαρχες ο-

μάδες, έχοντας σύμμαχο την οικονομική κρίση, να περιορίσουν ή να εξαφανίσουν τις 
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δημόσιες υπηρεσίες και να διευρύνουν τους τομείς που ασκούν τις επιχειρήσεις τους. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, προσπαθούν να «κατευθύνουν» τα χρήματα των φορολογούμενων 

στον ιδιωτικό τομέα. Η εκπαίδευση άλλωστε, είναι ένας τομέας στον οποίο δαπανού-

νται μεγάλα ποσά (OECD, 2018), τα οποία οι κυρίαρχες οικονομικά ομάδες εδώ και 

πολλά χρόνια εποφθαλμιούν. Διαθέτοντας / ελέγχοντας τα ισχυρότερα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, οι οικονομικές ελίτ έχουν καταφέρει να μετατοπίσουν τις αντιλήψεις με-

γάλων μερίδων του πληθυσμού ως προς την αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα, 

αλλά και ως προς τα ποια αγαθά θα πρέπει να θεωρούνται δημόσια και να παρέχονται 

δωρεάν. Σαν αποτέλεσμα, οι μεταρρυθμίσεις που «αποδεσμεύουν» το κράτος από την 

υποχρέωση να παράσχει δωρεάν ποιοτική εκπαίδευση σ’ όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα 

από την εθνοτική τους καταγωγή, τη θρησκεία τους, τις ικανότητες / αναπηρίες και το 

σεξουαλικό τους προσανατολισμό, φαίνεται πως κερδίζουν έδαφος σ’ ολόκληρο τον 

κόσμο.  

Οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, οι οποίες προτείνονται και προωθούνται από υ-

περεθνικούς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Α-

νάπτυξη (ΟΟΣΑ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), έχουν ως κεντρικούς πυ-

λώνες την αποκέντρωση (μεγαλύτερη αυτονομία των σχολικών μονάδων), τη λογοδο-

σία (αξιολόγηση) και τη δυνατότητα των γονέων να επιλέγουν το σχολείο που θα φοι-

τήσουν τα παιδιά τους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με όσους/ες τις υποστηρί-

ζουν, θα οδηγήσουν σε καλύτερες επιδόσεις των σχολείων (Carnoy, 2002) και σε άνοδο 

του μορφωτικού κεφαλαίου των ατόμων, όπως και συνολικά των χωρών που τις υιοθε-

τούν.  

Θα πρέπει σ’ αυτό το σημείο να υπογραμμίσουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνο-

δεύονται από μια ρητορική ισότητας, η οποία φαίνεται πως είναι ιδιαίτερα δελεαστική 

όχι μόνον για γονείς και κηδεμόνες που ανήκουν στη μεσαία ή στη μικροαστική τάξη, 

αλλά ακόμη και σε γονείς και κηδεμόνες που έχουν χαμηλό εισόδημα και τα παιδιά 

τους παρακολουθούν σχολεία υποχρηματοδοτούμενα, πολυπληθή και ετερογενή ως 

προς τον αριθμό και την εθνική / εθνοτική προέλευση των μαθητών/τριών αντίστοιχα. 

Οι υποστηρικτές/τριές τους κάνουν λόγο για αποτελεσματικά σχολεία και σπουδαίους 

εκπαιδευτικούς, που θα κλείσουν τη διαφορά των επιδόσεων μεταξύ των παιδιών που 

προέρχονται από διαφορετικές τάξεις και θα βοηθήσουν τους/τις μαθητές/τριες να α-

νταποκριθούν στο παγκόσμιο ανταγωνισμό.  

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής όμως, έδειξε η πράξη βρίσκεται πολύ μακριά, ίσως 

και στο άλλο άκρο της ρητορικής που συνοδεύει τις μεταρρυθμίσεις. Σ’ ότι αφορά στην 

«αποκέντρωση», αυτή τελικά εξαντλήθηκε στους τρόπους με τους οποίους οι σχολικές 

μονάδες θα εφαρμόσουν τις κεντρικά σχεδιαζόμενες πολιτικές, στο τρόπο που θα ικα-

νοποιήσουν τους στόχους, καθώς και πώς θα αξιοποιήσουν τους πόρους, οι οποίοι όμως 

διανέμονται από την εκάστοτε κεντρική κυβέρνηση (Dwyer, 1995). Σ’ ότι αφορά στην 

επιλογή σχολείου, στην πράξη αναιρείται τόσο από τον περιορισμένο αριθμό των μα-

θητών/τριών που μπορεί ένα «καλό σχολείο» να εγγράψει, όσο και από την πρακτική 

μιας μερίδας σχολικών μονάδων να επιλέγουν το μαθητικό τους δυναμικό με βάση τις 
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ακαδημαϊκές επιδόσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο δημιουργούνται σχολεία ελίτ (Ζάχος, 2016) 

και ο μαθητικός πληθυσμός διαχωρίζεται με βάση τη «φυλή», το κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο και τις επιδόσεις τους (Mickelson, Bottia & Southworth, 2008). Από τα σχο-

λεία αυτά αποκλείονται ακόμη οι μαθητές/τριες με αναπηρίες, οι δίγλωσσες/οι μαθή-

τριες/ες και όσοι/ες έχουν προβλήματα συμπεριφοράς, αφού οι ακαδημαϊκές τους επι-

δόσεις δεν εγγίζουν τα όρια εισαγωγής.  

Σ’ ότι αφορά στο οικονομικό μέρος, οι μεταρρυθμίσεις, όπου αυτές εφαρμόστηκαν, 

οδήγησαν στην αύξηση των οικονομικών επιβαρύνσεων για τις οικογένειες των μαθη-

τριών, στη μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών των κρατών (Welch & Mok, 2003) και 

στην αύξηση της ιδιωτικοποίησης των «εκπαιδευτικών παροχών». Μια άλλη παράμε-

τρο στο ζήτημα, η οποία έχει συγκεκριμένη ιδεολογική στόχευση, αποτελεί το γεγονός 

ότι αγνοώντας ή παραβλέποντας παράγοντες όπως η φτώχεια, το μορφωτικό επίπεδο 

και η εκπαιδευτική πολιτική (Αναλυτικά προγράμματα, μέσα διδασκαλίας, υποστήριξη 

εκπαιδευτικών), οι υποστηρικτές και οι υποστηρίκτριες των μεταρρυθμίσεων και τα 

κράτη που τις υιοθέτησαν και τις εφάρμοσαν μετέθεσαν την ευθύνη της επιτυχίας των 

μαθητών και των μαθητριών αποκλειστικά στα σχολεία. Η μετάθεση αυτή συντελέ-

στηκε μέσω της λογοδοσίας – αξιολόγησης των σχολείων, η οποία γίνεται με εθνικές 

ή κατά πολιτεία / τοπική εκπαιδευτική ενότητα εξετάσεις των μαθητών και των μαθη-

τριών. Τα αποτελέσματα των μαθητών/τριών του κάθε σχολείου καταγράφονται σε πί-

νακες, οι οποίοι δημοσιεύονται έτσι ώστε να μπορούν οι γονείς να συγκρίνουν και να 

επιλέγουν το «καλύτερο» σχολείο για τους/τις γόνους τους. Να σημειώσουμε ότι όταν 

ένα σχολείο αποκλίνει αρνητικά κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό (που ορίζεται με σα-

φήνεια) και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πχ. τρία χρόνια) από τους εθνι-

κούς μέσους όρους, τότε το σχολείο κλείνει και οι εκπαιδευτικοί χάνουν τις θέσεις τους. 

Μια δεύτερη παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε σ’ αυτό το πεδίο των μεταρρυθμί-

σεων, αφορά στην «μανία των εξετάσεων» και στην ποσοτικοποίηση της αποτίμησης 

των στόχων του σχολείου. Από πολλές πλευρές τονίζεται η ανάγκη να εφοδιαστούν οι 

μαθήτριες και οι μαθητές με δημιουργική και κριτική σκέψη, να μάθουν να δουλεύουν 

ομαδικά, να ασκηθούν στο δημοκρατικό διάλογο και στην ελεύθερη ανταλλαγή από-

ψεων. Οι στόχοι αυτοί στην ουσία ακυρώνονται από μια αξιολόγηση, η οποία καθορίζει 

και την περαιτέρω πορεία στις ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης και η οποία ανα-

γκαστικά στηρίζεται σε εξέταση των γνώσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία. Σαν 

αποτέλεσμα, τα σχολεία για να ανταποκριθούν στις εξετάσεις περιορίζουν το Αναλυ-

τικό Πρόγραμμα (Berliner, 2011) και πλήττουν περισσότερο τα μαθήματα που καλ-

λιεργούν τη βαθιά σκέψη και την κριτική ανάλυση. Σε ένα κλίμα άγχους για τα αποτε-

λέσματα της αξιολόγησης, η συγγραφή εργασιών (και εκθέσεων ιδεών) περιορίζεται 

από τη «φόρμα επιτυχίας», ενώ η επίλυση προβλημάτων και η επιστημονική διερεύ-

νηση των θεμάτων μετατίθεται στις ελληνικές καλένδες.  

Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη τακτική αξιολόγησης / αποτίμησης του εκπαιδευτικού 

έργου αγνοεί / δεν λαμβάνει υπόψη παράγοντες που σύμφωνα με άφθονα ερευνητικά 

δεδομένα (Anderson & Mezuk, 2012; Burney & Beilke, 2008; Reardon, 2011) επιδρούν 

καθοριστικά στις σχολικές πορείες των μαθητριών και των μαθητών. Η φτώχεια και το 
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μορφωτικό επίπεδο των γονέων για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να αγνοούνται στην 

αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών/τριών. Γι’ αυτό και η συγκεκριμένη τακτική 

θα μπορούσε κατά τη γνώμη μας να ενταχθεί στην προσπάθεια που καταβάλλει το πολύ 

μικρό ποσοστό αυτών που νέμονται το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πλούτου 

(Treanor, 2015), να διατηρήσει τη θέση του και να εξαλείψει κάθε αίτημα κοινωνικής 

αναδιανομής του πλούτου και μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.  

Η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να στοχεύει στην καταπολέ-

μηση των ανισοτήτων. Γι’ αυτό και το κράτος θα πρέπει να ενισχύει τα σχολεία στα 

οποία φοιτούν μαθητές και μαθήτριες από ευάλωτες ομάδες και βρίσκονται σε υποβαθ-

μισμένες περιοχές. Θα πρέπει ακόμη να δοθεί έμφαση στο έργο που κάνουν οι εκπαι-

δευτικοί. Λίγοι/ες κακοπληρωμένοι/ες εκπαιδευτικοί, όταν μάλιστα δέχονται συνεχώς 

επιθέσεις από πολιτικούς και δημοσιολόγους, θα βρουν κίνητρα για να «κάνουν τη δια-

φορά». Χρειάζεται λοιπόν, μια πολιτική που θα αναβαθμίσει οικονομικά τους εκπαι-

δευτικούς και θα δίνει κίνητρα, ιδιαίτερα σ΄ όσους/ες από αυτούς/ές θέλουν για να επι-

μορφωθούν και να εργαστούν έτσι ώστε να παράσχουν την πιο ποιοτική εκπαίδευση 

στα σχολεία «υψηλού κινδύνου».  

Η εκπαίδευση των προσφύγων στην Ελλάδα 

Ένα δεύτερο θέμα που θα θίξουμε σ’ αυτή την εργασία μας, απασχολεί την τελευταία 

τριετία όχι μόνον την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοι-

νωνίας και αφορά στην εκπαίδευση των προσφύγων.  

Ο πόλεμος στη Συρία και η έκρυθμη κατάσταση στο Ιράκ και το Αφγανιστάν έχει ως 

αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες και 

τα εδάφη των γονέων τους. Η πλειοψηφία των προσφύγων κατέφυγε σε γειτονικές χώ-

ρες (Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανος). Ένα μέρος αυτών των ανθρώπων όμως, έθεσαν σε 

κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία, αλλά και τη ίδια τη ζωή τους και κατευ-

θύνθηκαν στην Ευρώπη.  

H Ελλάδα είναι η χώρα από το έδαφος της οποίας εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η 

μεγαλύτερη μερίδα των προσφύγων που έφυγαν από τη Συρία και το Αφγανιστάν. 

Μόνο κατά το έτος 2015, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν από την Ελ-

λάδα και κατευθύνθηκαν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Sekeris & 

Vasilakis, 2016). Μετά το κλείσιμο των συνόρων πολλών Ευρωπαϊκών κρατών και τη 

συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, ο αριθμός των ανθρώπων που επιχειρούν 

να εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος μειώθηκε. Παρόλα αυτά, ένας σημαντικός αριθμός 

προσφύγων εξακολουθούν να μπαίνουν καθημερινά -κυρίως από τη θάλασσα- στη 

χώρα, ενώ εξήντα πέντε περίπου χιλιάδες πρόσφυγες έμειναν στην Ελλάδα. Μια σημα-

ντική μερίδα των ανθρώπων αυτών φαίνεται ότι θα παραμείνει εδώ είτε με τη βούλησή 

της είτε επειδή δε θα τα καταφέρει να μεταβεί στη χώρα που επιθυμεί. Σ’ αυτό το ση-

μείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των προσφυγών που ήρθαν στην 

Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι νέοι και νέες. Σύμφωνα με την Aid Zone 
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(2017), ο αριθμός τους εγγίζει τα είκοσι χιλιάδες (20000), ενώ η Επιστημονική Επι-

τροπή Προσφύγων (2017) καταγράφει πως το 2017, το 24,5% των ανδρών και το 

31,9% των γυναικών προσφύγων ήταν κάτω από 18 ετών.  

Τα παιδιά συμπεριλαμβάνονται στις πλέον ευάλωτες ομάδες των προσφύγων, αφού έ-

χουν βιώσει από μικρή ηλικία τραυματικές εμπειρίες, όπως η βίαιη απομάκρυνση από 

τον τόπο τους, όπως και εμπειρίες απώλειας με κορυφαία τη στέρηση των οικογενειών 

τους, γεγονός που καθιστά δύσκολη συναισθηματικά, ψυχολογικά και κοινωνικά τη 

διαδικασία εγκατάστασής τους σε νέο τόπο (Anderson et. al, 2004).  

Η ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεμιάς από τις χώρες που την απαρτί-

ζουν σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ευ-

ρώπη μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Γεωργακόπουλος, 2016) αποτελεί ένα από τα 

πιο κρίσιμα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα της τελευταίας τριετίας. Η 

«κοινή γνώμη» φαίνεται πώς σε αρκετές περιπτώσεις επηρεάζεται από λαϊκιστές πολι-

τικούς, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την παρατεταμένη οικονομική κρίση και ενσπείρουν 

σωβινιστικές, ξενοφοβικές και ρατσιστικές απόψεις και συναισθήματα. Το γεγονός 

αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα, το οποίο κάθε άλλο παρά φιλικό είναι για τους/τις 

πρόσφυγες και για τα δικαιώματά τους. Αντίθετα, το κλίμα αυτό φαίνεται πως ευνοεί 

τη διάδοση χαλκευμένων και ψεύτικων ειδήσεων για τον πολιτισμό και τις πράξεις των 

προσφύγων, γεγονός που έχει συντελέσει στην εκδήλωση βίαιων ρατσιστικών επιθέ-

σεων εναντίον τους.  

Μέσα σ’ αυτό πλαίσιο, επιχειρείται -εδώ και δύο χρόνια- η εκπαιδευτική ένταξη των 

παιδιών των προσφύγων που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση των παιδιών των 

προσφύγων, όπως και όλων των παιδιών αποτελεί δικαίωμα, το οποίο έχει κατοχυρωθεί 

από διεθνείς συμβάσεις όπως η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Ανθρώπου (1948, άρθρο 26, παρ. 1 & 2) και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού (ΟΗΕ, 1989, αρ. 28, η οποία επικυρώθηκε με τον ν. 2101/1992, ΦΕΚ Α’ 

192). 

Εντούτοις, σύμφωνα με υπολογισμούς των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR 

– GREECE, 2017), μόλις το 61% των παιδιών προσφύγων φοιτά στο σχολείο, ενώ σε 

κράτη με χαμηλό εισόδημα το ποσοστό αυτό πέφτει κάτω από το 50%.  

Η εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ένταξη των παιδιών και των 

οικογενειών τους στο νέο τόπο διαμονής τους. Τα σχολεία μπορούν να παίξουν σημα-

ντικό ρόλο στην κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών των προσφύγων (Christie & 

Sidhu, 2002). Ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της παρουσίας των προσφύγων και των με-

ταναστών/τριών σε μια νέα χώρα, το σχολείο μπορεί να παράσχει εκείνο το περιβάλλον 

που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να επουλώσουν τις πληγές 

τους και να επανέλθουν σε μια κανονικότητα που θα τα ενδυναμώσει και θα τα κάνει 

αισιόδοξα για το μέλλον τους. Από σχετικές έρευνες (Hart, 2009) έχει δειχθεί ότι αρ-
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κετά από τα παιδιά των προσφύγων έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, όπως μακρο-

χρόνια διαμονή σε Κέντρα Φιλοξενίας, βία, διώξεις, απώλειες αγαπημένων προσώπων, 

βιασμούς και βασανιστήρια.  

Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να αναδείξουμε ένα κίνδυνο που ελλοχεύει στην αντιμε-

τώπιση των παιδιών αυτής της κατηγορίας και αφορά στην έμφαση στο «θεραπευτικό» 

μέρος. Με άλλα λόγια, συνηγορούμε με την αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ψυχο-

λογική υποστήριξη που χρειάζονται αυτά τα παιδιά των προσφύγων από το σχολικό 

περιβάλλον δεν θα πρέπει να καταλήξει ούτε σε κάποιου είδους «ασυλοποίηση» ούτε 

και σε κάποιου είδους «ιατρικοποίηση». Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν καταστρο-

φικό, αφού θα οδηγούσε στην περιθωριοποίηση των μαθητών/τριών - προσφύγων 

(Pinsona & Arn, 2007). Χρειάζεται να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στη αρωγή που θα 

προσφερθεί στα παιδιά - πρόσφυγες για να ξεπεράσουν τις ανάγκες και τα τραύματα 

που προέκυψαν από τις κακουχίες που υπέστησαν και στη βοήθεια που τους/τις θα 

παρασχεθεί για να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες (Taylor & Sidhu, 

2012). 

Η σχολική εκπαίδευση παρέχει στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν τη γλώσσα, όπως 

και να έρθουν σε επαφή με παιδιά των άλλων ομάδων της νέας τους χώρας. Επιπρό-

σθετα, μέσω της εκπαίδευσης ενισχύονται οι πιθανότητες επαγγελματικής σταδιοδρο-

μίας και κοινωνικής κινητικότητας των μεταναστών/ριών και τελικά οι ευκαιρίες και 

οι πιθανότητες να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή (Nunn,  McMichael, Gifford & Cor-

rea-Velez, 2014). 

Η εκπαιδευτική ένταξη των προσφύγων, παντού, σ’ όλες τις χώρες του κόσμου, παρου-

σιάζει δυσκολίες. Ένα από τα πρώτα ζητήματα που τίθενται αφορούν στην παροχή 

προσωρινών (έστω) αιθουσών διδασκαλίας και στην πρόσληψη και στην εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών. Σ’ αυτά τα ζητήματα εστιάζουν οι εθνικές κυβερνήσεις, οι διεθνείς 

οργανισμοί και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 

της εκπαίδευσης μεταναστών/τριών. Η λύση των βασικών αυτών ζητημάτων φέρνει σε 

δεύτερη μοίρα την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται. Αυτό όμως, δεν σημαίνει 

ότι το ζήτημα είναι επουσιώδες. Κάθε άλλο. Μια «ποιοτική εκπαίδευση», η οποία θα 

συμβάλει όχι μόνον στην ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα σχολεία, αλλά και 

στην επιτυχία τους, θα πρέπει (OECD, 2015):  

Πρώτον, να παρέχει επιπρόσθετη βοήθεια στα παιδιά έτσι ώστε να μάθουν πιο εύκολα 

και γρήγορα τη γλώσσα της χώρας που διαμένουν.  

Δεύτερο, να εντάσσει τα παιδιά στις «κανονικές» τάξεις και να μη τα απομονώνει, τα 

διαχωρίζει, δημιουργεί εκπαιδευτικά «γκέτο».  

Τρίτο, να μη βαλτώνει τα παιδιά στην ίδια τάξη.  
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Μια ποιοτική εκπαίδευση θα πρέπει να περιέχει προγράμματα για «μετά» την κανονική 

διάρκεια του σχολείου, αλλά και υπηρεσίες υγείας, σίτισης, μεταφοράς και εκπαίδευ-

σης των γονέων.  

Το ελληνικό κράτος, θα πρέπει να τηρήσει τις διεθνείς συμβάσεις και να παρέχει την 

καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών. Αυτό 

συνεπάγεται ένταξη στα «πρωϊνά» σχολεία και λειτουργία των υποστηρικτικών δομών 

της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης (Φροντιστηριακά Τμήματα & Τάξεις Υποδοχής). 

Μ’ αυτό τον τρόπο η ελληνική κοινωνία θα απομονώσει τις ρατσιστικές της φωνές και 

θα υιοθετήσει μια προσέγγιση των αρχών του δικαίου και του ανθρωπισμού.  

Συμπερασματικά 

Σύμφωνα με την προσέγγιση που υιοθετούμε, μια ποιοτική εκπαίδευση για όλους και 

για όλες τους μαθητές και τις μαθήτριες θα πρέπει να ξεκινά από τη γενναία χρηματο-

δότηση των σχολείων, ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές 

και στα οποία φοιτούν μαθητές και μαθήτριες από χαμηλά κοινωνικά στρώματα και 

εθνικά / εθνοτικά / πολιτισμικά διαφορετικές ομάδες. Χρειαζόμαστε ασφαλή δημόσια 

σχολεία, σε κάθε γειτονιά, τα οποία θα ικανοποιούν τους γνωστικούς, κοινωνικούς και 

συναισθηματικούς στόχους της εκπαίδευσης. Σχολεία που θα έχουν μικρότερο αριθμό 

μαθητών/τριών ανά τάξη, πλούσιες βιβλιοθήκες, καθαρές τουαλέτες και όλες τις ευκο-

λίες που θα καταστήσουν το περιβάλλον τους «θελκτικό» για τους/τις μαθητές/τριες. 

Σχολεία που θα παρέχουν σχολικά γεύματα, πολιτισμικά προγράμματα και εκδηλώ-

σεις. Σχολεία που θα γίνουν πολιτισμικά κέντρα – μαγνήτες για όλη την γύρω περιοχή. 

Σχολεία των οποίων το Αναλυτικό Πρόγραμμα:  

Πρώτον, θα στοχεύει στη διδασκαλία και στη μάθηση και όχι στην εκμάθηση τεχνικών 

για την επιτυχία στις εξετάσεις.  

Δεύτερο, όχι μόνον θα περιλαμβάνει, αλλά και θα καλλιεργεί τις τέχνες, τη λογοτεχνία, 

τις ξένες γλώσσες, το θέατρο, τη μουσική και τη φυσική αγωγή.  

Τρίτο, θα καλλιεργεί και δεν θα τιμωρεί την «αποκλίνουσα» σκέψη, τη δημιουργικό-

τητα και την πρωτοτυπία. Που θα προκαλεί τη σκέψη, θα επιτρέπει την αμφισβήτηση 

των καθιερωμένων και εδραιωμένων αντιλήψεων, πεποιθήσεων και παραδόσεων. Α-

ναλυτικό Πρόγραμμα που δε θα στοχεύει στην τυποποιημένη και προορισμένη να α-

νταποκριθεί στις απαιτήσεις των εξετάσεων γνώση και σκέψη. Εάν η κοινωνία που 

οραματιζόμαστε θέλει ελεύθερα σκεπτόμενα, χειραφετημένα άτομα και όχι άκριτους 

οπαδούς διαφόρων ηγετίσκων, το σχολείο δεν μπορεί να καλλιεργεί τη λογική της μιας 

σωστής απάντησης σε περίπλοκα ζητήματα.  

Τέταρτο, θα στοχεύει στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και ρατσισμού και 

το οποίο θα ενσωματώνει, εκεί που χρειάζεται, τις διαφορετικές ιστορικές πορείες των 

μαθητών/τριών που προέρχονται από διαφορετικές ομάδες.  
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Τα σχολεία αυτά θα πρέπει να στελεχώνονται από πρόθυμους και κατάλληλους να α-

νταποκριθούν στις δυσκολίες τους εκπαιδευτικούς. Εκπαιδευτικούς που θα αμείβονται 

αξιοπρεπώς και θα υποστηρίζονται για να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους, την κριτική 

τους σκέψη και τη διδακτική τους επάρκεια έτσι ώστε να παρέχουν ποιοτική εκπαί-

δευση σε κάθε παιδί, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη που ανήκει, την εθνική / 

εθνοτική / πολιτισμική του/της προέλευση, από τη θρησκεία του/της, τις σεξουαλικές 

του/της προτιμήσεις και τις ικανότητες / αναπηρίες του/της.  
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	Εκπαιδευτικά παραδείγματα αξιοποίησης των BeeBot στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου
	Περίληψη
	Αναγνωρίζοντας τις παιδαγωγικές προοπτικές και δυνατότητες της χρήσης της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (ΕΡ) στην εκπαιδευτική πράξη, τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και την ανάγκη εμπλουτισμού του Αναλυτικού Προγ...
	Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική Ρομποτική, Bee-Bot, Δημοτικό Σχολείο
	Εισαγωγή
	Με τον όρο Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ) αναφερόμαστε σε μια «καινοτόμο διδακτική μεθοδολογία που συνδυάζει στοιχεία βασικών επιστημών (ανάπτυξης λογισμικού, ηλεκτρικής μηχανικής, τεχνητής νοημοσύνης) και την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς» (Mpakali...
	Η ΕΡ μπορεί να εισαχθεί στο σχολικό- μαθησιακό περιβάλλον με διάφορους τρόπους, όπως μπορεί κανείς να διαβάσει στη σχετική βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, ο J. Malec (Malec, 2001) διακρίνει την εισαγωγή της ΕΡ ανάλογα με το κίνητρο της χρήσης της σε: α) “Ro...
	Παιδαγωγικές πρότασεις
	Οι μελισσούλες Bee-Bots
	Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρουσιάζουμε, καθοριστικό ρόλο για την εκπόνησή τους είχε η εκπαιδευτικός ειδικότητας πληροφορικής της σχολικής μας μονάδας, η οποία μας ενέπνευσε την ιδέα και τη χρήση της ΕΡ και εμείς τα εφαρμόσαμε σύμ...
	Προτεινόμενες δραστηριότητες
	Χρήση των Bee Boot στο μάθημα των εικαστικών
	Στο εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν σπουδαία εικαστικά έργα μέσω της χρήσης του Bee Bot, να δημιουργήσουν οι ίδιοι την πορεία της μέλισσας προγραμματίζοντας το ρομποτάκι.
	Εικ. 1. Πάμπλο Πικάσο, Γκουέρνικα 5T(Guernica5T), 1937. Εθνικό Μουσείο των Τεχνών "Βασίλισσα Σοφία" στην Μαδρίτη.
	Οι μαθητές αναλύουν σε στάδια (Perkins, 1994), διερευνούν και δημιουργούν λογικά επιχειρήματα αναλύοντας τα στοιχεία του πίνακα στο τετράγωνο στο οποίο η μέλισσα έχει σταματήσει. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης ώστε ...
	Συμπεράσματα
	Η εισαγωγή της ΕΡ στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προσφέρει ένα τεράστιο πεδίο δημιουργικής αξιοποίησής της μέσα σε ένα πλούσιο μαθησιακά περιβάλλον και με επιστημονικά τεκμηριωμένο παιδαγωγικό υπόβαθρο. Κατάλληλα δομημένες και συστηματικά σχεδιασμένες δρ...
	Βιβλιογραφικές Αναφορές
	Alimisis D. (2013). Educational Robotics: Open questions and new challenges. Themes in Science and Technology Education, 6(1), 63-71.
	Alimisis D., Boulougaris G. (2014). Robotics in physics education: fostering graphing abilities in kinematics. Proceedings of 4th International Workshop Teaching Robotics, Teaching with Robotics & 5th International Conference Robotics in Education, 2-...
	Alimisis D., Kynigos C. (2009). Teacher Education on Robotics-enhanced Constructivist Pedagogical Methods. Published 2009 by School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE), 11-26.
	Altin H., Pedaste M. (2013). Learning Approaches to Applying Robotics in Science Education. Journal of Baltic Science Education, Vol. 12, No 3, 365-377.
	Bredenfeld A., Hofmann A., Steinbauer G. (2010). Robotics in Education Initiatives in Europe – Status, Shortcomings and Open Questions. Proceedings is SIMPAR 2010 Workshops, 568-574.
	Chiou A. (2004). Teaching technology using educational robotics. Uniserve Science Scholarly Inquiry Symposium Proeceedings. Queensland University,9–14. Ανάκτηση από το http://openjournals.library.usyd.edu.au/index.php/IISME/article/viewFile/6489/7136
	Johnson J. (2003). Children, robotics, and education. Artif. Life Robotics, 7: 16-21.
	Malec J. (2001). Some thoughts on robotics for education. Proceeding of American Association for Artificial Intelligence Symposium on Robotics and Education, Standford University. Ανάκτηση από το http://fileadmin.cs.lth.se/cs/Personal/Jacek_Malec/psfi...
	McNamara S., Cyr M., Rogers C., Bratzel B. (2014). LEGO Brick Sculptures and Robotics in Education. Proceedings of the ASEE Annual Conference. Session #3353, 1999.
	Mpakali I., Lytridis C., Pogaridis D. (2016). Dissemination of Educational Robotics in the Schools of the Eastern Macedonia and Thrace Region of Greece. International Association for Blended Learning (IABL) Conference 2016, Καβάλα. Ανάκτηση από το htt...
	Papert S., (1980). Mindstorms - Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.
	Παρασκευόπουλος Ι. (1985). Εξελικτική Ψυχολογία 3 Η ψυχική ζωή από τη σύλληψη ως την ενηλικίωση Σχολική Ηλικία. Ιδιωτική Έκδοση. Αθήνα.
	ΥΠΕΠΘ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001), Ανάκτηση από το 44Thttp://www.pi-schools.gr/programs/depps/44T
	Yu X. (2003). Robotics in Education: New Platforms and Environments. ΙΕΕΕ Robotics & Automation Magazine, 3.
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	08.Θ.Ε. Προβλήματα λόγου-ομιλίας Εκλεκτική αλαλία στο σχολείο
	Η επιλεκτική αλαλία δεν είναι τόσο σπάνια στα μικρά παιδιά και μειώνεται με την ηλικία. Έχει βρεθεί ότι 1 σε ~ 150 μικρά παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τη διαταραχή, 1 στους 1000 εφήβους έχει την διαταραχή , και τουλάχιστον 1 στους ~ 2400 νεαρούς ενήλι...
	Σε ποιες καταστάσεις εμφανίζεται;
	α) πρόκειται για αποτέλεσμα κακοποίησης ή κακομεταχείρισης.
	β) δεν επιδεινώνεται ποτέ ή προκαλείται από κακοποίηση. Ακόμη και αν η SM και η «κακοποίηση» δεν σχετίζονται, ενδεχομένως να υπάρξουν και υπάρχουν παιδιά με SM τα οποία όντως υφίστανται κακομεταχείριση και των οποίων η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της...
	Θεωρίες –διαφοροδιάγνωση
	Γλωσσολογικά και συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά
	Ο τομέας της γλώσσας που θεωρείται ότι έχει πρόβλημα στην εκλεκτική αλαλία είναι η πραγματολογία, η οποία σχετίζεται με τη χρήση της γλώσσας για διαφορετικούς σκοπούς, όπως:
	 την ενημέρωση ή υποβολή αίτησης
	 αλλαγή της γλώσσας ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κατάστασης όπως και η γνώση του τρόπου με τον οποίο μιλάμε διαφορετικά σε διαφορετικούς ανθρώπους, και
	 ακολουθώντας τους κανόνες συνομιλίας να παραμείνουμε στο θέμα και να ξεκινήσουμε θέματα ενδιαφέροντος
	 Ο χαιρετισμός των ανθρώπων, η υποβολή αιτημάτων, η συσχέτιση γεγονότων και η αφήγηση ιστοριών είναι μόνο μερικά από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με την διαταραχή αυτή.
	Επιπλέον τα γλωσσικά ελλείμματα9F  σχετίζονται κυρίως με την αποσαφήνιση γλώσσας, τις σύνθετες και πολύπλοκες προτάσεις, τη μέση διάρκεια του εκφωνήματος, την αφηγηματική γλώσσα και τη δυνατότητα να εκφράζονται οι σκέψεις προφορικά. Χρησιμοποιούν αρκε...
	Συμπεριφοριστικά χαρακτηριστικά
	Η εκλεκτική αλαλία ως διαταραχή άγχους ενέχει τη γενική και κοινωνική ανησυχία ως βασικά προβλήματα της10F  . Τα παιδιά με την διαταραχή περιγράφονται ως ανήσυχα, υποτακτικά, εξαρτημένα, ντροπαλά, επιφυλακτικά, φοβισμένα, αποσυρμένα και έχουν καταναγκ...
	Η διαταραχή συχνά ανακαλύπτεται όταν το παιδί πηγαίνει σχολείο και ο δάσκαλός παρατηρεί ότι η συμπεριφορά του δεν είναι τυπική. Οι γονείς συνήθως δεν συνειδητοποιούν ότι το παιδί τους έχει πρόβλημα προς τους άλλους ανθρώπους, αφού η ομιλία του στο σπί...
	Συνήθως τα παιδιά που έχουν την διαταραχή καταλήγουν να μιλάνε ψιθυρίζοντας στους εκπαιδευτικούς ή τους συνομηλίκους τους. Κάποια μπορεί να μην είναι καν σε θέση να διαχειριστούν το ψιθύρισμα και να «χάσουν» ολόκληρο το σχολικό έτος χωρίς να μιλούν μι...
	Η διαταραχή μπορεί να διαφέρει από το παιδί σε παιδί. Μερικές φορές κάποια παιδιά μπορούν να μιλούν με τους συνομηλίκους αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν με τον δάσκαλό τους. Άλλα παραμένουν σιωπηλά με τους συνομηλίκους. Πολλά παιδιά ωστόσο απολαμβάνουν τ...
	Διαφοροδιάγνωση
	Κοινωνική φοβία: τα παιδιά με κοινωνική αγχώδη διαταραχή φοβούνται ότι θα κριθούν αρνητικά από τους άλλους. Η ίδια τους η ομιλία μπορεί να προκαλέσει άγχος, ή το να γράψουν, να φάνε ή να παίξουν μπροστά σε άλλους και εμφανίζεται συχνά με SM.
	Τα πράγματα γίνονται δύσκολα στην σχολική αίθουσα, που πρέπει να γνωρίζει ο εκπαιδευτικός πότε και πώς να ζητήσει από ένα παιδί με την διαταραχή να συμμετέχει στην τάξη. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι τα παιδιά έχουν την μεγαλύτερη επιτυχία όταν οι...
	Οι μαθητές με επιλεκτική αλαλία μπορεί να:
	 χρειάζονται να καθίσουν κοντά στον δάσκαλο ή σε έναν φίλο στην τάξη.
	 χρησιμοποιήσουν τη μη λεκτική επικοινωνία για να απαντήσουν σε ερωτήσεις (δείχνοντας, κουνώντας τα κεφάλια τους, χρησιμοποιώντας μπράβο με εκφράσεις του προσώπου κ.λπ.)
	 χρειάζονται προφορικές παρουσιάσεις από τον δάσκαλο ή να χρησιμοποιούν πρόσθετο εξοπλισμό (βίντεο ή φωτογραφίες που δημιουργούνται στο σπίτι)
	 πρέπει να εξετάζονται σε ειδικό, άνετο χώρο έξω από την τάξη
	 παρακολουθούν συνεδρίες λογοθεραπείας ή συμβουλευτικής
	 χρειάζονται μικρής διάρκειας παρεμβάσεις ή περιβάλλοντα μάθησης με μικρές ομάδες
	 χρειάζονται από τον νοσηλευτή του σχολείου φάρμακα αντιμετώπισης του άγχους
	 εμφανίζονται κοινωνικά απομονωμένοι και να διατρέχουν κίνδυνο εκφοβισμού
	 εμφανίζουν ψυχοσωματικά συμπτώματα πριν εισέλθουν στην σχολική αίθουσα όπως πονοκεφάλους, έμετο, διάρροιες
	Giddan, J. J. and Ross, G. J. (1997). Selective Mutism in Elementary School: Multidisciplinary Interventions Language, Speech, and Hearing Services in Schools Volume 28, Issue 2. Pages 127 - 133
	McInnes, A., Fung, D., Manassis, K., Fiksenbaum, L. & Tannock, R. (2004). Narrative Skills in Children With Selective Mutism: An Exploratory Study. American Journal of Speech-Language Pathology, Volume 13, Issue 4. Pages 304 - 315. November 2004
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	09.Θ.Ε. Η αξία της μουσειακής αγωγής  στην παιδαγωγική διαδικασία
	09.Θ.Ε. Η αξία της μουσικοθεραπείας στην παιδαγωγική διαδικασία
	Εφαρμογές μουσικοθεραπείας
	Θεραπευτικοί στόχοι στη Μουσικοθεραπεία

	10.Θ.Ε. Ηλιακό Σύστημα Μια διαθεματική προσέγγιση για παιδιά Νηπιαγωγείου
	10.Θ.Ε. Ολυμπιακό πνεύμα Από την αρχαιότητα στη σύγχρονη εποχή-Μια διαθεματική προσέγγιση στη Β' Δημοτικού
	10.Θ.Ε. Παραγωγικότητα και καινοτομία στην εκπαίδευση
	11.Θ.Ε. STEM for all seasons Μια διαθεματική προσέγγιση STEM στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με όχημα τον καιρό στο πλαίσιο του Erasmus+
	12.Θ.Ε. Αποσαφήνιση των όρων διγλωσσία, δίγλωσσος μαθητής, δίγλωσση εκπαίδευση
	13.Θ.Ε. Η αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην ελληνική πραγματικότητα
	13.Θ.Ε. Σχεδιασμός εξ αποστάσεως προγράμματος για τα στελέχη των Δημοτικών ΚΔΒΜ
	13.Θ.Ε. Το μέσο δημόσιο κόστος ανά μαθητή σε Δημοτικό Σχολείο στο Καρπενήσι της Ευρυτανίας
	14.Θ.Ε. Διά Βίου Μάθηση Τί ισχύει στην Ελλάδα σήμερα;
	14.Θ.Ε. Η αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
	Η μετανάστευση και η διαχείρισή της αποτελεί κύριο μέλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίστηκε μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Οι στόχοι της ενιαίας εξωτερικής δράσης της Ένωσης προσβλέπουν στον καθορισμό των στρατηγικών της συμφερόντων και περιλαμ...
	Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, μετανάστες, πρόσφυγες, ομαδοσυνεργατική μέθοδος
	Η αξία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

	14.Θ.Ε. Η εκπαίδευση μιας ομάδας ενήλικων-εκπαιδευόμενων σε δωδεκάωρο σεμινάριο και η αξιοποίηση της τέχνης ως βοήθημα να ξεπεραστεί το πρόβλημα της αντίστασης των μελών της συγκεκριμένης ομάδας
	14.Θ.Ε. Η σημασία του σωστού σχεδιασμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ενήλικη εκπαίδευση
	Η σημασία του σωστού σχεδιασμού των προγραμμάτων εκπαίδευσης  και κατάρτισης στην ενήλικη εκπαίδευση
	Το περιβάλλον συμμετοχής στα προγράμματα εκπαίδευσης
	Τα βήματα ενός σωστά σχεδιασμένου προγράμματος εκπαίδευσης
	Κίνητρα και εμπόδια στη διά βίου μάθηση
	Προγράμματα εκπαίδευσης και αποτελεσματικότητα


	14.Θ.Ε. Ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
	14.Θ.Ε. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
	Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα από την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
	Περίληψη
	Εισαγωγή
	Ορισμοί
	Συμπεράσματα – Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ΑεξΑΕ

	Βιβλιογραφία
	Ελληνόγλωσσες
	Ξενόγλωσσες


	16.Θ.Ε. Tέχνη και παιδεία στον Πλάτωνα
	16.Θ.Ε. Ο Σωκράτης ως εκπαιδευτής ενηλίκων και η αξία της Διά Βίου Μάθησης
	16.Θ.Ε. Οι αντιλήψεις του Αριστοτέλους περί παιδείας
	16.Θ.Ε. Οι διδακτικοί μύθοι του Πλάτωνα στην Πολιτεία

	07. e-Presents
	01.Θ.Ε. Η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα στα λογισμικά πακέτα των φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου
	01.Θ.Ε. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των εφήβων. Η φιλία στην εφηβεία.
	Εισαγωγή
	Η φιλία στην εφηβεία
	Τα κύρια χαρακτηριστικά της φιλίας στην εφηβεία
	Διαφορές μεταξύ των δυο φύλων στις εφηβικές φιλίες
	Γιατί οι έφηβοι γίνονται φίλοι

	Η σημασία της φιλίας για την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου
	Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφικές αναφορές

	01.Θ.Ε. Ο ήχος και η μουσική ως επικοινωνιακός παράγοντας ανάμεσα στον γονέα και το παιδί
	01.Θ.Ε. Συμβουλευτική με στόχο την εργασιακή ενεργοποίηση γυναικών προερχόμενων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
	02.Θ.Ε. Γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις Μαθηματικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την διαφοροποιημένη διδασκαλία
	02.Θ.Ε. Δεξιότητες μαθητών και εκπαιδευτικών για την ορθή αξιοποίηση των ηλεκτρονικών λεξικών
	02.Θ.Ε. Δημιουργικές δραστηριότητες για την επίγνωση της ενδυνάμωσης των μαθητών του Δημοτικού σχολείου στην τοπική ιστορία
	02.Θ.Ε. Η αξιοποίηση του λεξικού με στόχο την ενοποίηση των Ευρωπαϊκών λαών και την άρση στερεοτυπικών αντιλήψεων
	Αποτελέσματα- Συμπεράσματα

	02.Θ.Ε. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών των Θρησκευτικών - Μια νέα εποχή για τη σχολική πραγματικότητα
	03.Θ.Ε. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration 3 για την εφαρμογή του στην προσχολική εκπαίδευση
	03.Θ.Ε. Αξιολόγηση μαθητών με ειδικές ανάγκες με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου Socrative
	03.Θ.Ε. Η online εκπαιδευτική εφαρμογή του ArcGIS  στην προβολή των αξιοθέατων του Ν. Σερρών
	03.Θ.Ε. Η επίδραση των σύνθετων χαρακτηριστικών των διαδραστικών ψηφιακών ιστοριών στην ανάκλησή τους από παιδιά προσχολικής ηλικίας
	03.Θ.Ε. Η χρήση του ipad στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σεβασμού της διαφορετικότητας μέσα από το μάθημα των Θρησκευτικών
	Περίληψη
	Στις μέρες μας όλο και πιο συχνά συναντάμε στις τάξεις γενικής αγωγής παιδιά από διαφορετική εθνικότητα και φυλή με διαφορετικό πολιτισμό και γλώσσα. Η συνύπαρξη και η ομαλή λειτουργία της τάξης προϋποθέτει την αποδοχή από όλους. Η εφαρμογή ενταξιακών...
	Εισαγωγή
	Μεθοδολογία έρευνας
	Το σύγχρονο σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στην πρόκληση διαχείρισης της διαφορετικότητας και ετερότητας που οφείλεται σε κοινωνικο-οικονομικούς- πολιτισμικούς αλλά και ατομικούς παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να εφαρμόσουν νέες, τεχνολ...

	Βιβλιογραφία
	Ελληνόγλωσση
	Aμανατίδης, Ν. (2013). Ανακαλύπτοντας τα προφίλ των εκπαιδευτικών μέσα από ένα πρόγραμμα ενδοεπιμόρφωσης στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:
	http://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Amanatidis/publication/256495447/links/0deec5231d28f9209e000000.pdf.

	03.Θ.Ε. Το Υπολογιστικό Νέφος στην εκπαίδευση - Προοπτικές και περιορισμοί
	 Την αναζήτηση εκπαιδευτικών σεναρίων σχετικά με το Υπολογιστικό Νέφος.
	 Το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των κατάλληλων      εκπαιδευτικών πρακτικών που αφορούν όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης.

	03.Θ.Ε. Ψηφιακή αφήγηση και ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων κατά τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης-ξένης γλώσσας
	04.Θ.Ε. H παιδαγωγική αξία των Lego Μindstorms στη μαθησιακή διαδικασία
	H παιδαγωγική αξία των Lego Μindstorms στη μαθησιακή διαδικασία
	Λαμπρινή Αλεξίου
	Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Ed  «Εκπαιδευτική Τεχνολογία»
	labrinale@gmail.com
	Περίληψη
	Εισαγωγή
	Παιδαγωγική αξία των Lego Mindstrorms

	06.Θ.Ε. Ενωμένοι στην πολυμορφία'. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε., για την πορεία προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στα πλαίσια του προγράμματος Teachers4Europe
	Μοσχίδης Χρήστος
	Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ΔΠΘ
	cmoschid@gmail.com
	Gigantès, P. (2004). Εξουσία και απληστία. Αθήνα: Λιβάνης.
	Gondos, E. (2015). Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και η προϊστορία του (1870-1918). Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή.
	Halfdanarson, G., & Isaacs, A., K. (2006). Τα έθνη κράτη στην ευρωπαϊκή ιστορία. Αθήνα: Επίκεντρο.

	06.Θ.Ε. Νερό, νεράκι, ένα θα σου πω... χωρίς εσένα εγώ δεν ζω! Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την αξία του νερού
	07.Θ.Ε. Αξία του Κινηματογράφου για την Εκπαίδευση. Απόψεις Εκπαιδευτικών
	07.Θ.Ε. Εφαρμογές και παρεμβάσεις γραμματισμού με τη χρήση κινητού τηλεφώνου
	08.Θ.Ε. Εφαρμογή προγράμματος φωνολογικής ενημερότητας σε μαθητή Α΄ δημοτικού με Εγκεφαλική Παράλυση - Σπαστική Τετραπληγία
	08.Θ.Ε. Η σχέση των κωφών μαθητών με το μάθημα της Ιστορίας
	08.Θ.Ε. Τεχνολογικές πρακτικές στην εκπαίδευση για παιδιά με αυτισμό
	10.Θ.Ε. Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο και Νέο Πρόγραμμα Σπουδών. Μια διδακτική πρόταση
	10.Θ.Ε. Η διδασκαλία της νεότερης ελληνικής ιστορίας με την αξιοποίηση του παλιού ελληνικού κινηματογράφου
	10.Θ.Ε. Σύγχρονη φυσική, Δημιουργική Έκφραση και STEM στο Δημοτικό Σχολείο
	10.Θ.Ε. Ταξίδι στο πεπτικό σύστημα μέσω ενός Περιβάλλοντος Μεικτής Πραγματικότητας.
	Ταξίδι στο πεπτικό σύστημα μέσω ενός περιβάλλοντος Μεικτής Πραγματικότητας
	Μακατσώρη Αγγελική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.05 makaggeliki@yahoo.gr
	Σοβιτσλή Αγάπη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 asovitsli@gmail.com
	Ταμπάκη Μάρθα Εκπαιδευτικός Π.Ε.14.04 thouli79@yahoo.gr
	Παλαιγεωργίου Γεώργιος,  Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής    Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας gpalegeo@gmail.com
	Περίληψη

	10.Θ.Ε. Το Facebook στην υπηρεσία της φιλαναγνωσίας. Ανατροπή των κυρίαρχων πρακτικών και προστιθέμενη παιδαγωγική αξία
	10.Θ.Ε. Το Facebook ως περιβάλλον τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης στα Ανώτατα Ιδρύματα
	10.Θ.Ε. Φυσική Αγωγή και παιδιά με ολική ή μερική απώλεια όρασης στο γενικό Δημοτικό Σχολείο
	10.Θ.Ε. Χαρακτηριστικά σχεδιασμού ψηφιακών ιστοριών
	11.Θ.Ε. Μία ημέρα για να θυμάμαι - Πρόγραμμα etwinning
	12.Θ.Ε. Ανάλυση περιστατικού διάκρισης σε σχολικό περιβάλλον
	Εισαγωγή
	Παρουσίαση ενός περιστατικού διάκρισης στο σχολικό περιβάλλον
	Βαθύτερη ανάλυση των αιτιών της διάκρισης
	Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφικές αναφορές

	12.Θ.Ε. Διδασκαλία της έννοιας της δημοκρατίας με γλωσσικές και εικονικές διδακτικές προσεγγίσεις
	Διδασκαλία της έννοιας της δημοκρατίας με γλωσσικές και εικονικές διδακτικές προσεγγίσεις.
	Μοσχίδης Χρήστος
	cmoschid@gmail.com
	Περίληψη
	Λέξεις-Κλειδιά: Δημοκρατία, Διδακτικό Σενάριο, λεκτικά-εικονικά δεδομένα.
	Εισαγωγή
	Μεθοδολογία
	Ταυτότητα του ΔΣ
	Αποτελέσματα
	Πίνακας 2
	Πίνακας 3
	Πίνακας 4
	Πίνακας 5
	Πίνακας 6
	Συμπεράσματα
	Βιβλιογραφία

	12.Θ.Ε. Κατασκευή εκπαιδευτικού λογισμικού για διαθεματική διδασκαλία. Πιλοτική έρευνα στη Β΄ Δημοτικού.
	13.Θ.Ε. Αντιλήψεις Μαθητών Γυμνασίου για την έννοια της Συγχώρησης και οι Επιδράσεις στο Σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αγωγής της Συγχώρησης 
	13.Θ.Ε. Κατασκευή και αξιολόγηση εξ αποστάσεως διδασκαλίας για την Γ’ Δημοτικού
	14.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών για τον θεσμό του μέντορα
	Θεωρητικό πλαίσιο διαμόρφωσης της έρευνας

	14.Θ.Ε. Διερεύνηση του επιπέδου εθισμού μαθητών στο Διαδίκτυο. Η περίπτωση του Γυμνασίου Μασάρων Ρόδου
	14.Θ.Ε. Εθισμός στο Διαδίκτυο. Έρευνα σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
	14.Θ.Ε. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διοίκηση. Κοινότητες πρακτικής
	14.Θ.Ε. Η σημασία της ασύγχρονης αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευόμενων σε μαζικά ανοικτά διαδικτυακά προγράμματα
	14.Θ.Ε. Υποδοχή και επαγγελματική ένταξη νέων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα
	15.Θ.Ε. Απόψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την επιμόρφωση στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
	Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και ανάγκες επιμόρφωσης
	Παραδείγματα εφαρμογής από Πανεπιστήμια
	H μέγιστη επένδυση στο χώρο των ΑΕΠ είναι το πρόγραµµα του MIT ('ΟpenCourseWare'). Το 2006 ξεκίνησε ένα διετές πρόγραμμα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Έδωσε απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούσαν το σημαντικό ρόλο και την επίδραση του...
	Παραδείγματα ανοικτών επιμορφώσεων με θέμα τους ΑΕΠ


	16.Θ.Ε. Η αυτενέργεια ως δεύτερη φύση στην εμπειρία στον John McDowell
	16.Θ.Ε. Προσφυγή στη σκιώδη εκπαίδευση, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας
	17.Θ.Ε. Σενάριο διδασκαλίας με εφαρμογή της μεθόδου Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία

	08. Senaria
	01.Θ.Ε. Αναζητώντας «επιστημονικά» τον ένοχο. Παρουσίαση διαθεματικού εκπαιδευτικού υλικού για τη μάθηση των Φυσικών Επιστημών με χρήση Τ.Π.Ε.
	01.Θ.Ε. Η εφαρμογή του κοινωνιογράμματος στη σχολική τάξη Η περίπτωση του Β1 τμήματος του 8ου Λυκείου…
	04.Θ.Ε. Από τα Mindstorms στο Cassini και από τη σχολική τάξη στις λίμνες υδρογόνου του Τιτάνα
	06.Θ.Ε. Αναζητώντας πετρώματα στο μεταλλείο του Λαυρίου. Μια διδακτική πρόταση με τον συνδυασμό των πακέτων LegoMindstorms EV3 και Arduino Uno
	06.Θ.Ε. Αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε. στην σχολική τάξη. Μαθαίνω τον πολλαπλασιασμό στην Β΄ τάξη παρέα με τους ήρωες του Ντίσνεϋ
	Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας ως μέσο πρακτικής γραμματισμού θα συμβάλει στην οικοδόμηση της γνώσης και την επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την καθημερινή ζωή. Ειδικότερα  στην κατανόηση αριθμών και πράξεων, στο χειρισμό δεδομένων, στην...

	06.Θ.Ε. Απλό εκκρεμές και μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με την χρήση βιντεοανάλυσης
	Η ανάγκη ύπαρξης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης των Μαθηματικών, των Επιστημών και της Τεχνολογίας, παρότι προφανής για πολλούς επιστήμονες αυτών των κλάδων, άρχισε να γίνεται περισσότερο επιτακτική στις αρχές αυτού του αιώνα. Στη δεκαετία του 1990 ...
	Στην υπολογιστική επιστήμη τη θέση του κλασικού πειράματος παίρνουν το μοντέλο, η προσομοίωση (computational simulations) και το υπολογιστικό πείραμα (Landau, PaLez & Bordeianu, 2008∙ Ψυχάρης, 2015α). Ο συνδυασμός προσομοίωσης και δυναμικών μοντέλων δ...
	Το υπολογιστικό πείραμα είναι πλέον βασικό συστατικό στις επιστήμες, ειδικότερα μετά την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και της δυνατότητας των υπολογιστών να διαχειρίζονται ταυτόχρονα τεράστιο όγκο δεδομένων. Μπορεί, λοιπόν να δώσει ώθηση σε νέες εφ...
	Η σκέψη για την δημιουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας έγινε όταν συνειδητοποιήσαμε ότι οποιοσδήποτε εκπαιδευόμενος ανεξάρτητα με την βαθμίδα που βρίσκεται και με βάση το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί την επιτάχυνση της βαρύτητας χωρίς ...
	Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κριτήρια δημιουργήσαμε την πειραματική διαδικασία μέτρησης της επιτάχυνσης της βαρύτητας με απλό εκκρεμές: α) Το πείραμα να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, β)να αναδείξει την απλότητα των πειραμάτων και ...
	Η επιλογή της συγκεκριμένης ενότητας έγινε με βάση την σημαντικότητα του κεφαλαίου των ταλαντώσεων το οποίο υπάρχει στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Γυμνασίου καθώς και της Γ’ Λυκείου θετικού προσανατολισμού.
	Βασικά στοιχεία για την επιτυχία μιας οποιαδήποτε δραστηριότητας από τα οποία θα πρέπει να αποτελείται, είναι ο προσδιορισμός του διδακτικού αντικειμένου, η σύνδεσή του με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και ο ρεαλιστικός καθορισμός των στόχων με ανίχν...
	Η συγκεκριμένη δραστηριότητα με θέμα «ΑΠΛΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ» υλοποιείται στα πλαίσια της διδασκαλίας του κεφαλαίου ηλεκτρικές και μηχανικές ταλαντώσεις. Επιπρόσθετες προϋποθέσεις είναι οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών για την ενέργεια και την διατήρησή ...
	Η βιντεοανάλυση είναι ένα νέο εργαλείο με πλεονεκτήματά α) Η ανάλυση βίντεο έχει πολύ μικρότερο κόστος σε σχέση με άλλα διδακτικά εργαλεία όπως η διασύνδεση, β) Ο κάθε μαθητής μπορεί να έχει χωρίς κόστος στον υπολογιστή του λογισμικό ανάλυση βίντεο. Α...

	06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Βασικοί παράγοντες άρδευσης
	06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Διακρίνω τις μορφές αγοράς κι εξετάζω τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων
	06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. Η εμπορία (marketing) των γεωργικών προϊόντων
	06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο Η Ελλάδα σε Α Παγκόσμιο πόλεμο - Ο Εθνικός Διχασμός
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	06.Θ.Ε. Δικαίωμα στο νερό για όλους και κλιματικές αλλαγές
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	Εκμάθηση Γεωγραφίας με τη χρήση τρισδιάστατου αλληλεπιδραστικού χάρτη
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	10.Θ.Ε. Γινόμαστε εθελοντές, αλλάζουμε συνήθειες παλιές!
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	Ποιο όμως θα εμπιστευόμασταν; Αφού οι μαθητές θα επισκέπτονταν τα: «Βικιλεξικό», «Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής», Lexigram, «Γενεαλογικό Δέντρο των Λέξεων» και «Academic» (όλοι οι υπεσύνδεσμοι προσπελάστηκαν στις 22-8-2017)
	ΒΙΚΙΛΕΞΙΚΟ https://goo.gl/UwPesk
	ACADEMIC http://www.enacademic.com/
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	10.Θ.Ε. Ο γύρος της Ελλάδας - Μουσική Πατριδογνωσία Β΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του έργου ATS2020
	10.Θ.Ε. Οι Απόκριες μέσα από την τέχνη. Μια προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο
	10.Θ.Ε. Οι πατέρες της Ευρώπης μας εμπνέουν... Από τη δημιουργική γραφή στην ψηφιακή αφήγηση και την καλλιτεχνική έκφραση
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	Το περιβάλλον του Mahara για την «Καταχώρηση Μάθησης».

	10.Θ.Ε. Προσυγγραφική προσέγγιση της Τέχνης και κειμενοκεντρική διδασκαλία του συντακτικού Μια συνδιδασκαλία στη Ν. Γλώσσα
	10.Θ.Ε. Σελίδες ημερολογίου Ένα διδακτικό σενάριο Βιωματικού Εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής ενηλίκων στην άτυπη εκπαίδευση
	10.Θ.Ε. Συμπεριληπτική eκπαίδευση και Τ.Π.Ε. Ιστορία για όλους
	10.Θ.Ε. Συστήματα γραφής της αρχαιότητας Διδακτικό σενάριο για την αρχαία ιστορία στο Γενικό Λύκειο
	10.Θ.Ε. Τα Θαύματα του Κόσμου. Διδακτικό σενάριο για την Ε Δημοτικού
	Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί άτυπα στο παρελθόν δύο διδακτικές χρονιές αποκλειστικά στη Δ΄ τάξη και μία τρίτη χρονιά ταυτόχρονα στις τάξεις: Γ΄,Δ΄,Ε΄ και Στ΄. Ακολούθησε δημοσίευση στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας με τίτλο:...
	Γενικοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου:
	 Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.
	 Η αποδοχή και σεβασμός στη διαφορετικότητα
	 Η διαμόρφωση φιλελεύθερων αισθητικών και οικολογικών στάσεων και αξιών.
	 Η ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του σχολείου.
	 Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
	Tάξη που απευθύνεται: E’
	Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Θρησκευτικά, Εικαστικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Γλώσσα, Μαθηματικά, Τ.Π.Ε.
	Συνολική διάρκεια σεναρίου: Σχ. Έτος: 2017 - 2018
	Μεθοδολογία – Διδακτική προσέγγιση:
	Ως μοντέλο διδασκαλίας επιλέχθηκε η «συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας διερεύνησαν το διδακτικό υλικό και οικοδόμησαν συνεργατικά τη νέα γνώση. Το σενάριο στηρίχθηκε στις αρχές του ε...
	1PΗP Διδακτική παρέμβαση: (Διάρκεια: Οκτώβριος 2017 – Νοέμβριος 2017)
	Τίτλος: Ο Παρθενώνας
	Επιμέρους στόχοι διδακτικής παρέμβασης:
	 Ανάδειξη των επιτευγμάτων του ανθρώπου σε περιόδους ειρήνης.
	 Προσέγγιση του συμβολικού χαρακτήρα του ναού και της μοναδικότητάς του.
	 Ευαισθητοποίηση του αγώνα παγκοσμίως για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα αντλώντας πληροφορίες από την επικαιρότητα.
	2PΗP Διδακτική παρέμβαση: (Διάρκεια: Δεκέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018)
	Τίτλος: Τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.
	 Αποφυγή του θρησκευτικού φανατισμού
	 Εκτίμηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς
	 Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
	1Pη  PΔραστηριότητα. Περιγραφή δραστηριότητας:
	3PΗP Διδακτική παρέμβαση: (Διάρκεια: Φεβρουάριος 2018 – Μάρτιος 2018)
	Τίτλος: Τα επτά θαύματα του σύγχρονου κόσμου.
	 Καταπολέμηση του δογματισμού
	 Ψυχαγωγία μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης
	 Γνωριμία με πολιτισμούς άλλων λαών
	4PΗP Διδακτική παρέμβαση: (Διάρκεια: Απρίλιος 2018 – Μάιος 2018)
	Τίτλος: Τα επτά θαύματα του φυσικού κόσμου.
	Επιμέρους στόχοι διδακτικής παρέμβασης:
	 Θαυμασμός για τα δημιουργήματα της φύσης
	 Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης

	10.Θ.Ε. Τα παιχνίδια που αγαπούσαν οι γονείς μου και τα παιχνίδια που αγαπώ εγώ.
	10.Θ.Ε. Τενεκεδούπολη, μια ψηφιακή ματιά της ιστορίας στο νηπιαγωγείο
	10.Θ.Ε. Το Πρόγραμμα Erasmus+ ως δύναμη αλλαγής και καινοτομίας στο Γυμνάσιο
	10.Θ.Ε. Τρέχει.. τρέχει το νερό. Καινοτομία στην εκπαίδευση
	Το εργαλείο Cadmos συμβάλλει στη διαδικασία του σχεδιασμού της μάθησης αφού με το συγκεκριμένο εργαλείο ο δάσκαλος – σχεδιαστής θα οικοδομήσει το σχεδιασμό του μαθήματος σε φάσεις, δημιουργώντας το εννοιολογικό μοντέλο και το μοντέλο ροής. Η σχεδίαση ...

	10.Θ.Ε. Τρομοκρατία και ισλαμοφοβία Διεπιστημονική διδασκαλία Πολιτικής Παιδείας και Γλώσσας
	Περιγραφή της διδασκαλίας
	Μέθοδος: Ερμηνευτική. Διεπιστημονική προσέγγιση Πολιτικής Παιδείας και Γλώσσας.
	Κοινωνιολογική θεωρία για το θέμα: Σύγχρονες μορφές εγκλημάτων, τρομοκρατία. Οι πρόσφυγες και η συμφωνία του Σέγκεν. Σεβασμός του «Άλλου» και ανεκτικότητα. Ειρηνική επίλυση διαφορών (προσώπων, ομάδων, κρατών).
	Από το σχολικά βιβλία: Πολιτική Παιδεία Β’ Λυκείου Κεφάλαιο 1.8.2., σελίδα 23 & Πολιτική Παιδεία Α’ Λυκείου Κεφάλαια 12.2., σελίδες 156-157, 12.4.2. & 12.4.4., σελίδες 160-161.
	Νέα Ελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου: Από το κεφάλαιο «Η Είδηση» στηριχτήκαμε στην θεωρία και συγκεκριμένα στα υποκεφάλαια: « Το γεγονός και το σχόλιο στην είδηση», «Η οπτική γωνία του δημοσιογράφου στην είδηση», «Ο τίτλος της είδησης», «Συντακτικά στοιχεία...
	Στόχοι ως προς τις στάσεις:
	- να προβληματιστούν οι μαθητές για το θέμα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
	- να αντιληφτούν τις συνέπειες που μπορεί να έχει η τρομοκρατία στις σχέσεις ντόπιου και μετανάστη / πρόσφυγα.
	- να αποδομήσουν τον δημοσιογραφικό και τον πολιτικό λόγο και να εντοπίσουν στάσεις ξενοφοβίας, ρατσισμού ή αλληλεγγύης
	- να αναδείξουν διάθεση αλληλεγγύης, συμπαράστασης και στήριξης προς τον «άλλο».
	Chatzipanagiotou, M. & Zarikos, I. (2017). Traversing ideological boundaries: Islamophobia in Greece, Ανακτήθηκε 23 Φεβρουαρίου 2018, από https://cik.leeds.ac.uk/ /

	Kalantzis, M. & Cope, B. (2001). Multiliteracies. A framework for Action. In M. Kalantzis & B. Cope (eds). Transformations in Language and Learning: Perspectives on Multiliteracies, Australia: Common Ground Publishing
	Kanly, E. (2016). Anti-Muslim Racism in Comparison: Potentials for Countering Islamophobia in the Classroom. Journal of Islamophobia Studies, vol 3 (No 2), 71-84. Pluto Journals.
	2 Ποιες είναι, σύμφωνα με τον αρθρογράφο, οι επιπτώσεις των τρομοκρατικών χτυπημάτων στην γαλλική κοινωνία; Πώς συνδέεται αυτό με τον τίτλο του άρθρου;
	3 Γιατί ο συντάκτης του άρθρου χαρακτηρίζει «μεγαλειώδες» το νόημα του «Je Suis Charlie».
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	Μετά τη συγκέντρωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων έγινε μια πολύ γενική εισαγωγή στους τρόπους κωδικοποίησης των αποτελεσμάτων μέσω SPSS (Statistical Package for Social Sciences), (Creswell, 2011) επισημαίνοντας τις δυνατότητες του προγράμματος γι...
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